Een schoonmaakrondje van 10 minuten
om de schoonmaakkosten te drukken

De hygiëne op kantoor heeft een grote invloed op de gezondheid, het werkplezier en de
productiviteit van uw werknemers. Hoewel dit reden genoeg is om kantoorhygiëne hoog op de agenda
te zetten, is een volledige schoonmaak door een schoonmaakbedrijf veel te duur. De vraag is dus: hoe
creëert u een schone, gezonde werkplek zonder onnodige kosten? Het goede nieuws is dat u hier zelf veel
aan kunt bijdragen! Met een wekelijkse schoonmaak van 10 minuten kunt u verborgen kweekvijvers voor
infecties voorkomen.

6 vergeten plekken

Plekken die schoonmaakbedrijven vaak overslaan...

Telefoon

Bureau

Toetsenbord

Muis

Het schoonmaakrondje is bedoeld als wekelijkse check-up. De
klusjes op kantoor moeten eerst worden verdeeld tussen de
collega’s. Leg uit waarom het zo belangrijk is dat iedereen een
paar minuten helpt om het kantoor schoon te maken en om een
schema te maken met de taken per persoon. Met de wekelijkse
controle zal uw kantoor stralen als nooit tevoren!

Keuken

Liftknoppen

Deurklinken

Stel een schoonmaakuitdaging
voor
waarin alle werknemers worden
betrokken bij het schoonhouden
van de werkplek!

Bureau’s

Maak de keukenapparatuur schoon

Stof de oppervlakken af

Maak de koelkast en vriezer schoon

Maak het bureau en de laden schoon

Veeg de oppervlakken schoon

Draai het toetsenbord ondersteboven

Maak de provisiekast leeg en veeg schoon

en schud even flink

Was de handdoeken en vaatdoeken

Maak de telefoon, de muis, het

Ontkalk de koffiezetapparaten en

toetsenbord en de schermen schoon

waterkokers

Sorteer en archiveer de documenten

In kantoor
Ruim rommel bij de receptie op
Stof planten af en geef ze water
Verwijder gevallen bladeren
Maak gedeelde apparaten schoon
Zorg dat er geen dingen in de weg staan
bij de nooduitgangen

Buiten het kantoor
Ruim rommel bij de ingang op
Verwijder gevallen bladeren
Ruim het rookgedeelte op
Zorg dat de parkeerplaats er netjes bij ligt
Houd de nooduitgangen vrij

