#190514

OPLEIDING

#ALGEMEEN BELEID EN ORGANISATIE

schoonmaaktechnieken voor leidinggevenden uit de
schoonmaaksector

€ 200,00 excl. BTW

NIEUW

omschrijving

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

U leert de basiskennis producten en materialen, reiniging en desinfectie en de basistechnieken m.b.t. poetsen.

INTRODUCTIE

Een job als verantwoordelijke voor een schoonmaakdienst is niet te onderschatten. Er wordt verwacht dat de basis poetstechnieken goed
gekend zijn, en zo verder gedelegeerd kunnen worden.
Schoonmaken is een vak apart, en vereist enige vaardigheid en kennis. Het niet bewust omgaan met producten of gerief kan leiden tot schade
aan materialen, en moet worden vermeden.
In deze speciﬁeke opleiding voor werkbegeleiders, coaches en verantwoordelijken binnen diverse organisaties, worden diverse technieken
voor droog en nat schoonmaken uitgebreid besproken.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Teamleaders uit o.a. de social-profitsector ondermeer OCMW's, Wijk-werken (de vroegere PWA's) en WZC's die verantwoordelijk zijn voor
een team van poetsvrouwen en klusjesmannen.
Consulenten dienstencheques bedrijven die verantwoordelijk zijn voor poetshulpen in de particuliere schoonmaak.
Verantwoordelijken van schoonmaakbedrijven die dagdagelijks poetshulpen aansturen in kantoren, bedrijven, openbare ruimten, enz.

programma
Product- en materiaalkennis
De voornaamste informatie halen uit het etiket
Gevaarsymbolen (nieuwe wetgeving)
Veilig gebruik van producten
Onderscheid producten volgens pH
Gebruik van natuurlijke of synthetische producten.
Materiaalkennis:
Materialen en hun eigenschappen
Harde, soepele en zachte vloeren
Welk product of gerief gebruik ik voor welke ondergrond?
Technieken schoonmaak
Basisprincipes schoonmaken
Schoonmaakgereedschap
Dagelijkse en periodieke schoonmaak
Werkvolgorde
Droog schoonmaken
Nat schoonmaken
Interieuronderhoud
Onderhoud van sanitair
Spiegels, wastafels, bad & douche
Specifiek aandacht naar onderhoud van toilet
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Vloeronderhoud
Stofwissen
Moppen
Machinaal vloeronderhoud
Eenschijfsmachines
Schrob zuigmachines
Specifieke technieken
Schrobben & droogzuigen
Sprayen, uitwrijven & polijsten
Het strippen van vloeren
Het filmen van vloeren
Het kristalliseren van vloeren
Tapijtonderhoud (shamponeren, sproei extractie)
Raamonderhoud
Reiniging en desinfectie
Gebruik van ontsmettingsmiddelen
Desinfecteren van materialen
Schoonmaken met probiotica

praktisch
2 sessie(s) vanaf maandag 29/06/2020 - Kortrijk
LESDATA VOOR KORTRIJK VANAF MAANDAG 29/06/2020
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

maandag 29/06/2020

09:30

12:30

maandag 29/06/2020

13:30

16:30

LOCATIE

CONTACT

Escala Kortrijk
Doorniksesteenweg 220
8500 Kortrijk

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

docent
Dries Simoen
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