
ONDERHOUD 

Graag te voorzien basismateriaal

 minimum 4 microvezeldoeken  

 1 kleine en 1 grote plastieken emmer met goede 
handgreep 

 1 zeemvel (bij voorkeur synthetisch) 

 1 (raam-)trekker 

 1 stofzuiger met veilige bedrading, voldoende 
zuigkracht en een lange steel

 2 dweilen (bij voorkeur microvezel) 

 1 schuursponsje 

 1 vaatdoek

 een trapladder in goede staat met antisliptreden, 
rubberen dopjes aan de poten, een steunbeugel 
bovenaan en een veiligheidssluiting

 1 toiletborstel 

 1 trekker met lange steel

 1 zachte borstel met lange steel 

 1 schuurborstel met lange steel

 1 vuilblik en handborstel

Wat is nog nuttig?

 1 ragebol 

 1 extra vaatdoek 

 1 harde borstel  

PRODUCTEN 

Basismateriaal

 allesreiniger 

 WC-reiniger 

 afwasproduct

 (strooi-)zout

Wat is nog nuttig? 

 vloerzeep 

 azijn

 soda

WAS EN STRIJK 

Basismateriaal

 1 veilig elektrisch (stoom)strijkijzer

 1 strijkplank 

 wasmiddel 

 wasmachine (voor grote wasbeurten)

Wat is nog nuttig?

 1 waslijn of droogrek 

 wasknijpers

MA ALTIJDBEREIDINGEN 

Basismateriaal

 potten en pannen met vaste handgrepen 

 1 fornuis met minstens 2 kookplaten 

 1 scherp keukenmesje 

 2 onderzetters

 1 wasbekken of gootsteen met dop 

 2 keukenhanddoeken 

 snijplankje 

 1 klopper 

 voldoende bestek 

 1 vergiet

BOODSCHAPPEN

Basismateriaal 

 caddy  
(voor wekelijkse boodschappen in de stad waarbij 
geen auto gebruikt wordt)

CHECK L IS T M AT ERI A A L P OE T SHUL P

Deze checklist geeft u een overzicht van welk materiaal voor onderhoud, poetsen, wassen en strijken, koken en 
verzorgen door onze medewerker kan worden gebruikt.  

De producten waarmee wordt gewerkt, vragen we in de originele verpakking te voorzien. Zo kan de 
gebruiksaanwijzing van het product steeds worden gelezen en gecheckt. 

Als het materiaal, nodig voor een bepaalde taak, niet aanwezig is, kan de medewerker deze taak niet uitvoeren. We 
hopen dat u steeds het nodige materiaal kan voorzien, zodat we de hulpverlening goed kunnen uitvoeren.

Komt de poetshulp een eerste maal bij u thuis, voorzie dan een korte rondleiding en uitleg over het te gebruiken 
materiaal en producten.

 Handwas gebeurt enkel voor minimale 
hoeveelheden en/of kleine stukken.


