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Schoonmaakkar
Een schoonmaakkar is een kar voor het vervoer van emmers water, vuilnis en andere hulpmiddelen bij
schoonmaakwerk.
Voordelen
Door efficiënt vervoer van schoonmaakmiddelen, materialen en vuilnis hoef je minder te dragen en te tillen en
kun je sneller werken. De emmers op werkhoogte zorgen voor een betere werkhouding.
Andere mogelijkheden
Schoonmaakkarren zijn er in alle mogelijke uitvoeringen en typen. Er bestaan ook mopkarren die voorzien zijn
van een wringer voor de mop.
Tips
Maak gebruik van oprijplaten

[1]

als er hoogteverschillen in de ondergrond zijn.

Een schoonmaakkar valt onder de categorie transporthulpmiddelen [2] . Kijk in dit document voor een overzicht
van beschikbare hulpmiddelen en meer informatie en tips voor zowel leidinggevenden als voor medewerkers.
Aandachtspunten
Zorg dat het type wielen geschikt is voor de ondergrond. Kijk voor meer informatie bij de ergonomische
eisen [3] .
Een verticale duwstang is het beste, omdat je dan zelf kunt kiezen op welke hoogte je de stang vastpakt. Bij
een horizontale duwbeugel is de beugel liefst zo hoog mogelijk geplaatst met als maximum schouderhoogte.
Categorieën
Locatie: Bungalowpark / Camping / Groepsaccommodatie / Zweminrichting
Functiegroep: schoonmaak en logistiek / zwembad (en omgeving)
Belasting: tillen en dragen / werkhouding
Hulpmiddelen:
Transporthulpmiddelen

Transporthulpmiddelen

[2]

Als je veel of zware voorwerpen horizontaal verplaatst, is het verstandig om gebruik te
maken van een kar, rolcontainer of steekwagen. Moeten voorwerpen omhoog dan heb je
meer aan een goederenlift of een trapsteekwagen. Door het gebruik van dit soort
transporthulpmiddelen ontlast je je rug en kun je sneller werken.
Mogelijkheden:
Er zijn diverse transporthulpmiddelen voor het vervoer van verschillende voorwerpen. Bij gelijkvloers
transport kun je denken aan:
Bezemwagen;
Caravanverplaatser;
Elektrische transportwagen;
Elektrische trekker;
Kruiwagen;
Platenwagen voor plaatmateriaal en glas;
Schoonmaakkar;
Serveerwagen;
Steekwagen;
Transportkar voor lange materialen;
Verrijdbaar plateau;
Verrijdbare winkelonderdelen.
Bij transport waarbij eveneens een hoogte moet worden overbrugd kun je denken aan:
Goederenlift;
Oprijplaten voor transportmiddelen;
Trapsteekwagen.
Tips voor leidinggevenden:
1

Zorg dat het type wielen geschikt is voor de ondergrond. Kijk voor meer informatie bij de ergonomische
aanbevelingen voor wielen [3] . NB: soms zijn de wielen te vervangen door andere wielen.
Kijk voor meer informatie over gebruiksvriendelijke transportmiddelen op de specifieke website van
Arbouw [4] .
Maak duidelijke afspraken over periodiek onderhoud aan de transportmiddelen.
Heb je bepaalde transportmiddelen slechts sporadisch nodig, huur ze dan of koop ze samen met collegaorganisaties uit de buurt.
Tips voor medewerkers:
Als je veel moet tillen en dragen en je hebt het idee dat je het ook zou kunnen vervoeren met een
transportmiddel kijk dan eens bij bovengenoemde mogelijkheden of er iets tussen zit dat jou goed zou
kunnen helpen. Overleg met je leidinggevende over een eventuele aanschaf ervan.
Als je mankementen aan een transportmiddel ontdekt, meld dit dan aan je leidinggevende of aan de
technische dienst.
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