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Competentieprofiel 

Schoonmaker
Competenties1	

De schoonmaker bezit de volgende competenties:

	Doel	van	De	funCtie2	

De schoonmaker verricht schoonmaakwerkzaamheden aan interieur en inventaris van de 

apotheek, zodanig dat de andere medewerkers binnen de apotheek zich kunnen bezighouden 

met hun primaire werkzaamheden. De schoonmaker maakt niet de apparatuur en 

bereidingsinstrumenten schoon en ruimt geen geneesmiddelen op.

organisatorisChe	Context3	

De schoonmaker:

ontvangt hiërarchisch leiding van de hiervoor verantwoordelijke persoon;•	
geeft geen leiding aan anderen.•	

BenoDigDe	kennis	en	vaarDigheDen4	

Van de schoonmaker wordt verwacht dat zij bij instroom in de functie de volgende kennis en 

vaardigheden bezit:

kennis van de hygiënische voorschriften;•	
kennis van schoonmaakmiddelen;•	
schoonmaakvaardigheden;•	
huishoudelijke vaardigheden;•	
mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands;•	
kennis van richtlijnen en voorschriften in de apotheek of het vermogen deze snel eigen te •	
maken, te begrijpen en hiernaar te handelen.

Integriteit
Het hanteren en handhaven 
van algemeen aanvaarde en 
bedrijfsnormen en -waarden 
op zowel sociaal, ethisch als 
professioneel vlak.

Discipline
Zich voegen naar de 
procedures van de apotheek 
en de extra opdrachten 
die gegeven worden. 
Bij onduidelijkheid of 
veranderingen bevestiging 
zoeken bij de leidinggevende.

Luisteren
Belangrijke informatie kunnen 
oppikken uit mondelinge 
mededelingen, doorvragen, 
ingaan op reacties.

Accuratesse
In staat zijn om 
(onder verschillende 
omstandigheden) nauwgezet 
te werken.

Overal waar zij staat, 
wordt ook hij bedoeld
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BenoDigDe	persoonlijkheiDskenmerken5	

Van de schoonmaker wordt verwacht dat zij bij instroom in de functie:

zich doelgericht gedraagt: is nauwkeurig, zorgvuldig, ordelijk en stipt;•	
zich tolerant ten opzichte van anderen opstelt: is vriendelijk, behulpzaam en sociaal.•	

ontwikkelingen	in	het	werk6	

Recente ontwikkelingen in het werk van een schoonmaker zijn:

minder gelegenheid om onder de openingstijden schoon te maken;•	
meer schoonmaakwerkzaamheden van andere apotheekmedewerkers die zich meer met hun •	
primaire taak moeten bezighouden;

strengere arbo-eisen ten aanzien van werkuitvoering, schoonmaakmiddelen en houding;•	
uitbesteding van schoonmaakwerkzaamheden.•	

resultaatgeBieDen7	

De schoonmaker wordt aangesproken op de volgende resultaatgebieden:

Schoonmaakwerkzaamheden•	
Draagt zorg voor het schoonmaken van het interieur en de inventaris van de apotheek.

Kernactiviteiten:

reinigen van ruimtes en meubilair; –
realiseren van hygiënisch schone sanitaire voorzieningen; –
verzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval; –
scheiden van afval (glas-/papierbak). –

Huishoudelijke werkzaamheden•	
Neemt de huishoudelijke werkzaamheden in de apotheek op zich.

Kernactiviteiten:

doen van boodschappen; –
zetten van koffie en thee; –
legen van de afvalbakken; –
in- en uitruimen van afwasmachine; –
rapporteren van gebreken aan gebouw en inventaris (niet de apparatuur en  –
bereidingsmaterialen);

verzorgen van planten en bloemen; –
op peil houden van voorraden rond schoonmaak en voeding. –

kritisChe	Beroepssituaties8	

De schoonmaker krijgt dagelijks te maken met lastige ofwel kritische situaties, waarbij bepaald 

gedrag wordt verwacht (R) en ander gedrag beslist niet (). Deze kritische beroepssituaties zijn:

Inpassen extra werkzaamheden / ontvangen van orders van assistenten

R Aangeven wat de extra werkzaamheden voor gevolgen hebben voor je dagelijkse 

werkzaamheden.

 Werkzaamheden weigeren uit te voeren zonder een goede toelichting.

Werkschema en werktijden

R Aanpassen van het werkschema aan de actuele situatie in de apotheek (bijvoorbeeld bij 

extreme drukte niet de publieksruimte schoonmaken).

Werktijdstip: weinig tot geen andere collega’s in de apotheek 

R Eigen veiligheid in acht nemen bij het betreden en verlaten van de apotheek.
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ConCrete	geDragsvoorBeelDen9	

Competentie Schoonmaakwerkzaamheden Huishoudelijke werkzaamheden

Integriteit Geeft geen informatie over cliënten aan derden.	–
Behandelt cliënten en collega’s respectvol.	–

Geeft geen informatie over cliënten aan derden.	–
Behandelt cliënten en collega’s respectvol.	–

Discipline Voert opgedragen taken en werkzaamheden uit.	–
Reinigt volgens de geldende protocollen en 	–
procedures.
Zorgt dat de apotheek opgeruimd blijft ogen.	–
Past extra gevraagde werkzaamheden zo goed 	–
mogelijk in.
Let op juiste lichaamshouding tijdens het 	–
schoonmaken. 

Voert de huishoudelijke orders uit.	–
Past extra gevraagde werkzaamheden zo goed 	–
mogelijk in.
Houdt voorraad huishoudelijke artikelen op peil.	–

Luisteren Vat de instructies van de leidinggevende correct 	–
samen.
Vraagt om meer uitleg wanneer dat nodig is bij 	–
het ontvangen van instructies.

Vat de instructies van de leidinggevende correct 	–
samen.
Vraagt om meer uitleg wanneer dat nodig is bij het 	–
ontvangen van instructies.

Accuratesse Maakt precies en nauwkeurig schoon.	–
Loopt na het schoonmaken de ruimte nog een 	–
keer na op oneffenheden.
Verzamelt en scheidt het huishoudelijk afval 	–
volgens protocol.
Werkt oplettend in bereidingsruimten vanwege 	–
onder andere kostbare apparatuur.

Telt de voorraad van huishoudelijke artikelen. 	–
Zorgt dat de afvalbakken tijdig worden geleegd. 	–
Zorgt dat de koffie ruim op tijd klaar staat.	–


