
 

De 4 allergrootste schoonmaaktips 

Schoonmaken kan je op heel wat verschillende manieren aanpakken. Wij lijsten de vier 
belangrijkste schoonmaaklessen even voor je op. Welke van deze manieren je gebruikt 
varieert van persoon tot persoon. Een combinatie van deze 4 tips zorgt voor het schoonste 
resultaat! 

1. CLEAN AS YOU GO 

De clean as you go-methode is de beste manier om je huis netjes te houden met een 
minimum aan inspanning. Je probeert dan alles waar je mee bezig bent meteen op te ruimen 
of schoon te maken. Maak er een gewoonte van om spullen meteen op hun juiste plaats te 
leggen. Dit zorgt voor minder stress, meer tijd in de toekomst en dat de rommel zich niet 
opstapelt. Enkele voorbeelden: 

• Lege tandpastatube? Leg hem niet op de wastafel maar gooi het meteen weg. 
• Vuile kleren gooi je ineens in de wasmand in plaats van ze op de grond te leggen. 
• Stel de afwas niet uit en plaats alles terug in de kasten. 
• Gooi je papiertje direct weg in de vuilbak. 
• … 

2. JUISTE VOLGORDE 

De tweede belangrijke regel is om je eigen volgorde te creëren. Stippel een slimme 
schoonmaakroute doorheen je huis uit. Dat is een stuk effectiever dan zomaar lukraak te 
beginnen schoonmaken. Doordat je hieraan gewend geraakt, zal het met de tijd veel 
efficiënter verlopen. Zo kan de ene persoon de voorkeur hebben om in de badkamer te 
beginnen, en de andere dan weer in de slaapkamer. 

Het is vooral belangrijk dat je je woning en elke kamer in huis van boven naar onder 
schoonmaakt. Begin dus bovenaan op zolder en werk op die manier naar beneden toe. Zo sla 
je niets over en raak je niet in de war. Je wilt immers niet dat het stof van de tafel op de 
zojuist schoongemaakte vloer terechtkomt. Begin ook altijd met droog te reinigen, alvorens 
die emmer water boven te halen. 

 



3. SPEED CLEANING 

Schoonmaken hoeft niet altijd lang te duren. Door speed cleaning kan je op korte tijd al heel 
wat verwezenlijken. Iets wat nog proper is hoeft niet opnieuw schoongemaakt te worden, zo 
bespaar je tijd! Poets wat je moet poetsen, niet meer en niet minder. Hieronder volgen 
enkele tijdbesparende tips om je huis op 60 minuten weer proper te krijgen: 

• Zet een stevige portie luide muziek op tijdens het schoonmaken. Dit geeft een boost! 
• Maak een schoonmaakplanning 
• Stel een timer of kookwekker in per ruimte en overschrijd deze tijd niet. Geef elke 

ruimte een snelle beurt.  
o Badkamer (15 minuten) 
o Slaapkamer (15 minuten) 
o Keuken (15 minuten) 
o Woonkamer (10 minuten) 
o Toilet (5 minuten) 

• Neem al het schoonmaakmateriaal in één keer bij elkaar. Op die manier voorkom je 
tijdsverlies door over-en-weer geloop. 

• Begin eerst met de meest vervelende schoonmaaktaken. Zo zijn deze snel achter de 
rug en heb je een aangenamer vooruitzicht. 

• Multi-tasken! Laat Feem werken, waardoor je ondertussen al iets anders kan doen. 
• Het werd al aangehaald, maar werk van boven naar beneden en van droog naar nat! 

Poets maximaal op korte tijd 

Het is een heuse uitdaging, maar 60 minuten is uiteraard onvoldoende tijd om echt alles 
proper en netjes te maken. Het is wel handig om het huis in grote lijnen al op orde te krijgen. 
Als je dit even oefent, dan werk je na een tijdje in een uurtje snelpoetsend je huis door. Je 
zal zien dat je hierdoor ook meer vrije tijd creëert. 

4. STEL NIET UIT 

Last but not least, vermijd uitstelgedrag! Vaak doe je liever andere dingen dan 
schoonmaken. Maar door alles uit te stellen stapelt het werk zich gewoon op en is je huis 
nooit echt proper en opgeruimd. Begin gewoon ergens. Alle kleine beetjes helpen en iets 
doen is altijd beter dan niets doen! 

 


