
Schoonmaakschema “De beste versie van jezelf” 

Dagelijks (of wanneer nodig): 
Bedden opschudden 
Vaatwasser in en uitruimen of afwassen 
Tafels afnemen  
Doekje over het aanrecht en kookplaat 
Stofzuigen 
Doekje over de WC bril en reiniger in de toiletpot 
Gladruimen huis 
Was draaien, ophangen of in de droger stoppen en opvouwen 
Wastafel badkamer uitspoelen (haren en tandpastavlekken even weghalen) 
 
Wekelijks (of wanneer nodig): 
Dweilen 
Strijken 
Meubels afnemen met een sopje 
Planten water geven 
 
Tweewekelijks (of wanneer nodig):   
Bedden verschonen 
 
Maandelijks (of wanneer nodig): 
Ramen zemen  
Badkamer uitgebreid 
Koelkast uitsoppen 
Keuken uitgebreid 
Toilet uitgebreid 
Plinten, deuren en kozijnen afnemen 
Vaatwassen bijvullen (zout en glansspoelmiddel) 
 
Elk half jaar (of wanneer nodig): 
Lente of herfstschoonmaak (dag uittrekken voor het hele huis) 
Gordijnen wassen 
Plafond ragen 
Kledingkasten uitzoeken 
Voorraadkasten uitzoeken 
 
 
 
 
 
 
 



Voorbeeld maandschema 
 
Week 1 
Maandag Dagelijks, dweilen 
Dinsdag Dagelijks, strijken 
Woensdag Dagelijks, meubels afnemen 
Donderdag Dagelijks, planten water geven 
Vrijdag Dagelijks, keuken en koelkast uitsoppen 
Zaterdag  Dagelijks, bedden verschonen 
Zondag Dagelijks 
 
 
Week 2 
Maandag Dagelijks, dweilen 
Dinsdag Dagelijks, strijken 
Woensdag Dagelijks, meubels afnemen 
Donderdag Dagelijks, planten water geven 
Vrijdag Dagelijks, badkamer uitgebreid 
Zaterdag  Dagelijks, vaatwasser bijvullen 
Zondag Dagelijks 
 
 
Week 3 
Maandag Dagelijks, dweilen 
Dinsdag Dagelijks, strijken 
Woensdag Dagelijks, meubels afnemen 
Donderdag Dagelijks, planten water geven 
Vrijdag Dagelijks, ramen zemen 
Zaterdag  Dagelijks, bedden verschonen 
Zondag Dagelijks 
 
 
Week 4 
Maandag Dagelijks, dweilen 
Dinsdag Dagelijks, strijken 
Woensdag Dagelijks, meubels afnemen 
Donderdag Dagelijks, planten water geven 
Vrijdag Dagelijks, toilet uitbereid 
Zaterdag  Dagelijks, deuren, kozijnen en plinten schoonmaken 

Zondag Dagelijks 
 
 
 
 

 



Leeg schema om zelf in te vullen 
 
Week 1 
Maandag Dagelijks 
Dinsdag Dagelijks 
Woensdag Dagelijks 
Donderdag Dagelijks 
Vrijdag Dagelijks 
Zaterdag  Dagelijks 
Zondag Dagelijks 
 
 
Week 2 
Maandag Dagelijks 
Dinsdag Dagelijks 
Woensdag Dagelijks 
Donderdag Dagelijks 
Vrijdag Dagelijks 
Zaterdag  Dagelijks 
Zondag Dagelijks 
 
 
Week 3 
Maandag Dagelijks 
Dinsdag Dagelijks 
Woensdag Dagelijks 
Donderdag Dagelijks 
Vrijdag Dagelijks 
Zaterdag  Dagelijks 
Zondag Dagelijks 
 
 
Week 4 
Maandag Dagelijks 
Dinsdag Dagelijks 
Woensdag Dagelijks 
Donderdag Dagelijks 
Vrijdag Dagelijks 
Zaterdag  Dagelijks 

Zondag Dagelijks 
 
 

 
 
 



Overzicht tips: 
 Print dit schema of een zelfgemaakt schema en hang het op een zichtbare plek, 

bijvoorbeeld de koelkast, zeker in het begin 
 Streep de gedane taken af want doorstrepen van items van je to-do-list is nou 

eenmaal een erg fijn gevoel 
 Houd het bij, des te meer alles “uit de hand loopt”, des te moeilijker het is om te 

beginnen en des te meer tijd alles kost 
 Zorg voor goede spullen, dweilen met een oude, vieze mop kost meer moeite dan 

dweilen met een schone dweil die makkelijk in het gebruik is 
 Houd je aan je zelfgemaakte planning, ook al heb je geen zin. Des te langer de to-do-

list, des te lastiger om er daadwerkelijk aan te beginnen 
 Kijk vooruit in je agenda: komt er een drukke week aan kun je beter de wat grotere 

klussen op voorhand doen dan een periode achter de feiten aan lopen 
 Wen jezelf een routine aan, bijvoorbeeld elke maandag dweilen, elke dinsdag strijken 

etc. Dan wordt het vanzelf een gewoonte 
 Zorg voor opbergruimte, als je geen plek hebt om je spullen in op te ruimen wordt het 

gauw rommelig en als overal wat ligt duurt het schoonmaken ook veel langer 
 Houdt de voorraad van schoonmaakmiddelen in de gaten, niets zo vervelend dan 

misgrijpen als je net van plan was een schoonmaakklus uit te voeren 
 Maak het jezelf gemakkelijk: hekel aan ramen zemen? Koop een apparaat waarmee 

het veel eenvoudiger gaat! 
 Vraag mensen die in jouw ogen alles piekfijn op orde hebben om tips 
 Cliché maar waar: een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd!! 


