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10.INDUSTRIEEL REINIGER
OOK GENOEMD: Spoeler, Cleaner



 Jij gaat elke dag naar een andere klant. 
Een klant is meestal een industrieel bedrijf 
dat een industrieel reiniger inhuurt.

 Je reinigt en onderhoudt industriële 
installaties, silo’s, vrachtwagentanks, 
containers, leidingen, putten, schepen, ....

 Je werkt met het juiste materiaal en de juiste 
machines hiervoor, zoals een zuigwagen, 
hogedrukreiniger, pompuitrusting,...

 Je bakent je werfzone goed af voor je start.

 Je werkt volgens veiligheidsvoorschriften.

LOON STARTER

Brutoloon tussen € 
2.250 – € 2.470

Extra premie wanneer 
je in shiften werkt

WERKREGELING

Je werkt binnen en 
buiten, bij goed en 
slecht weer.
Je doet fysisch werk, 
dat soms zwaar is. 
Je werkt overdag of in 
shiften. Beide zijn 
mogelijk, dat hangt van 
je bedrijf af. 

TAKEN



 Je bent fit en gezond.

 Je vindt veiligheid belangrijk.

 Je kan regels en procedures 
volgen.

 Je bent altijd stipt.

 Je hebt geen hoogtevrees.

 Je hebt geen claustrofobie.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

 Je hebt geen diploma nodig.

 Soms zal een bedrijf een 
rijbewijs B vragen, om elke 
dag naar een andere klant te 
rijden.

 Soms hebt je een VCA attest 
nodig. Dat hangt af naar 
welke klanten je wordt 
gestuurd. Wordt je naar een 
chemisch of petrochemisch 
bedrijf gestuurd? Dan moet 
je een VCA attest hebben. In 
ruil heb je dan wel vaak een 
hoger uurloon.



WAAR WERK JE?
Je werkt meestal bij een bedrijf 
dat ‘industrial services’ biedt aan 
andere industriële bedrijven. 
Voorbeelden van enkele bedrijven 
in de haven van Antwerpen: 
Mourik, HCI, Group Peeters, 
Roefs, …

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Teamleader

Leren werken met gevaarlijke 
producten: tankreiniger / tank 
cleaner, asbestverwijderaar



Waar vind je meer info over dit beroep?

 VDAB beroepeninfo: 
https://www.vdab.be/beroep/e0164c6e-5924-47de-adbd-
0fc9fbe283e3/industrieel-reiniger

 https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep
=213

 Video getuigenis: 
https://youtu.be/Kms8y0fTXTc

Waar vind je meer info over opleidingen?

 https://risingyou.be/aanbod-opleidingen/

MEER INFO

https://www.vdab.be/beroep/e0164c6e-5924-47de-adbd-0fc9fbe283e3/industrieel-reiniger
https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=213
https://youtu.be/Kms8y0fTXTc
https://risingyou.be/aanbod-opleidingen/


Bekijk het volledige overzicht met 
mobiliteitsoplossingen op de website van Port of Antwerp: 

 Waterbus: vaste vaarroute van Hemiksem tot Lillo – opstapplaats onder 
andere aan Steen www.dewaterbus.be

 Fietsbus: gratis fietsbus om de Schelde over te steken ter hoogte van de 
Tijsmans- en Liefkenshoektunnel www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

 Pendelbus: Iedereen kan de Pendelbus reserveren, op voorwaarde dat het 
bedrijf waar je werkt, is aangesloten. Zowel op linkeroever als op 
rechterover zijn er verschillende routes, van Sint-Niklaas, Beveren, Kallo, 
Merksem, … http://www.pendelbushaven.be/routes.html

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven?

http://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer
http://www.dewaterbus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus
http://www.pendelbushaven.be/routes.html


 Bedrijfsbus – i-Bus: Werknemers (ook uitzendkrachten en jobstudenten) 
van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn kunnen met de i-
Bus van en naar het werk pendelen. http://www.i-bus.be/

 Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief 
vervoer voor hun werknemers. Vraag het aan het bedrijf of interimkantoor 
waar je wil solliciteren: biedt jouw toekomstige werkgever collectief vervoer 
aan? Rijdt er een bus bij jou in de buurt?

 Carpoolplatform: https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-
werkverkeer#collectiefvervoer

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven? (deel 2)

http://www.i-bus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer#collectiefvervoer
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