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Bæredygtig rengøring er fremtidens rengøring

værditid i vores dagligdag. Værditid er grobund for en attraktiv
og tryg livsstil med renere samvittighed og mere overskud i
En effektfuld rengøring er svær at se med det blotte øje. Derfor må
hverdagen.
vi stole på vores indgroede overbevisning om, at den var effektiv.
Viste du, at 70 % af vores adfærd og rutiner styres af vores
Indtil nu synes vi, at vores rengøring har været tilstrækkelig. Men
opfattelse af værdier, holdninger og vaner - både bevidst og
pludselig en morgen - her i 2020 - vågner vi op til en verden med
ubevidst? Det handler derfor om at udfordre vanetænkningen
en usynlig fare, der hurtigt breder sig. Det er bl.a., fordi vores
og blinde vinkler, når vi skal argumentere for bæredygtig
hænder og fingre rører ved hundredvis af ting og overflader hver
rengøring i fremtiden.
eneste dag, uden at vi tænker nærmere over det! Nu udfordres vi
Hvilken rengøringsstandard er vigtig for os? Får vi den effekt
på opfattelsen af vores eksisterende rengøringsadfærd, rutiner
ud af rengøringen, som vi ønsker – når vi ønsker det? Hvordan
og hygiejnenormer.
får vi afsat tid til rengøring? Hvem og hvad bestemmer, hvor
Det er faktisk vildt fascinerende, at vi mennesker har været så
ofte vi skal gøre rent? Og hvad er rent?
heldige at ”overleve” alle de usynlige farer, vi har levet med i så
Reference
mange år. Så hvad kan vi lære af det?
Vi har samarbejdet, planlagt og gennemført kursus-seminar
Vi skal bryde vanen, vi skal ændre vores adfærd, og vi skal tænke i
med Tom, som har være helt i top og konkret. Inge Heissel
bæredygtig rengøring. Det skaber forudsætningen for et helt
Lindal, Markedsføringskonsulent, ViborgEGNENS Erhvervsråd.
anderledes og effektivt resultat, og ovenikøbet får vi frigjort mere

FREMTIDEN LIGGER I DET USYNLIGE
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