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Steven is fulltime glazenwasser van De Rotterdam

Steven Kischmöller (26) is fulltime glazenwasser van De Rotterdam. /
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Het is een fulltimebaan, de ramen wassen van De Rotterdam. Steven Kischemöller (26) uit Den
Haag, is teamleider van het glazenwasteam van Rietbroek Glas- en Gevelonderhoud die het
50.000 vierkante meter gevelglas wast. Even ter verbeelding: dat is bijna zeven keer het
voetbalveld van De Kuip.
Hoe is het om dé glazenwasser van De Rotterdam te zijn?
Het is uitdagend en dat is leuk. Er moet ook veel worden gecommuniceerd wat me ook erg
bevalt. De glazen wassen van zo’n gebouw is gaaf om te doen. Het is niet alleen een raampje
wassen, er komt ook een hoop administratie bij kijken.
Was glazenwasser zijn altijd al een droom van je?
Eigenlijk niet. Nadat ik mijn middelbareschooldiploma had gehaald, wist ik niet wat ik wilde
studeren. Mijn broer zei dat ik wel een jaartje als glazenwasser aan de slag kon want ze zochten
nog mensen op zijn werk. Zodoende ben ik er ingerold en nu werk ik er al negen jaar.
Wat neem je zoal mee in je glazenwassersbak?
Een veiligheidsharnas hebben we altijd aan en verder heb ik altijd een emmer met 15 liter water
bij me. Met die emmer kan ik even vooruit. Ook natuurlijk de inwasser waarmee je de ruiten
natmaakt, de wisser die wordt gebruikt voor het weghalen van het water, sponzen en natuurlijk
een reinigingsmiddel waar we de ramen mee wassen.

Je bent een Hagenees die de ramen van De Rotterdam wast, dat klopt toch niet?
Nee haha, maar daar sta ik helemaal buiten. Zoiets interesseert me niet. Overigens zijn mijn opa
en oma wel geboren in Rotterdam, dus de link met Rotterdam is er wel.
Hoeveel dagen per jaar ben je bezig met het gebouw?
Wij zijn op dit moment met vier personen tegelijk iedere dag bezig. Het is afhankelijk van het
weer of wij naar boven gaan of niet. Als er veel wind staat, dan gaan we naar de andere kant van
het gebouw. Als het vriest of onweert dan willen we geen risico lopen en blijven we binnen. Daar
is veel glas en dat wassen we ook. Als het iedere dag lekker weer is of alleen maar regent, dan
kunnen we gerust iedere dag naar boven. Zoveel werk is er.
Ben jij de hele dag bezig met het wassen van de ramen?
Nee ik moet ook veel communicatiewerk doen. Iedere dag moet ik de mensen van de kantoren
en (hotel)kamers melden dat de glazenwassers aan het werk gaan bij hun ramen. Ik denk dat ik
gemiddeld de halve dag, dus vier uur, aan het wassen ben. Als wij schade zien aan het pand,
dan maken we daar ook een melding van en maken we een foto. Dan wordt het zo snel mogelijk
gerepareerd. Wij wassen niet enkel de ramen.
Ben je wel eens bang?
Bij De Rotterdam ben ik nog nooit bang geweest. We zitten goed vast dus echt iets ergs kan ons
niet overkomen. In mijn glazenwascarrière ben ik wel eens bang geweest, toen was ik net bij de
eerste verdieping en begon het ineens erg te waaien. Vervolgens moest ik dus weer helemaal
omhoog terwijl de gondel best wel stevig heen en weer ging door de wind. Ik had echt het gevoel
dat ik me moest vasthouden aan de gevel.
Welke ramen zijn het viest?
De ramen tussen de gebouwen in, dus in de tochtgangen, zijn wat sneller vies door de wind die
daar staat. Maar er wordt vier keer per jaar gewassen, dus we houden alles goed schoon.
Aan welke kant was jij het liefst de ramen?
Aan de Maaskant, daar heb je het mooiste uitzicht. Vanuit daar kijk je naar Den Haag en daar
kom ik natuurlijk vandaan. Het is gewoon een mooie kant met de Erasmusbrug direct onder het
gebouw.
Zie je wel eens iets geks als je hotelkamers of woningen wast?
Iets echt geks zie ik nooit, omdat wij onze komst aankondigen, doen mensen vaak al de gordijnen
dicht. Soms worden er wel foto’s gemaakt terwijl ik de glazen was. Mensen vinden het echt iets
groots wat ik doe lijkt wel. Ze vinden het vaak eng voor mij, dan hebben ze plaatsvervangende
angst. Vaak is de kamer ook leeg als wij bezig zijn. Ik denk dat ze dat expres doen.
Welk gebouw zie je nu nog als een uitdaging?
Mijn werkgever zei tegen me: ‘Steven, als je dit kunt, dan kun je alles’. Daar geloof ik ook echt in.
Het is een groot project, maar wel heel leuk.
Blijf op de hoogte! Volg Metronieuws
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