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Inloggen op de methodesite
Voor in dit boek vind je de licentie voor de methodesite van Tendens Facilitair:
www.tendensfacilitair.nl. Op deze methodesite vind je video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks
en bronnen voor opdrachten.
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• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.
Daarna kun je aan de slag!

Werken met www.tendensfacilitair.nl
Wanneer je wordt verwezen naar een video of andere soort bron op de methodesite, doe je het volgende:
• Ga naar www.tendensfacilitair.nl.
• Klik op 'Studentenmateriaal'.
• Kies je opleiding: Allround medewerker facilitaire dienstverlening of Facilitair leidinggevende.
• Klik op het omslag van ‘Oriëntatie op facilitaire dienstverlening' en vervolgens op ‘Editie 2020’ om

alleen de materialen bij dit werkboek te zien.
• Wil je de selectie verder verfijnen, dan kun je dit doen door te filteren op hoofdstuk of bronsoort.
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Aan de slag

Over dit werkboek

Je staat aan de start van je opleiding tot facilitair coördinator/leidinggevende. Hierna ga je aan de
slag bij een bedrijf dat facilitaire diensten aanbiedt, of binnen de facilitaire dienstverlening van
een organisatie.

Dankzij jouw inzet kunnen de medewerkers van het bedrijf hun werkzaamheden optimaal uitvoeren.

De werkomgevingen waar je terecht kunt komen, zijn nogal verschillend. Eigenlijk ben je overal
in en om het gebouw waar je werkt aanwezig en kun je hier taken uitvoeren. In zo’n gebouw is
bijvoorbeeld een school, een zorginstelling, een ziekenhuis, een kantoor, een hotel of een
recreatiebedrijf gevestigd.

Leereenheden
Je leert wat er precies bij komt kijken als je als facilitair coördinator/leidinggevende aan de slag
gaat. Je doet dat aan de hand van deze leereenheid:
1. Oriëntatie op facilitaire dienstverlening.

Koppeling kwalificatiedossier Facilitaire dienstverlening
In dit werkboek ga je je oriënteren op het werk van de facilitair coördinator/leidinggevende. Dit
onderdeel is niet specifiek gekoppeld aan een werkproces uit het kwalificatiedossier Facilitaire
dienstverlening. Het geeft een overzicht van de branche en het werkveld, waardoor de theorie en
onderdelen beter te begrijpen zijn.

Beroepshouding
De leerdoelen in de nulmeting hebben te maken met kennis en vaardigheden. Om succesvol en
met plezier aan de slag te gaan in de professionele praktijk – tijdens en na je studie – is het belangrijk
dat je een bepaalde beroepshouding hebt of aanleert. Je beroepshouding heeft te maken met hoe
jij als professional werkt.
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Voor de facilitair coördinator/leidinggevende zijn de houdingskenmerken in het schema belangrijk:

ProactiefStressbestendigServicegericht

Slag- en hulpvaardigAssertiefKlantvriendelijk

Besef van urgentieOmgevingsgerichtRepresentatief

Besef van klantverwachtingOplossingsgerichtBetrouwbaar

Actieve en initiatiefrijke houdingHelikopterviewVerantwoordelijk

Let op deze gevraagde beroepshouding bij het maken van de opdrachten. Het kan een onderwerp
zijn in je voortgangsgesprek.

Facilitaire dienstverlening niveau 3 en niveau 4
Dit werkboek is bedoeld voor studenten niveau 3 Allround medewerker facilitaire dienstverlening
en voor studenten niveau 4 Facilitair leidinggevende. Sommige opdrachten zijn gericht op niveau
3 óf op niveau 4. Deze opdrachten kun je herkennen aan het betreffende pictogram.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• Methodesite www.tendensfacilitair.nl.

Wanneer je de methodesite moet raadplegen, staat er een pictogram in het werkboek. Bij dit
pictogram lees je wat je nodig hebt om de opdracht(en) te maken. Er zijn twee verschillende
pictogrammen in dit werkboek:

Bron op www.tendensfacilitair.nl
Hier lees je of je een tekstbron, formulier, weblink, opdracht of een ander soort bron bij de opdracht
kunt gebruiken en welke dit is.

Video op www.tendensfacilitair.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken om de opdracht te maken.

Hoe sluit je een leereenheid af?
Alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten leer je door het maken en uitvoeren van de
opdrachten. Uiteindelijk moet je ook daadwerkelijk een duidelijk beeld hebben van de
werkomgeving en de taken van de facilitair coördinator/leidinggevende.

Om de leereenheid af te ronden, moet je:
• alle door de docent opgegeven verwerkingsopdrachten hebben gemaakt
• alle door de docent opgegeven praktijkopdrachten hebben gemaakt
• de theorietoets voldoende hebben afgesloten
• het uitgewerkte reflectieverslag hebben ingeleverd.

Tips voor werken en leren
• Maak zo veel mogelijk gebruik van jouw ervaringen in de praktijk.
• Gebruik zo veel mogelijk de procedures en gegevens van jouw (stage)bedrijf om aan de opdrachten

te voldoen.
• Maak goede afspraken met je praktijkbegeleider of docent.
• Maak een goede planning (een goed stappenplan/een goede afsprakenlijst) waarin staat wanneer

je wát gaat doen en bij wie je eventueel hulp kunt vragen.
• Stem dit af met je docent of praktijkbegeleider.
• Je kunt gebruikmaken van je theorie, de methodesite of andere informatiebronnen, voor het

opzoeken van informatie en het uitwerken van opdrachten.
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Werken met Tendens Facilitair

Tendens Facilitair bestaat uit werkboeken en theorieboeken.

Elk werkboek bestaat uit leereenheden. Zo'n leereenheid heeft een vaste indeling:
• een inleiding met een overzicht van leerdoelen
• oriëntatieopdracht(en)
• een nulmeting
• een planning
• opdrachten met verwijzingen naar theorie en andere bronnen
• een opdracht 'In het nieuws'
• een eindopdracht bestaande uit een online toets en een praktijkopdracht
• evaluatie en reflectie.

Wil je een uitgebreide uitleg over de verschillende onderdelen en hoe je hiermee werkt? Bestudeer dan
de handleiding ‘Werken met Tendens Facilitair’.
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1. Oriëntatie op facilitaire
dienstverlening
Met de opdrachten uit dit onderdeel ga je je oriënteren op het werk van een facilitair
coördinator/leidinggevende. In welk soort bedrijven kan een facilitair coördinator/leidinggevende
gaan werken? Welke taken en werkzaamheden moet je dan gaan uitvoeren? Wat is er belangrijk
bij deze taken en werkzaamheden? Welke houdingsaspecten horen bij het beroep van facilitair
coördinator/leidinggevende? Welke houdingsaspecten heb je zelf? Wat moet je verder ontwikkelen?

Je gaat aan de slag als facilitair coördinator/leidinggevende.

Door middel van verschillende opdrachten ga je met deze vragen aan de slag en krijg je een beeld
van het werk van een facilitair coördinator/leidinggevende in verschillende organisaties.

Inhoud van deze leereenheid
Oriëntatieopdrachten | Nulmeting en planning | Bedrijven met facilitaire diensten | Taken van de
facilitaire dienst binnen een organisatie | Taken en werkzaamheden van een facilitair
coördinator/leidinggevende | Beroepshouding van een facilitair coördinator/leidinggevende |
Ontwikkelingen binnen de facilitaire dienstverlening | In het nieuws | Eindopdracht | Evaluatie en
reflectie

Leerdoelen
In de opdrachten van deze leereenheid oriënteer je je op het werk van een facilitair
coördinator/leidinggevende.

Leerdoelen Oriëntatie op facilitaire dienstverlening
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1.1 Oriëntatieopdrachten

Opdracht 1: Eigen ervaring

Video Facilitair beheer is meer!
Video Facilitair bedrijf

a. Waar heb jij zelf te maken gehad met facilitair dienstverleners?

b. Wat zijn je overwegingen om voor deze opleiding te kiezen?

Bekijk de video’s ‘Facilitair beheer is meer’ en ‘Facilitair bedrijf’.

c. In de tabel hierna zie je verschillende onderwerpen staan waarover je iets zag in de video's.
Beschrijf bij ieder onderwerp voorbeelden hiervan die je opvielen of die werden besproken in
de video’s.

VoorbeeldenOnderwerp

Dienstverlening

Klantgerichtheid

Probleemoplossing

Ondersteuning voor het
primaire proces

Duurzaamheid
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VoorbeeldenOnderwerp

Proactief zijn

Veiligheidsbewustzijn

Risicopreventie

d. Zijn er verschillen tussen de facilitaire werkzaamheden van de twee bedrijven in de video’s?
Welke?

e. Welke overeenkomsten zag je?

f. Was er iets bij wat je verraste omdat je het niet verwacht had? Zo ja, omschrijf dit dan.

g. Maak met je klas een video waarin jullie allemaal kort vertellen en met beelden ondersteunen
wat je zo leuk vindt aan facilitaire dienstverlening.

1.2 Nulmeting en planning

Opdracht 2: Nulmeting

Nulmeting- en evaluatieformulier Oriëntatie op facilitaire dienstverlening
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Noteer de leerdoelen die je al beheerst in de kolom ‘Nulmeting’. Overleg met je docent of je
opdrachten kunt overslaan.

Bewaar het ingevulde nulmeting- en evaluatieformulier goed. Aan het eind van de leereenheid
heb je dit bij de opdracht ‘Evaluatie’ weer nodig.

Opdracht 3: Planning

Planningsformulier Oriëntatie op facilitaire dienstverlening

Noteer de opdrachten die je moet maken op het planningsformulier. Stem je planning af met je
docent. Houd tijdens de periode waarin je met de opdrachten bezig bent de planning bij.

1.3 Bedrijven met facilitaire diensten

Je hebt gekozen voor een opleiding die je gaat voorbereiden op een baan als facilitair
coördinator/leidinggevende. De bedoeling is dat je na deze opleiding gaat werken bij een van de
bedrijven die een facilitaire dienst hebben of bedrijven die facilitaire diensten aanbieden aan een
organisatie.

Een facilitaire dienst zorgt ervoor dat de organisatie van de huishoudelijke taken goed verloopt.
Zo moet het bedrijf bijvoorbeeld schoon zijn, de post moet bij de juiste mensen terechtkomen, de
inkoop moet goed geregeld zijn en ook de verzorging van vergaderingen moet goed op orde zijn.

Je snapt wel dat de taken van de facilitaire dienst per bedrijf kunnen verschillen. Je gaat je eerst
verdiepen in de verschillende bedrijven waar facilitaire dienstverlening voorkomt en waar je later
kunt gaan werken.

De facilitaire dienst zorgt onder meer voor het inrichten van een vergaderruimte.

11

Oriëntatie op facilitaire dienstverlening



Leerdoelen
- Je kunt de verschillende facilitaire werkvelden beschrijven.
- Je kunt facilitaire doelen/resultaten benoemen.
- Je hebt inzicht in de verschillen tussen profit- en non-profitbedrijven.

Theorie Het werkveld van de facilitaire dienstverlener

Opdracht 4: Je droombaan

Je gaat op zoek naar jouw droombaan.

a. Zoek een vacature die jou aanspreekt. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een algemene vacaturesite
gebruiken, zoals de Nationale Vacaturebank. Heb je al een organisatie in je hoofd, dan kun je
op die specifieke bedrijfswebsite naar vacatures zoeken. Weet je al wat je wilt worden en waar
je wilt werken? Noteer dan die functie.

b. Maak aan de hand van de vacature (of je al bekende droombaan) een aantrekkelijke en
overzichtelijke poster van maximaal A3-formaat. Werk de volgende informatie uit:

De organisatie:
• naam en logo
• soort organisatie (grootte, vestigingsplaatsen)
• productinformatie (diensten en producten die aangeboden worden)
• achtergrondinformatie (jong, groeiend, internationaal)

De functie:
• omschrijving taken en verantwoordelijkheden
• omschrijving werkzaamheden

De functie-eisen:
• gewenste vooropleiding(en)
• gewenste (werk)ervaring
• gewenste vaardigheden en persoonlijke eigenschappen
• gewenste (specifieke) kennis
• verhuisplicht, bereid tot onregelmatig werken enzovoort.

c. Als iedereen in de klas de opdracht gedaan heeft, print je de posters uit en hang je ze in het
lokaal op. Ga de verschillende banen langs en bekijk welke jou ook zouden aanspreken.

d. Geef je mening over vijf posters die je aanspreken of over de posters die je docent je geeft. Doe
dat in de vorm van tips en tops. Schrijf voor iedere poster een tip en een top op een Post-it en
hang dat bij de poster.
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e. Noteer drie tips en drie tops die jij hebt ontvangen die je vaker kreeg of die er voor jou
uitsprongen.

TopsTips

f. Schrijf je reactie naar aanleiding van de feedback die jij op je poster hebt gekregen. Wat vind
je van de feedback? Waar was je blij mee? Wat zou je de volgende keer anders doen?

Opdracht 5: Voorbeelden van een profit of non-profitorganisatie

Bedrijven met een facilitaire dienst kun je onderscheiden in profitorganisaties en
non-profitorganisaties.

a. Noem vier voorbeelden van profitorganisaties.

1.

2.

3.

4.

b. Noem vier voorbeelden van non-profitorganisaties.

1.

2.

3.

4.

13

Oriëntatie op facilitaire dienstverlening



c. Waar zou jij als toekomstig coördinator/leidinggevende het liefst willen werken: in een profit-
of non-profitorganisatie? Leg uit waarom.

Opdracht 6: Onderzoek een facilitair bedrijf

Weblink Facilitair bedrijf

Bekijk de website van een groot facilitair bedrijf; bijvoorbeeld van een universiteit, een academisch
ziekenhuis, een groot bungalowpark of een bankorganisatie.

Voorbeeld Facilitair bedrijf Rijksuniversiteit Groningen
‘Medewerkers en studenten op de universiteit worden facilitair ondersteund door het Facilitair
Bedrijf in samenwerking met het lokale facility management.

Wij verzorgen een totaalpakket van producten en diensten die medewerkers en studenten van
de Rijksuniversiteit Groningen dagelijks afnemen op hun werkplek en in hun werkomgeving.
Wij streven er naar om deze diensten zo efficiënt en geïntegreerd mogelijk te verlenen aan
medewerkers en studenten.’

Bron: www.rug.nl/about-us/organization/service-departments/facilitair-bedrijf.

a. Maak een overzicht van de facilitaire diensten die het gekozen bedrijf aanbiedt.

b. Wat is de doelstelling van de facilitaire dienstverlening in dit bedrijf?

c. Zou jij bij dit bedrijf willen werken? Waarom wel/niet?

d. Veel grotere facilitaire diensten hebben een servicedesk. Wat zijn de taken van deze servicedesk?
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