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Over dit boek
Methode Tendens Facilitair
Het theorieboek Organiseren en aansturen in de facilitaire organisatie is onderdeel van de methode
Tendens Facilitair. Tendens Facilitair is een mbo-lesmethode gebaseerd op het kwalificatiedossier
Facilitaire dienstverlening. Opdrachten staan in het bijbehorende werkboek Organiseren en
aansturen in de facilitaire organisatie.

Indeling van het boek
Organiseren en aansturen in de facilitaire organisatie is gericht op de Allround medewerker facilitaire
dienstverlening niveau 3. In dit boek staat de kerntaak Organiseert de werkzaamheden centraal.
De volgende werkprocessen worden in afzonderlijke hoofdstukken behandeld:
• P1-K1-W2: Plant werkzaamheden
• P1-K1-W3: Bewaakt het budget en te behalen doelen
• P1-K1-W4: Werkt met lerende medewerkers en stagiairs.

Daarnaast is het volgende werkproces geïntegreerd in de verschillende hoofdstukken:
• P1-K1-W1: Stemt af met de leidinggevende

Dit theorieboek kan worden gebruikt in combinatie met het werkboek Organiseren en aansturen
in de facilitaire organisatie. In dit werkboek vind je vragen en opdrachten.

Wanneer je een ander theorieboek of een ander hoofdstuk in dit theorieboek kunt raadplegen
voor verdiepende of aanvullende informatie, staat er een pictogram in het theorieboek. Bij dit
pictogram lees je waar je meer informatie kunt opzoeken:

Titel van het theorieboek dat je kunt raadplegen
Hier lees je in welke paragraaf je de informatie kunt vinden.

Methodesite Tendens Facilitair
Wanneer je de methodesite kunt raadplegen, staat er een pictogram in het theorieboek. Bij dit
pictogram lees je welke bron je kunt opzoeken. Je komt in dit boek twee verschillende pictogrammen
tegen:

Bron op www.tendensfacilitair.nl
Hier lees je wat voor soort bron kunt opzoeken en welke dit is.

Video op www.tendensfacilitair.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken.
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1. Het plannen van werkzaamheden
Als allround medewerker facilitaire dienstverlening ben je verantwoordelijk voor het plannen en
verdelen van de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers. Soms maak je ook weekplanningen
voor de facilitaire dienst. Je houdt hierbij rekening met de capaciteit en de kwaliteit van
medewerkers, en hanteert een goede balans tussen kosten en dienstverlening. Regelmatig controleer
je de planning, en past deze indien nodig aan. Je stemt je planning af met je leidinggevende. Je
bent goed op de hoogte van de wettelijke bepalingen, de arbeidsovereenkomst en de cao.

Je leert over de volgende onderwerpen:
• je eigen werkzaamheden plannen
• een werkplanning en een rooster maken
• wettelijke bepalingen, arboregels en bedrijfsrichtlijnen
• actief deelnemen aan werkoverleg
• afstemmen met je leidinggevende
• trends en ontwikkelingen, zoals nieuwe vormen van werkoverleg

Je plant je eigen werkzaamheden en die van medewerkers.

1.1 Je eigen werkzaamheden plannen

Dit onderdeel gaat over het plannen van je eigen werkzaamheden. Elke organisatie (bedrijf,
instelling of vereniging) moet werkzaamheden goed organiseren om haar doel te bereiken. Om
dat doel te bereiken zijn er een directie/bestuur, leidinggevenden en medewerkers in dienst. Als
het goed is, heeft iedereen in de organisatie een functie- en taakomschrijving waarin staat welke
taken hij moet uitvoeren en wat zijn bevoegdheden zijn (wat hij zelfstandig mag beslissen).

Elke medewerker moet dus op basis van zijn functie- en taakomschrijving weten:
• welke taken hij moet uitvoeren
• welke taken hij moet uitvoeren en wanneer (op welk moment van de dag)
• in welke volgorde hij zijn taken moet uitvoeren
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• welke beslissingen hij zelf mag nemen
• wat het resultaat van zijn werkzaamheden moet zijn.

Het is de taak van de leidinggevende om de medewerker:
• in staat te stellen om de taken naar behoren uit te kunnen voeren
• te ondersteunen bij de uitvoering van zijn taken
• te controleren of de taken goed zijn uitgevoerd volgens de geldende afspraken en geldende

kwaliteitsnormen.

Tip!
Check bij het bedrijf waar je werkt of er een goede, duidelijke functie- en taakomschrijving is van de
verschillende medewerkers facilitaire dienst. Vraag je leidinggevende indien nodig om verduidelijking.

Een belangrijk onderdeel van de taakuitvoering is het goed plannen van de taken. Veel bedrijven
hanteren een jaar-, maand- of weekplanning. Meestal zijn dat planningen waarin staat welke
specifieke taken gedaan moeten worden, bijvoorbeeld onderhoud aan gebouwen en apparaten.
Deze taken zijn van tevoren vastgelegd en zijn bekend bij de medewerker. Voor jou als allround
medewerker is vooral de planning van de dagelijkse werkzaamheden belangrijk. Elke medewerker
moet per dag zijn eigen werkzaamheden plannen: dat wil zeggen dat je plant wanneer je wat gaat
doen.

Je plant je werkzaamheden per dag, bijvoorbeeld in je Outlook-agenda.

1.1.1 Voorbereidingen treffen en afstemmen
Een goede voorbereiding van je werkzaamheden zorgt ervoor dat je efficiënt en effectief kunt
werken en voorkomt dat je onnodig tijd verliest. Voorbereidingen kunnen bestaan uit:
• noteren van namen en telefoonnummers/e-mailadressen van (interne) klanten/gasten, met wie

je contact moet opnemen
• bepalen welke materialen en gereedschappen je moet meenemen
• vaststellen waar je naartoe moet (locatie of afdeling) en de kortste route ernaartoe
• bereikbaar zijn
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Bij de voorbereiding hoort ook dat je de planning afstemt met:
• je leidinggevende

Zijn er andere, bijzondere of nieuwe taken?
• je collega’s of teamgenoten

Wie doet welke taak? Met wie werk ik samen?

Taken afstemmen kun je het beste doen bij aanvang van je werkzaamheden, bijvoorbeeld in een
kort werkoverleg. Zo weet iedereen wat hij moet doen, en wat hij van een ander kan verwachten.

1.1.2 Werkzaamheden plannen
Als je werkdag begint, moet je eerst je werkzaamheden plannen. Afhankelijk van het soort bedrijf
waar je werkt, welke functie je vervult en welke taken je moet uitvoeren, kun je gebruikmaken
van dit lijstje (ook wel checklist genoemd).

Checklist:
1. Schrijf op welke taken je moet uitvoeren.
2. Bedenk welke taken prioriteit hebben.
3. Maak vervolgens een indeling op volgorde.
4. Schrijf bij elke taak hoeveel tijd de uitvoering (ongeveer) gaat kosten.

De prioriteitenmatrix van Eisenhower
Voormalig generaal en president van de VS, Dwight D. Eisenhower zei: ‘Urgente zaken zijn zelden
belangrijk, en belangrijke zaken zelden urgent.’ Eisenhower ontwikkelde de prioriteitenmatrix.
Deze matrix bestaat uit vier kwadranten die ontstaan door twee tegenstellingen tegenover elkaar
te zetten: belangrijk tegenover niet belangrijk, en dringend tegenover niet dringend. De lerende
medewerker kan al zijn werkzaamheden indelen in een van de vier kwadranten. Hij ziet in één
oogopslag waarmee hij als eerste aan de slag moet en wat nog kan wachten. Het is een handige
methode om beter prioriteiten te stellen, en om de werkdag efficiënter in te richten.

De prioriteitenmatrix van Eisenhower.
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Kwadrant 1: belangrijk en dringend
De werkzaamheden in dit kwadrant vragen onmiddellijke aandacht en moeten meteen opgepakt
worden. De lerende medewerker moet direct actie ondernemen. Denk aan: deadlines, noodgevallen,
ongelukken, apparatuur en installaties die het begeven of acute vragen van belangrijke interne of
externe klanten/gasten.

De lerende medewerker is vooral reactief bezig, hij reageert op zaken die vooral prioriteit hebben
voor een ander. Bijvoorbeeld: een beamer in een van de vergaderruimtes doet het niet tijdens een
presentatie en zijn hulp wordt ingeroepen. Natuurlijk moet dit meteen opgelost worden. Het is
heel verleidelijk om alleen in dit eerste kwadrant te werken, omdat het resultaat snel zichtbaar is.
De vergadergroep zal dankbaar zijn voor zijn hulp. Maar wanneer de lerende medewerker zijn
aandacht vooral op kwadrant 1 richt, loopt hij het risico dat het kwadrant alleen maar voller wordt,
totdat dit hem volledig beheerst. Hij holt van de ene naar de andere noodklus. Werkzaamheden
die wel belangrijk zijn maar minder dringend, sneeuwen onder.

Voorbeeld
Je merkt dat Niek, een van je lerende medewerkers, steeds van zijn werkplek is. Nu is hij naar
vergaderzaal 2 waar een presentatie wordt gehouden en de beamer het niet doet. Heel vervelend
en natuurlijk moet dit opgelost worden. Als Niek weer achter zijn bureau zit, vraag je hem of
het gelukt is. Hij reageert enthousiast; de groep was blij met zijn hulp. Je vraagt ook of Niek
gistermiddag, toen hij alles klaarzette voor deze groep, de beamer wel gecontroleerd heeft.
Niek heeft daar niet meer aan gedacht. Als hij de beamer gisteren had gecontroleerd (kwadrant
2), was hij nu niet van zijn plek weggeroepen en had hij zijn geplande werkzaamheden kunnen
doen. Bovendien was er voor de groep geen vervelende onderbreking geweest tijdens de
presentatie. Als Niek in het vervolg meer aandacht besteedt aan de werkzaamheden in kwadrant
2, zoals het controleren van de apparatuur in de vergaderruimtes, zal hij minder vaak verzeild
raken in werkzaamheden in kwadrant 1.

Kwadrant 2: belangrijk en niet dringend
In kwadrant 2 gaat het om werkzaamheden die belangrijk zijn, maar niet dringend. Deze
werkzaamheden hebben te maken met het bereiken van de eigen doelen en die van de afdeling.
Dit kwadrant wordt ook wel ‘het kwadrant van kwaliteit’ genoemd. Denk aan: het uitvoeren van
geplande werkzaamheden, het opbouwen en onderhouden van relaties, planning, administratie,
en zelfontwikkeling door naar een cursus te gaan.

De lerende medewerker is vooral proactief bezig, hij neemt zelf het initiatief om zaken op te
pakken. Bijvoorbeeld: hij controleert op tijd of de beamer in de vergaderruimte het doet. Hierdoor
wordt hij niet plotseling opgeroepen en de groep kan ongestoord vergaderen. Hoe meer de lerende
medewerker gericht is op dit kwadrant, hoe minder werkzaamheden in het eerste kwadrant
terechtkomen, en hoe minder stress de lerende medewerker heeft. In kwadrant 2 bevindt zich het
echte werk, en dat bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van het werk en de resultaten.

Tip!
Laat de lerende medewerker zijn eigen tijd organiseren, zodat het merendeel van zijn werk zich
afspeelt in kwadrant 2.

9

Het plannen van werkzaamheden



Kwadrant 3: onbelangrijk en dringend
De werkzaamheden in kwadrant 3 zijn niet belangrijk, maar wel dringend. Als de lerende
medewerker druk is met werkzaamheden in dit kwadrant, dan is hij vooral druk met dringende
zaken die belangrijk zijn voor anderen. Denk aan: verstoringen door telefoontjes en/of e-mails of
onverwacht bezoek van een salesmedewerker van een leverancier met wie jouw organisatie geen
zaken doet.

Als hij veel in dit kwadrant aan het werk is, verliest hij zijn eigen prioriteiten uit het oog. De lerende
medewerker kan werkzaamheden uit dit kwadrant voor zichzelf verminderen door bijvoorbeeld
vaker ‘nee’ te zeggen.

Kwadrant 4: onbelangrijk en niet dringend
De werkzaamheden in kwadrant 4 zijn niet belangrijk en ook niet dringend. Het wordt ook wel
het ‘kwadrant van de vlucht of verspilling’ genoemd. Het zijn vaak tijdrovende werkzaamheden
waaraan de lerende medewerker niets heeft en die hij oppakt om andere werkzaamheden voor
zich uit te schuiven. Denk aan: surfen op internet, Instagram of zijn privé-e-mail lezen, dagdromen
enzovoort.

Het zijn zaken die hem volop bezig kunnen houden, maar die geen bijdrage leveren aan de realisatie
van de doelstellingen van je afdeling.

Voorbeeld Prioriteitenmatrix (bron: Marieke van Oosterhout, www.carrièretijger.nl)

Niet dringendDringend

Belangrijk •• Eigen doelen helder makenCrises
• •Deadlines Zelfontwikkeling

•• Uitvoeren geplande werkzaamhedenDringende zaken
• •Vergaderingen voorbereiden Plannen en voorbereiden

Onbelangrijk •• Instagram of privé-e-mail lezenOnderbrekingen
• •Sommige telefoongesprekken Dagdromen

•• Veel surfen op internetOnverwacht bezoek

De prioriteitenmatrix in de praktijk
Begeleid lerende medewerkers en stagiairs bij het toepassen van de prioriteitenmatrix in de praktijk.
Laat ze dit als volgt doen:
• Maak elke dag of week een overzicht met alle werkzaamheden die je moet doen.
• Stel jezelf bij elke werkzaamheid twee vragen:

– Is het belangrijk?
– Is het dringend?

• Plaats de taak in het bijbehorende kwadrant.
• Maak een planning voor je werkzaamheden. Werkzaamheden met de hoogste prioriteit

(belangrijk en dringend) gaan voor andere werkzaamheden. Daarna komen de werkzaamheden
die belangrijk zijn, maar niet dringend.

• Begin met de uitvoering van kwadrant 1, plan kwadrant 2 meteen in je agenda, delegeer (of
zeg ‘nee’) kwadrant 3 en schrap kwadrant 4.

• En verder: doet zich een calamiteit voor, dan moet je de planning gedurende de dag herzien.
Word je in je werk veel geconfronteerd met ad-hocvragen, houd daar dan rekening mee in je
planning. Plan je dag niet helemaal vol en neem tijd voor je pauzes. Ook al heb je het nog zo
druk, je productiviteit blijft hoog als je op tijd pauzeert.

Checklist Prioriteitenmatrix
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Tijd indelen
Bij het indelen van taken moet je per taak aangeven hoeveel tijd het gaat kosten. Van bepaalde
taken kun je weten hoeveel tijd ze kosten, omdat je ze dagelijks uitvoert, bijvoorbeeld de post
rondbrengen of koffie zetten. Er zijn ook taken waar de tijdsduur moeilijk van is vast te stellen,
zoals:
• taken die afhankelijk zijn van de omstandigheden (het weer, aankomst of vertrek van gasten)
• ingewikkelde taken (het repareren van iets)
• nieuwe taken waarvan je niet weet hoe lang ze gaan duren.

Voor deze taken maak je een inschatting en bouw je een marge in.

Bepaalde taken kun je ook in deeltaken verdelen. Bepaal dan per deeltaak hoeveel tijd deze gaat
kosten. Door de tijd van de deeltaken op te tellen, kun je een inschatting maken hoelang je met
die taak bezig bent.

9 tips voor het maken van een effectieve
werkplanning

1. Plan de belangrijke, lastige taken aan het begin van de dag.
Zo kom je in de loop van de dag niet in tijdproblemen door deze taken. Het gaat hier vaak om lastige
klussen die je liever vooruit zou willen schuiven omdat ze minder leuk zijn om te doen. Het geeft
opluchting als je ze vroeg op de dag al gedaan hebt.

2. Doe minstens één belangrijke taak per dag.
Als je een bepaald doel moet bereiken, bijvoorbeeld het organiseren van een evenement, heb je
vastomlijnde taken. Doe iedere dag minimaal één taak die bijdraagt aan het bereiken van dat doel.

3. Verdeel grote klussen in ‘hapklare brokken’ van kortere periodes.
Mocht zich opeens een haastklus voordoen, dan kun je het werk gemakkelijk onderbreken zonder
dat de planning uit de hand loopt.

4. Probeer vaste taken een los-vast begin te geven.
Begin bijvoorbeeld niet exact om 14.00 uur met het afhandelen van je e-mail, maar tussen 14.00 uur
en 14.30 uur.

5. Plan belangrijke losse taken op een vaste tijd. Deze hebben prioriteit. Maak een afspraak
en houd je hieraan.

6. Houd altijd voldoende taken achter de hand om je tijd zinvol te besteden.

7. Plan nooit zoveel taken op een dag dat je hoofd overloopt.
Plan bijvoorbeeld nooit meer dan zes taken op een dag. Beperk je tot één hoofdtaak, drie kleinere
taken en twee miniklusjes. Mocht je geplande hoofdtaak of afspraak niet doorgaan, dan zijn er altijd
kleine taken om te doen.

8. Bouw in de dagelijkse planning voor jezelf ‘stille momenten’ in.
Ook al zijn het maar korte perioden; op deze manier kun je onverwachte dingen tussendoor afhandelen,
die klant nog even terugbellen of belangrijke klussen laten uitlopen.
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9. Werk bewust! Vraag je bij iedere taak af of deze echt noodzakelijk is.
Wat gebeurt er als je de taak niet of niet zelf uitvoert? Voor wie of wat doe je dit werk? Je zult zien
dat sommige taken overbodig zijn of dat een ander die eenvoudig kan doen. Houd hier al rekening
mee bij het plannen van de taken.

Bron: deels gebaseerd op www.secrettalent.net/productiviteit/9-tips-voor-effectieve-werkplanning.

1.1.3 Voortgang bewaken
Het kan voorkomen dat de voortgang van de werkzaamheden wordt belemmerd door:
• verkeerde planning

Bijvoorbeeld je hebt de tijd verkeerd ingeschat.
• fouten

Bijvoorbeeld je bent iets vergeten te doen of door te geven.
• door een plotselinge prioriteit

Bijvoorbeeld je moet direct een klant van het station ophalen.
• door onderbrekingen van de werkzaamheden.

Onderbrekingen
Er is sprake van onderbreking van je werkzaamheden als je gestoord wordt tijdens de uitvoering
ervan. Het kan gaan om kortdurende onderbrekingen, zoals:
• het aannemen van de telefoon
• een klant/gast die iets vraagt
• een verzoek om even te helpen met iets.

Het kan ook gaan om onderbrekingen die langer duren, zoals:
• het bestellen van een ontbrekend onderdeel
• het uitvoeren van een dringende wens van een klant/gast om iets voor hem te doen of te

regelen
• het uitvoeren van een opdracht van een leidinggevende om een andere taak uit te voeren
• het assisteren (helpen) van een collega bij een andere taak.

In al deze gevallen moet je de planning bijstellen om de voortgang van de werkzaamheden te
garanderen. Dat vereist dat jij je flexibel kunt opstellen.

Heeft een klant/gast een vraag of een verzoek, dan onderbreek je je andere werkzaamheden.
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Flexibiliteit
Een ander woord voor flexibiliteit is: aanpassen aan (plotseling) veranderende omstandigheden.
Flexibiliteit is een persoonlijke kwaliteit. De een is flexibeler dan de ander. Over het algemeen vindt
niemand het leuk als hij gestoord wordt in waar hij mee bezig is.

Voorbeeld
Je zit naar een spannende film te kijken. Plotseling komt een huisgenoot de kamer binnen en
vraagt op luide toon: ‘Weet jij waar mijn laptop ligt?’ Jij reageert geïrriteerd en zegt: ‘Doe even
normaal joh, je ziet toch dat ik een film zit te kijken.’

Tijdens het werk kun je natuurlijk zo niet reageren. Je moet accepteren dat onderbrekingen bij je
functie en taken horen. Als jij je daarop instelt, kun je dus ook niet verrast worden. Je flexibel
opstellen moet je willen: het is een kwestie van mentaliteit. Het is echter heel gewenst in de facilitaire
dienstverlening, aangezien je als spil van de organisatie werkt en er steeds onverwachte dingen
gebeuren.

Het kan ook voorkomen dat je een andere taak moet vervullen of dat je moet overwerken om de
taken af te krijgen of om een nieuwe taak uit te voeren. Kortom: flexibiliteit is een mentaliteit,
gericht op de belangen van de organisatie.

1.1.4 Plannen van de werkzaamheden in een FMIS
Bij het plannen van je werkzaamheden kun je gebruikmaken van een FMIS. Zo kun je je dagelijkse,
maandelijkse of jaarlijkse werkzaamheden in een planning vastleggen.

Voorbeeld
André werkt al een tijdje als facilitair medewerker in een groot kantorencomplex. Zijn dagelijkse
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het oplossen van klachten en storingen. Daarnaast is
André verantwoordelijk voor het uitvoeren van enkele onderhoudswerkzaamheden, die hij soms
met een bepaalde frequentie moet uitvoeren. Zo laat André bijvoorbeeld één keer in de twee
maanden alle waterleidingen goed doorspoelen om legionellabesmetting te voorkomen. André
maakt bij het plannen van deze onderhoudswerkzaamheden gebruik van een FMIS. Hierin heeft
hij de mogelijkheid (onderhouds)werkzaamheden een jaar vooruit te plannen. Op deze manier
kan hij zowel een dagelijkse, maandelijkse als jaarlijkse planning uit het systeem halen.

Een FMIS kan je helpen bij het indelen van je dagelijkse werkzaamheden. Je kunt werkzaamheden
verdelen in:
• incidentele werkzaamheden
• geplande werkzaamheden.

Incidentele werkzaamheden zijn werkzaamheden die niet te plannen zijn en af en toe voorkomen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkzaamheden als het vervangen van een knipperende lamp, een
kapotte wc-bril of het verwijderen van een vlek in de vloerbedekking. Geplande werkzaamheden
zijn werkzaamheden die je voor de toekomst vastlegt, bijvoorbeeld periodiek groenonderhoud of
dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden.

De werkzaamheden die je hebt uitgevoerd kun je ook weer afmelden in het systeem. Wanneer er
bijzonderheden zijn, vermeld je deze bij de afhandeling van de werkopdracht in het systeem.
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1.2 Werkplanningen maken

Om een goede planning te kunnen maken, moet je eerst weten welke werkzaamheden gedaan
moeten worden en hoeveel tijd deze werkzaamheden kosten. Dan kun je berekenen hoeveel
medewerkers je nodig hebt. Te veel of weinig medewerkers op de verkeerde momenten zorgen
voor te hoge kosten, werkdruk of juist verveling, of dat je niet kunt waarmaken wat je hebt
afgesproken.

Een belangrijk onderdeel van je werk is het maken van een planning en een werkrooster. Plannen
is het zodanig afstemmen van werkzaamheden dat de gestelde doelen worden gehaald. Als je
planning goed is, komt dat de kwaliteit van alle werkzaamheden binnen je afdeling ten goede.
Een rooster is een schema waarin vastgelegd is welke taken op welke momenten moeten gebeuren.
Om een goede planning en werkverdeling te maken, houd je rekening met de kwaliteiten,
beschikbaarheid en wensen van medewerkers.

Om een goede planning te kunnen maken, moet je goed op de hoogte zijn van:
• alle werkzaamheden binnen jouw afdeling

Hierbij gaat het om het soort werkzaamheden en de hoeveelheid werk die dit met zich
meebrengt.

• de verantwoordelijkheden per functie
Een receptionist heeft andere verantwoordelijkheden dan een cateringmedewerker of een
beveiliger.

• de kwaliteit van medewerkers
Hebben ze voldoende kennis en ervaring om de werkzaamheden goed en zelfstandig te kunnen
uitvoeren?

• de inzetbaarheid van medewerkers
Sommige medewerkers werken fulltime, andere parttime. Houd ook rekening met vakantie en
bijzonder verlof.

• het beschikbare budget
• de te verwachten omzet.

Beschikken maar enkele medewerkers over een bepaalde vaardigheid, dan rooster je hen in wanneer je
deze vaardigheid nodig hebt.
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