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Over dit boek
Methode Tendens Facilitair
Het theorieboek Gegevensbeheer 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 Gegevensbeheer in de facilitaire
organisatie.

Indeling van het boek
In Gegevensbeheer in de facilitaire organisatie staan enkele werkprocessen uit de kerntaak Verricht
facilitaire werkzaamheden centraal. De volgende werkprocessen worden in afzonderlijke
hoofdstukken behandeld:
• B1-K1-W2: Verwerkt gegevens met informatiesystemen
• B1-K1-W6: Onderhoudt contact met interne en externe klanten en leveranciers
• B1-K1-W7: Signaleert klachten en verbeterpunten en handelt deze af.

Daarnaast behandelt dit boek voor niveau 4 Facilitair leidinggevende uit de kerntaak Voert
beheerstaken uit het werkproces:
• P2-K1-W2: Voert contractbeheer uit.

Dit theorieboek kan worden gebruikt in combinatie met het werkboek Gegevensbeheer 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. Gegevensverwerking met
informatiesystemen
Het verwerken van gegevens in de informatiesystemen van een facilitaire dienst is een belangrijke
taak voor een facilitair coördinator/leidinggevende. Het is voor de bedrijfsvoering heel belangrijk
dat alle actuele informatie beschikbaar is voor iedereen binnen de facilitaire dienst.

Medewerkers van een facilitaire dienst hebben dagelijks veel verschillende werkzaamheden. Daarbij
ontstaan vanzelf vragen, zoals:
• Welke meldingen en verzoeken komen nu eigenlijk binnen?
• Is niks vergeten?
• Wat is de status van een melding?
• Heeft een collega de melding al opgepakt?
• Is alles naar tevredenheid van de klant opgelost?

Als je geen overzicht hebt, kan dit ertoe leiden dat je meldingen of aanvragen vergeet, niet correct
oplost of juist dubbel uitvoert. Daarvoor is een digitaal Facilitair Management Informatie Systeem
(FMIS) nuttig: daarin registreer je meldingen en aanvragen en houd je actiepunten bij die uitgevoerd
zijn. Met een duidelijk overzicht van openstaande meldingen weet je welke meldingen je als eerste
moet afhandelen. Je kunt het systeem ook breder inzetten voor bijvoorbeeld gebouwonderhoud,
middelenregistratie en reserveringsbeheer.

Dankzij het FMIS weet je precies welke werkzaamheden je moet uitvoeren.

Doordat je meldingen en verzoeken in een FMIS registreert, kun je:
• werkzaamheden verdelen over de aanwezige medewerkers
• werkzaamheden die op naam staan van eventueel afwezige teamleden herverdelen
• analyseren hoeveel meldingen/aanvragen binnenkomen bij de medewerkers en hoeveel tijd

nodig is om deze meldingen af te handelen
• meldingen/aanvragen doorzetten naar leveranciers en de dienstverlening van die leveranciers

monitoren
• een historie opbouwen van het aantal incidenten per ruimte of object.
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Deze informatie is waardevolle input voor toekomstige verbeterprojecten. Misschien zie je dat het
meubilair van merk X veel vaker kapotgaat dan het meubilair van merk Y. Of dat complexere
meldingen te lang blijven liggen doordat veel meldingen ad hoc binnenkomen.

Voor iemand die werkt met gegevens en digitale systemen, is het belangrijk dat hij de
bedrijfsprocessen en -regels kent, de meldingen/aanvragen nauwkeurig en correct verwerkt en
goed kan omgaan met de mogelijkheden van het systeem. Daar wordt in dit hoofdstuk aandacht
aan besteed.

In dit hoofdstuk leer je meer over:
• digitale gegevens verwerken
• werken volgens de bedrijfsrichtlijnen
• reserveringen, facturen, klachten, meldingen en checklists verwerken
• voorraadbeheer en -administratie uitvoeren
• textielbeheer uitvoeren
• kaswerkzaamheden uitvoeren
• documentenbeheer uitvoeren
• gegevensverwerking en privacy.

1.1 Digitale gegevens verwerken

In een organisatie worden veel gegevens uitgewisseld. De facilitaire dienst kan zijn werk pas goed
doen als deze informatie krijgt van zijn klanten en leveranciers. En als de facilitaire dienst ook zijn
klanten en leveranciers op de hoogte houdt van zijn wensen en acties.

De facilitaire dienst communiceert:
• via direct contact met de klant (mondeling of schriftelijk, bijvoorbeeld via e-mail)
• via een servicemeldpunt/facilitair servicepunt
• via een FMIS of selfserviceportal
• via een gebruikersapp die via een logboek is gekoppeld aan het FMIS.

Veel van de informatie die uitgewisseld wordt, moet worden vastgelegd. De gegevens moeten dus
allemaal verwerkt worden in een digitaal systeem. Veel organisaties werken met een FMIS of een
ander managementinformatiesysteem waarin alle gegevens verwerkt worden.

1.1.1 Werken met een FMIS
FMIS is de afkorting van Facilitair Management Informatie Systeem. Dit is een programma waarmee
je facilitaire informatie en facilitaire processen kunt managen. Je kunt verschillende facilitaire
processen managen. Iedere organisatie heeft andere wensen, regels, processen en ambities. In dit
onderdeel worden meerdere processen behandeld die in een FMIS opgenomen kunnen zijn.

Voorbeeld
Stichting Humantus werkt met het FMIS FAME van FAMAS FM Solutions en start met de modules
Meldingen en Reserveringen. Achter een FMIS hangt een database met informatie. Om ervoor
te zorgen dat deze modules zo goed mogelijk functioneren binnen de organisatie, verzamelt
de facilitair leidinggevende van Saskia per module verschillende soorten informatie. Voor de
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module Meldingen kijkt hij wie verantwoordelijk is voor het oplossen van welke storingen of
klachten, welke prioriteiten bepaalde storingen of meldingen hebben en hoe de status van de
melding te communiceren.

Voor de module Reserveringen kijkt de leidinggevende van Saskia welke ruimten er gereserveerd
mogen worden, welke diensten (koffie, thee, geluidsinstallatie, scherm, beamer, flip-over,
enzovoort) er bij de reservering geboekt mogen worden en eventueel welke prijzen (intern en/of
extern) het bedrijf gaat hanteren voor de ruimte- en dienstreserveringen.

Selfservice- en backoffice-omgeving
Het FMIS FAME kent twee omgevingen:
• de selfservice-omgeving
• de backoffice-omgeving.

Selfservice-omgeving
De selfservice-omgeving is een eenvoudige omgeving waarin gebruikers op een simpele manier
onder andere een melding kunnen maken, een ruimte kunnen reserveren of bezoekers (vooraf)
kunnen aanmelden. De selfservice-omgeving kun je zien als een ‘elektronische servicedesk’ waar
gebruikers verschillende soorten klachten, wensen, (informatie)aanvragen of storingen kunnen
indienen.

Wat gebruikers in de selfservice-omgeving indienen, komt in de andere omgeving, de
backoffice-omgeving, bij de juiste (uitvoerende) persoon of afdeling terecht.

Voorbeeld selfservice-omgeving
De afbeelding hierna geeft het inlogscherm weer van de selfservice-omgeving van een FMIS.
Aan de hand van het voorbeeld beschrijven we het werkproces van de selfservice-omgeving
binnen de organisatie van Humantus.

Bron: Selfservice-omgeving FMIS-systeem FAME, FAMAS FM Solutions.

Stichting Humantus heeft ervoor gekozen de selfservice-omgeving van FMIS FAME te gaan
gebruiken. Dit betekent dat medewerkers in de selfservice-omgeving eenvoudig en snel een
klacht kunnen registreren of een zaalreservering kunnen indienen.
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Een medewerker van Humantus heeft ingelogd in de selfservice-omgeving van het FAME-systeem
(1) en wil melden dat er een lamp in de centrale hal knippert. Hij opent de optie ‘Nieuwe Melding
Maken’, vult de benodigde informatie in en slaat de melding uiteindelijk op in het FAME-systeem
(2). De verantwoordelijke afdeling (3) krijgt de melding binnen en belt de technische dienst. Hij
noteert in het systeem wie hij heeft gesproken, op welke datum en hoe laat. Tevens spreekt hij
af dat degene die de klacht gaat afhandelen, meldt wanneer het probleem is opgelost. Als de
technische dienst meldt dat de knipperende lamp is gerepareerd (4), zal de verantwoordelijke
afdeling een terugkoppeling geven aan de melder (5). Het is belangrijk dat ook hier weer de
datum van gereedmelding wordt genoteerd.

De backoffice-omgeving
De backoffice-omgeving wordt ook wel de ‘Beheerdersomgeving’ genoemd. In deze omgeving
wordt vooraf de inrichting van het FAME-systeem bepaald. Vaak worden alleen de ‘beheerders’,
uitvoerende afdelingen en uitvoerende medewerkers toegelaten tot deze omgeving. Dit kan per
organisatie verschillen.

Wat de ‘gebruikers’ in de selfservice-omgeving hebben ingevoerd/ingediend, wordt in de
backoffice-omgeving door de betreffende uitvoerende afdeling/medewerker opgepakt en
uitgevoerd. Door het versturen van standaard e-mailberichten vanuit het FAME-systeem, blijft de
‘gebruiker’ op de hoogte van de status van wat hij heeft ingevoerd/ingediend in de
selfservice-omgeving.

Voorbeeld backoffice-omgeving
De klacht die zojuist door Sharon van verzorgingshuis De Boomberg via de selfservice-omgeving
in het FAME-systeem is geregistreerd, wordt in de backoffice-omgeving door de uitvoerende
afdeling opgepakt en in behandeling genomen (3). Zodra zij de melding in de praktijk hebben
opgelost, zal de melding door de uitvoerende afdeling ook in het FAME-systeem moeten worden
afgemeld (4). Sharon kan met een standaard e-mailbericht op de hoogte worden gesteld dat de
melding door de uitvoerende afdeling is afgehandeld.

Functionaliteiten FMIS
Naast het hiervoor beschreven voorbeeld, zijn er nog tal van mogelijkheden en functionaliteiten
aanwezig binnen een FMIS. Zo kunnen gebruikers in de module Wagenparkbeheer vervoersmiddelen
reserveren, in de module Poststukken alle binnengekomen poststukken registreren en in de module
Contractbeheer alle (facilitaire) contracten invoeren en beheren. Een organisatie bepaalt zelf van
welke mogelijkheden en functionaliteiten zij gebruik wil gaan maken en op welke manier zij deze
gaat toepassen binnen de organisatie. Een ziekenhuis zal bijvoorbeeld de modules en
functionaliteiten op een andere manier gebruiken dan een onderwijsinstelling of een kantoorpand.
Een simpel voorbeeld is het benoemen van de ruimten, waarbij het ziekenhuis praat over
operatiezalen en behandelkamers, een onderwijsinstelling over les- en praktijklokalen en een
kantoorpand over kantoren en vergaderruimten.

Managementrapportages
Binnen een FMIS zijn per module managementrapportages aanwezig. Deze kunnen de facilitair
leidinggevende helpen bij het verzamelen van gegevens en resultaten. Alles dat ingevoerd wordt
in een FMIS, kan met behulp van managementrapportages uit het FMIS worden gehaald. Zo kunnen
managementrapportages bijvoorbeeld inzicht geven in het aantal meldingen per uitvoerende
medewerker, de gemiddelde tijdsduur van het oplossen van klachten, de ruimtereserveringen per
dag/per week of de artikelbestanden per magazijn of leverancier. Het kan per organisatie verschillen
hoe zij met behulp van de managementrapportages de gegevens uit het systeem wil halen.
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Voordelen gebruik FMIS
Het gebruik van een FMIS kan voor organisaties een aantal voordelen opleveren. Een belangrijk
voordeel van het gebruik van een FMIS is dat de gehele organisatie gebruikmaakt van hetzelfde
systeem en dezelfde informatie/gegevens. Dit geldt ook voor organisaties met meerdere locaties.
Daarnaast is een (webbased) FMIS 24 uur per dag, 7 dagen in de week, waar ook ter wereld met
behulp van een internetverbinding bereikbaar. Zo is er op ieder moment van de dag inzage in wat
er speelt binnen een afdeling.

Belangrijk is, dat hoe meer mensen communiceren op basis van dezelfde gegevens, hoe minder
verwarring er in de organisatie zal ontstaan over essentiële zaken binnen de facilitaire processen.
Met behulp van een FMIS werken afdelingen niet meer langs elkaar heen, maar juist met elkaar
samen. Denk hierbij aan het klaarmaken van een zaalreservering. Hier zijn vaak meerdere afdelingen
bij betrokken, zoals de afdeling Schoonmaak voor het schoonmaken van de zaal, de afdeling
Catering voor het leveren van koffie, thee en broodjes en de afdeling Technische Dienst voor het
installeren van de beamer en geluidsapparatuur. Als al deze afdelingen beschikken over dezelfde
informatie, zullen zij eerder samenwerken, dan langs elkaar heen werken.

Naast de genoemde voordelen, kan het gebruik van een FMIS nog meer voordelen opleveren:
• Het gebruik van een FMIS kan bijdragen aan heldere communicatie- en informatiestromen

binnen een organisatie.
• Gebruikers kunnen met behulp van de Selfservice-omgeving zelf vele facilitaire zaken regelen.
• Alle betrokkenen hebben deze informatie voorhanden; deze is op een vaste plek te vinden en

kan niet zomaar zoekraken.
• Het FMIS kan met verschillende modules worden uitgebreid.
• Een FMIS levert helder inzicht in en optimale bewaking van (facilitaire) werkprocessen.

1.1.2 Digitale gegevens verwerken
Naast reserveringen, klachten en storingen moet een facilitaire organisatie vaak veel documenten
en gegevens opslaan. Hierbij kan het gaan om:
• binnenkomende en uitgaande post, zowel de papieren versie als e-mail
• adresgegevens van klanten
• antwoordkaarten
• bestelformulieren
• enquêtes
• vragenlijsten
• facturen.

Deze gegevens worden vaak opgeslagen in een bepaald programma/bepaalde applicatie. Of men
gebruikt hiervoor programma's uit het Officepakket. Excel is heel geschikt om databestanden te
maken, maar ook in Outlook en Word kun je gegevens verwerken.

Voorbeeld
Saskia werkt als facilitair medewerker bij Stichting Humantus. Humantus organiseert in
buurthuizen allerlei activiteiten voor tieners, volwassenen en ouderen. Saskia verwerkt voor
Humantus dagelijks verschillende soorten documenten en gegevens. Zij gebruikt hiervoor het
programma Excel. Het is belangrijk dat zij zorgvuldig werkt. Zo kan zij gemakkelijk dingen
terugvinden.
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Werken met een database
Als je veel gegevens op een ordelijke manier hebt verzameld, ontstaat een database. Dat is een
verzameling gegevens (data) die op een logische manier is gesorteerd. Veel applicaties maken
gebruik van een databaseprogramma, waaruit ze hun gegevens ophalen.

Veel bedrijven willen zo veel mogelijk weten van hun klanten en deze gegevens op een goed
doorzoekbare manier opslaan. Dit kan met een applicatie die is gekoppeld aan een database: een
digitaal opgeslagen archief. Met een goed ingerichte database als klantenbestand kan een bedrijf
heel makkelijk nakijken waar meneer Jansen woont en hem een aanbieding doen die past bij zijn
leeftijd. Als je in een magazijn vraagt naar een bepaald product en een medewerker zoekt dit op
in de computer, zoekt deze in een database waarin alle artikelen staan die liggen opgeslagen.

Inrichten van een database
Bij het inrichten van een database is het belangrijk na te denken over welke velden belangrijk zijn
om in te vullen en van waaruit je dus kunt zoeken. Een bekend voorbeeld zijn de naw-gegevens
(naam, adres, woonplaats). Dit zal ongeveer de volgende velden opleveren:
• voornaam
• tussenvoegsel
• achternaam
• straat
• nummer
• postcode
• plaats
• geboortedatum.

Door de juiste query (zoekopdracht) te maken, kun je nu bijvoorbeeld zien hoeveel mensen uit een
bepaalde wijk ouder zijn dan 65 jaar.

Ook als privépersoon kun je veel gemak hebben van een databaseprogramma op de computer,
bijvoorbeeld voor je muziekcollectie. De mediaplayer in Windows maakt zelf al een database aan
met de gegevens van de tracks die zijn opgeslagen. Van daaruit kun je zoeken op:
• titel
• artiest
• album
• componist
• tijdsduur
• genre.

Als je iets wilt toevoegen of verwijderen in de database, blijft het overzicht bestaan. Wil je een
papieren naslagwerk bij de hand hebben, dan kun je eenvoudig een overzicht uitprinten vanuit je
digitale database. Als je informatie zoekt op internet, zoekt de browser in een (hele grote) database.
Google is waarschijnlijk de grootste database ter wereld.

Exceltoepassingen
Veel bedrijven maken gebruik van Excel om gegevens in op te slaan. Als je werkt met Excel, is het
maken van een databestand niet moeilijk. De basishandelingen zijn makkelijk te leren. Als je wat
hebt geoefend, kun je moeilijkere dingen doen, zoals rapporten opmaken of statistieken maken.
Excel heeft templates die je zo kunt gebruiken. Er zijn bijvoorbeeld templates voor het ledenbeheer
van een vereniging, voor voorraadbeheer, voor benzineverbruik of voor een muziekcollectie.
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In- en uitgaande post verwerken
Inkomende post werd vroeger, na behandeling, in een map opgeborgen. Tegenwoordig wordt er
vaker gebruikgemaakt van speciale scanners. Poststukken worden ingescand, direct met een datum
en onderwerp opgeslagen op het netwerk en naar de behandelaar toegestuurd. Het poststuk is
nu meteen gearchiveerd in het systeem; iedereen kan het terugvinden. Zo’n poststuk raakt nu
minder snel kwijt. Ook e-mails kunnen worden beschouwd als inkomende post. Deze kunnen op
eenzelfde manier worden gearchiveerd. Uitgaande post wordt vaak in een bepaald systeem gemaakt
en direct gearchiveerd. Hierna wordt de brief geprint en verzonden. Er zijn al bedrijven die hun
uitgaande post alleen nog maar digitaal versturen. Deze moet je dus niet inscannen, maar wel
digitaal verwerken.

Dit kan gebeuren in het FMIS-systeem, een aparte applicatie voor Postverwerking. In een kleine
organisatie kan een Excelbestand volstaan.

Outlooktoepassingen
Met Outlook kun je je e-mails, agenda's, contactpersonen, taken en takenlijsten op één locatie
organiseren. Het organiseren begint met je e-mailaccount. Vanuit dit account kun je beginnen te
werken met e-mails. Je kunt deze omzetten in taken of afspraken en kunt informatie over personen
met wie je communiceert opslaan in je contactpersonen, zodat je je nooit meer een e-mailadres of
telefoonnummer hoeft te herinneren.

Wordtoepassingen
Je kent Word vast als het veelgebruikte tekstverwerkingsprogramma binnen Office. Het is voor je
opleiding en later voor je werk belangrijk dat je dit programma goed beheerst, omdat veel
rapporten, verslagen en brieven/mailings met dit programma worden gemaakt.

Daarnaast kun je met Word Online met anderen samenwerken in documenten. Het
tekstverwerkingsprogramma Word Online werkt via internet. Je moet dus online zijn om gebruik
te kunnen maken van dit tekstverwerkingsprogramma. Documenten die je maakt via Office Online,
worden opgeslagen op OneDrive. De documenten staan op je account op internet. Je kunt er dan
bij vanaf elke computer of tablet met internet.

Je kunt vooraf gedefinieerde sjablonen met handige en creatieve thema's van Word downloaden.
Bedrijven kunnen hun eigen sjablonen maken, zodat je je brief/verslag/rapport direct in de huisstijl
kunt opstellen.

Andere Officetoepassingen
Andere handige toepassingen zijn:
• Forms: een app voor het maken van enquêtes en quizzen.
• Sway: een app waarmee je gemakkelijk interactieve rapporten, persoonlijke verhalen,

presentaties en meer kunt maken en delen.
• PowerPoint: voor het maken van presentaties, moodboards en gezamenlijke presentaties

(PowerPoint Online).

Weblink Toepassingen van Office 365

1.1.3 Het logboek
Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw moet je zorgen voor de veiligheid en het
welzijn van de mensen in het gebouw en de omgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de
eigenaar, beheerder of gebruiker dat de installaties in en rond het gebouw altijd volgens de
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geldende voorschriften functioneren. Daarom moeten regelmatig en adequaat beheer en onderhoud
en regelmatige en adequate controle van deze installaties plaatsvinden en moeten al die
werkzaamheden worden bijgehouden in een logboek.

Details en authenticiteit
Het doel van een logboek is dat je daarin later kunt teruglezen wat precies gebeurd is op een
bepaald moment. Op het moment van opschrijven is dus nog niet bekend wat je later wilt teruglezen.
Het is dus van groot belang dat alle details in het logboek terechtkomen, zodat je later niets mist.
Ook is het van belang dat notities/waarnemingen in een logboek authentiek zijn. De gegevens
mogen niet verwijderd of ongecontroleerd gemuteerd worden.

Papier of digitaal
Een logboek kun je als een papieren versie hebben. Een papieren logboek goed bijhouden kost
veel tijd. Bij veel bedrijven zijn de logboeken daardoor niet up-to-date of compleet. Ook kan een
papieren versie kwijtraken of achter slot en grendel zitten. Tegenwoordig zijn logboeken vaker
digitaal. Digitale logboeken hebben het voordeel dat via een tablet of telefoon (via een sticker
met een QR-code of een servicecode) gegevens direct verwerkt kunnen worden en kunnen worden
opgeslagen in een logboeksysteem.

Voordelen van een digitaal logboek:
• altijd en overal online beschikbaar
• altijd up-to-date
• efficiënte uitvoering van beheertaken (tijdbesparend)
• gebruiksgemak
• alle documenten en tekeningen bij de hand
• informatie overzichtelijk weergegeven
• goede dossiervorming voor bijvoorbeeld controles en inspecties.

Logboek schoonmaak
Schoonmaakwerkzaamheden worden vaak gedaan als de eigenaar, beheerder of gebruiker van
een gebouw al naar huis is of ’s ochtends vroeg voor werktijd. Dan kan het zijn dat het contact met
het schoonmaakbedrijf plaatsvindt via een logboek. Zo’n logboek wordt in de werkkast of bij de
receptie bewaard. In het logboek kan de opdrachtgever de gegevens, de afspraken, het
schoonmaakprogramma, het beheersysteem en bezoek-/controleformulieren vinden. De medewerker
vermeldt hierin op welke dagen/tijden het werk is uitgevoerd en eventuele bijzonderheden.
Daarnaast heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om eventuele opmerkingen/wensen te noteren
die de medewerker bij zijn eerstvolgende bezoek moet uitvoeren. Op basis van een periodiek
bezoek door de kwaliteitscontroleur kan een controle van het logboek op bijzonderheden
plaatsvinden. Indien nodig volgt feedback voor de medewerker en de opdrachtgever.

1.2 Werken volgens de bedrijfsrichtlijnen

Voor veel communicatie en gegevensverwerking gelden bedrijfsrichtlijnen. Deze zaken worden
altijd op een vaststaande manier gedaan. Dat geeft duidelijkheid en zorgt voor een constante
kwaliteit. Bovendien presenteert een bedrijf zich hiermee aan de buitenwereld.

Bedrijfsrichtlijnen worden vaak beschreven op een intranetsite, in een personeelshandboek of in
een producten- en dienstencatalogus.
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Werken volgens bedrijfsrichtlijnen heeft een aantal voordelen:
• houvast

Je werknemers weten precies welke regels en afspraken in het bedrijf gelden.
• duidelijkheid

Door alle bedrijfsvoorschriften systematisch in één document vast te leggen geef je structuur
aan je bedrijfsbeleid.

• transparantie
De bedrijfsrichtlijnen gelden voor iedereen. Dat bevordert het gevoel van eerlijkheid en gelijke
behandeling.

• zekerheid
Je weet dat alles goed is vastgelegd en dat je het kunt nazoeken.

• gemak
Wil je een bedrijfsregel aanpassen? Dat kun je heel gemakkelijk centraal regelen door een
wijziging in het handboek. Je hoeft dit niet meer met iedereen afzonderlijk te bespreken.

1.2.1 Huisstijl
De huisstijl van een (facilitaire) organisatie, bedrijf of instelling is een presentatie naar de
buitenwereld toe en heel belangrijk voor de uitstraling van de organisatie.

Voorbeeld
André heeft van zijn leidinggevende de opdracht gekregen om een zakelijke e-mail te sturen
naar een aantal klanten over een prijsverhoging per 1 januari. Dit in verband met de gestegen
brandstof- en grondstofkosten. Net als bij het schrijven van een brief, gelden er ook voor het
schrijven van een zakelijke e-mail een aantal regels. André moet zich daar goed in verdiepen en
er voldoende tijd en zorg aan besteden. Hij zal de e-mail op moeten stellen volgens de huisstijl
van het bedrijf.

Denk onder andere aan de naam van de organisatie, het logo, de kleur, het lettertype van alle
uitgaande brieven en informatie en de fotografiestijl. Al deze elementen worden regelmatig
gebruikt in presentaties of op briefpapier, visitekaartjes, offertes, facturen, enveloppen, de website,
e-mails, bedrijfskleding enzovoort. Vaak is de huisstijl de eerste kennismaking voor de bezoekers,
patiënten, of klanten met een organisatie.

De huisstijl van een bedrijf zie je terug in allerlei uitingen.

Bij de huisstijl gaat het om drie belangrijke factoren:
• de communicatie
• de vormgeving
• het gedrag van de organisatie of instelling en haar medewerkers.
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Voor een goede presentatie van de organisatie moeten deze drie zaken goed bij elkaar passen. Dit
betekent dat de manier waarop de medewerkers de telefoon opnemen, of een e-mail opstellen en
versturen van invloed is op het imago en uitstraling van het bedrijf. Ook de bedrijfskleding waarin
medewerkers lopen met het logo van het bedrijf speelt daarbij een rol.

De bedrijfskleding past bij de uitstraling van het bedrijf.

Kiezen voor een huisstijl
Een huisstijl biedt organisaties de kans om een betrouwbaar imago op te bouwen en direct de
juiste doelgroepen aan te spreken of het nu gaat om bezoekers, patiënten, klanten, leveranciers
of medewerkers. Elke doelgroep dient het juiste gevoel te krijgen bij het bedrijf.

In een huisstijl kunnen bedrijven veel over zichzelf communiceren. Denk maar aan:
• wat de doelstellingen zijn van het bedrijf (bijvoorbeeld betrouwbaar, verzorgend, creatief,

vernieuwend, goedkoop, duurzaam enzovoort)
• wie de doelgroep is van de af te nemen producten en diensten
• hoe het bedrijf zich onderscheidt van de concurrenten en hoe het zich in de markt wil

onderscheiden.

Voorbeeld
Een mooi voorbeeld van een herkenbare huisstijl is die van de Nederlandse Spoorwegen. Zij zijn
altijd en overal herkenbaar met het bekende logo en de kleuren geel en blauw. Denk maar aan
de treinen, op de stations, op de treinkaartjes, het briefpapier, de website, de uniformen van
het personeel en op de gele vertrekstaten op de perrons.

Handboek voor huisstijl
In de meeste gevallen heeft de organisatie een handboek voor de huisstijl. Hierin staan de regels
voor het gebruik van de huisstijl; regels over de toepassing van het logo op de verschillende media,
regels over gebruik van typografie (vorm en inhoud van een tekst) en regels over gebruik van
beeldmateriaal.

Het is belangrijk om alle correspondentie via brieven en dergelijke naar de buitenwereld toe in de
wij-vorm te schrijven. Dat geeft eenheid weer vanuit het bedrijf.
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Voorbeeld
De NS spreekt en schrijft in de wij-vorm. Denk maar aan de omroepberichten op de stations: ‘Wij
attenderen u erop dat de trein van Utrecht naar Amsterdam vijftien minuten vertraging heeft
in verband met een wisselstoring.’

1.2.2 Een e-mail opstellen volgens de huisstijl
Zoals voor het schrijven van een brief, gelden ook voor een e-mail richtlijnen en regels.
Wanneer ga je nu een e-mail schrijven?
• om een afspraak te bevestigen
• om een afspraak te maken
• een mededeling te doen
• een vraag te stellen
• om informatie in te winnen bij derden.

Let op!
Gevoelige en/of privéonderwerpen kun je beter niet in een e-mailtekst schrijven. De tekst kan makkelijk
uit zijn verband worden gehaald of juist verkeerd worden begrepen of een eigen leven gaan leiden bij
de ontvanger(s).

Opbouw van een e-mail
Hoe bouw je een e-mail naar klanten op?

Onderwerp
Je begint de e-mail met een onderwerp in de aanhef. Geef in een paar woorden weer waarover je
e-mail zal gaan. Bedenk dat veel mensen zo’n honderden mails in hun inbox hebben en op
onderwerp zoeken. ‘Afspraak’ of ‘Hallo’ is dan niet zo’n duidelijke omschrijving. Een voorbeeld
zou kunnen zijn: ‘Verwachte prijsverhoging’.

Aanhef
Je begint de e-mail met de juiste aanhef. Hoewel in het e-mailverkeer meestal gesproken wordt
met je en jij, is het toch verstandig om bij een eerste contact de geadresseerde niet te tutoyeren.
Begin dus maar met ’u’. Misschien ken je het bedrijf helemaal nog niet. Alleen wanneer je zeker
weet dat de ontvanger bijvoorbeeld een bekende is, kun je direct de jij-vorm hanteren. Het kan
ook zijn dat het jonge, hippe imago van je eigen organisatie erom vraagt om geadresseerden met
'je' aan te spreken. Begin daarom altijd eerst met ‘geachte heer/mevrouw’ of ‘beste dames en
heren’.

Snelheid van beantwoorden
Beantwoord e-mails snel. Meestal verwacht de afzender dat je binnen 24 uur reageert. Heb je niet
meteen tijd om inhoudelijk te reageren, laat dan weten dat je de mail hebt ontvangen en wanneer
de ander een antwoord kan verwachten, zo houd je elkaar op de hoogte.

Berichten opstellen
Bij het opstellen van een e-mail zijn er enkele aandachtspunten.

Lengte van het bericht
Schrijf je e-mails duidelijk en niet te lang. Het lezen van lange teksten op een beeldscherm is niet
echt prettig en kan verwarrend zijn. Houd je berichten daarom zo kort mogelijk.
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Duidelijk en puntsgewijs
Wil je een aantal vragen aan de geadresseerde stellen, formuleer je vragen dan puntsgewijs en zo
duidelijk mogelijk. Als je een e-mail beantwoordt, geef dan op een heldere en volledige wijze
antwoord. Doe dit – in verband met de leesbaarheid – ook puntsgewijs.

Originele tekst verwijderen of gebruiken
Je kunt de originele tekst van de verzender verwijderen om zo de lengte van het bericht te beperken.
Een andere mogelijkheid is je antwoorden in de tekst van de afzender te plaatsen. Jouw antwoord
volgt dan direct op de vraag. Je moet je antwoorden wel goed herkenbaar maken, door ze
bijvoorbeeld dikgedrukt weer te geven.

Te vermijden onderwerpen
Sommige onderwerpen lenen zich er niet voor om in een e-mail te worden uitgelegd, bijvoorbeeld;
probeer geen emotionele of privéteksten te schrijven of te persoonlijk naar iemand te worden. Stel
in je antwoordmail dan een telefonisch overleg voor, of stuur informatie – bijvoorbeeld brochures
– toe.

Zakelijk blijven
Blijf in je e-mail zakelijk. Zeker wanneer je de geadresseerde(n) nog niet (zo goed) kent, is het
onverstandig om je bericht van bijvoorbeeld een grap of met wat ‘flauwe’ opmerkingen te voorzien.
De ontvanger ziet jouw knipoog niet en moet het doen zonder de bijbehorende stemintonatie.
Het gevolg is een grote kans op slechte communicatie. Om diezelfde reden is het verstandig om
emoties, persoonlijke ervaringen meningen en irritaties in je mailberichten weg te laten, ook
wanneer je de geadresseerde al langer kent.

Omslachtig taalgebruik vermijden
Schrijf in een neutrale stijl. Voorkom omslachtig taalgebruik. Dus niet: ‘Naar aanleiding van uw
e-mail ben ik blij te kunnen mededelen dat ik een oplossing denk te hebben gevonden voor uw
probleem.’ Maar bijvoorbeeld: ‘Hartelijk dank voor uw e-mail. Ik denk uw probleem als volgt te
kunnen oplossen: ...’

Correct Nederlands
Schrijf in correct Nederlands. Ook al is de e-mail een snelle manier van post versturen, de snelheid
is geen excuus voor type- en taalfouten. Dergelijke fouten leiden vaak tot grote ergernis bij de
ontvanger en zorgen voor een onprofessionele indruk. En dat is vaak het laatste wat je wilt. Zeker
wanneer je solliciteert per mail. Als je mailprogramma geen spellingscontrole bevat, kopieer de
tekst dan naar een Word-document. Zo kun je het bericht op fouten controleren.

Afsluiten met handtekening
Je sluit je e-mail af met de standaard 'handtekening'. De meeste bedrijven gebruiken hier een
standaard format voor inclusief logo.

1.2.3 Rapporteren en verslag leggen
Rapporteren en verslaglegging waarbij je rekening houdt met de huisstijl zijn onderdelen van het
administratieve werk als je in een facilitaire organisatie komt te werken.
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Voorbeeld
Omdat André inzicht heeft in de gegevens van het bedrijf, speelt hij een belangrijke rol in het
opstellen van rapportages. André heeft van zijn leidinggevende de opdracht gekregen om een
korte rapportage op te stellen van alle reacties op zijn e-mail waarin hij de klant informeert over
de prijsverhoging per 1 januari. Ook moet André een rapportage opstellen over het aantal
verkochte frisdranken en versnaperingen in de eerste twee kwartalen van dit jaar.

Wat gaat hij nu precies in het rapport beschrijven en waar moet hij op letten om een korte,
zakelijke en duidelijke rapportage te maken?

Het meeste zal via de computer gaan. Je zult dus overweg moeten kunnen met Word en Excel.

De reden dat je een verslag of een rapportage moet schrijven, kan zijn:
• informatie verschaffen over een bepaald onderwerp
• een gebeurtenis beschrijven met eventueel daaraan verbonden conclusies
• collega’s of afdeling instrueren of hen via een rapport overtuigen van de vernieuwende ideeën.

Dagelijkse rapportage
Naast het maken van een rapport is er de dagelijkse rapportage die een essentieel onderdeel vormt
van de communicatie op een afdeling. Door deze rapportage schriftelijk vast te leggen, voorkom
je dat er misverstanden ontstaan. Redenen voor dagelijkse rapportage kunnen zijn:
• overdracht van collega naar collega
• collega’s op de hoogte brengen van wat er die dag gebeurd is aan werkzaamheden
• bijzondere gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het werk en daaruit voortvloeiende

werkzaamheden
• het noteren van bestellingen of opdrachten
• schades of ongevallen.

Maak bij het schrijven van een rapport gebruik van visuele onderdelen.

Opbouw van een rapport
Je gaat bij rapporteren als volgt te werk (Word):
• Op het voorblad beschrijf je in korte zinnen het doel van de rapportage.
• Je maakt een inhoudsopgave bijvoorbeeld van A tot en met G (alfabetisch).
• Daarna maak je een korte samenvatting van de rapportage.
• Gebruik daarbij passages uit de antwoorden van de e-mails.
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