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Aan de slag

Over dit werkboek

Als facilitair coördinator/leidinggevende houd je je onder meer bezig met gegevensverwerking op
allerlei terreinen. Dat kan gaan van reserveringen tot bestellingen en registreren van
onderhoudswerkzaamheden. Je hebt tijdens je werk contact met allerlei mensen. Dat zijn interne
en externe klanten, medewerkers in de facilitaire dienst en leveranciers. Daarbij krijg je ook te
maken met mensen die ontevreden zijn en klachten hebben. In al deze situaties moet je goed
kunnen communiceren en zorgen dat de noodzakelijke stappen genomen worden. Je denkt proactief
mee over verbeteringen van de facilitaire dienstverlening.

Voor een facilitair leidinggevende komt daar nog een taak bij. Je speelt een belangrijke rol in de
inkoop van goederen en diensten. In overleg met je klanten stel je programma’s van eisen op en
maak je keuzes voor bepaalde dienstverleners of leveranciers. Het opstellen van offertes en het
beoordelen van leveranciers en vervolgens het afsluiten van een contract en het contractbeheer
zijn ook vaak verantwoordelijkheden van een facilitair leidinggevende.

Het beoordelen van offertes is een van de taken van de facilitair leidinggevende.

Je leert nu de verschillende aspecten van gegevensbeheer, relatiebeheer en inkoopbeheer kennen.
Je gaat daarvoor oefenen met alle onderdelen van deze processen: van het contact met je klanten
tot het verwerken van klachten, wensen, reserveringen en bestellingen. In al deze situaties leer je
om je klantgericht op te stellen. Verder leer je de zakelijke kanten van deze processen: het bijhouden
van de voorraad tot het opstellen van een programma van eisen tot het beheren van de
inkoopcontracten.
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Leereenheden
Je leert wat er precies komt kijken bij gegevensbeheer, relatiebeheer en inkoopbeheer (niveau 4).
Je doet dat aan de hand van deze leereenheden:
1. Gegevensverwerking met informatiesystemen
2. Contacten onderhouden met klanten en leveranciers
3. Signaleren en afhandelen van klachten en verbeterplannen opstellen
4. Contractbeheer uitvoeren.

Koppeling kwalificatiedossier Facilitaire dienstverlening
Dit werkboek behandelt van kerntaak 1 van het basisdeel Facilitaire dienstverlening:
• 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

Dit werkboek behandelt van kerntaak 1 van het profieldeel Facilitair leidinggevende:
• P2-K1-W2: Voert contractbeheer uit

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.

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. Ben je niveau
3-student en staat bij een opdracht een niveau 4-pictogram, dan hoef jij deze opdracht dus niet te
maken.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• Theorieboek Gegevensbeheer in de facilitaire organisatie
• 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 drie verschillende
pictogrammen in dit werkboek:
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Theorieboek
Hier lees je in welk theorieboek en in welke paragraaf je de informatie vindt om de volgende opdracht(en)
te maken.

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 in staat zijn om werkzaamheden rond facilitaire
inkoop en voorraadbeheer uit te voeren.

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
• de eindopdracht 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 werkplek 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.

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. Gegevensverwerking met
informatiesystemen
Goed op de hoogte zijn van alles wat gedaan moet worden, is voor iedereen in een organisatie
erg belangrijk, en zeker binnen de facilitaire dienst. Medewerkers van een facilitaire dienst hebben
dagelijks veel verschillende werkzaamheden. Daarbij ontstaan vanzelf vragen zoals:
• Wat moet er vandaag gedaan worden?
• Wat heeft prioriteit?
• Wat is de status van een melding?
• Is er niks vergeten?
• Heeft een collega dit al opgepakt?
• Is alles naar tevredenheid van de klant opgelost?

Als je geen overzicht hebt, kan het gebeuren dat je meldingen of aanvragen vergeet, niet correct
oplost of juist dubbel uitvoert. Daarvoor is een FMIS (Facilitair Management Informatie Systeem)
nuttig: daarin registreer je meldingen en aanvragen en houd je actiepunten die uitgevoerd zijn
bij. Het verwerken van gegevens in de informatiesystemen van een facilitaire dienst is een belangrijke
taak voor een facilitair coördinator/leidinggevende. Je verwerkt reserveringen. Je stelt facturen en
verbruikerslijsten samen, vult op basis van diverse gegevens over de voorraad bestellijsten in voor
benodigde materialen, middelen en/of grondstoffen en plaatst de bestelling. Je bewaakt vervolgens
de levertijden van de bestelling en onderneemt actie bij overschrijdingen. Je voert ingevulde
checklists in en verwerkt technische problemen of andere relevante meldingen. Je verwerkt
meldingen en klachten. Je haalt uit de operationele planning acties die je moet uitvoeren en werkt
de planning bij.

Houd je je gegevens goed bij, dan heb je overzicht over meldingen, aanvragen en actiepunten.
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Omdat je werkt met gegevens en digitale systemen is het belangrijk dat je de bedrijfsprocessen en
regels kent, de meldingen, aanvragen en bestellingen nauwkeurig en correct verwerkt en goed
om kunt gaan met de mogelijkheden van het systeem. De resultaten van goede gegevensverwerking
met informatiesystemen zijn:
• Gegevens, klachten en meldingen zijn bijgewerkt.
• De voorraad is op peil.
• Acties in de operationele planning zijn bijgewerkt.

In dit hoofdstuk werk je aan het werkproces:
• B1-K1-W2: Verwerkt gegevens met informatiesystemen

Let op!
In de opdrachten in dit onderdeel wordt vaak gerefereerd aan het praktijkbedrijf. Deze opdrachten kun
je ook uitvoeren binnen je school, of bij een ander praktijkbedrijf. Overleg hierover met je docent.

Inhoud van deze leereenheid
Oriëntatieopdracht | Nulmeting en planning | Digitale gegevens verwerken | Werken volgens de
bedrijfsrichtlijnen | Reserveringen, facturen, klachten, meldingen, checklists verwerken |
Voorraadbeheer en -administratie uitvoeren | Textielbeheer uitvoeren | Kaswerkzaamheden uitvoeren
| Documentenbeheer uitvoeren | Gegevensverwerking en privacy | In het nieuws | Eindopdracht |
Evaluatie en reflectie

Leerdoelen
In de opdrachten van deze leereenheid werk je aan leerdoelen over gegevensverwerking met
informatiesystemen.

Leerdoelen Gegevensverwerking met informatiesystemen

1.1 Oriëntatieopdracht

Opdracht 1: Oriëntatie op voorraadadministratie

Lees de casus en beantwoord de vragen.

In het magazijn van cateringbedrijf Culi Kitchen zoekt Dave naar theezakjes. Ze liggen niet op
de plek waar de theezakjes horen te liggen. Hij spreekt Merel aan, die de bestellingen doet.
‘Weet jij of er nog ergens theezakjes liggen? De plaats waar ze moeten liggen is leeg.’ Merel
kijkt verstoord op, want ze is druk bezig met een belangrijke rapportage. Ze zegt geërgerd: ‘Tja,
Dave, als ze er niet liggen, dan zullen ze wel op zijn.’ Joost onderbreekt zijn werkzaamheden
en zegt tegen Dave: ‘Je kunt wel even onder de linkerwerkbank kijken, daar staat nog een doos,
geloof ik.’ Dave gaat naar die plek toe. Van daar klinkt enigszins gesmoord: ‘Waar dan?’ Joost
gaat Dave helpen zoeken.

Hun zoektocht is tevergeefs, want ze kunnen niets vinden. Dan zegt Merel: ‘Ik kijk wel in het
voorraadsysteem van de computer. Als jij het artikelnummer geeft, dan zoek ik het op. Dan kan
ik ook nakijken wanneer ze voor het laatst besteld zijn.’ Merel vindt de informatie. ‘De theezakjes
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zijn echt op. We hebben ze twee maanden geleden voor het laatst besteld.’ Dan zit Dave met
een probleem. ‘Vandaag redden we het wel, maar morgen hebben we ze echt nodig.’ Merel kan
hem niet helpen. ‘We bestellen pas morgen weer, dan komen ze overmorgen binnen. Je moet
voortaan eerder met dit soort zaken aankomen.’ ‘Dan rijd ik zelf naar de supermarkt om ze te
halen’, zegt Dave.

De directie heeft aan Merel gevraagd om een kwartaalrapportage over het voorraadbeheer op
te stellen voor de eerstvolgende directievergadering, die over vier weken wordt gehouden. De
vergaderstukken moeten twee weken vóór de vergadering worden aangeleverd. Dit betekent
dat zij twee weken de tijd heeft om de documenten te maken. De directie wil inzicht hebben in
de kosten en kwaliteit van het voorraadbeheer en als onderliggend document de contracten
met de drie grootste leveranciers. Merel is blij dat alle administratie goed is bijgehouden. Nu
kan zij de gegevens snel verzamelen en de gewenste informatie samenstellen.

a. Welke gevolgen van slecht voorraadbeheer haal je uit de tekst?

b. Wanneer spreek je van goed voorraadbeheer?

c. Maak voor de situatie in de tekst een stappenplan voor de bestelling van theezakjes.

d. Welke stappen denk je dat Merel moet zetten om de informatie voor de directie op tijd aan te
leveren? Maak van de volgende stappen een logisch stappenplan:
• bepalen welke gegevens worden opgenomen in de rapportage
• conclusies trekken
• gegevens verzamelen
• gegevens ordenen
• presentatie maken
• rapport klaarmaken voor publicatie
• rapport schrijven.

Maak een tijdsplanning voor alle stappen.
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Bedenk wie je wilt inschakelen voor overleg en informatie en waar je de informatie zou kunnen
vinden.

Waar? Wie? Hoe?TijdStap

1

2

3

4

5

6

7

e. Merel raadpleegt het FMIS-systeem om informatie te zoeken over het voorraadbeheer. Welke
gegevens kan zij allemaal in het FMIS vinden over de voorraadadministratie? Noem er vijf.

1.

2.

3.

4.

5.

f. Wat hebben de streepjescodes op de producten in winkels zoals Albert Heijn te maken met
goed voorraadbeheer?
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g. Welke gegevensbestanden houd jij thuis bij? Welke ervaring heb jij met het bijhouden van de
administratie?

h. Hoe belangrijk vind jij het administratieve gedeelte van jouw taken?

i. Waaruit bestaat het beheer van deze voorraden bij jou thuis?

j. Wat gebeurt er bij jou thuis als iets niet op voorraad is?

k. Wat werd bij jouw bijbaantje gedaan aan het bijhouden van gegevens bijvoorbeeld voor
voorraadbeheer?

1.2 Nulmeting en planning

Opdracht 2: Nulmeting

Nulmeting- en evaluatieformulier Gegevensverwerking met informatiesystemen

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 Gegevensverwerking met informatiesystemen

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.
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1.3 Digitale gegevens verwerken

Als facilitair coördinator/leidinggevende ben je de duizendpoot in de organisatie. Naast het regelen
en controleren van allerlei zaken, heb je de belangrijke taak ervoor te zorgen dat (digitale) gegevens
worden verwerkt. Voor de facilitaire zaken wordt vaak een FMIS-systeem gebruikt. Je verwerkt
gegevens in de daarvoor bestemde informatiesystemen. En je verricht uiteenlopende administratieve
handelingen tijdens je werk.

Met een goed administratiepakket houd je overzicht en kun je de werkzaamheden goed beheersen.

Leerdoelen
- Je kunt manieren van gegevensverwerking binnen de facilitaire dienst benoemen.
- Je kunt de gegevens correct, nauwkeurig en effectief verwerken.

Opdracht 4: Administratieve handelingen binnen de organisatie

Stappenplan Mindmap maken

Een goede administratie van verschillende facilitaire bedrijfsonderdelen is de basis voor een bedrijf
of organisatie.

a. Inventariseer bij je praktijkbedrijf welke administratieve processen daar worden gebruikt.

b. Maak een mindmap waarin je de administratieve taken in beeld brengt. Je kunt hierbij het
stappenplan gebruiken. Begin in het midden met de organisatie, in de volgende laag verwerk
je de administratieve processen en in de derde laag noteer je wie deze taken uitvoert. Geef de
taken van de facilitaire dienst dezelfde kleur in de mindmap.
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c. Er zijn veel administratieve taken die horen bij het werk van de facilitaire dienst. Welke eisen
zou jij als facilitair coördinator/leidinggevende minimaal stellen aan de uitvoering? Noem vijf
eisen en geef per eis een voorbeeld.

VoorbeeldEis

1

2

3

4

5

d. In de eerste kolom van het schema hierna staat een administratieve taak. Beschrijf in de tweede
kolom een voorbeeld van deze taak. Noteer in de laatste kolom waar je aan moet voldoen om
deze goed uit te voeren.

Aan welke eis moet je hiervoor
voldoen?

VoorbeeldOnderwerp

Agenda voor een
vergadering
opstellen

Reserveringen voor
vergaderingen
verwerken

Sleuteluitgifte
registreren

Administratie van
externe bedrijven,
die diensten
verlenen,
bijhouden 

Klachten
registreren
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Opdracht 5: Processen en taken

In de eerste kolom staan diverse administratieve processen. In de tweede kolom staan taken die
allemaal bij een proces horen. Koppel iedere taak aan het juiste proces.

Kassa afsluitenBoekhouding

Contracten archiverenFMIS bijhouden

Gegevens van de klant bijhoudenLogboekbeheer

Reparaties noterenBeheer van onderhoudscontracten
en documenten

Standaardformulier voor
sleuteluitgifte maken

Klachtenbehandeling

Klachten registrerenVergaderservice

Cursussen BHV inplannenBeheer EHBO- en bhv-activiteiten

Presentatiematerialen klaarzettenSleutelbeheer

Registratie passantenPostkamer- en repro-activiteiten

Dagomzet berekenenKassahandelingen

Archivering poststukkenBezoekers

Gegevensbeheer in de facilitaire organisatie
Bestudeer paragraaf 1.3 Digitale gegevens verwerken.

Opdracht 6: Het logboek

Als facilitair coördinator/leidinggevende helpt het logboek je bij de controle van uitgevoerde
werkzaamheden, de tijd waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd en door wie.

a. Noteer vijf redenen waarom een goed bijgehouden logboek belangrijk is.

1.

2.

3.

4.

5.

b. Wat is volgens jou een goede vaste plaats om het logboek neer te leggen, zodat iedereen zijn
of haar taken erin kan verwerken?

c. Welke eisen zou jij stellen aan het bijhouden van het logboek?
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d. Welke stappen zou jij zetten als je constateert dat mensen het logboek niet goed bijhouden?

e. In veel bedrijven ligt een logboek. Dit kan van de facilitaire dienst zijn, maar het kan ook van
enkele afdelingen samen zijn. Er zijn regels voor wie het logboek bijhoudt en hoe dat moet
gebeuren. Kijk in je eigen praktijkbedrijf naar het logboek en schrijf in een verslag hoe de
werkzaamheden rond het bijhouden van het logboek geregeld zijn.

Als in jouw praktijkbedrijf geen logboek wordt gebruikt, schrijf je een verslag met daarin het
voorstel om een logboek te gaan gebruiken en hoe je dat zou doen.

De volgende onderwerpen moeten in het verslag naar voren komen:
• Waar ligt het logboek?
• Voor welke afdelingen is het logboek?
• Wie houdt het logboek bij?
• Wanneer wordt het logboek bijgehouden?
• Welke taken worden in het logboek bijgehouden?
• Welke eisen stelt de leidinggevende aan het invullen van het logboek?
• Zou jij dezelfde eisen stellen aan het invullen van het logboek?
• Zo nee, wat zou jij voorstellen om te veranderen?

Opdracht 7: Administratief onderscheid maken in interne en externe klanten

In een organisatie heb je te maken met interne en externe relaties en met interne en externe
klanten. De facilitair coördinator/leidinggevende heeft op administratief gebied met beide groepen
te maken.

a. Wat versta jij onder een relatie en wat onder een klant?

b. Wie zijn in jouw praktijkbedrijf de interne relaties en klanten van de facilitair
coördinator/leidinggevende? Geef in het schema aan of het een interne relatie is of een interne
klant. Geef bij elk antwoord een toelichting.

ToelichtingInterne relatieInterne klant
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c. Welke externe relaties of klanten kom je tegen in jouw praktijkbedrijf? Geef aan of het een
externe relatie is of een externe klant. Geef bij elk antwoord een toelichting.

ToelichtingExterne relatieExterne klant

d. Vergelijk het tweede schema met jouw beschrijvingen in het eerste schema. Wat valt je dan op?

Opdracht 8: FMIS

Weblink FAMAS: FAME-modules

a. Een FMIS is een systeem dat binnen veel facilitaire afdelingen wordt gebruikt. Wat betekent de
afkorting?

b. Waarvoor kun je het FMIS als facilitair coördinator/leidinggevende gebruiken?

c. Noem vier voordelen van het gebruik van een FMIS.

1.

2.

3.

4.
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d. Wat kun je in FAME registreren? Noteer minimaal tien functies in de tabel. Geef bij iedere functie
een voorbeeld.

Functies in FAME

VoorbeeldFunctie

e. Schrijf een gebruikersinstructie (stappenplan), bij hoe er gewerkt moet worden in FAME.

Opdracht 9: Databestand maken in Excel

a. Maak een gebruiksvriendelijk bestand in Excel met daarin de studenten uit je klas, hun favoriete
kleur, hun verjaardagen, hun geboortedag (welke dag van de week was dat?) , hun lievelingsdier,
hun adres en hun woonplaats.

b. Maak het bestand zo dat je kunt sorteren op: leeftijd, lievelingskleur, woonplaats, iedereen die
op een dinsdag is geboren, lievelingsdier, woonplaats.

c. Maak een selectie van iedereen met dezelfde lievelingskleur en woonplaats.

d. Maak een print van je bestand.

Opdracht 10: Outlook Afspraken

Noteer al je afspraken en je studieplanning voor komende week in de Outlook-agenda.
Deel jouw agenda met een klasgenoot.

a. Wat valt je op?
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b. Wat zijn de verschillen?

c. Wat kun je leren van de planning van je klasgenoot?

Opdracht 11: Onderzoek kopieerapparatuur

Deze opdracht voer je uit op je werkplek.

a. Onderzoek de mogelijkheden en functies van de kopieerapparaten op je werkplek. Maak hiervan
een lijst.

b. Als de kopieermachine niet meer functioneert, is er een storing. Dit kan verschillende oorzaken
hebben. Soms kun je het zelf oplossen en in andere gevallen moet je iemand waarschuwen die
het probleem kan oplossen. Vul in de tabel in wat je bij de meldingen doet en wie het probleem
moet oplossen.

Actielijst bij storingen

ActieDoor wieProbleem

Papier
bijvullen

Check
papierformaat

Papier
vastgelopen

Toner bijna op

Geheugen vol

Geen melding,
geen signaal

Systeemfout
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