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Werken als officemedewerker 

In dit werkboek leer je wat de werkzaamheden in een office inhouden. Je leert hoe een 
office ingericht wordt en welke materialen je er tegenkomt. Ook leer je welke 
zaalopstellingen er zijn en welke apparatuur je in zalen kunt tegenkomen. 
Aan het eind van dit werkboek kun je: 
- kenmerken van bestek en serviesgoed benoemen 
- aspecten van hygiëne in de keuken benoemen 
- warmhoudapparatuur herkennen 
- audiovisuele middelen herkennen en zaalinrichtingen aanpassen aan de gelegenheid 
- werkzaamheden in de facilitaire dienstverlening noemen. 
 
Voor het begin van elke les voer je drie actiepunten uit. Als je alle actiepunten hebt 
uitgevoerd, maak je de opdrachten bij de les. Halverwege het werkboek toets je de tot 
dan toe gemaakte opdrachten. Aan het eind van het hele werkboek maak je de eindtoets 
en evalueer je je werk samen met je docent. 
 
Voor je als officemedewerker aan de slag gaat, moet je eerst wat meer weten over de 
bijbehorende werkzaamheden. Lees hiervoor de tekst in het kader goed door. Het is een 
samenvatting van werkzaamheden, het belang van en voorbeelden van het beroep van 
officemedewerker en medewerker facilitaire en huishoudelijke dienst.  
 
Officemedewerker: belangrijker dan je denkt 

De werkzaamheden die door de officemedewerker worden uitgevoerd, maar ook door de 
facilitaire dienst en de huishoudelijke dienst, krijgen vaak niet de waardering die ze 
zouden verdienen. Veel mensen zien het als het ‘mindere werk’. Toch zijn deze 
werkzaamheden van groot belang als het gaat om een vlotte en storingsvrije 
gastenservice. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als bijvoorbeeld de 
afwas niet of niet goed gedaan zou worden. Of als het onderhoud van het restaurant 
onvoldoende door de huishoudelijke dienst zou worden uitgevoerd. Gasten zouden ziek 
kunnen worden. Er komen dan veel klachten en de kans dat gasten wegblijven, is groot. 
De officemedewerkers en de mensen van de huishoudelijke dienst of van de facilitaire 
dienst hebben een verantwoordelijke taak wanneer het op hygiëne aankomt. Het 
omgaan met bijvoorbeeld reinigingsmiddelen en de manier waarop wordt 
schoongemaakt, zijn belangrijke factoren. Omdat dit gevaarlijke stoffen zijn, moet je er 
professioneel mee omgaan. Je moet bijvoorbeeld goed de instructies op etiketten lezen 
en kunnen toepassen. 
Voorbeelden van beroepen in dit werkveld zijn: 
- medewerker housekeeping  
- medewerker spoelkeuken 
- medewerker linnenkamer  
- medewerker algemene dienst 
- facilitair medewerker 
- F&B(Food & Beverage)-medewerker 
- countermedewerker 
- buffethulp. 

Je voert voorbereidende werkzaamheden uit voor het restaurant. Je poleert serviesgoed, 
bestek, serveermaterialen en glaswerk dat gebruikt wordt bij het doorgeven van 
gerechten. Je verzorgt menage en linnengoed en poetst koper en zilver. Daarbij werk je 
volgens de spelregels van HACCP.  
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Bestek, serviesgoed en de commode 

Voer de volgende actiepunten uit: 
Actiepunt 1: Overleg met je docent welke 
taken je deze week in de praktijkles gaat 
uitvoeren. 
Actiepunt 2: Haal bij je docent het 
werkvoorbereidingsformulier en vul dit in 
voordat je aan de praktijkles begint. 
Actiepunt 3: Maak de opdrachten die bij 
deze les horen. 
 

Kruis aan wat je gedaan hebt! 
 
Als je in het office werkt, moet je vaak bestek en serviesgoed schoonmaken en sorteren. 
Deze les gaat over bestek en serviesgoed. 
 

 Lees in bronnenboek deel 2 op bladzijde 382 de tekst ‘Commode, bestek en serviesgoed’ 

tot en met de tekst ‘Modellen en vormen van bestek’ op bladzijde 383. Maak daarna 

opdracht 1 en 2. 

of 

Ga op www.htrv.nl naar GHV – Leerjaar 3 – Officemedewerker – Opdracht 1 en 2, en lees 

de brontekst. Maak daarna opdracht 1 en 2. 

 
Opdracht 1 

a. Wat is bepalend voor de prijs van bestek? 

....…………………………………………..…………………………………………………………………… 

b. Bestek kan gemaakt zijn van verschillende soorten materiaal. Noteer minimaal vier 
soorten materiaal waarvan bestek gemaakt kan zijn. Zet ze in volgorde van duur naar 
goedkoop. 

1. …………...………………………….…………………….………………………………………………… 

2. …………...………………………….…………………….………………………………………………… 

3. …………...………………………….…………………….………………………………………………… 

4. …………...………………………….…………………….………………………………………………… 

c. Een horecabedrijf heeft gekozen voor een bepaald model bestek en een bepaald model 
serviesgoed. Waar moet het model bestek en serviesgoed bij passen? 

....…………………………………………..…………………………………………………………………… 

d. Noem vijf onderdelen die bepalen of bestek en serviesgoed bij de huisstijl van een 
horecabedrijf passen.  

1. …………...………………………….…………………….………………………………………………… 

2. …………...………………………….…………………….………………………………………………… 

3. …………...………………………….…………………….………………………………………………… 

4. …………...………………………….…………………….………………………………………………… 

5. …………...………………………….…………………….………………………………………………… 
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Opdracht 2 

a. Hieronder staan uitspraken over materiaalsoorten waar bestek van kan zijn gemaakt. 
Omcirkel het goede antwoord. 

1. De vermelding stainless op roestvrij staal  
betekent vlekvrij.         juist/onjuist 

2. Bestek van chroomstaal is krasbestendig.      juist/onjuist 
3. Bestek van hotelzilver heeft een kern van metaal met een  
laagje zilver.          juist/onjuist 

4. Verguld bestek is bestek van massief goud.     juist/onjuist 
5. Het snijgedeelte van een verguld mes is ook bedekt met een  
laagje goud.          juist/onjuist 

b. In welke twee groepen kunnen we de modellen bestek indelen? 

1. …………...………………………….…………………….………………………………………………… 

2. …………...………………………….…………………….………………………………………………… 

c. Schrijf op of je een klassiek of een modern mes op de foto ziet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….………         …………………………………..…………… 
 

 Lees in bronnenboek deel 2 de tekst ‘Besteksoorten, maten en gebruiksdoeleinden’ op 

bladzijde 383 tot en met het bestekschema op bladzijde 386. Maak daarna opdracht 3. 

of 

Ga op www.htrv.nl naar GHV – Leerjaar 3 – Officemedewerker – Opdracht 3, en lees de 

brontekst. Maak daarna opdracht 3. 

 
Opdracht 3 

Kruis het goede antwoord aan: 

1. Wat is de betekenis van medium bestek? 
Medium bestek is een andere naam voor klein bestek. 
Medium bestek is een andere naam voor groot bestek. 
Medium bestek zit tussen groot en klein bestek in. 

2. Wat is een belangrijk voordeel van het gebruik van mediumbestek? 
Je bespaart tijd bij het sorteren tijdens het poleren. 
De messen zijn over het algemeen scherper. 
De lepels van mediumbestek zijn minder zwaar. 
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3. Welk bestekonderdeel behoort tot het serveerbestek? 
de kreeftenhaak 
een taartschep 
een slakkentang 

4.Een kleine lepel dek je in voor soep die wordt geserveerd in: 
een soepkop 
een soepbord 
een soepterrine 

5. Een cocktailvorkje kun je ook gebruiken als: 
vorkje voor bij een nagerecht van kaas 
gebaksvorkje 
samen met een kleine lepel als serveerbestek 

6. Een trancheermes gebruik je in het restaurant als: 
mes bij een tipje met boter 
mes voor een hoofdgerecht van vlees 
mes voor het snijden aan tafel van bijvoorbeeld vlees 

 
 Lees in bronnenboek deel 2 op bladzijde 386 de tekst ‘Serviesgoed’ en de tekst ‘Andere 

materialen en serviesonderdelen’ op bladzijde 389. Maak daarna opdracht 4 tot en met 8. 

of 

Ga op www.htrv.nl naar GHV – Leerjaar 3 – Officemedewerker – Opdracht 4 tot en met 

8, en lees de brontekst. Maak daarna opdracht 4 tot en met 8. 
 
Opdracht 4 

a. Van welke materialen kan serviesgoed gemaakt zijn? Noteer eerst het meest geschikte 
materiaal en eindig met het minst geschikte materiaal. 

1. meest geschikte materiaal:  

..……………………………………………………………………………………………….…………... 

2. minder geschikt materiaal:  

..……………………………………………………………………………………………….…………... 

3. minst geschikte materiaal:  

..……………………………………………………………………………………………….…………... 

b. Waarom is aardewerk minder sterk dan porselein? 

....…………………………………………..…………………………………………………………………… 

c. Waarom is aardewerk minder geschikt voor gebruik in de horeca? 

....…………………………………………..…………………………………………………………………… 

d. Wat is het verschil tussen porselein en hotelporselein? 

....…………………………………………..…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

Opdracht 5 

Vaak zie je in een horecabedrijf servies met een logo. Beantwoord de volgende vragen. 

a. Waarvan zie je vaak een logo op een koffiekopje staan? 

....…………………………………………..…………………………………………………………………… 

b. Waarvan zie wel eens een logo op een bord staan? 

....…………………………………………..…………………………………………………………………… 

c. Zoek plaatjes van serviesgoed met verschillende logo’s. Je mag natuurlijk ook zelf 
foto’s maken van serviesgoed met een logo. Doe ze in je werkboek. 

 
Opdracht 6 

In welke groepen kun je serviesgoed indelen? 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………...……………………………………………………………… 

3. ……………………………….…………………………..……………………………………………………… 
 
Opdracht 7 

Kruis het goede antwoord aan. 

1. Borden en soepkoppen waar gasten uit eten, behoren tot de: 
gastenmaterialen 
opdek- of serveermaterialen 
attributen 

2. Het eten van een pastagerecht met saus gaat voor een gast het gemakkelijkst: 
op een groot bord 
op een plateservicebord 
uit een diep bord 

3. Het belangrijkste verschil tussen een side-plate en een soepschotel is: 
Een side-plate heeft geen uitsparing voor een soepkop. 
Een side-plate is groter dan een soepschotel. 
Een side-plate is kleiner dan een soepschotel. 

 
Opdracht 8 

Hieronder zie je uitspraken over serviesgoed. Omcirkel het goede antwoord. 

1. Chinees porselein is minder geschikt voor de horeca dan hotelporselein.  juist/onjuist 
2. Borden en soepkoppen behoren tot de attributen.     juist/onjuist 
3. Een diep bord wordt meestal op een groot plat bord met servet gezet.  juist/onjuist 
4. Légumières gebruik je voor het serveren van soep.     juist/onjuist 
5. Een side-plate wordt rechts naast het bestek ingedekt.    juist/onjuist 
 

 Lees in bronnenboek deel 2 op bladzijde 389 de tekst ‘Commode’ en de tekst 

‘Serviestafel’. Maak daarna opdracht 9 en 10. 

of 

Ga op www.htrv.nl naar GHV – Leerjaar 3 – Officemedewerker – Opdracht 9 en 10, en 

lees de brontekst. Maak daarna opdracht 9 en 10. 
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Opdracht 9 

Vul de volgende woorden in op de juiste plaats: 
opbergruimten, gemakkelijk, inrichting, kast, meubel, materialen, handig, gebruik, 

bestek, brandschoon. 

1. Commode betekent in het Frans …………………….………….……… of  

…………………….………….……… 

2. In een commode staan allerlei ……………..…….…………….……… die je snel moet 
kunnen pakken. 

3. In het office is een commode vaak een grote, vaste  

……………………………..….……… 

4. In het restaurant is de commode vaak uitgevoerd als een  

……………………………..….……… dat bij de ……………………………….……… past. 

5. Een commode heeft allerlei ……………………………..….……… met verschillende functies. 

6. In een commode heb je opbergvakken voor bijvoorbeeld  

……………………………….……… 

7. Alle materialen die in de commode staan, moeten  

……………………………….……… zijn en klaar voor …………………………….……… 
 
Opdracht 10 

Hieronder zie je uitspraken over de commode of de serviestafel. Omcirkel het goede 
antwoord. 

1. Een commode staat nooit in het restaurant van een horecabedrijf.   juist/onjuist 
2. De serviestafel staat meestal in het office.      juist/onjuist 
3. Serviestafels moeten er altijd netjes uitzien.     juist/onjuist 
4. In een commode liggen materialen die niet gepoleerd zijn.   juist/onjuist 
5. Een serviestafel in het restaurant scheelt de gastheer vaak veel lopen.  juist/onjuist 
6. Op de serviestafel liggen materialen voor het aanpassen van couverts.  juist/onjuist 
 
Kaderleerlingen maken kaderopdracht 1 op de volgende bladzijde. 
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KADEROPDRACHT 1 
Lees onderstaande tekst en beantwoord daarna de vragen. 

Stel, je werkt een tijdje in een restaurant. Je hebt ontdekt dat je wel erg vaak naar het 
office heen en weer moet lopen. Meestal voor het serveren en afruimen van gerechten. 
Maar regelmatig loop je ook naar het office voor op de grond gevallen bestek of 
glaswerk of voor serveerbestek dat je vergeten bent. Hetzelfde geldt voor bestek, 
servies en glaswerk dat je moet bijdekken als er een couvert aangepast moet worden. 
Je wilt daarom een serviestafel in het restaurant plaatsen. Voor je de toestemming 
krijgt, maak je voor je docent eerst een plan. 
 
Maak voor het schoolrestaurant een voorstel voor een serviestafel. Maak hieronder een 
overzicht van alle materialen die je op de serviestafel wilt leggen. Schrijf erbij wat het 
doel is en ook wat de aantallen zijn die je wilt gebruiken. 
 
Materialen Te gebruiken voor Aantal 
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