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Aan de slag

Over dit werkboek

Als facilitair leidinggevende heb je een breed pakket van werkzaamheden. Zo ben je
verantwoordelijk voor de uitvoering van interne facilitaire diensten. Daarbij neem je vaak een
coördinerende rol op je, waarbij je zicht houdt op de planning en uitvoering door medewerkers.
Maar als het nodig is, voer je de taken ook zelf uit.

Denk aan het klaarzetten en het opruimen van een vergaderzaal, met daarbij alle hulpmiddelen,
maar ook koffie en thee en een eventuele lunch. Ook voer je administratieve werkzaamheden uit,
zoals kaswerkzaamheden, het verwerken van reserveringen of bestellingen of het invoeren van
meldingen. Gaat (een deel van) het bedrijf verhuizen, dan zorg jij voor de logistieke werkzaamheden.
Je voorkomt onveilige situaties door bijvoorbeeld technische problemen en zorgt zo voor een veilige
werkomgeving. Daarnaast draag je bij aan het opstellen van een onderhoudsplanning voor
apparatuur en zorg je er middels handleidingen voor dat iedereen weet hoe hij een apparaat moet
gebruiken.

Dankzij jouw inzet kunnen interne en externe klanten zorgeloos werken.

Je bent voor klachten het aanspreekpunt voor interne en externe klanten, maar je werkt ook
proactief door verbeterpunten zelf te signaleren, en handelt dit af. Dit stem je allemaal af met het
management.

Leereenheden
Je leert wat er precies komt kijken bij het coördineren van facilitaire werkzaamheden. Je doet dat
aan de hand van deze leereenheden:
1. Faciliteren van vergaderservicewerkzaamheden
2. Uitvoeren van licht administratief werk
3. Coördineren van logistieke werkzaamheden
4. Het voorkomen van onveilige situaties
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5. Beheren van gebouwen en apparatuur
6. Afhandelen van klachten en afstemmen met het management.

Koppeling kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven
Dit werkboek behandelt de volgende werkprocessen van kerntaak 1 van het basisdeel Facilitair
leidinggevende Coördineert facilitaire werkzaamheden:
• B1-K1-W1 Faciliteert vergaderservicewerkzaamheden
• B1-K1-W2 Voert licht administratief werk uit
• B1-K1-W4 Coördineert logistieke werkzaamheden
• B1-K1-W5 Voorkomt onveilige situaties
• B1-K1-W6 Beheert gebouwen en apparatuur
• B1-K1-W9 Signaleert klachten en verbeterpunten en handelt deze af
• B1-K1-W10 Stemt af met het management.

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 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.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• Theorieboek Coördineren van facilitaire werkzaamheden
• 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:

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.
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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 (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.

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. Faciliteren van
vergaderservicewerkzaamheden
Als facilitair leidinggevende coördineer je de uitvoering van vergaderservicewerkzaamheden. Je
zorgt ervoor dat vergaderservice goed gepland, voorbereid en uitgevoerd wordt. Ook zorg je ervoor
dat er na afloop wordt opgeruimd. Als het nodig is, voer je deze werkzaamheden zelf uit. Maar
het kan ook zijn dat je anderen daarbij aanstuurt.

Je draagt zorg voor de vergaderruimte en je gasten voor, tijdens en na de vergadering.

Welke vaardigheden heb je nodig om dit te doen? Wat hoor je te weten over tafelopstellingen,
ruimtegebruik en inrichting? Welke apparatuur is nodig bij een vergadering? Welke stappen volg
je om een goede vergaderplanning te realiseren? Welke bedrijfsvoorschriften neem je in acht? Hoe
zorg je voor een goed overleg met je collega’s en met de klant? Daarover gaat dit onderdeel.

Inhoud van deze leereenheid
Oriëntatieopdracht | Nulmeting en planning | Vergaderservice voorbereiden en vergaderzalen
gereedmaken | Plannen van vergaderservice | Vergaderservicewerkzaamheden tijdens de vergadering
| Vergaderservicewerkzaamheden na de vergadering | In het nieuws | Eindopdracht | Evaluatie en
reflectie

Leerdoelen
In de opdrachten van deze leereenheid werk je aan leerdoelen over het faciliteren van
vergaderservicewerkzaamheden.

Leerdoelen Faciliteren van vergaderservicewerkzaamheden
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1.1 Oriëntatieopdracht

Opdracht 1: Eigen ervaring

Foto 3.Foto 2.Foto 1.

a. Je ziet hier drie foto’s van een vergadering. Bestudeer deze en beantwoord de vragen.

Bekijk foto 1 goed. Noem vier punten waaraan je kunt zien dat het een vergaderruimte is.

1.

2.

3.

4.

b. Om prettig te kunnen vergaderen moeten de vergaderfaciliteiten in orde zijn. Noem vijf mogelijke
wensen van klanten om prettig te vergaderen.

1.

2.

3.

4.

5.

c. Om een vergadering mogelijk te maken, zijn veel facilitaire werkzaamheden noodzakelijk.
Beschrijf bij iedere foto vier verschillende werkzaamheden die de facilitaire dienst uitvoert voor
een goede vergaderservice.

Foto 1

1.

2.

3.

4.

Foto 2

1.

2.
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3.

4.

Foto 3

1.

2.

3.

4.

d. Welke werkzaamheden lijken je leuk om uit te voeren?

e. Welke lijken je minder leuk?

f. Waar heb je al ervaring mee?

g. Welke vaardigheden heeft een facilitair leidinggevende nodig om vergaderservicewerkzaamheden
te coördineren?

1.2 Nulmeting en planning

Opdracht 2: Nulmeting

Nulmeting- en evaluatieformulier Faciliteren van vergaderservicewerkzaamheden

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.
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Opdracht 3: Planning

Planningsformulier Faciliteren van vergaderservicewerkzaamheden

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 Vergaderservice voorbereiden en vergaderzalen gereedmaken

Als facilitair leidinggevende kunnen je werkzaamheden bestaan uit het inrichten van de ruimten
voor vergaderingen en bijeenkomsten. De ruimte die je inricht, zal steeds anders zijn omdat de
soort bijeenkomst erg kan verschillen en doordat het aantal gasten, de duur van de vergadering,
de indeling van de vergaderruimte, het gebruik van hulpmiddelen en cateringfaciliteiten anders
zijn. Er zijn veel verschillende taken die je hierbij uitvoert: zalen klaarzetten, audiovisuele middelen
klaarzetten en gebruiksklaar maken en de catering klaarzetten.

Maken je klanten gebruik van catering, dan bereid je dit op tijd voor. Zo kunnen ze zo efficiënt mogelijk
gebruikmaken van hun tijd.

Leerdoelen
- Je kunt de verschillende soorten vergaderingen en bijeenkomsten benoemen.
- Je kunt richtlijnen en mogelijkheden om vergaderservice uit te voeren beschrijven.
- Je verzorgt tijdig en volgens de richtlijnen de inrichting en aankleding van vergaderruimtes.

Coördineren van facilitaire werkzaamheden
Bestudeer paragraaf 1.1 Vergaderservice en facilitaire dienstverlening.

Opdracht 4: Vergaderservice en de facilitaire dienst

Vergaderservice is een belangrijke taak van de facilitaire dienst. Het is voor de gebruikers van de
vergaderzalen heel belangrijk dat de bijeenkomst goed verloopt.
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a. Leg uit wat het voor een bedrijf betekent als de organisatie van een vergadering goed verloopt.

b. Wat is volgens jou een goede vergaderservice?

c. Aan welke eisen moet een vergaderruimte voldoen?

d. Jouw leidinggevende zegt: ‘Goede vergaderservice is een visitekaartje van onze facilitaire dienst’.
Leg uit in je eigen woorden wat hij daarmee bedoelt.

e. Op welke manier kan vergaderservice de inkomsten van het facilitair bedrijf verhogen?

Opdracht 5: Interne en externe vergaderingen

Er zijn verschillende soorten vergaderingen en bijeenkomsten in organisaties. Ken jij de verschillen
en overeenkomsten?

Bekijk de afbeeldingen.

Foto 2.Foto 1.

a. Noteer waaraan je kunt zien dat dit vergaderruimten zijn. Let daarbij op de opstelling en de
hulpmiddelen.
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b. Wat is het verschil tussen interne en externe vergaderingen?

c. Wat is de overeenkomst tussen interne en externe vergaderingen?

d. Kun je van de vergaderruimtes die op de foto’s afgebeeld zijn, zeggen of ze zijn voorbereid
voor een interne of externe vergadering?

Opdracht 6: Congressen, conferenties, seminars en symposiums

Er zijn verschillende soorten grootschalige bijeenkomsten, die veel overeenkomsten maar ook
verschillen hebben.

a. Wat is een congres?

b. Wat is een conferentie?

c. Wat is een seminar?

d. Wat is een symposium?

e. Noem een verschil en een overeenkomst tussen een congres en een symposium.

f. Noem een verschil en een overeenkomst tussen een congres en een seminar.
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g. Noem een verschil en een overeenkomst tussen een conferentie en een seminar.

Opdracht 7: Forumdiscussie

Bij sommige bijeenkomsten is er sprake van een forumdiscussie.

a. Wat is een forumdiscussie?

b. Tijdens de verkiezingscampagne is er een forumdiscussie van 150 bewoners van het stadscentrum
met de vertegenwoordigers van 6 verschillende politieke partijen. Hoe zou jij de zaal inrichten?
Je mag dit beschrijven, maar je mag dit ook tekenen.

Opdracht 8: Demonstratie

Iemand wil een verkoopdemonstratie geven van een nieuw computerprogramma. Hij wil dit doen
voor 100 mensen en huurt een vergaderzaal van 15 x 10 meter.

a. Maak een schets hoe jij de ruimte zou indelen. Geef de ruimte weer op een schaal 1:100, inrichting
schetsmatig, met een goede uitleg van de inrichting, bijvoorbeeld met een legenda.

b. Welke keuzes maak je bij het indelen van de ruimte?

Opdracht 9: Receptie

Weblink Plattegrond maken
Stappenplan Plattegrond maken

Voor een receptie zijn verschillende zaalindelingen mogelijk. Zo kan er sprake zijn van een staande
receptie maar het kan ook anders.

15

Faciliteren van vergaderservicewerkzaamheden


