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FUNCTIEBESCHRIJVING FACILITAIR COORDINATOR  

 

DOEL VAN DE FUNCTIE  

De facilitair coördinator organiseert en houdt toezicht op de facilitaire diensten, 

bestaande uit de schoonmaak en de hoteldienst op de campus Schoten. Enerzijds 

organiseert de facilitair coördinator de schoonmaak van het woonzorgcentrum; 

dagverzorgingscentrum en de lokalen van de technische dienst. Anderzijds 

organiseert de facilitair coördinator de hoteldienst, die verantwoordelijk is voor de 

bestelling en de distributie van de maaltijden op de afdelingen. De facilitair coördinator 

is de eerste contactpersoon met de externe wasserij en de chef-kok van de catering.  

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE 

De facilitair coördinator staat onder de directe verantwoordelijkheid van de 
campusdirecteur campus Schoten. Betrokkene werkt samen met de campusdirecteur, 
de hoofdverpleegkundigen, administratie van het woonzorgcentrum en de chef van de 
centrale keuken. Hij/ zij Is lid van het managementteam. Voor campusoverschrijdende 
aankopen wordt overleg gepleegd met de campusdirecteur Wijnegem.  
 

A. TAKENPAKKET 
  

1. Communicatie met de klanten met betrekking tot de facilitaire diensten  
 

- Coördinator en contactpersoon m.b.t. totaalpakket inzake schoonmaak, wasserij 
en hotel in functie van bewonersgerichte zorg : de coördinator communiceert over 
zijn departement in een open communicatie met de klanten, zijnde de bewoners, 
gebruikers en familieleden.  

- De coördinator is bereikbaar voor speciale vragen, problemen of klachten inzake 
schoonmaak, wasserij en hotel : voor zijn domein is coördinator de 
klachtenbehandelaar.  

- Bewaken van de kwaliteit van de schoonmaak, wasserij en hoteldienst : de 
bewonersgerichte zorg is een belangrijke schakel in de organisatie van dit domein.   

 

2. Communicatie naar externe personen en instanties  
 

- Verzamelen en actualiseren van noodzakelijke gegevens voor diverse 
inspectiediensten. 
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- Coördinator en contactpersoon m.b.t. het plaatsen van bestellingen, leveringen  
van schoonmaakproducten, m.b.t. het beheer van de werkkledij, m.b.t. de 
afvalverwijdering en m.b.t het magazijn inzake schoonmaakproducten en 
werkkledij. 

- Opvolgen van nieuwe evoluties m.b.t. de hygiëne, de schoonmaak en het 
keukengebeuren en ervoor zorgen dat deze worden geïmplementeerd, o.a. 
HACCP, hygiëne. 

 

3. Organisatie van hoteldienst en schoonmaak 

 

- Stimuleren van een collegiale sfeer tussen de medewerkers van de campus 
Schoten.  

- Bemiddelen bij en oplossen van conflictsituaties. 
- Taakverdeling, werkorganisatie, uurroosters, verlofregeling van schoonmaak en 

hotel op Campus Schoten.  
- Organiseren en leiden van werkoverleg in schoonmaak en hotel. 
- Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers en stagiairs 
- Organisatie van de hoteldienst in overleg met de keuken. 
- Voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken. 
- Detecteren van vormingsnoden. 
- Begeleiden en coachen van medewerkers.  
 

4. Campusoverschrijdende werkzaamheden 

 

- Advies verstrekken en organiseren m.b.t. aanbestedingen en aankopen voor de 
twee campussen.  

- Implementeren en evalueren van het schoonmaakplan. 
- Plegen van overleg met de teamleider schoonmaak van de campus Wijnegem met 

betrekking tot schoonmaak. 
 

5. Overige 

 
- Signaleren van noodzakelijke werken m.b.t. de infrastructuur en/of de veiligheid in 

samenspraak met de preventieadviseur / technisch coördinator. 
- Verstrekken van nuttige informatie omtrent probleemsituaties aan leden 

managementteam. 
- Constructief deelnemen aan de teambesprekingen. Corrigeert zelfstandig en uit 

eigen beweging de tekortkomingen binnen de schoonmaak en hotel. 
 
De functie kan taken omvatten opgedragen door de directie in uitzonderlijke 
omstandigheden of bij plotse crisissituaties. Eventueel bijkomende taken vervullen 
in functie van de continuïteit van de werking van  de voorziening. 
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B. TECHNISCHE COMPETENTIES 
 
Beschikken over volgende diploma’s : 
 
Houd(st)er zijn van een bachelorsdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma dat 
toegang geeft tot niveau B. 
 
Wetgeving / regelgeving :  
 
Basiskennis van het Woonzorgdecreet in functie van facilitair departement 
 
Beschikken over de nodige computervaardigheden : 
 

Bij aanwerving : 
 
Je hebt een goede kennis van de standaard softwaretoepassingen zoals tekstverwerking 
en rekenbladen. 
 
Je hebt voldoende kennis van outlook en internet om hiermee vlot te kunnen werken. 
 
Te verwerven bijkomende computervaardigheden na indiensttreding : 
 
Je hebt voldoende kennis van de software eigen aan de functie, zodat je vlot kan werken 
met al zijn functies en je anderen kan helpen. 
 
De software eigen aan de functie betreffen : 
- Tijdsregistratiesysteem (SDP) 
 
Je kan vlot werken met de websites, nodig voor de uitvoering van het takenpakket. 
 
Vaktechnische kennis : 
 
Bij aanwerving : 
 
Basiskennis van het logistiek departement in een woonzorgcentrum 
Basiskennis van personeels- en organisatiemanagement 
Affiniteit met de zorgsector is aangewezen. 
 
Te verwerven na indiensttreding : 
 
Grondige kennis van organisatie en beheer van het facilitair departement 
Vaktechnisch op de hoogte blijven o.a. via het volgen van bijscholingen. 
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Praktische kennis : 
 
Te verwerven na indiensttreding : 
 
Heeft grondige kennis van en kan de werkvoorschriften en procedures die betrekking 
hebben op de functie toepassen. 
Heeft kennis van de visie van de instelling en handelt hiernaar. 
 
Inzicht : 
 
Bij aanwerving : 
 
Heeft basisinzicht over de facilitaire processen in een woonzorgcentrum.  
 
Te verwerven na indiensttreding : 
 
Heeft inzicht in gewoonten en eigenheden bewoners. 
 
Fysieke vereisten : 
 
Beschikken over een goede algemene fysieke conditie. 
Zich in een gezonde mentale toestand bevinden. 
 

C. GEDRAGSCOMPETENTIES 
 
Wij verwachten dat de facilitair coördinator over volgende gedragscompetenties 

beschikt : 

Loyaliteit : Je voelt je verbonden met en bent toegewijd aan de organisatie en het werk. 
Je bent bereid om het eigen gedrag aan te passen aan de behoeften, prioriteiten en 
doelen van de organisatie.  
Je staat achter de doelen en waarden van de organisatie. 
Je draagt bij aan de doelen en waarden van de organisatie. 
Je draagt de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit. 
 

Klantgerichtheid : Je stemt je gedrag en acties af op de gevoeligheden, behoeften en 
wensen van de klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden. Je hebt hierbij 
zowel oog voor de interne klanten  als voor de externe klanten .  
Je reageert professioneel, vriendelijk en correct op vragen van klanten. 
Je onderzoekt actief de noden van klanten. Je onderneemt acties om de dienstverlening 
naar klanten te optimaliseren. 
Je speelt in op mogelijke toekomstige noden van klanten. 
 

Resultaatgerichtheid : Je zet op tijd concrete resultaten neer die bijdragen tot de 
doelstellingen van de dienst, het departement en zodoende de organisatie in het 
algemeen. Je onderneemt concrete acties met het oog op het behalen van doelstellingen. 
Je werkt gericht en actief aan het bereiken van de vooropgestelde doelen. 
Je formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet je ten volle in om deze te 
bereiken. 
Je werkt resultaatgericht en draagt dit uit naar de eigen omgeving 
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Stressbestendigheid : Je blijft normaal functioneren in situaties met hoge tijd- of 
werkdruk, in onverwachte of moeilijke situaties en bij tegenslag, teleurstelling of kritiek. 
Je blijft kalm en rustig bij tijdelijk verhoogde druk, tegenstand en negatieve commentaar, 
evenals in (crisis)situaties met langdurige hoge druk eigen aan de opdracht. 
 

Betrouwbaarheid : Je komt de gemaakte afspraken na en handelt volgens de waarden 
en de doelstellingen van het bestuur met aandacht voor de werking van de eigen dienst 
en de andere diensten van het bestuur. Je handelt correct in alle omstandigheden met 
respect voor anderen. 
Je respecteert mensen en de regels. 
Je respecteert en bewaakt de regels en toont respect voor mensen. 
Je handelt correct in complexe situaties 
 

Samenwerken : Je werkt actief en gemotiveerd samen, zowel binnen de dienst als voor 
een onderwerp buiten de dienst, dat niet direct voor eigen belang is. Je zorgt ervoor dat 
verworven kennis aan de juiste personen doorgezegd wordt of terug te vinden is op de 
afgesproken plaats.  
Je helpt anderen en werkt, als nodig, in overleg. Je geeft een duidelijke en praktische 
uitleg aan een andere.  
Je werkt spontaan samen en stimuleert anderen tot samenwerking om zo tot een beter 
resultaat te komen. Je geeft informatie door aan de juiste personen. 
Je streeft actief naar een goede samenwerking onder collega’s. Je wil samen iets 
bereiken 
 

Probleemoplossend werken : Je duidt een probleem en ziet het grotere geheel. Je gaat 
op een doelgerichte manier op zoek naar relevante informatie om een oplossing te 
vinden. Je stelt daarna ook een oplossing voor, rekening houdend met de verkregen 
informatie en de mogelijke gevolgen. 
Je kan een probleem juist inschatten en trekt logische conclusies op basis van volledige 
informatie. 
Je neemt beslissingen in situaties waarin het risico duidelijk in te schatten is. 
 

Veranderingsgericht : Je stelt je open voor veranderingen binnen de organisatie en je 
kan je ook effectief aanpassen aan nieuwe omstandigheden (werkmethodes, 
technologieën, ideeën). Je onderzoekt bovendien behoeften en onderneemt acties om 
de dienstverlening te optimaliseren. 
Je bent bereid veranderingen te aanvaarden en werkt mee aan de invulling ervan. 
Je ziet, formuleert en communiceert gewenste veranderingen en je voert deze ook in. 
Je voert de gewenste veranderingen door, je herschikt, wijzigt en verandert de processen 
waar nodig. Je onderzoekt behoeften en onderneemt acties om de dienstverlening te 
optimaliseren en maakt deze kenbaar. 
 

Plannen en organiseren : Je kunt een planning opmaken waarin je rekening houdt met 
tijd en plaats. Je kan hoofdzaken onderscheiden van bijzaken. Je houdt toezicht op het 
behalen van de geplande resultaten. 
Je begrijpt een gekregen planning en het belang ervan. 
Je plant je eigen taken en opdrachten. 
Je kan een planning opmaken voor anderen en jezelf en bijsturen waar nodig. 
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Coachen en ontwikkelen : Je begeleidt je medewerkers tot optimale prestaties, groei in 
hun functie en de verruiming van hun loopbaankansen. Je begeleiding bestaat uit het 
ondersteunen van de medewerkers bij het behalen van goede resultaten en het groeien 
in hun functie door hen te helpen bij het ontwikkelen van een vermogen om zelfstandig 
problemen op te lossen. 
Je coacht met het oog op het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden. Je 
inspireert en geeft richting aan je medewerkers om gezamenlijke doelen te bereiken. Je 
treedt vooral op als coach/mentor. 
Je overtuigt, betrekt en daagt je medewerkers uit om de organisatie beter te laten 
functioneren. Je neemt verantwoordelijkheid op voor leren binnen de organisatie. 
 


