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Kansen ontplooien

Extra banen voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt is waar de MBO-

sector haar schouders onder zet. De 

Participatiewet en de banenafspraak bieden 

daarvoor stimulans en begrenzing. Alle 

functies in dit boek zijn voorbeelden om 

werkzoekenden die onder de doelgroep van 

de banenafspraak vallen een plek te geven. 

Stem benaming en activiteiten vooral af op 

de eigen situatie en op die van beschikbare 

kandidaten. Mogelijk liggen er ook 

aanvullende kansen in het verschiet.

Een smeltkroes aan 
mogelijkheden

Dat blijkt wanneer de lezer dit functieboek 

doorbladert. Er zijn functies die overlappen. 

Zelfs te combineren. Een tandje meer of 

minder, dat is een keus aan de werkgever. 

Want elke functie hoort passend te zijn 

aan de eigen organisatie en kandidaten. 

De opgenomen voorbeeldfuncties zijn 

bewerkingen van MBO- en HBO-scholen, 

universiteiten en onderzoeksinstellingen.
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Let op de inschaling

Bij de meeste van de opgenomen functies 

past een inschaling in een specifieke 

loonschaal in de cao MBO. Deze loonschaal 

is voor medewerkers uit de doelgroep 

die niet zelfstandig het wettelijk 

minimumloon kunnen verdienen. Het 

Werkgeversservicepunt (WSP) is de plek 

om advies in te winnen over inschaling, 

subsidies en/of loonkostendispensatie. De 

cao mbo zegt er in artikel 5.3 lid 4 ook nog 

iets over:

‘De werknemer van 23 jaar of ouder en met 

een afstand tot de arbeidsmarkt conform 

het doelgroepregister zoals bepaald in 

de Participatiewet en de bijbehorende 

beleidsregels UWV wordt ingeschaald in 

carrièrepatroon functie participatiebaan 

conform bijlage A6. De bij dit 

carrièrepatroon behorende bedragen volgen 

de indexatie van de Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag. De bedragen 

in het carrièrepatroon worden afgerond 

op twee cijfers achter de komma. Voor de 

werknemer die jonger is dan 23 jaar geldt 

het wettelijk minimum jeugdloon. Op 

de in dit lid genoemde werknemers is de 

minimum vakantietoeslag zoals genoemd in 

bijlage B1 niet van toepassing.’ 

Doe er uw voordeel 
mee

Dat is de bedoeling. De website 

sombanenafspraak.nl biedt verder tal van 

praktische suggesties om extra banen te 

realiseren. Financiële handvatten, handige 

links, een stappenplan, het is er allemaal te 

vinden. Ervaringen van koplopers helpen 

bij het verkrijgen van zicht op valkuilen en 

kansen. Voor vragen en informatie over de 

banenafspraak in het mbo kunt u contact 

met ons opnemen

SOM – Stichting 

Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO
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Ondersteuner 
administratief/facilitair

Functie 

Ondersteuner administratief/facilitair

Doel

Algemene administratieve en facilitaire 

ondersteuning op een ROC

Leidinggevende / context

Hoofd of senior collega 

onderwijsadministratie

Resultaat

Efficiënte ondersteuning van 

de diverse administratieve en 

facilitaire werkzaamheden van een 

onderwijsadministratie op een mbo school

Activiteiten

Administratie en organisatie

• Actualiteitencollege organiseren

• Ondersteunen in proces nakijkwerk: 

opdrachten downloaden, verdelen over 

beoordelaars

• Notuleren bij vergaderingen

• Congres meehelpen organiseren

• Proces ondersteunen bij tentamen: 

formulieren bestellen en ophalen, 

tentamens printen

• Ondersteunen invoeren declaraties 

(scannen)

Facilitair beheer

• Spullen naar archief brengen

• Kopieer- en printwerk

• Surveilleren bij de tentamens

• Voorlichtingsdagen: alles klaarzetten, 

posters maken, folders halen

Kader van activiteiten

• Werken via procedures en/of 

werkinstructies

• Bij activiteiten rekening houden met 

wensen van studenten en medewerkers

• Werken met automatiseringssystemen 

• Werken met Word, Excel, Outlook

Secretariaat, administratie
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Ondersteunend facilitair 
medewerker

Functie 

Ondersteunend facilitair medewerker

Doel

Bijdragen aan ondersteuning van beheer op 

een afdeling of gebouw

Leidinggevende / context

Senior collega / afdelingshoofd

Resultaat

Efficiënte ondersteuning bij eenvoudige 

onderhoudstaken en beheerstaken bij 

afdeling(en)

Activiteiten

• Assisteren bij het inrichten/ombouwen 

van de opstellingen in lokalen

• Helpen met verzamelen papierbakken en 

legen papierbakken

• Assisteren met postronde

• Kopieerapparaten voorzien van papier

• Assisteren bij de organisatie van 

evenementen (inrichting, opzet)

• Versnipperen van vertrouwelijke 

documenten op verzoek van collega’s

• Vaatwasmachine in de pantry leeghalen 

en vullen

Variaties

• Entree netjes houden, bijvoorbeeld door 

kranten en folders netjes te leggen

• Overdekte fietsenstalling netjes houden

• Parkeerplaats checken en vrije 

parkeerplekken tellen

• Controleren van het nog rond te brengen 

tentamens

• Uitvoeren van eenvoudige 

onderhoudstaken: deuren nalopen en 

smeren van slot en scharnieren, lampen 

vervangen, opruimen en netjes houden 

technische ruimten, plafondplaten 

terugleggen

Kader van activiteiten

• Werken via procedures en/of 

werkinstructies

• Bij activiteiten rekening houden met 

wensen van medewerkers en bezoekers

Facilitair
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Fietssteward

Functie 

Fietssteward

Doel

Bereikbaarheid en veiligheid optimaliseren 

op locaties (voor bezoekers, werknemers, 

studenten en hulpverleningsdiensten)

Leidinggevende / context

Coördinator/veiligheidsfunctionaris en 

facility managers 

Resultaat

Toezicht en beheer rondom locaties

Activiteiten

Toezicht:

• Attenderen bezoekers op de beschikbare 

fietsparkeerplaatsen en –kelders.

• Labelen verkeerd geplaatste fietsen

• Labelen ‘fietswrakken’ (worden na 

x-aantal weken verwijderd)

• Bezoekers verwijzen naar interne zalen 

en locaties

• Ondersteuning van identiteitscontrole 

van bezoekers (indien nodig)

 

Kader van activiteiten

• Werken via procedures en/of 

werkinstructies

• Bij activiteiten rekening houden met 

wensen van studenten, medewerkers en 

bezoekers

• Klantvriendelijk werken

• Kennis van gebouwen (extern en intern)

Facilitair
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Secretarieel en/of 
administratief 
ondersteuner
Functie 

Secretarieel en/of administratief 

ondersteuner

Doel

Verlichten van werkzaamheden en 

randzaken van leidinggevende/medewerker/

administratie/secretariaat

Leidinggevende / context

Afhankelijk van afdeling. Mogelijkheden 

zijn:

• Senior collega op administratie of 

secretariaat

• Managementassistente

• Hoofd onderwijsadministratie

• Hoofd administratie

Resultaat

Op een efficiënte wijze ondersteuning 

bieden door de informatiestroom van de 

leidinggevende te beheren en ordenen

Mogelijke aanvullingen

• Efficiënte verwerking 

urenverantwoording

• Ondersteuning bij aanlevering en 

archivering van examinering

Activiteiten

• Agendabeheer

• E-mailbeheer (en postverwerking)

• Voorbereiding en ondersteuning bij 

vergaderingen en afspraken (stukken 

voorbereiden, bezoekers ontvangen, koffie 

halen, notuleren)

• Archivering 

• Communiceren met collega’s en externen

• Regelen van diverse praktische zaken, 

waaronder de opmaak van documenten, 

informatie opzoeken, collega’s 

ondersteunen

Mogelijke toevoegingen

• Verwerken van urenverantwoording

• Verzorgen van managementinformatie 

rond urenverantwoording

• Beheren en invoeren van examens en 

cijfer

• (Digitaal) beheren van documenten

• Contact met docenten en leerlingen rond 

cijferinvoering 

Kader van activiteiten

• Werken via procedures en/of 

werkinstructies

• Wensen management en medewerkers 

• Werken met Word, Excel, Outlook en 

andere digitale systemen

Secretariaat, administratie



88

HRM medewerker

Functie 

HRM medewerker

Doel

Ondersteuning bij 

archiveringswerkzaamheden

Leidinggevende / context

Teamleider HRM Servicedesk

Resultaat

Volledige, digitale en actuele 

personeelsdossiers

Activiteiten

• Post sorteren

• Documenten op volledigheid controleren 

• Documenten scannen

• Opslag van gegevens organiseren 

(bijvoorbeeld in ordners of digitaal 

systeem)

• Gescande documenten coderen

• Gescande documenten opbergen in 

digitale personeelsdossiers

• Bijhouden van de index van de 

personeelsdossiers

• Personeelsdossiers op volledigheid 

controleren

• Oude gegevens uit personeelsdossiers 

verwijderen

Kader van activiteiten

• Werken via procedures en/of 

werkinstructies

• Werken binnen en met het archief HRM

HRM, ICT
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(Ondersteunende) 
medewerker documentatie

Functie 

(Ondersteunende) medewerker 

documentatie

Doel

Ondersteuning van archivering en 

documentatie van documenten en post

Variatie van functie

Verantwoordelijke voor archivering en 

documentatie van documenten en post

Leidinggevende / context

Teamleider facilitair

Resultaat

Correcte en efficiënte archivering en 

vernietiging van documenten, dossiers en 

post, in lijn met wet- en regelgeving

Activiteiten

• Handmatig sorteren en verwerken van 

ingekomen post

• Beheer en uitgifte van documenten

• Netjes houden/ schoonmaak van archief

• Ondersteuning bij digitale archivering 

d.m.v. scannen en het kenmerken van 

gescande documenten

Variatie documentatie-verantwoordelijke 

• Vorming van dossiers en advisering 

hierover aan verantwoordelijken

• Rekening houden met de voorgeschreven 

selectie- en vernietigingsvoorschriften bij 

de dossiervorming

• Adviseren van gebruikers in de 

organisatie over het juiste gebruik van 

informatieverzamelingen

• Zorgen voor een jaarlijkse vernietiging

• Aanbrengen van opbouw van dossiers en 

documentatie 

• Formuleren opslaginformatie

Kader van activiteiten

• Werken via procedures en/of 

werkinstructies en algemeen gestelde 

aanwijzingen

• Werken binnen de wet en regelgeving

• Bij activiteiten rekening houden 

met wensen van medewerkers en 

leidinggevende

 

Documentatie
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Medewerker algemene 
ondersteuning

Functie 

Medewerker algemene ondersteuning

Doel

Ondersteunende rol bij uitvoering van 

reguliere ondersteunende werkzaamheden

Variatie medewerker interne dienst

Beheren van (delen van) het gebouw en 

overleg met gebruikers en dienstverleners

Leidinggevende / context

Afdelingshoofd / teamleider

Resultaat

Efficiënte ondersteuning van de afdeling 

op beheer, onderhoud en eventuele 

administratie

Variatie medewerker interne dienst

Handhaving van de veiligheid van het 

gebouw met gebruiksklare ruimten en goed 

onderhoud

Activiteiten

• Uitvoeren van reguliere standaard 

werkzaamheden (administratief of 

vaktechnisch gericht)

• Signaleren en doorgeven van knelpunten 

bij de uitvoering van werkzaamheden

• Verzorging van (vervanging) van 

goederen, materialen en onderdelen

• Onderhoud en klaarzetten van ruimtes

• Toezicht op gangen

• Assisteren bij verhuizingen

Mogelijk aanvullende activiteiten

• Verspreiden van post

• Bijvullen van printerpapier 

• Schoonmaken van kluisjes

• Halen van drankjes voor vergaderingen 

• Begeleiden van bezoekers 

• Voorbereiden van vergaderstukken 

• Aannemen van telefoon

• Beheren van de voorraadkast 

• Documentatiebeheer

• Invoeren en controleren van gegevens in 

systemen en bestanden

• Verzamelen van gegevens

• Bijhouden van eenvoudige administratie

Kader van activiteiten

• Werken via procedures en/of 

werkinstructies

• Klantgericht werken

• Werken binnen veiligheidsvoorschriften

• Bezitten van computervaardigheden

• Werken met collega´s en binnen teams 

• Nauwkeurig werken

Overig
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ICT assistent
Functie 

ICT assistent

Doel

Ondersteuning bij systeeminstallatie, 

gebruikersondersteuning en ondersteuning 

bij onderhoud van ICT-producten en 

applicatiebeheer

Variatie beheerder

Het op efficiënte wijze ondersteunen 

en optimaliseren van de Pc’s en op Pc’s 

gebaseerde netwerkcomponenten binnen de 

organisatie.

Leidinggevende / context

Afdelingshoofd / coördinator beheergroep

Resultaat

Efficiënte ondersteuning bij (incidentele) 

werkzaamheden van de ICT-afdeling 

(inventarisatie, onderhoud, e.d.) en 

serviceondersteuning voor gebruikers 

Variatie beheerder

Inkoop, beheer, onderhoud en evaluatie van 

producten binnen het systeem

Activiteiten

• Geven van gebruikersinstructies

• Heldeskfunctie

- Incidentbehandeling

- Informatievoorziening over IT-services

• Assisteren bij inventarisatie 

van gebruikerswensen rond 

applicatieaanpassingen

• Levering van IT-producten aan 

gebruikers

• Installeren van programmatuur

• Assistentie bij bevorderen van de 

gebruiksvriendelijkheid

• Uitvoeren van tests

• Werkzaamheden rond applicatiebeheer 

(beheersprocessen, toegangsbeheer en 

procescontrole)

Variatie beheerder

• Aanspreekpunt voor alle pc-gebruikers

• Instrueren van nieuwe medewerkers

• Adviseren rond aanschaf en configuratie

• Bestellingen plaatsen

• Ontwerpen en bouwen van 

serverconfiguraties

• Zorg dragen voor back ups

• Storingen oplossen 

Kader van activiteiten

• MBO/HBO werk- en denkniveau

• Affiniteit met ICT 

• Werken met hoge mate van accuratesse

• Werken met een klant- en servicegerichte 

instelling

• Bezitten van goede communicatieve 

vaardigheden

• Teamspeler die ook zelfstandig kan 

functioneren

Aanvulling bij variatie beheerder

• MCSE (Windows) en/of RHCE (Linux) 

gecertificeerd

HRM, ICT
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Medewerker restauratieve 
voorzieningen

Functie 

Medewerker restauratieve voorzieningen

Doel

Verzorgen van catering

Variatie op functie

Mogelijke aanvullingen bij coffeecorner of 

combinatie met gastheer/gastvrouw

Ontvangen van bezoekers en verzorgen van 

catering

Leidinggevende / context

Afdelingshoofd (service unit, facility 

service)

Resultaat

Bijdragen aan optimale restauratieve 

dienstverlening aan klanten door 

middel van het bereiden van gerechten 

en drankjes, op een efficiënte, 

klantvriendelijke manier en met 

inachtneming van Arbo-, milieu- en 

wettelijke hygiënevoorschriften 

Activiteiten

• Bestellingen opnemen

• (Voor)bereiding van bestellingen

• Uitgifte/bediening

• Recepties/evenementen

• Schoonmaak, waaronder bediening van 

de afwasmachine, en (klein) onderhoud 

van kantine en keuken 

• Voorraadbeheer

Aanvullingen bij de variatie coffeecorner of 

combinatie met gastheer/gastvrouw

• Ontvangst gasten

• Verzorging leesmateriaal

• Werken met betaalsysteem

• Onderhoud en schoonmaken ruimte

• Andere voorkomende klussen

Kader van activiteiten

• Werken via procedures en/of 

werkinstructies 

• Werken binnen arbo-, milieu- en 

wettelijke hygiënevoorschriften (HACCP)

• Klantvriendelijk werken

Aanvulling bij variatie coffeecorner of 

combinatie met gastheer/vrouw

• Bezitten van PC-vaardigheden

Facilitair
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Gastheer/gastvrouw 
algemeen

Functie 

Gastheer/gastvrouw

Doel

Beheer van locatie en thuis laten voelen  

van gasten

Leidinggevende / context

Leidinggevende / senior collega

Resultaat

Bezoekers gastvrij ontvangen, bedienen 

en begeleiden in een beheerde en schone 

ruimte

Activiteiten

• Welkom heten van bezoekers

• Aanspreekpunt zijn

• Koffie, thee en water halen voor gasten.

Mogelijke aanvullende taken

• Ophalen en wegbrengen van bezoekers

• Planten verzorgen

• Schoonmaak en onderhoud van ruimte

• Andere voorkomende klussen

• Gift shelves inrichten en opgeruimd 

houden

• Informatiepakketten maken

• Lunch inkopen en klaarzetten

• Rondleidingen houden

Kader van activiteiten

• Werken via procedures en/of 

werkinstructies

• Bij activiteiten rekening houden met 

wensen van gasten

• Klantvriendelijk werken

• Werken binnen HACCP-voorschriften

Bij enkele aanvullende taken 

• PC-vaardigheden

Receptie
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Gastheer/gastvrouw 
in de bibliotheek

Functie 

Gastheer/gastvrouw in de bibliotheek

Doel

Aanspreekpunt creëren en uitvoering 

van diverse werkzaamheden ten behoeve 

van het handhaven van de orde binnen de 

bibliotheek

Leidinggevende / context

Teamleider beveiliging / teamleider facilitair

Resultaat

Efficiënte ontvangst van bezoekers en 

toezicht op de orde

Activiteiten

Aanspreekpunt

• Koppeling met centralist

• Informatie verstrekken aan bezoekers 

• Meldingen doorzetten naar het juiste 

loket

Orde en toezicht

• Controle naleving huisregels (rust, orde, 

drinken en eten)

• Aanspreken van bezoekers bij overlast

• Noteren van persoonsgegevens en 

eventueel het opstellen van rapportages

• Contact beveiliging

• Ondersteunen bij BHV

Kader van activiteiten

• Werken via procedures en/of 

werkinstructies

• Bij activiteiten rekening houden met 

wensen van studenten, medewerkers en 

teamleider

• Kennis van BHV

Documentatie
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Assistent medewerker 
beheer praktijklokalen

Functie 

Assistent medewerker beheer 

praktijklokalen

Doel

Ondersteuning bij beheer en schoonmaak 

van de uitgifte van materialen benodigd 

voor praktijklokalen 

Leidinggevende / context

Senior collega

Resultaat

Efficiënte uitleen, schoonmaak en beheer 

van praktijkmaterialen 

Activiteiten

Beheer

• Uitgifte van materialen

• Controle van uitgeleende materialen (of 

het compleet en verzorgd terugkomt)

• Klaarzetten van gereserveerde 

materialen; vullen van boxen

• Reserveringen voor materialen 

inventariseren en van etiket voorzien

• Lichte archiveringswerkzaamheden t.b.v. 

de school

Schoonmaak

• Opruimen, ordenen en aanvullen van 

materialen in een klein magazijn

• Schoonmaken van de materialen

Kader van activiteiten

• Werken via procedures en/of 

werkinstructies

• Bij activiteiten rekening houden met 

wensen van studenten, docenten en 

leidinggevende

Onderwijs
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(Algemeen) 
teamondersteuner

Functie

(Algemeen) Teamondersteuner

Doel

De teamondersteuner kan worden 

ingezet op een breed terrein van taken en 

verantwoordelijkheden. Administratie, 

onderhoud, ICT en het ontvangen van 

mensen hoort tot de mogelijkheden

Variatie of uitbereiding van de functie

Verantwoordelijk voor meerdere 

hiergenoemde terreinen

Leidinggevende

Directie MBO, senior-collega secretariaat, 

administratie of facilitair

Resultaat

Correcte en efficiënte ondersteuning bij 

administratie, onderhoud, ICT en het 

ontvangen van mensen

Activiteiten

Ondersteunt het onderwijsteam

• Voert volgens vaste instructies declaraties 

en andere gegevens in, bergt volgens 

vaste instructies documenten op in 

daarvoor bestemde computersystemen

• Voert eenvoudige administratieve taken 

uit, zoals het volgens vaste instructies 

(digitaal of fysiek) opbergen van archief- 

en vergaderstukken, verstrekken van 

kantoorbenodigdheden

• Fotokopieert of scant brieven, 

formulieren, overzichten, 

informatiemateriaal, lesmaterialen, 

tentamen- en examenopgaven en 

dergelijke

• Sluit apparatuur aan

Verricht eenvoudige 

onderhoudswerkzaamheden

• Verhelpt eenvoudige storingen aan 

apparatuur en herstelt vernielingen

• Assisteert de servicemedewerker bij het 

verrichten van eenvoudig onderhoud

• Signaleert storingen of gebreken in 

apparatuur en schakelt conciërge in

• Ziet mede toe op het op peil blijven van 

papier- en inktvoorraden en dergelijke

Overig
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Overige werkzaamheden 

• Ondersteunen bij bijzondere 

gebeurtenissen en evenementen op school

• Uitvoeren van portier-telefoon en 

baliediensten

• Houdt toezicht op de beveiliging 

binnen en buiten het gebouw en de 

toegankelijkheid van vluchtwegen

• Assisteert bij de inrichting van lokalen en 

dergelijke

• Verricht overige eenvoudige 

administratieve taken, zoals het sorteren 

van en frankeren van uitgaande post, 

verzenden van e-mail- en faxberichten

Kader van activiteiten 

• Beslist: over het al dan niet zelf verhelpen 

van eenvoudige storingen of gebreken, 

bij het uitvoeren van portier- telefoon 

en baliediensten, bij het toezien op 

de beveiliging binnen en buiten het 

gebouw en het uitvoeren van eenvoudig 

administratief werk

• Kader: werkinstructies, gedetailleerde 

(technische) voorschriften en 

aanwijzingen betreffende de uitvoering, 

zijn van belang voor de uitvoering van de 

werkzaamheden

• Verantwoording: legt verantwoording 

af aan de daartoe aangewezen 

leidinggevende over de zorgvuldigheid en 

voortgang van de werkzaamheden

• Contacten: met derden bij portier—

telefoon- en baliediensten om hen 

te woord te staan en om vragen te 

beantwoorden. Met gebruikers van het 

gebouw en studenten om hen door te 

verwijzen of te wijzen op afspraken en 

regels. En met de mentor om informatie 

te verkrijgen over de uitvoering van de 

werkzaamheden

Verder 

• MBO-2 opleiding 

• Praktische kennis van eenvoudige 

kwaliteitscontroles

• Kennis van eenvoudig administratief 

werk

• Praktische kennis van specificaties van 

de aanwezige (eenvoudige) apparatuur

• Praktische kennis van de werking van 

een telefooncentrale 

• Vaardigheid in het uitvoeren van 

routinematige werkzaamheden

• Vaardigheid in het omgaan met docenten, 

studenten en overige medewerkers
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Ondersteuner van de 
onderwijsassistent

Functie

Ondersteuner van de onderwijsassistent

Doel

De ondersteuner assisteert de leraar/docent 

en/of onderwijsassistent bij het verrichten 

van eenvoudige routinematige taken. De 

werkzaamheden worden verricht binnen 

een VMBO-school of MBO-college

Leidinggevende / context

Onderwijsassistent of docent

Resultaat

Efficiënte ondersteuning bij 

werkzaamheden van de onderwijsassistent

Activiteiten

• Samenstellen, printen, kopiëren, nieten, 

klaarleggen en/of verspreiden van 

lesmateriaal (zoals toetsen, oefeningen en 

extra theorie)

• Eventueel bijhouden en verwerken 

van bijvoorbeeld cijferlijsten, 

verzuimoverzichten en huiswerklijsten.

• Voorbereiden van klaslokaal bij 

bijvoorbeeld toetsen, experimenten 

of groepsopdrachten (bijvoorbeeld: 

klaarleggen van toets-papieren, 

verschuiven van tafels en stoelen, 

klaarzetten van specifieke materialen)

• Onderhouden en opruimen van het 

klaslokaal

• Vult voorraden aan

Kader van activiteiten

• Contacten met leraren en 

onderwijsassistenten i.v.m. de uit te 

voeren werkzaamheden

• Contacten met leerlingen bij het uitvoeren 

van de werkzaamheden in het klaslokaal

• Vaardigheid in het uitvoeren van 

eenvoudige routinematige administratie

Onderwijs
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Interne postmedewerker

Functie

Interne postmedewerker

Doel

De interne postmedewerker ondersteunt 

afdelingen van bijvoorbeeld financiën, 

personeelszaken, facilitaire zaken, 

salarisadministratie bij het verrichten 

van eenvoudige routinematige 

postverwerkingstaken. De werkzaamheden 

worden verricht op het centrale 

hoofdkantoor van de school

Leidinggevende

Teamleider of senior collega 

postverwerking

Resultaat

Correcte aflevering van post bij juiste 

geadresseerde. Zorgvuldige en efficiënte 

uitvoering van activiteiten

Activiteiten

• Verzamelen van de te verzenden interne - 

en externe post (lopen van postronde door 

kantoorpand)

• Wegen en frankeren van de post

• Selecteren en sorteren van de interne - en 

externe post

• Bezorgen van de binnenkomende post 

(lopen van postronde door kantoorpand)

• Bedienen van de vouwmachine

• Eventueel post openen 

• Eventueel uitvoeren van kopieerwerk

• Eventueel scannen van documenten

Kader van de activiteiten

• Contacten met receptioniste i.v.m. 

ophalen van binnenkomende en 

wegbrengen van uitgaande post

• Contact met collega’s bij het lopen van de 

postronde door kantoorpand

• Nauwkeuring en geordend kunnen 

werken

• (Goede) contactuele vaardigheden

Facilitair
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Hulpconcierge

Functie 

Hulpconciërge

Doel

De hulpconciërge ondersteunt de conciërge 

bij het verrichten van eenvoudige 

routinematige taken die gericht 

zijn op huishoudelijke, onderhouds- 

en reparatiewerkzaamheden. De 

werkzaamheden worden verricht binnen 

een VMBO-school of MBO-college.

Leidinggevende / context

Conciërge of teamleider

Resultaat

Correcte en zorgvuldige afhandeling van 

taken

Activiteiten

• Verhelpt eenvoudige/kleine gebreken aan 

schoolinventaris, het schoolgebouw en 

schoolterrein.

• Zet koffie en thee voor het personeel 

eventuele gasten

• Verricht eenvoudige 

schoonmaakwerkzaamheden 

• Toiletrondes lopen na de pauzes

• Maakt kopieën

• Controleert of alle ramen en deuren van 

de school gesloten zijn en de lichten 

gedoofd

• Verricht op termijn lichte administratieve 

werkzaamheden  

Kader van activiteiten

• Met leerlingen en leraren gedurende 

het uitvoeren van de werkzaamheden op 

school

• Vaardigheid in het uitvoeren 

van eenvoudige onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden

• Vaardigheid in het uitvoeren van 

eenvoudige routinematige administratie

Facilitair
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(Ondersteunende) 
medewerker magazijn

Functie

(Ondersteunende) medewerker magazijn

Doel

Zorgvuldig beheer van al het (technische) 

materiaal ten behoeve van lessen

Resultaat

Overzichtelijk geordend materiaal. 

Eenvoudig door leerlingen, docenten of 

collega’s te gebruiken

Leidinggevende

Teamleider magazijn of collega senior-

magazijnmedewerker

Activiteiten

• Uitgifte en inname materiaal

• Eenvoudige reparaties kabels

• Registratie van materiaal

• Materiaal netjes op orde in magazijn 

zetten

• Baliewerkzaamheden voor uitgifte en 

inname klein materiaal

• Onderhoud technische ruimtes 

(opruimen/schoonmaken/controles)

Kader van activiteiten 

Het magazijn beheert al het (technische) 

materiaal ten behoeve van lessen. Dat 

materiaal kan bestaan uit bijvoorbeeld 

camera’s, licht/beeld/geluid-materiaal, licht/

geluid-tafels. Ook kan beheer van klein 

materiaal aan de orde zijn

• Klantvriendelijkheid

• Netjes werken

• Verzorgd / representatief

• Verplicht werkschoenen dragen

• Verantwoordelijkheid en initiatief

• Goed Nederlands

Beperkingen

• Vanwege de veiligheid van het magazijn 

en materialen kunnen kandidaten doof/

blind niet op deze werkplek werken

• Fysiek gezond in verband met het tillen 

van materialen

Magazijn
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SJABLOON 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Onderdeel functiebeschrijving Voorbeeld

Functietitel

Een herkenningspunt. Functies 

moeten altijd op de inhoud (doel en 

resultaatgebieden) worden ingedeeld en 

niet alleen afgaand op de titel.

Logistiek medewerker.

Het doel 

Dit is een compacte beschrijving van de 

doelstelling van de functie. 

Ontvangen, opslaan, uitgeven en 

transporteren van post en/of goederen en/

of vervoeren van personen.

De context 

Hier wordt aangegeven van welke 

functionaris leiding wordt ontvangen. 

Afdelingshoofd.

Resultaat

Het te bereiken eindresultaat met aandacht 

voor de kernactiviteiten.

Goederen of personen zijn op een juiste en 

efficiënte wijze afgeleverd of afgezet.

Concrete activiteiten

Opsomming van mogelijke concrete 

activiteiten om het eindresultaat te 

bereiken.

• Veilig, snel en comfortabel vervoeren 

van goederen en of personen met een 

voertuig

• Afgeven van goederen of afzetten van 

personen

• Wachten op te vervoeren personen, 

beschikbaar zijn voor vertrek, veilig 

parkeren van

• Afgeven van transportbonnen

• Laten tekenen voor ontvangst van 

goederen

Kader van activiteiten 

Kader waarbinnen de activiteiten worden 

verricht.

Procedures en/of werkinstructies

Wensen van te vervoeren personen.

Inschaling

Uitgangspunt is WML.

BIJLAGE
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BEGELEIDER NIEUWE 
MEDEWERKERS 
MET AFSTAND TOT 
ARBEIDSMARKT

Functie/Taak

Begeleider nieuwe medewerkers 

Doel

De interne participatiewet begeleider 

vangt een nieuwe medewerker met een 

arbeidsbeperking (met een afstand tot de 

arbeidsmarkt die vallen onder de doelgroep 

van de Participatiewet) op zijn afdeling 

op en begeleidt hem waar nodig bij zijn 

werkzaamheden. De begeleiding wordt 

verricht op een VMBO-school, MBO-college 

of op het centrale hoofdkantoor naast de 

eigen werkzaamheden

Leidinggevende

Coördinator Participatiewet/Huidige 

leidinggevende

Resultaat

Succesvol integreren van de nieuwe 

medewerker in de organisatie

Activiteiten

• Geeft de collega’s op de afdeling zicht op 

het takenpakket en het te verwachten 

outputniveau van hun nieuwe collega

• Informeert collega’s over zijn/haar 

mogelijkheden en beperkingen

• Zorgt voor een aangepast 

introductieprogramma waarbij de nieuwe 

medewerker ook kennis maakt met de 

(ongeschreven) regels op de afdeling

• Geeft voldoende aandacht aan de nieuwe 

medewerker en past zijn communicatie 

en coaching aan op de medewerker

• Stelt indien nodig de nieuwe medewerker 

op zijn gemak en stimuleert interactie 

tussen de nieuwe medewerker en de 

collega’s

• Stemt voortgang en functioneren 

regelmatig af met nieuwe medewerker, 

maar ook met de betreffende 

leidinggevende (indien hij/zij dat zelf niet 

is) en eventuele externe jobcoach

• Geeft regelmatig positieve feedback, maar 

gaat ook het gesprek aan als iets beter kan

• Stelt eventueel samen met de 

leidinggevende en externe jobcoach 

een ontwikkelplan op, zodat de nieuwe 

collega zich via scholing of op de 

werkplek kan blijven ontwikkelen

BIJLAGE
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• Bekijkt mogelijkheden om het werkplek 

zo optimaal mogelijk in te richten of aan 

te passen voor een zo optimaal mogelijk 

functioneren

• Zorgt voor structuur, heldere 

communicatie en een duidelijke 

taakverdeling voor de betreffende 

medewerker

• Is direct aanspreekpunt voor vragen en 

problemen die de medewerker ervaart

• Is voldoende tijd aanwezig op de 

werkvloer

Kader van de activiteiten

• Regelmatig contact met de betreffende 

nieuwe medewerker en leidinggevende

o Een goede ‘klik’ tussen begeleider en 

medewerker is hierbij voorwaarde

• Indien van toepassing: regelmatig 

overleg met de externe jobcoach

• Periodiek overleg met collega-

interne begeleiders (wordt centraal 

georganiseerd) en het centrale 

aanspreekpunt Participatiewet binnen de 

school. 

• Goede sociale vaardigheden

• Goede communicatieve vaardigheden

• Inlevingsvermogen, geduld en sturing 

kunnen geven

• Pragmatisch en oplossingsgericht 

kunnen werken



25



26

Colofon
Redactie: bureau SOM

Opmaak: G3M

Meer informatie, inspiratie en instrumenten voor ondersteuning bij het 

realiseren van de banenafspraak in het mbo, bezoek onze website: 

www.sombanenafspraak.nl

Voor vragen en informatie over de banenafspraak in het mbo kunt u contact 

met ons opnemen via: 

Telefoon: 070 - 376 5981

E-mail: banenafspraak@sommbo.nl

 

SOM, hèt platform in het mbo van werkgevers en werknemers samen

Lange Voorhout 13

2514 EA Den Haag 

Postbus 556

2501 CN Den Haag

info@sommbo.nl

www.sommbo.nl
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