
 
1 

Functiebeschrijving  
medewerker schoonmaak 

 
 

 
1. ORGANISATIEGEGEVENS 
 
FUNCTIETITEL: technisch medewerker schoonmaak 
FUNCTIEFAMILIE: technisch ondersteunend 
CLUSTER: techniek 
AFDELING: gebouwen  
DIENST/TEAM: schoonmaak 
WEDDENSCHAAL: D123 
 
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): ploegbaas of toezichtster schoonmaak 
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): toezichtster of dienstverantwoordelijke schoonmaak 
 
3. TAKEN  

 
De medewerker schoonmaak zal een aantal technische en logistieke taken uitvoeren die 
bijdragen tot de netheid en hygiëne van de gebouwen van het stadsbestuur, en draagt op 
die wijze bij tot een schone, aangename werk- en leefomgeving voor gebouwgebruikers en 
bezoekers.  Deze functie omvat volgende taken: 

 
3.1 Schoonmaken 
 

1. Schoonmaken en –houden van gebouwen en hun inrichting (vloeren, sanitair, interieur), 
met de aangewezen schoonmaakmethodieken en de daarbij passende 
schoonmaakmaterialen, -producten en –machines 

2. Zorgzaam beheren van de jouw toegewezen werkwagen, schoonmaakmachine(-s), 
materialen en producten 

 
3.2 Andere taken 

 
1. Opvolgen afwas, manueel of machinaal 
2. Opvolgen interne afvalinzameling 
3. Opvolgen textielwas 
4. Ondersteunende logistieke taken, bvb. receptietafels klaarzetten, broodjes smeren, 

drank schenken,…. 
 

 
3.3 Communiceren en informeren 

 
1. Doorgeven van alle relevante informatie aan de 

ploegbaas/toezichtster/dienstverantwoordelijke en/of de gebouwverantwoordelijke 
2. Een actieve rol opnemen in de diverse overlegstructuren (werkoverleg team, 

infovergaderingen) 
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3. Voorstellen/adviezen formuleren op individueel en teamniveau, ter bevordering van het 
functioneren op vlak van het schoonmaaktechnische, de samenwerking en veilig 
werken. 

 
3.4 Veilig werken 

 
1. Naleven van relevante wetgeving/voorschriften inzake veilig werken 
2. Signaleren van risico ’s en defecten aan ploegbaas/toezichtster/dienstverantwoordelijke     
en/of de gebouwverantwoordelijke 

 
 

3.5 Diversen 
 
De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de 
diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker draagt zo 
bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op deze manier een 
bijdrage aan een optimale dienstverlening aan interne en externe klanten en aan een vlotte 
en efficiënte werking van de dienst. 

 
 
4. FUNCTIEVEREISTEN 

 
4.1 KENNIS 

 
1. basiskennis Nederlands: begrijpen, spreken, lezen, schrijven 
2. kennis van schoonmaakproducten, –materialen en -methodieken 
3. elementaire kennis inzake (gebruik van) schoonmaakmachines 
4. inzicht in gestructureerd schoonmaken en -houden 
5. basiskennis inzake arbeidsreglement en veilig werken 
6. basiskennis inzake werking en organisatie van stadsbestuur en dienst schoonmaak 
 

 
4.2 KERNCOMPETENTIES 

 
1. SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau1) 

Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van 
problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet 
direct van eigen belang is. 
 

2. ACTIEGERICHT ZIJN (niveau 1) 
Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen 
beweging zaken aan te pakken. 
 

3. KLANTGERICHT ZIJN (niveau 1) 
Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne en externe klanten en 
inspelen op hun gevoeligheden, behoeften en wensen. 

 
4.3 FUNCTIEFAMILIECOMPETENTIES 
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1. BETROUWBAAR ZIJN (niveau 1) 

Afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden, 
rekening houdend met de regels en het beleid. 
 

2. VEILIG WERKEN (niveau 1) 
Steeds de veiligheid van zichzelf en anderen voor ogen hebben. Een bijdrage leveren tot 
een veilige en hygiënische werkomgeving voor zichzelf en voor de anderen gericht op 
het voorkomen van arbeidsrisico’s.  
 

3. RESULTAATGERICHT HANDELEN (niveau 1) 
Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform 
het tijdspad en de afspraken. 

 
 
 
 
4.4 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 
 

1. KENNIS DELEN (niveau 1) 
Vaktechnische en andere werkgerelateerde kennis delen met anderen. 
 

2. INNOVATIEF ZIJN (niveau 1) 
Actief bijdragen tot de voortdurende verbetering en vernieuwing van kennis, methodes, 
processen, diensten en producten.  
 

3. FLEXIBEL ZIJN (niveau 1) 
Het eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich 
bevindt, met het oog op het bereiken van een bepaald doel. 
 

4. ZORGVULDIG ZIJN (niveau 2) 
Handelen met aandacht voor details en gericht op het voorkomen van fouten. 

 


