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Identificatie van de functie 

Graadnaam: technisch assistent Dienst:  Vrije tijd & welzijn 

Functienaam: polyvalent onderhoudsmedewerker  

Functiefamilie: Technisch uitvoerend  

Afdeling: Onderwijs 

Subafdeling:   

Functionele loopbaan: D1-D3 Code:  

 

Doel van de organisatie 

 

 

Doel van de dienst 

De gemeente heeft historisch gekozen voor het organiseren van gemeentelijk lager en 
kleuteronderwijs. De ondersteuning van de schooladministratie, de relatie van de school tot de 
algemene administratie en de onderhoudstaken in en aan het schoolpatrimonium vormen het doel 
van deze afdeling. 

Doel van de functie 

De job is een combinatie van poetsmedewerker en keukenpersoneel De onderhoudsmedewerker 
zorgt voor een aangename en hygiënische schoolomgeving en is verantwoordelijk voor het poetsen 
van de lokalen van de (klaslokalen, sanitaire en centrale ruimtes). Daarnaast staat de medewerker 
mee in voor het bedelen van warme maaltijden, klaar zetten van tafels, afruimen en afwas. Er wordt 
gezorgd dat de keuken en refter altijd netjes gepoetst zijn. 

Plaats in de organisatie 

Werkt onder leiding van en rapporteert aan de teamleider polyvalent onderhoudsmedewerker GBS. 

 

 



  Gemeente Boortmeerbeek 

FUNCTIEKAART 

CC Consult 8 juli 2022 pagina 2 van 8 

Kernresultaten 

1. beleidsvoorbereiding en –uitvoering 

 

2. kernactiviteiten 
 

Onderhoud en netheid 

Het onderhouden en schoonmaken van het schoolgebouw, materialen en machines. 

Doel: het garanderen van netheid en hygiëne, het goed functioneren en de duurzaamheid van de 
gebruikte gebouwen, materialen en machines bewerkstelligen 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 dagelijks onderhoud van de gebruikte gebouwen, materialen en voertuigen 

 tijdig binnen leveren van materialen als er een periodiek onderhoud nodig is 

 

Veiligheid 

Treffen van veiligheidsmaatregelen en naleven van minimale veiligheidsnormen. 

Doel: de mogelijke risico's en schade beperken. Het veiligheidsbeleid moet het personeel 
beschermen, de beschikbaarheid en de integriteit van de goederen en diensten vrijwaren en de 
continuïteit van de werking van de entiteit garanderen 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 rapporteren van onveilige situaties 

 ingrijpen bij onveilige situaties 

 zorgen voor een veilige omgeving 

 consequent toepassen van de veiligheidsinstructies 

 

Uitvoering en materiaal 

Zorgzaam omspringen met, correct gebruiken van en melden van eventuele defecten aan het 
materiaal, gereedschappen en machines. 

Doel: het te allen tijde garanderen van een veilig en gebruiksvriendelijk instrumentarium 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 melden van defecten aan de verantwoordelijke en/of leveranciers 
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 klein onderhoud materiaal 

 

Maaltijdbedeling 

Instaan voor de maaltijd- en drankbedeling in de gemeentescholen. 

Doel: het garanderen dat de maaltijd- en drankbedeling vlot verloopt 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 verdelen van de maaltijden 

 klaarzetten van drank  

 afruimen en afwassen 

 

Ondersteunende taken 

Het uitvoeren van ondersteunende taken 

Doel: het faciliteren van de goede en vlotte interne werking binnen de gemeentescholen 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 leegmaken van vuilbakjes, en papiermanden, buitenzetten van vuilbakken 

 hulp bij parascolaire activiteiten (bvb. schoolfeest, eindejaarsreceptie,…) 

 planten gieten 

 aanvullen toiletpapier 

 licht technisch nazicht van de sanitaire blokken (bv. kleine defecten, 
beschadigingen…) 

 verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de medewerker 
ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten. Dit houdt in dat de 
medewerker kan ingezet worden in een ander gebouw en/of andere functie naar behoefte 
van de organisatie. 

 

3. interne communicatie 

Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak optimaal 
te kunnen realiseren 

Doelgroep: 
- Collega poetsvrouwen 
- Schoolhoofd, leerkrachten en administratieve medewerkers van de scholen; 
- Medewerkers van het gemeentebestuur. 
 
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 



  Gemeente Boortmeerbeek 

FUNCTIEKAART 

CC Consult 8 juli 2022 pagina 4 van 8 

 meewerken aan een optimaal interne communicatie binnen de entiteit 

 opvolgen van intern overleg 

 toepassen en uitvoeren van het vooropgestelde communicatieplan (systeem) 

 signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken met de 
diverse entiteiten en medewerkers 

 

4. externe communicatie 

Doel: zorgen dat alle betrokkenen over de nodige correcte informatie beschikken. 

Doelgroep 
- Kinderen; 
- (Groot)ouders en verwanten van de kinderen; 
- Leveranciers 
 

5. personeel (indien van toepassing) 

 

6. wet- en regelgeving 

Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang 
voor de uitgeoefende functie. 

Doel: het toepassen van nieuw verworven inzichten en aangeleerde technieken bij het uitoefenen 
van de functie 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 materialen- en productenkennis up to date houden 

 volgen van vorming 

 vakgerichte informatie raadplegen 
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Functieprofiel 

De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld 
in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden.  Een hogere gradatie 
impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven. 

Technische Competenties 

 Niveau 

Cluster Competentie 

elem
e

n
tair 

vo
ld

o
en

d
e

 

gro
n

d
ig 

PC-Vaardigheden Algemene PC-vaardigheden    

 Tekstverwerking (Word)    

 Rekenbladen (Excel)    

 Presentaties (Powerpoint)    

 Databanken (Access)    

 PIM (Personal Information Manager) 

(Outlook) 

   

 Software eigen aan de functie    

Wetgeving- en regelgeving M.b.t. de organisatie    

 M.b.t. de functie    

Werking en werkmiddelen Werking van de organisatie    

 Werkmiddelen en werkmethodieken    

 Procedures en procesbeheer    

 Projectmatig werken    

Management en beleid Strategisch management    

 HR-management    

 Financieel management    

 communicatiemanagement    
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Gedragscompetenties 

 Niveau 

Cluster Competentie 

elem
e

n
tair 

vo
ld

o
en

d
e

 

gro
n

d
ig 

Beheersmatige vaardigheden Plannen en organiseren    

 Voortgangscontrole    

Informatieverwerkend gedrag Analytisch denken    

 Visieontwikkeling    

 Organisatiebewustzijn    

Interactief gedrag Assertiviteit    

 Empathie (inlevingsvermogen)    

 Overtuigingskracht    

 Mondelinge communicatie    

 Schriftelijke communicatie    

 Netwerken    

 Teamwerk en samenwerking    

Leiderschap Delegeren    

 Leiding geven    

 Coaching    

Persoonsgebonden gedrag Flexibiliteit    

 Kwaliteit en nauwgezetheid    

 Veranderingsbereidheid    

 Leerbereidheid    

 Stressbestendigheid    



  Gemeente Boortmeerbeek 

FUNCTIEKAART 

CC Consult 8 juli 2022 pagina 7 van 8 

 Zelfvertrouwen    

Probleemoplossend gedrag Besluitvaardigheid    

 Creativiteit    

 Initiatief    

 Burgergerichtheid    

Waardegebonden gedrag Loyauteit    

 Integriteit    

 Resultaatgerichtheid    

 Diversiteit    
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Voor kennisname 

Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening 

 

 Personeelslid Direct Leidinggevende 

“Voor kennisname”   

Datum   

Handtekening 
 

 
 

Naam   

 


