
 
Niveau onderscheidende kenmerken (NOK) – MEEWERKEND VOORMAN/-VROUW SCHOONMAAKONDERHOUD BUITEN 

Niveau onderscheidende kenmerken – Meewerkend voorman/-vrouw schoonmaakonderhoud buiten /1 

KENMERK MEEWERKEND VOORMAN/-VROUW I MEEWERKEND VOORMAN/-VROUW II 
Typering en aard van de 
werkzaamheden 
 

Aard van het werk: 
- betreft het operationeel aansturen van specialistische reinigingswerkzaamheden 

(glazenwassen, gevelreiniging) in/aan gebouwen met een routinematig/ 
standaardmatig karakter en binnen een vaststaand werkprogramma, bij 
afwijkingen vindt overleg plaats met de leidinggevende; 

- reguliere eisen aan de tijdigheid en/of de kwaliteit van de operationele 
werkzaamheden; 

- aansturen groep van ca. 5 medewerkers. 
 

Aard van het werk: 
- betreft het operationeel aansturen van specialistische reinigingswerkzaamheden 

(glazenwassen, gevelreiniging) in/aan gebouwen binnen een gegeven werk-
programma, en waarbij van de functiehouder wordt verwacht dat deze in staat is 
om het programma ter plaatse aan te passen aan de omstandigheden 
(werkvolgorde, werkmethoden e.d.); 

- vanwege de specialistische aard van de werkzaamheden wordt van de functie-
houder verwacht dat deze in staat is om beslissingen te nemen ten aanzien van 
inzet van materialen en middelen; 

- aansturen groep van ca. 5 medewerkers. 
 

Complexiteit uitvoerende 
werkzaamheden 

De uit te voeren en te coördineren werkzaamheden zijn in grote mate ingekaderd en 
eenduidig van aard. 

De uit te voeren en te coördineren werkzaamheden vragen om een inschatting van 
de organisatie en inhoudelijke afhandeling van het opgedragen werk.  
 

Communicatieve vaardigheden - operationeel en functioneel aansturen van medewerkers, afstemmen operationele 
werkzaamheden; 

- afstemmen werkzaamheden met opdrachtgever, bespreken van (opmerkingen 
over) de werkuitvoering. 

 

- vanwege de aard van de werkzaamheden ligt een grotere nadruk op het overleg 
met vertegenwoordiger(s) van de opdrachtgever over aanvullende/beperkte 
aanpassing van werkzaamheden, verstoringen, realisatie van afspraken omtrent 
kwaliteit en tijdigheid van de werkzaamheden. 

 

Opleiding en/of certificaten Beschikking over een door de branche erkend certificaat dat aansluit op de door de 
branche vastgestelde eindtermen met betrekking tot de toegewezen werkzaam-
heden, zoals: 
- specialistische vakopleiding, toegesneden op het eigen specialisme; 
- opleiding lager kader; 
of een vergelijkbaar certificaat. 
 

Beschikking over een door de branche erkend certificaat dat aansluit op de door de 
branche vastgestelde eindtermen met betrekking tot de toegewezen werkzaam-
heden of een vergelijkbaar certificaat. 
 

 
 


