
VAN TALENT NAAR TOPPERS 
IN DE FACILITAIRE DIENST?
ROTTERDAM 
MAAKT ER 
WERK VAN.
leerwerkakkoord.nl 

VOORBEELDEN VAN 
WERKZAAMHEDEN DIE 
PASSEN BIJ DIT TRAJECT

• Ontvangen van gasten
• Gebruiksklaar maken van ruimtes
• Ondersteuning bij evenementen
•  Uitvoeren van catering, (specialistische) 

schoonmaak en beveiliging
• Assisteren bij het organiseren van evenementen
•  Planning en organisatie van de eigen 

werkzaamheden 
• Logistieke werkzaamheden
•  Kleine reparaties en onderhoud van  

apparatuur en gebouwen
• Assisteren bij beheer van gebouwen
• Eenvoudige administratieve taken
• Linnen- en (bedrijfs)kleding beheer
• Magazijn- en voorraadbeheer

De mogelijkheden zijn dus zéér divers. Je kunt denken 
aan functies als gastvrouw/heer, maar ook conciërge, 
voedingsassistent of glazenwasser. De omgeving waar je 
in komt te werken en de werktijden verschillen per functie. 
Facilitaire functies zie je namelijk overal terugkomen.  
In een modern kantoor, ziekenhuis of bijvoorbeeld in  
de haven.

Samen met jou kijken waar jouw interesse ligt en wat past 
bij jouw persoonlijke situatie zodat je een plek vindt die 
helemaal aansluit bij jouw wensen en situatie! 

WAT GA JE DOEN?

Het leerwerkakkoord is een 
samenwerking tussen werkgevers, 
onderwijs en overheid. Binnen deze 
samenwerking willen wij mooie 
kansen op de arbeidsmarkt creëren 
om zo veel mogelijk mensen uit de 
regio Rijnmond duurzaam aan het 
werk helpen en houden. 

Binnen het Leerwerkakkoord Facilitair wordt in februari 2022 een 
BBL-opleidingstraject gestart. Tijdens dit traject van een jaar ga 
je één dag per week naar school om de fijne kneepjes van het 
facilitaire vak leren. Daarnaast ben je minimaal 20 uur per week 
aan het werk om het geleerde in de praktijk te brengen. Aan het 
einde van dit traject doe je examen. Wanneer je dit examen positief 
afrondt ontvang je een erkend MBO niveau 2 diploma. 

Wil je instromen in dit traject dan is de opleiding alvast voor je 
geregeld en gefinancierd. Ook ga je aan het werk. Omdat het 
Facilitaire werkveld heel breed is, is er altijd wel een functie die 
bij jou en je persoonlijke situatie past. We helpen je graag met 
het vinden van een geschikte werkplek in samenwerking met 
de opleiders en de werkgevers waar wij contacten mee hebben. 
Ook nodigen we je uit om zélf actief op zoek te gaan naar een 
geschikte werkgever.

Blijf op de hoogte

https://twitter.com/leerwerkakkoord
https://www.linkedin.com/company/leerwerkakkoord/
https://www.youtube.com/channel/UC4a46g-qze95iXjmZzSeSLA
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BELANGRIJKE DATA

UITERLIJK 06 DECEMBER 2021
Aanmelden bij Regilio Bron door middel  
van een korte motivatie en je CV. 

ri.bron@rotterdam.nl  

DECEMBER 2021 
In december is de online “Experience” waarbij je  
meer te weten komt over de opleiding en mogelijke  
banen en maakt je kennis met de opleiders en  
werkgevers (de definitieve datum wordt i.v.m. de  
Corona maatregelen gecommuniceerd na aanmelding)

JANUARI  2022
Rond 1 januari 2022 gaat de proefplaatsing in waarna op  
1 februari je arbeidsovereenkomst ingaat.

01 FEBRUARI 2022
Start de opleiding (1 jaar)

WAT VRAGEN WIJ ?

TOELATINGSEISEN VOOR DE OPLEIDING
•  Diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg, 

kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, 
theoretische leerweg of gelijkwaardig

• Diploma mbo niveau 1 (entreeopleiding)
• Overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4
•  Ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft  

erkend op basis van een ministeriële regeling

Mocht je erg gemotiveerd zijn maar niet aan deze 
toelatingseisen voldoen kan in overleg met de 
onderwijsinstelling de mogelijkheid voor het afnemen  
van een toelatingstoets onderzocht worden. 

VEELVOORKOMENDE EISEN VOOR HET WERK
• Afhankelijk van de werkomgeving kan VOG vereist zijn
•  Het werkveld biedt kansen voor allerlei typen kandidaten 

omdat de werkomgeving en functie inhoud kan worden 
gematcht met de interesse van de kandidaat. 

• Ervaring in het werkveld is vaak niet noodzakelijk
•  Werktijden en dagen kunnen verschillen, afhankelijk van het 

bedrijf en/of branche waar de BBL-plek gerealiseerd wordt
•  Duur van het contract moet minimaal 1 jaar zijn i.v.m. duur 

van de opleiding

WAT BIEDEN WIJ ?

OPLEIDING EN WERK
• Een opleiding met erkent MBO niv. 2 diploma
•  Samen gaan we op zoek naar een flexibele baan 

(minimaal 20 uur) met ontwikkelmogelijkheden,  
passend bij jouw wensen en persoonlijke situatie

•  Een contract van een jaar met de mogelijkheid  
tot verlenging

•  Mogelijke werkgevers zijn o.a. Facilicom Group, 
Vebego, CSU, Randstad, Rotterdamse Haven e.a. 

RANDVOORWAARDEN
•  Je ontvangt op dit moment een uitkering van de 

Gemeente Rotterdam, regio gemeente of UWV
•  Uren per week: minimaal 20 uur werken én  

8 uur opleiding
• Werklocatie: Rotterdam e.o
•  Werktijden: Ochtend, middag, avond, nacht, parttime 

(afhankelijk van de baan)
•  Duur opdracht: Opleiding één jaar, arbeidscontract 

minimaal één jaar met mogelijkheid tot verlenging
•  Salaris: Tussen de €10 en €14 per uur, afhankelijk van 

het werk. De opleiding wordt betaald, maar de uren zijn 
vaak een eigen investering. Soms betaalt de werkgever 
deze uren ook door

• Bereikbaarheid werklocatie: met auto, fiets of het OV
• Proefplaatsing, 1 maand. Ingangsdatum 1 januari


