
Lijkt het je leuk om te werken als huismeester, receptionist of (gebouw)
beheerder? Wil je een nieuw vak leren in de praktijk? Meld je dan aan 
voor de mbo-2 opleiding Medewerker Facilitaire Dienstverlening bij  
De Voiz Academie. 

Over het vak
Als facilitair medewerker is geen dag hetzelfde. Je hebt contact met iedereen binnen een  
organisatie: van cateringmedewerker tot directeur. Je zorgt dat gasten zich welkom voelen. Je 
beheert het gebouw en zorgt bijvoorbeeld voor schoonmaak, inrichting en catering. Als iemand 
tegen een probleem aanloopt, kom jij in actie. Ook als het brandalarm afgaat.

Op weg naar werk?
Volg de opleiding Medewerker  
Facilitaire Dienstverlening 



Over de opleiding
De mbo-2 opleiding Medewerker Facilitaire Dienstverlening is een leerwerktraject. Je loopt  
stage en leert op de lesdagen over werk achter de receptie, op evenementen, gebouwbeheer en 
catering. Kernwoorden zijn: communiceren, samenwerken en gastvrijheid. De opleiding is van het 
ROC Midden Nederland en wordt gegeven bij De Voiz Academie van De Tussenvoorziening. 

Praktisch
Angle-Right De opleiding start in september en duurt 2 jaar. 
Angle-Right Je loopt minimaal twee dagen (16 uur) per week stage. 
Angle-Right Dat kan vaak ook in jouw huidige vrijwilligersbaan. 
Angle-Right Elke woensdag volg je 6 uur les bij De Voiz Academie. 
Angle-Right  In de meeste gevallen worden de opleidingskosten vergoed en hou je je uitkering.

Voor wie?
Dit leerwerktraject is voor mensen die een nieuwe kans verdienen. Bijvoorbeeld als je ervaring 
hebt met dakloosheid, psychiatrische problemen, een verslaving of armoede. Je bent wel  
voldoende hersteld om te kunnen werken en leren. 

Voorwaarden
Angle-Right Je hebt al een tijdje een veilige plek om te wonen.
Angle-Right Je kunt samenwerken, komt afspraken na en komt op tijd. 
Angle-Right Je schrijft, spreekt en leest Nederlands.
Angle-Right  Je hebt een diploma vmbo-basis, lts, lhno of mavo.  

Geen diploma? Dan doe je een toelatingstoets. 
Angle-Right  Je doet al 1 jaar vrijwilligerswerk of hebt dat kort geleden 

gedaan (minimaal 1 dag per week). 

Op weg naar een betaalde baan
Halverwege het 2e jaar ga je op zoek naar een betaalde baan. 
We geven je geen baangarantie, maar ondersteunen je wel  
bij je zoektocht. Bijvoorbeeld door je in contact te brengen 
met bedrijven met vacatures.
 

Interesse?
Mail Sandra Zorge: devoizacademie@tussenvoorziening.nl of bel: 06 539 85 383. 

Eerst meer weten over de opleiding? 
Bel Désirée Verhagen van ROC Midden Nederland: 06 304 81 748. 

In samenwerking met

”Fijn dat ik met De Voiz Academie 
werk aan mijn toekomst.”


