
 
 

Functieomschrijving meewerkend voorman onderhoud  
 
SPIN 
SPIN staat voor bijzonder speeltuinwerk in Amsterdam Noord. Verspreid over Amsterdam Noord 
heeft SPIN acht speeltuinen. Vanuit deze speeltuinen zorgen speeltuinleiders samen met vrijwilligers 
voor veilige en aantrekkelijke speelruimte, voor allerlei creatieve, sportieve en sociale activiteiten en 
projecten. Kinderen in Noord kansrijk laten opgroeien in prettige en leefbare buurten is onze 
drijfveer. We helpen kinderen hun talenten te ontdekken; spelenderwijs ontwikkelen kinderen 
zelfvertrouwen, vaardigheden en kansen voor nu en later. In ons speeltuinwerk nemen we kinderen 
serieus en staan respect, aandacht en veiligheid voorop. We zorgen in de speeltuinen voor 
ontmoeting tussen kinderen, ouders en buurtbewoners van allerlei sociale en culturele 
achtergronden. Extra aandacht heeft SPIN voor kinderen (en hun ouders) die minder vanzelfsprekend 
kansen hebben, zoals kinderen met een beperking of kinderen die in armoede moeten opgroeien. Op 
en vanuit de speeltuinen werken we samen met onze partners, ouders én kinderen zelf, aan een 
positieve omgeving waar kinderen kansrijk kunnen opgroeien.  
Want ons speeltuinwerk = kinderwerk = buurtwerk. 

 
Algemene karakteristiek van de functie meewerkend voorman/vrouw onderhoud  
De meewerkend voorman (MVO) is verantwoordelijk voor de planning en het (laten) uitvoeren van 
het onderhoud op alle speeltuinen die SPIN  Noord beheert. Hij of zij  draagt bij aan het realiseren 
van veilige, avontuurlijke, groene en gevarieerd ingerichte speeltuinen. De MVO heeft taken op het 
gebied van coördinatie, planning, begeleiding en werkt ook zelf mee in de uitvoering van het 
onderhoud of de vernieuwing van onze speeltuinen.  
De MVO voert de werkzaamheden zelfstandig of in samenwerking uit. Hij geeft leiding aan anderen 
die bij het onderhoud zijn betrokken zoals een onderhoudsmedewerker, speeltuinleiders, ID-
medewerkers, vrijwilligers en taakgestraften.  
De MVO ontvangt (bege)leiding van een lid van het management van SPIN. 
 
Taken 
Planning, organisatie en budgetbeheer 

 Leveren van input voor de meerjaren- en jaarplanning voor onderhoud en vervanging. 

 Leveren van input voor  kostenramingen van de uit te voeren werkzaamheden of laat 
kostenramingen door derden maken. 

 Bewaakt dat de kosten binnen het vastgestelde budget blijven. 

 Maakt samen met de medewerker onderhoud een (wekelijkse) werkplanning en werkafspraken 
met externe uitvoerders  

 Laat eens per jaar veiligheidsinspecties uitvoeren op de speeltuinen.  

 Voert elk kwartaal een onderhoudscontrole uit en zet daaruit voortvloeiende werkzaamheden in 
de werkplanning. 

 Verzorgt de uit het werk voortvloeiende administratie en financiële afhandelingen.  Waaronder 
het bijhouden van het onderhoudslogboek. 

 
 Werkvoorbereiding, uitvoering en begeleiding 

 Geeft werkinstructies aan de medewerkers en vrijwilligers die bij het onderhoud zijn betrokken 
zodat de klussen binnen de planning uitgevoerd kunnen worden.  



 Communiceert met de speeltuinleiders over de planning en uitvoering van werkzaamheden door 
het onderhoudsteam.  

 Controleert of de speeltuinleiders hun taken in het onderhoud uitvoeren en de logboeken goed 
bijhouden. Waar nodig regelt hij ondersteuning door het onderhoudsteam of doet waar nodig  
voorstellen voor scholing van de medewerkers. 

 Overlegt met interne en externe uitvoerders over de wijze van uitvoering van de 
werkzaamheden. Oefent controle uit over de uitvoering van de werkzaamheden. 

 Zorgt voor gereedschap: inventarisatie, onderhoud en vervanging binnen het vastgestelde 
budget. 

 Werkt zelf mee bij de uitvoering van werkzaamheden e.a. volgens de planning en werkafspraken. 
 
Profiel van de functie 
Kennis en opleidingseisen: 

- MBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur relevante technische opleiding  
- In bezit van EHBO-diploma of  certificaat Bedrijfshulpverlening (of in staat dat op korte 

termijn te halen)  
- Kennis van het speeltuinwerk en het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)  
- Kennis over de ARBO- wetgeving. 
- Beschikt over rijbewijs B en E 
- Beheersing van Word en Excel  

 
Kwaliteiten: 

- Kunnen plannen en organiseren.  
- Technisch inzicht 
- Werk kunnen inschatten en overzicht houden 
- In staat medewerkers te motiveren en  te begeleiden.  
- In staat om vrijwilligers te begeleiden (ook mensen uit specifieke doelgroepen) 
- Flexibel  
- Oplossingsgericht 
- Zelfstandig en initiatiefrijk 
- Klantgericht en dienstverlenend 
- Sociaal en communicatief vaardig. 
 
 
Inschaling volgens de CAO-Welzijn. Inschaling: loongroep 6, periodiek 0-13  
Salaris  tussen € 2.107 en €  3.016 bruto per maand (bij fulltime dienstverband). Inschaling is 
afhankelijk van opleiding en ervaring. 
Omvang van het dienstverband: 16 tot 20 uur per week  
 
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgegeven door de gemeente van vestiging  is voorwaarde 
voor aanstelling. 


