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1. Algemene informatie
D1: (De)montage en plaatsing interieurartikelen
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
Dit keuzedeel is ontwikkeld voor het dossier Woningstofferen en bestaat uit één kerntaak '(De)monteert en plaatst
interieurartikelen'. Deze beschrijft aanvullende werkzaamheden voor de woning-/projectstoffeerder en de allround
woningstoffeerder.
De beroepsbeoefenaar is werkzaam in de woonbranche en werkt in opdracht van een woonwinkel of bedrijf gespecialiseerd in
interieur-/projectinrichting.

Relevantie van het keuzedeel
Het (de)monteren en plaatsen van interieurartikelen is een taak die met regelmaat, maar niet standaard, door
woningstoffeerders wordt uitgevoerd. Woningstoffeerders met deze vaardigheden zijn flexibeler op de arbeidsmarkt: hiermee
kunnen ze bijvoorbeeld ook als verhuizer aan de slag of als logistiek medewerker bij een bedrijf dat te maken heeft met goederen
met afwijkende maten en/of delicate materialen.
Beschrijving van het keuzedeel
Het keuzedeel beschrijft ondersteunende taken op het gebied van (de)monteren en (ver)plaatsen van meubelen en andere
interieurartikelen. Dit betreft: het vooraf controleren van interieurartikelen én de werkomgeving; het demonteren van (oude)
interieurartikelen en het monteren van nieuwe (of te plaatsen) interieurartikelen en ten slotte het (ver)plaatsen van
interieurartikelen. Hierbij komen vooral technische vaardigheden en houdingsaspecten (voorzichtigheid, respect voor andermans
goederen) aan de orde.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verbredend
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2. Uitwerking
D1-K1: (De)monteert en plaatst interieurartikelen
Complexiteit
De beroepsbeoefenaar gebruikt en combineert standaardwerkwijzen en procedures bij de (de)montage en plaatsting van
interieurartikelen. De complexiteit zit in de diversiteit van de interieurartikelen: meubelen, verlichtingsarmaturen,
(wand)decoratieartikelen, keukenelementen en/of sanitair, en de mogelijkheden van de ruimte(s) waarin hij zijn werkzaamheden
verricht. Hij moet hiervoor beschikken over kennis van techniek, meubelconstructie en krachtwerking, en over ruimtelijk inzicht.
Zijn werkzaamheden zijn vooral uitvoerend van aard, waarbij (spier)kracht en handigheid van pas komen. Daarnaast moet hij ook
beschikken over probleemoplossingsvaardigheden en tact, in verband met het werken in beperkte ruimte(s) en de omgang met
persoonlijke eigendommen van de klant.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig op aanwijzing van opdrachtgever en/of klant. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen
werkzaamheden. Hij werkt vaak in nauwe samenwerking met andere collega's.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

Bezit kennis van soorten interieurartikelen (productkennis van meubelen, verlichtingsarmaturen,
(wand)decoratieartikelen, keukenelementen en/of sanitair)

§

Bezit kennis van de constructie van interieurartikelen

§

Bezit kennis van soorten hout- en plaatmaterialen en hun eigenschappen

§

Bezit kennis van soorten montage- en bevestigingsmiddelen m.b.t. interieurartikelen en hun eigenschappen

§

Bezit kennis van montagemogelijkheden van materialen en bevestingsmiddelen

§

Bezit kennis van (dynamische) belastingsniveaus van constructies en bevestigingen

§

Kan werken met en volgens opdrachtbonnen

§

Kan (opname- en schade)formulieren invullen

§

Kan montage-instructies en werktekeningen voor de montage van interieurartikelen lezen en gebruiken

§

Kan belastingsniveaus en veiligheidsrisico's van constructies inschatten

§

Kan maten opnemen van interieurartikelen en de ruimte voor plaatsing

§

Kan ruimtelijke inschattingen maken voor transport, montage en plaatsing van interieurartikelen

§

Kan veiligheids- en schaderisico's van (eigen) werkzaamheden inschatten

§

Kan montage- en bevestigingstechnieken en -methoden toepassen

§

Kan gereedschappen en hulpmiddelen voor montage en plaatsing van interieurartikelen gebruiken

§

Kan transportmiddelen en tilgereedschappen voor interieurartikelen gebruiken

§

Kan persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

§

Kan arbo-, milieu-, kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften toepassen

D1-K1-W1: Controleert interieurartikelen en werkomgeving vooraf
Omschrijving
De beroepsbeoefenaar controleert vooraf op locatie bij de klant de interieurartikelen die ge(de)monteerd of geplaatst moeten
worden. Hij noteert eventuele bestaande afwijkingen en schade op een (voorgedrukt) formulier, dat afgetekend wordt door de
klant. Ook onderzoekt hij de interieurartikelen en de directe omgeving daarvan op zaken die problemen zouden kunnen opleveren
tijdens (de)montage of plaatsing, zoals manouvreerruimte, mogelijkheden voor tijdelijke opslag, mate van verstoring van woonen/of werkfuncties tijdens de werkzaamheden, veiligheidsrisico's voor personen en kans op schade aan de interieurartikelen of
andere eigendommen van de klant. Indien hij risico's ziet, treft hij maatregelen om problemen te voorkomen en overlast voor de
klant te minimaliseren.

Resultaat
De huidige staat van interieurartikelen en werkomgeving is bekend en overeengekomen met de klant, risico's voor en ten gevolge
van de werkzaamheden zijn in kaart gebracht en maatregelen zijn getroffen om deze te minimaliseren.

Gedrag
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D1-K1-W1: Controleert interieurartikelen en werkomgeving vooraf
- Bekijkt interieurartikelen en werkomgeving grondig, met oog voor detail en noteert bevindingen nauwkeurig.
- Kijkt vooruit, bedenkt hoe dingen kunnen gaan, gebruikt daarbij vakkennis, technisch en ruimtelijk inzicht, schat risico's in en
handelt daarnaar.
- Houdt rekening met de (emotionele) waarde van de interieurartikelen voor de klant en weet welke overlast de werkzaamheden
kunnen geven voor gebruikers van de ruimte.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Plannen en organiseren, Kwaliteit leveren, Op de behoeften
en verwachtingen van de "klant" richten

D1-K1-W2: (De)monteert interieurartikelen
Omschrijving
De beroepsbeoefenaar monteert en demonteert interieurartikelen bij de klant op locatie. Bij montage verwijdert hij eventuele
verpakkingen, controleert de verschillende onderdelen en ordent ze voor gebruik. Vervolgens bevestigt hij de onderdelen aan
elkaar. Eventuele reserve-onderdelen laat hij (in verpakking) achter in/aan/bij het interieurartikel of overhandigt hij aan de
klant/opdrachtgever. Bij demontage maakt hij de verschillende onderdelen van het interieurartikel los en verzamelt deze. Kleine,
losse onderdelen, zoals schroeven en moeren, verpakt hij tezamen en bewaart hij in/aan/bij de grotere onderdelen van het
interieurartikel. Eventueel bindt hij de grotere onderdelen samen met touw of tape. Hij gebruikt de geëigende gereedschappen en
hulpmiddelen voor de (de)montage van het interieurartikel. Na zijn werkzaamheden ruimt hij eventuele verpakkingsmaterialen
op en verwijdert zo nodig stof, materiaal- en lijmresten van het interieurartikel en de werkomgeving.

Resultaat
Interieurartikelen zijn zonder schade ge(de)monteerd.

Gedrag
- Werkt zorgvuldig, nauwkeurig en gestructureerd volgens vastgestelde procedures en (montage-, arbo-, milieu- en
veiligheids)voorschriften.
- Houdt rekening met de manouvreerruimte, veiligheid van personen en goederen en met de woon- en/of werkfuncties ter plaatse.
- Gebruikt gereedschappen en (spier)kracht met beleid en technisch/vakmatig inzicht.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit
leveren, Instructies en procedures opvolgen

D1-K1-W3: Plaatst interieurartikelen
Omschrijving
De beroepsbeoefenaar plaatst interieurartikelen op de aangegeven locaties in de ruimte(s). Indien nodig verplaatst hij eerst
andere interieurartikelen om voldoende (manouvreer)ruimte te verkrijgen. Indien nodig gebruikt hij bij (ver)plaatsing
transportmiddelen, (til)gereedschap en/of bevestigingsmaterialen. Na plaatsing controleert hij of de interieurartikelen en hun
omgeving in dezelfde staat zijn als voorafgaand aan de werkzaamheden. Afhankelijk van de werksituatie, informeert hij zijn
leidinggevende, zijn opdrachtgever en/of de klant over de eindsituatie.

Resultaat
Interieurartikelen zijn volgens afspraak geplaatst.

Gedrag
- Plaats de interieurartikelen volgens instructies van opdrachtbon en/of specificaties van de klant/opdrachtgever.
- Werkt veilig en volgens instructies en houdt daarbij ook rekening met veiligheid en waarde van personen en goederen.
- Houdt rekening met gevoeligheden van de klant met betrekking tot zijn eigendommen.
De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant"
richten, Kwaliteit leveren
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