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1. Algemene informatie
D1: Inrichten van bedrijfswagens
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Ja
Scholingsbehoefte/landelijke herkenbaarheid
Dit keuzedeel biedt mogelijkheden voor werkenden en werkzoekenden om zich te specialiseren. Er zijn te weinig werkenden
gespecialiseerd in bedrijfswagens. Door omscholing van werkenden in personenwagens kan aan de vraag naar personeel in de
bedrijfswagenbranche worden voldaan.
Ingangsdatum certificaat
01-08-2017

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
De beginnend beroepsbeoefenaar voert de werkzaamheden uit als onderdeel van zijn takenpakket, het inrichten van
bedrijfswagens betreft echter doorgaans niet zijn primaire taak.
Relevantie van het keuzedeel
Na het uitvoeren van dit keuzedeel kan de beginnend beroepsbeoefenaar een bedrijfswagen inrichten naar behoefte van de uit te
voeren opdrachten en werkzaamheden. Hij is zich bewust van de waarde van zijn mobiele werkplaats. Ook kan hij kostenbewust
met voorraad en voorraadbeheer omgaan. Middels het volgen van dit keuzedeel vergroot de beginnend beroepsbeoefenaar zijn
waarde op de arbeidsmarkt, omdat dit in de praktijk veelvuldig aan de orde is.
Beschrijving van het keuzedeel
Het keuzedeel behandelt verschillende manieren om bedrijfswagens in te richten. Het gaat daarbij om het optimaal benutten van
de mogelijkheden voor het inrichten van bedrijfswagens binnen de ruimte die de bedrijfswagen biedt, het zorgen voor voldoende
gereedschappen en onderdelen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Ook is het keuzedeel bedoeld om de beginnend
beroepsbeoefenaar bewust te maken van het kapitaal dat in een bedrijfswagen is geïnvesteerd.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verbredend
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2. Uitwerking
D1-K1: Het bepalen van de inrichting en uitvoering van de bedrijfswagen
Complexiteit
De werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar zijn standaard en routinematig van aard. Kennis en vaardigheden
gericht op het effectief, efficiënt en veilig inrichten van bedrijfswagens, zijn essentieel. De complexiteit wordt bepaald door de
aard van de inrichting, welke afhankelijk is van de specifieke klus waarvoor de bedrijfswagen moet worden uitgerust. De
beginnend beroepsbeoefenaar moet zich bewust zijn van de waarde van zijn mobiele werkplaats en kostenbewust omgaan met
voorraadbeheer.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beroepsbeoefenaar voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit en legt verantwoording af aan zijn direct leidinggevende. In
voorkomende gevallen werkt hij samen met een collega bij de inrichting van de bedrijfsauto. Bij problemen overlegt hij met de
direct leidinggevende. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werk, de eindverantwoordelijkheid ligt bij de leidinggevende.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

Heeft kennis van de waarde van materialen, onderdelen en gereedschappen benodigd voor onderhoud en reparatie van
mobiele werktuigen

§

Heeft kennis van de relevante (werk)procesdures en richtlijnen

§

Heeft kennis van welke materialen, onderdelen en gereedschappen benodigd zijn bij verschillende onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden aan mobiele werktuigen

§

Heeft kennis van de benodigde veiligheids- of verzorgingsmiddelen (zoals brandblusser, verbanddoos, veiligheidshesje,
absorptiekorrels, etc.)

§
§

Kan een goede gewichtsverdeling aanbrengen in de bedrijfswagen
Kan materialen, onderdelen en gereedschappen borgen/bevestigen

D1-K1-W1: Bereidt de inrichting van de bedrijfswagen voor
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar inventariseert de voor de specifieke klus benodigde voorraad (olie, filters, etc.) en
gereedschappen. Hij houdt daarbij rekening met de omloopsnelheid van de voorraad. Hij stelt zich op de hoogte van de
(benodigde) omvang en de waarde van de voorraad en gereedschappen benodigd voor de inrichting van de bedrijfswagen. Hij
zorgt dat deze in overeenstemming zijn met de binnen het bedrijf geldende (werk)procedures en richtlijnen.

Resultaat
De informatie benodigd voor het inrichten van de bedrijfswagen is bekend.

Gedrag
- Zorgt ervoor goed op de hoogte te zijn van de bestaande voorraad en gereedschappen en hun gebruiksmogelijkheden.
- Houdt bij de keuze voor de voorraad en materialen rekening met de mogelijkheden, beperkingen, veiligheid, beschikbaarheid en
kosten hiervan.
- Houdt zich aan voorgeschreven (werk)procedures en richtlijnen binnen het bedrijf
De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures opvolgen

D1-K1-W2: Richt de bedrijfswagen in
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar richt de bedrijfswagen in met de benodigde voorraad, gereedschappen en veiligheidsmiddelen.
Hij zorgt voor zo efficiënt mogelijke indeling, rekening houdend met de aard en de frequentie van de uit te voeren
werkzaamheden, de (werk)procedures en richtlijnen van het bedrijf en, indien daar ruimte voor is, persoonlijke wensen van de
beroepsbeoefenaar die met de bedrijfswagen op pad gaat. Hij zorgt voor een veilige inrichting, waarbij sprake is van een een
goede gewichtsverdeling en artikelen niet ongewenst kunnen verplaatsen in de bedrijfswagen.
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D1-K1-W2: Richt de bedrijfswagen in

Resultaat
De bedrijfswagen is ingericht en klaar voor gebruik.

Gedrag
- Zorgt voor een effectieve en efficiënte inrichting van de bedrijfswagen.
- Gebruikt materialen en apparatuur op een veilige manier.
- Houdt zich aan voorgeschreven (werk)procedures en richtlijnen binnen het bedrijf
De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures opvolgen
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