Toetstermen module Salvage, versie 2015.01
(vervolg op de Basisopleiding Reiniging na Calamiteiten)
Vaktechnisch

1

p

1

Toetsterm

Opmerking

Op de juiste en ergonomisch

Bij meer ingewikkelde of

verantwoorde, effectieve en efficiënte

gevaarlijke situaties

wijze een pand of ruimte kunnen

inschakelen aannemer

afdichten, zodat er geen verdere schade
ontstaat, een veilige situatie ontstaat en
de buitenkant gereinigd kan worden.
2

p

Een beperkte noodvoorziening water

Noodvoorziening

en/of stroom aanbrengen.

bijvoorbeeld via de buren.

Waterleidingen eventueel dicht maken

Inschakelen expert via de

(of loodgieter laten inschakelen).

leidinggevende

Eventueel laten inschakelen elektricien.
3

p

Op de juiste en ergonomisch

Kennis roet, water, RVS,

verantwoorde, effectieve en efficiënte

formica etc.

wijze een schadestop uitvoeren. Zowel
inboedel, opstal als inventaris.
4

p

5

p/t

Pand zodanig afsluiten dat diefstal

Eventueel hekken of

voorkomen wordt

bewaking

Een inschatting maken wanneer een
schoonmaakbedrijf komt om te reinigen
en wat dus wel/niet per se gedaan moet
worden.

6

p

Op de juiste en ergonomisch

Kennis indicatoren HCl;

verantwoorde, effectieve en efficiënte

verschillende

wijze meehelpen een corrosiestop uit te

werkmethoden: olie,

voeren

ciligagel, ventilatie en
droging

7

p

Op de juiste en ergonomisch

Zoals een plafond.

verantwoorde, effectieve en efficiënte

Rekening houden met

wijze lichte sloopwerkzaamheden

waterleidingen, elektra e.d..

uitvoeren

Eventueel inschakelen
deskundigen, zoals
elektricien of aannemer

8

p

Verpakken en transporteren elektronica

Op basis van de inschatting
van de expert

9

t

Kennis hebben van mogelijke
(vervolg)schades

10

1

t

Ontgeuren: ontstaan stankoverlast en

Verkleuringen, stank en

de nadelige effecten.

waardevermindering

Er zijn twee soorten toetstermen: p = praktische toetsterm en t = theoretische toetsterm
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Toetstermen module Salvage, versie 2015.01
(vervolg op de Basisopleiding Reiniging na Calamiteiten)
11

p

Kunnen communiceren over de

Gedupeerden; mede op

beperkte reiniging

basis kennis Stichting
Salvage, verzekeringen en
procedures
schoonmaakbedrijf

12

t/p

Zorgvuldige administratie van

Inventarislijsten

meegenomen zaken
13

t/p

Urenlijsten invullen

14

t/p

Opdrachten laten tekenen

15
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