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KENMERK GEVELBEHANDELAAR I GEVELBEHANDELAAR II GEVELBEHANDELAAR III 
Typering en aard van 
de werkzaamheden 
 

Werkzaamheden voorbereiden: 
- de te hanteren methode voor uitvoering reinigings- en 

onderhoudswerkzaamheden en het werken op hoogte is 
aangegeven; 

- assisteren bij het installeren/positioneren van materialen 
voor het werken op hoogte en nemen van 
(milieu)beschermende maatregelen, ook voor 
omgeving. 

 
Werkzaamheden uitvoeren: 
- uitvoeren van opgedragen reinigings- en onderhouds-

werkzaamheden aan gevels conform norm t.a.v. 
kwaliteit en productiviteit; 

- onder begeleiding werken met chemicaliën en 
hogedrukinstallatie; 

- onder begeleiding inzetbaar op alle mogelijke 
materialen voor het werken op hoogte. 

 
 

Werkzaamheden voorbereiden: 
- bepalen van de operationele uitvoering van de reinings- 

en onderhoudswerkzaamheden afhankelijk van de 
feitelijke situatie (mate van vervuiling e.d.) en gevel-
materiaal; inschakelen van vakinhoudelijk meer ervaren 
collega of leidinggevende bij uitzonderlijke situaties; 

- bepalen van milieu- en veiligheidsmaatregelen ter 
plekke en installeren/positioneren van materialen voor 
het werken op hoogte; e.e.a. op basis van aangereikte 
RIE; 

- afstemmen werkvolgorde/planning met klant. 
 
Werkzaamheden uitvoeren: 
- aansluiten en bedienen van installaties, doseren van 

chemicaliën; 
- bedienen/verplaatsen van alle mogelijke installaties 

voor het werken op hoogte; 
- continu bewaken/borgen van naleving regels t.a.v. 

milieu en veilig werken. 

Werkzaamheden voorbereiden: 
- ook inschatten en bepalen oplossingen voor specia-

listische situaties t.a.v. vervuiling, omstandigheden, 
onderhoud e.d.; 

- ook inschatten van de risico's en te nemen veiligheids-
maatregelen ter plekke en communiceren hierover met 
de klant bij specifieke situaties, rekening houdend met 
de kaders van de RIE. 

 
 
Werkzaamheden uitvoeren: 
- ook uitvoeren van vakinhoudelijke specialistische 

reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan gevels. 
 

Zelfstandigheid - te hanteren werkmethoden worden aangegeven; 
- controles door meewerkend voorman, zelfstandig 

werkend collega; 
- naleven van geldende milieu- en veiligheids-

voorschriften bij gebruik materiaal voor het werken op 
hoogte, ook voor omgeving en omstanders. 

 

- zelfstandig inschatten van operationele invulling 
reiniging- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede 
milieu- en veiligheidsrisico’s en te nemen (aanvullende) 
maatregelen voor het borgen van milieu en veiligheid, 
ook voor de omgeving; wel conform RIE; 

- zelfstandig plannen en organiseren van de operationele 
uitvoering van het werk. 

- ook vaststellen van operationele uitvoering werkzaam-
heden in geval van specialistische reinigings- en 
onderhoudswerkzaamheden; 

- ook inschatten van operationele veiligheidsrisico’s en te 
nemen (aanvullende) maatregelen ook voor collega’s en 
omstanders; wel conform RIE. 

Communicatieve 
vaardigheden 

- informatief afstemmen operationele werkzaamheden 
met aanwezigen op locatie; 

- vakinhoudelijk en operationeel overleg met 
leidinggevenden en collega’s. 

- afstemmen van de uitvoering en planning van 
werkzaamheden met vertegenwoordiger van de 
opdrachtgever. 

 

- afstemmen met de klant over uitzonderingssituaties; 
- vakinhoudelijke advisering en operationeel overleg met 

leidinggevenden en collega’s. 
 

Opleiding en/of 
certificaat 

Beschikking over een door de branche erkend certificaat 
dat aansluit op de door de branche vastgestelde eind-
termen met betrekking tot de toegewezen werkzaam-
heden, zoals: 
- basisveiligheid VCA; 
- vakopleiding gevelonderhoud; 
of een vergelijkbaar certificaat. 

Beschikking over een door de branche erkend certificaat 
dat aansluit op de door de branche vastgestelde eind-
termen met betrekking tot de toegewezen werkzaamheden 
of een vergelijkbaar certificaat. 

Beschikking over een door de branche erkend certificaat 
dat aansluit op de door de branche vastgestelde eind-
termen met betrekking tot de toegewezen werkzaam-
heden, zoals: 
- specialistische opleiding gevelonderhoud; 
of een vergelijkbaar certificaat. 

  


