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Typering en aard van 

de werkzaamheden 

 

Reinigings- en herstelwerkzaamheden 

uitvoeren: 

- op locatie schoonmaken van voor 

reiniging geselecteerde opstallen 

conform instructies; 

- volgens instructies in- en uitpakken van 

inboedel, inladen in betreffende 

transportmiddel; 

- op locatie of in de centrale werkplaats 

reinigen/schoonmaken van voor 

reiniging geselecteerde inboedelstukken 

conform aanwijzingen en instructies; 

- onder begeleiding werken met 

chemicaliën en hogedrukinstallatie; 

- onder begeleiding inzetbaar op de 

gehanteerde materialen voor het werken 

op hoogte (staladders, rolsteigers, 

hoogwerkers). 

Salvage-werkzaamheden uitvoeren: 

- de te hanteren werkmethoden voor 

salvage-werkzaamheden zijn 

aangegeven. 

 

Reinigings- en herstelwerkzaamheden 

uitvoeren: 

- uitvoeren van opgedragen 

reinigingswerkzaamheden conform norm 

t.a.v. kwaliteit en productiviteit; 

- onder begeleiding werken met 

chemicaliën en hogedrukinstallatie; 

- onder begeleiding inzetbaar op de 

gehanteerde materialen voor het werken 

op hoogte (staladders, rolsteigers, 

hoogwerkers). 

 

 

Salvage-werkzaamheden uitvoeren: 

- kiezen van de meest geëigende 

werkmethode voor de uitvoering van 

salvage-werkzaamheden rekening 

houdend met locatie, mate van 

vervuiling e.d., zo nodig als laatste 

redmiddel uitproberen van alternatieve 

werkmethoden op basis van 

praktijkervaring; 

- ook inschatten van kans op 

reiniging/herstel; inschakelen van 

leidinggevende of specialist bij 

uitzonderlijke situaties. 

 

Reinigings- en herstelwerkzaamheden 

uitvoeren: 

- reinigen van inboedel, ook 

machines/installaties, en opstallen en 

daarbij kiezen van best geëigende 

werkmethode en middelen (bekende 

oplossingen); 

- uitvoeren van eenvoudige 

herstelwerkzaamheden (inclusief 

voorbehandeling); 

- aansluiten en bedienen van installaties, 

doseren van chemicaliën; 

- bedienen/verplaatsen van materiaal 

voor het werken op hoogte (sta-ladders, 

rolsteigers, hoogwerkers); 

- continu bewaken/borgen van naleving 

regels t.a.v. milieu en veilig werken. 

Salvage-werkzaamheden uitvoeren: 

- ook inschatten en bepalen 

werkmethoden voor 

uitzonderlijke/specialistische situaties 

t.a.v. salvage-mogelijkheden. 

 

Reinigings- en herstelwerkzaamheden 

uitvoeren: 

- ook uitvoeren van specialistische 

reinigings- en herstelwerkzaamheden 

met gebruik van specialistische 

hulpmiddelen, apparatuur en 

technieken. 

 

Zelfstandigheid - uit te voeren werkzaamheden, te 

hanteren werkmethoden en 

reinigingsmiddelen worden aangegeven; 

- controles door meewerkend voorman; 

- naleven van geldende milieu en 

veiligheidsvoorschriften bij gebruik 

materiaal voor het werken op hoogte, 

ook voor omgeving en omstanders. 

- te hanteren werkmethoden worden 

aangegeven; 

- controles door meewerkend voorman, 

zelfstandig werkend collega; 

- naleven van geldende milieu- en 

veiligheidsvoorschriften bij gebruik 

materiaal voor het werken op hoogte, 

ook voor omgeving en omstanders. 

 

- zelfstandig inschatten van operationele 

invulling salvage- en 

reinigingswerkzaamheden, 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 eigen 

werk. 

- ook vaststellen van operationele 

uitvoering werkzaamheden in geval van 

specialistische salvage-, reinigings- en 

herstelwerkzaamheden; 

- ook inschatten van de haalbaarheid van 

salvage. 
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Communicatieve 

vaardigheden 

- informatief afstemmen van operationele 

werkzaamheden met aanwezigen op 

locatie. 

- 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 

manager, eventueel opdrachtgever, 

brandweer, politie. 

- adviseren over haalbaarheid van 

salvage; 

- vakinhoudelijke advisering 

leidinggevenden en collega’s. 

Opleiding en/of 

certificaat 

Beschikking over een door de branche 

erkend certificaat dat aansluit op de door 

de branche vastgestelde eindtermen met 

betrekking tot de toegewezen werkzaam-

heden, zoals: 

- Vakopleiding Reiniging na Calamiteiten; 

of een vergelijkbaar certificaat. 

Beschikking over een door de branche 

erkend certificaat dat aansluit op de door 

de branche vastgestelde eindtermen met 

betrekking tot de toegewezen werkzaam-

heden, zoals: 

- Vakopleiding Reiniging na Calamiteiten; 

of een vergelijkbaar certificaat. 

Beschikking over een door de branche 

erkend certificaat dat aansluit op de door 

de branche vastgestelde eindtermen met 

betrekking tot de toegewezen werkzaam-

heden, zoals: 

- specialistische vakopleiding reiniging na 

calamiteiten; 

- rijbewijs B; of een vergelijkbaar 

certificaat. 

Beschikking over een door de branche 

erkend certificaat dat aansluit op de door 

de branche vastgestelde eindtermen met 

betrekking tot de toegewezen werkzaam-

heden, zoals: 

- aanvullende specialistische 

cursussen/certificaten; of een 

vergelijkbaar certificaat. 

 
 


