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1.

Globaal

1.1 TITEL
Regelaar van textielproductiemachines
Deze benaming komt voor in de Competent fiche "H291201 Regelaar-afsteller van
productiemachines (m/v)"

1.2 DEFINITIE
Het afstellen en het in optimale staat houden van de textielproductiemachines, het oplossen van
defecten en storingen die zich tijdens het productieproces kunnen voordoen, volgens de
veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (termijnen, kwaliteit,...) teneinde het
productieproces optimaal te laten verlopen.

1.3 SECTOREN


Kleding- en textielindustrie (PC120 Textielnijverheid , PC214 bedienden textielnijverheid )

1.4 BETROKKEN (ARBEIDSMARKT)ACTOREN

Hoofdindieners
COBOT vzw (Sectoriaal vormingscentrum werknemers van de textielindustrie)

Mede-indieners
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VDAB-Studiedienst

1.5 REFERENTIEKADER

Gehanteerde referentiekaders


Competent-fiche (SERV): H291201 Regelaar-afsteller van productiemachines (m/v), 19 december
2013

Relatie tot het referentiekader
Onderstaande basisactiviteiten worden weggelaten omdat deze niet tot het takenpakket van dit
beroep behoren:
-Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is: Heftruck (H291201 Id43433)
-Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is: Rolbrug (H291201 Id43904)
-Installaties afstellen: Assemblage-, verpakkingslijn (H291201 Id25628)
-Installaties afstellen: Bewerkingscentrum, flexibele bewerkingscel (H291201 Id25624)
-Installaties afstellen: Driepotige, zespotige werktuigmachine (H291201 Id25638)
-Installaties afstellen: Frees, boormachine, draadsnijmachine, ... (H291201 Id25627)
-Installaties afstellen: Geautomatiseerde productielijn (H291201 Id25625)
-Installaties afstellen: Gereedschappen (H291201 Id25640)
-Installaties afstellen: Industriële naaimachine (H291201 Id25629)
-Installaties afstellen: Kotterbank (H291201 Id25630)
-Installaties afstellen: Mechanisch en automatisch confectiegetouw (H291201 Id25639)
-Installaties afstellen: Meerspillige bank (H291201 Id25643)
-Installaties afstellen: Oven (H291201 Id25626)
-Installaties afstellen: Robot, lasrobot, programmeerbare automaat (H291201 Id25642)
-Installaties afstellen: Sensoren, instrumenten (H291201 Id25623)
-Installaties afstellen: Snij-, dieptrekpers (H291201 Id25641)
-Installaties afstellen: Snijmachine (H291201 Id25631)
-Installaties afstellen: Transfermachine (H291201 Id25636)
-Installaties afstellen: Veerproductiemachine (H291201 Id25635)
-Installaties afstellen: Vormgevingsmachine (H291201 Id25632)
-Installaties afstellen: Vormmachine, koudstuikmachine (H291201 Id25633)
-Installaties afstellen: Werktuigmachine met meerdere assen (H291201 Id25637)
Onderstaande basisactiviteiten worden weggelaten omdat deze niet strikt noodzakelijk zijn voor het
uitoefenen van dit beroep:
-Een productieprogramma en een programma voor de verplaatsing en routering van gereedschappen
ontwikkelen of wijzigen (coderen, decoderen) (H291201 Id25371):
-De activiteiten van een team coördineren (H291201 Id18000)

2.

Competenties
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2.1 OPSOMMING COMPETENTIES

Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

1. Bepaalt de afstellingen van machine/installatie (snelheid, doorvoer, ritme, ...) op basis van de
technische dossiers, lastenboeken, capaciteit van de apparatuur, ...

 Stelt de machine/installatie in, in functie van
het opstarten van het productieproces
volgens het uit te voeren order

 Roept gegevens uit het geheugen van de
machine op (dessin, reliëf, tekening,
dichtheden…)

 Wisselt mechanische onderdelen in functie

















 Start de machine/installatie



 Draait proef



 Neemt een staal



 Beoordeelt het genomen staal



 Stuurt, indien nodig, de instellingen bij











 Hervat, indien nodig, het instellingsproces



van het uit te voeren order

Basiskennis van automatisering
Kennis van veiligheidsregels
Kennis van kwaliteitsnormen
Kennis van afstelmodaliteiten
Kennis van toleranties
Kennis van productieprocessen
Kennis van
textielproductiemachines
Kennis van procedures voor
staalname
Kennis van PLC-sturing
Kennis van pneumatica
Kennis van elektriciteit
Kennis van elektronica
Kennis van mechanica
Kennis van meet- en regeltechniek
Grondige kennis van
elektromechanica

 Houdt zich aan de technische vereisten bij het
afstellen van parameters en
machineonderdelen (soort bewerking,
materiaalsoort, kwaliteitseisen, …)

 Gebruikt software die eigen is aan de
machine

 Volgt veiligheidsprocedures en -regels






2. Monteert, demonteert en stelt de onderdelen af
 Monteert, demonteert en stelt onderdelen af
in functie van het opstarten van het
productieproces volgens het uit te voeren
order








Basiskennis van hydraulica
Kennis van veiligheidsregels
Kennis van kwaliteitsnormen
Kennis van afstelmodaliteiten
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 Raadpleegt technische bronnen
(productiefiches, referentietabellen,
lastenboeken…)

 Verzamelt materiaal en onderdelen en
beoordeelt de conformiteit ervan

 Bedient hijsmaterieel (takel, hijsband…) voor
het verplaatsen van zware stukken

 Bevestigt de onderdelen in de machine of
installatie en stelt ze af

 Meet de positie van mechanische onderdelen
op en vergelijkt ze met de opgegeven
waarden

Motorische

 Kennis van toleranties
 Kennis van
textielproductiemachines
 Kennis van onderhoudsprocedures
voor machines en gereedschap
 Kennis van pneumatica
 Kennis van elektriciteit
 Kennis van elektronica
 Kennis van mechanica
 Kennis van meet- en regeltechniek
 Grondige kennis van
elektromechanica







 Gebruikt handgereedschap



 Gebruikt meet- en controle-instrumenten



 Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen



volgens de richtlijnen

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

3. Voert de programmeergegevens in of regelt manueel de parameters
 Regelt of stelt parameters in, in functie van
het opstarten van het productieproces
volgens het uit te voeren order

 Raadpleegt technische bronnen
(productiefiches, referentietabellen,
lastenboeken, …)





 Basiskennis van automatisering
 Basiskennis van statistische
procescontrole
 Kennis van veiligheidsregels
 Kennis van kwaliteitsnormen
 Kennis van procesengineering
 Kennis van afstelmodaliteiten
 Kennis van toleranties
 Kennis van productieprocessen
 Kennis van
textielproductiemachines
 Kennis van PLC-sturing
 Kennis van pneumatica
 Kennis van elektriciteit
 Kennis van elektronica
 Kennis van mechanica
 Kennis van meet- en regeltechniek
 Grondige kennis van
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

elektromechanica

4. Zet de machine/installatie in werking en voert testen en proeven uit (kalibratie, pre-productie...)
 Start de machine/installatie op
 Bedient computergestuurde



machine/installatie met behulp van
beeldschermen en toetsenborden



 Draait proef met de machine/installatie



 Neemt een staal



 Beoordeelt het genomen staal



 Stuurt, indien nodig, de instellingen bij



 Hervat, in nodig, het instellingsproces



 Gebruikt software die eigen is aan de



machine

 Stopt de machine/installatie

 Basiskennis van automatisering
 Basiskennis van statistische
procescontrole
 Kennis van veiligheidsregels
 Kennis van kwaliteitsnormen
 Kennis van procesengineering
 Kennis van afstelmodaliteiten
 Kennis van toleranties
 Kennis van productieprocessen
 Kennis van
textielproductiemachines
 Kennis van procedures voor
staalname
 Kennis van PLC-sturing
 Kennis van meet- en regeltechniek



5. Registreert de opvolggegevens van interventies
 Houdt gegevens bij over het verloop van de
werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen,
storingen, …)

 Houdt gegevens bij over het gebruik van
materiaal

 Wisselt mondeling en schriftelijk informatie
uit met collega’s en productiemedewerkers

 Gebruikt kantoor en/of gespecialiseerde
software

 Rapporteert aan de leidinggevende







Kennis van veiligheidsregels
Kennis van kwaliteitsnormen
Kennis van procesengineering
Kennis van productieprocessen
Kennis van
textielproductiemachines
 Kennis van registratie- en
informatiesystemen







6. Verleent technische ondersteuning aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...
 Doet verbetervoorstellen over het
productieproces



 Basiskennis van automatisering
 Basiskennis van hydraulica
 Basiskennis van statistische
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 Meldt problemen die niet zelf op te lossen



zijn aan de verantwoordelijke

 Verleent hulp en advies aan



onderhoudstechnici bij problemen

 Gebruikt Computerized Production
Management System



Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

procescontrole
 Basiskennis van didactische
technieken
 Kennis van veiligheidsregels
 Kennis van kwaliteitsnormen
 Kennis van procesengineering
 Kennis van productieprocessen
 Kennis van
textielproductiemachines
 Kennis van pneumatica
 Kennis van elektriciteit
 Kennis van elektronica
 Kennis van mechanica

7. Voert, afhankelijk van de situatie, preventief of correctief onderhoud van machines/installaties uit
 Houdt zich aan het onderhoudsrichtlijnen



 Voert, indien nodig, kleine



onderhoudswerkzaamheden uit

 Merkt de nood aan preventief en curatief



onderhoud op

 Merkt afwijkingen aan onderdelen,



gereedschappen en installaties op

 Gebruikt hand- en elektrisch gereedschap



 Gebruikt Computerized Maintenance



Management System

 Basiskennis van automatisering
 Basiskennis van hydraulica
 Basiskennis van statistische
procescontrole
 Kennis van veiligheidsregels
 Kennis van kwaliteitsnormen
 Kennis van procesengineering
 Kennis van afstelmodaliteiten
 Kennis van toleranties
 Kennis van productieprocessen
 Kennis van
textielproductiemachines
 Kennis van onderhoudsprocedures
voor machines en gereedschap
 Kennis van PLC-sturing
 Kennis van pneumatica
 Kennis van elektriciteit
 Kennis van elektronica
 Kennis van mechanica
 Kennis van meet- en regeltechniek
 Grondige kennis van
elektromechanica

8. Lost defecten en storingen in het productieproces of – machines/installaties op
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 Stelt de defecten of storingen vast



 Schat de omvang en de duur van de



interventie in

 Gebruikt meet- en controle-instrumenten



 Voert metingen en controles uit



 Interpreteert meetresultaten en



parameterwaarden

 Interpreteert foutcodes op de schermen van
machines/installaties

verantwoordelijke




 Draait proef met de machines/installaties in



functie van het heropstarten van het
productieproces

 Stopt de machines/installaties

Motorische



 Lokaliseert en analyseert de storing
 Meldt niet op te lossen problemen aan de

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten



 Start de machines/installaties op voor het



hervatten van de productie

 Basiskennis van automatisering
 Basiskennis van hydraulica
 Basiskennis van statistische
procescontrole
 Kennis van veiligheidsregels
 Kennis van kwaliteitsnormen
 Kennis van procesengineering
 Kennis van afstelmodaliteiten
 Kennis van toleranties
 Kennis van productieprocessen
 Kennis van
textielproductiemachines
 Kennis van procedures voor
staalname
 Kennis van onderhoudsprocedures
voor machines en gereedschap
 Kennis van PLC-sturing
 Kennis van pneumatica
 Kennis van elektriciteit
 Kennis van elektronica
 Kennis van mechanica
 Kennis van meet- en regeltechniek
 Grondige kennis van
elektromechanica

9. Doet informatieoverdracht over de toestand van de machines/installaties aan de collega’s bij
ploegwissel

 Communiceert over de toestand van de
machines/installaties



 Basiskennis van didactische
technieken
 Kennis van veiligheidsregels
 Kennis van kwaliteitsnormen
 Kennis van productieprocessen
 Kennis van
textielproductiemachines

10. Werkt mee bij het in dienst nemen van nieuwe machines/installaties
 Raadpleegt technische bronnen
(handleidingen, constructeursvoorschriften,
…)








Basiskennis van automatisering
Basiskennis van hydraulica
Kennis van veiligheidsregels
Kennis van kwaliteitsnormen
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 Volgt opleidingen en instructies van
leveranciers

 Assisteert leveranciers bij het plaatsen en in
gebruik stellen van nieuwe
machines/installaties

 Test de nieuwe machines/installaties en past
parameters of onderdelen, indien nodig, aan

Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten




















Kennis van procesengineering
Kennis van afstelmodaliteiten
Kennis van toleranties
Kennis van productieprocessen
Kennis van
textielproductiemachines
Kennis van PLC-sturing
Kennis van pneumatica
Kennis van elektriciteit
Kennis van elektronica
Kennis van mechanica
Kennis van meet- en regeltechniek
Grondige kennis van
elektromechanica

11. Leidt het personeel op bij het in gebruik van nieuwe machines/installaties
 Geeft uitleg over de werking van de nieuwe
machines/installaties

 Demonstreert de bediening van de nieuwe
machines/installaties

 Stuurt, indien nodig, de vaardigheden van het
personeel bij

 Basiskennis van didactische
technieken
 Kennis van veiligheidsregels
 Kennis van kwaliteitsnormen
 Kennis van productieprocessen
 Kennis van
textielproductiemachines





12. Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 Sorteert afval volgens de richtlijnen



 Houdt de werkplek schoon



 Bergt de eigen gereedschappen en



hulpmiddelen op

 Ziet er op toe dat veiligheids- en
milieuvoorschriften worden gerespecteerd



 Basiskennis van regels m.b.t.
welzijn op het werk
 Basiskennis van
milieuzorgsystemen
 Kennis van persoonlijke en
collectieve beschermingsmiddelen
 Kennis van
(veiligheids)pictogrammen
 Kennis van regels van persoonlijke
hygiëne
 Kennis van regels m.b.t.
afvalsortering
 Kennis van milieuvoorschriften
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

13. Ontwikkelt permanent de eigen deskundigheid
 Informeert zich over de ontwikkelingen in
relatie tot de eigen werkzaamheden

 Identificeert de behoefte aan verdere
ontwikkeling in relatie tot de eigen
werkzaamheden

 Volgt nieuwe evoluties op in relatie tot de
eigen werkzaamheden

 Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden in
relatie tot de eigen werkzaamheden

 Deelt kennis met collega’s







 Basiskennis van automatisering
 Basiskennis van hydraulica
 Basiskennis van statistische
procescontrole
 Basiskennis van didactische
technieken
 Kennis van veiligheidsregels
 Kennis van kwaliteitsnormen
 Kennis van procesengineering
 Kennis van afstelmodaliteiten
 Kennis van toleranties
 Kennis van productieprocessen
 Kennis van
textielproductiemachines
 Kennis van procedures voor
staalname
 Kennis van onderhoudsprocedures
voor machines en gereedschap
 Kennis van PLC-sturing
 Kennis van pneumatica
 Kennis van elektriciteit
 Kennis van elektronica
 Kennis van mechanica
 Kennis van meet- en regeltechniek
 Grondige kennis van
elektromechanica

2.2 BESCHRIJVING COMPETENTIES ADHV DE DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis
-

Basiskennis van automatisering
Basiskennis van hydraulica
Basiskennis van statistische procescontrole
Basiskennis van didactische technieken
Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
Basiskennis van milieuzorgsystemen
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-

Kennis van veiligheidsregels
Kennis van kwaliteitsnormen
Kennis van procesengineering
Kennis van afstelmodaliteiten
Kennis van toleranties
Kennis van productieprocessen
Kennis van textielproductiemachines
Kennis van procedures voor staalname
Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap
Kennis van PLC-sturing
Kennis van pneumatica
Kennis van elektriciteit
Kennis van elektronica
Kennis van mechanica
Kennis van meet- en regeltechniek
Kennis van registratie- en informatiesystemen
Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Kennis van (veiligheids)pictogrammen
Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
Kennis van milieuvoorschriften

-

Grondige kennis van elektromechanica

Cognitieve vaardigheden
-

Stelt de machine/installatie in, in functie van het opstarten van het productieproces
volgens het uit te voeren order
Roept gegevens uit het geheugen van de machine op (dessin, reliëf, tekening,
dichtheden…)
Wisselt mechanische onderdelen in functie van het uit te voeren order
Start de machine/installatie
Draait proef
Neemt een staal
Beoordeelt het genomen staal
Stuurt, indien nodig, de instellingen bij
Hervat, indien nodig, het instellingsproces
Houdt zich aan de technische vereisten bij het afstellen van parameters en
machineonderdelen (soort bewerking, materiaalsoort, kwaliteitseisen, …)
Gebruikt software die eigen is aan de machine
Volgt veiligheidsprocedures en -regels
Monteert, demonteert en stelt onderdelen af in functie van het opstarten van het
productieproces volgens het uit te voeren order
Raadpleegt technische bronnen (productiefiches, referentietabellen, lastenboeken…)
Verzamelt materiaal en onderdelen en beoordeelt de conformiteit ervan
Bedient hijsmaterieel (takel, hijsband…) voor het verplaatsen van zware stukken
Bevestigt de onderdelen in de machine of installatie en stelt ze af
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-

Meet de positie van mechanische onderdelen op en vergelijkt ze met de opgegeven
waarden
Gebruikt meet- en controle-instrumenten
Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
Regelt of stelt parameters in, in functie van het opstarten van het productieproces
volgens het uit te voeren order
Raadpleegt technische bronnen (productiefiches, referentietabellen, lastenboeken, …)
Bedient computergestuurde machine/installatie met behulp van beeldschermen en
toetsenborden
Draait proef met de machine/installatie
Neemt een staal
Beoordeelt het genomen staal
Stuurt, indien nodig, de instellingen bij
Hervat, in nodig, het instellingsproces
Gebruikt software die eigen is aan de machine
Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen,
storingen, …)
Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en productiemedewerkers
Gebruikt kantoor en/of gespecialiseerde software
Rapporteert aan de leidinggevende
Gebruikt Computerized Production Management System
Houdt zich aan het onderhoudsrichtlijnen
Voert, indien nodig, kleine onderhoudswerkzaamheden uit
Gebruikt hand- en elektrisch gereedschap
Gebruikt Computerized Maintenance Management System
Stelt de defecten of storingen vast
Schat de omvang en de duur van de interventie in
Gebruikt meet- en controle-instrumenten
Voert metingen en controles uit
Interpreteert meetresultaten en parameterwaarden
Interpreteert foutcodes op de schermen van machines/installaties
Meldt niet op te lossen problemen aan de verantwoordelijke
Stopt de machines/installaties
Communiceert over de toestand van de machines/installaties
Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, constructeursvoorschriften, …)
Volgt opleidingen en instructies van leveranciers
Assisteert leveranciers bij het plaatsen en in gebruik stellen van nieuwe
machines/installaties
Test de nieuwe machines/installaties en past parameters of onderdelen, indien nodig,
aan
Geeft uitleg over de werking van de nieuwe machines/installaties
Demonstreert de bediening van de nieuwe machines/installaties
Stuurt, indien nodig, de vaardigheden van het personeel bij
Sorteert afval volgens de richtlijnen
Houdt de werkplek schoon
Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling in relatie tot de eigen
werkzaamheden
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-

Volgt nieuwe evoluties op in relatie tot de eigen werkzaamheden
Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden in relatie tot de eigen werkzaamheden
Deelt kennis met collega’s

Probleemoplossende vaardigheden
-

Doet verbetervoorstellen over het productieproces
Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici bij problemen
Merkt de nood aan preventief en curatief onderhoud op
Merkt afwijkingen aan onderdelen, gereedschappen en installaties op
Lokaliseert en analyseert de storing
Draait proef met de machines/installaties in functie van het heropstarten van het
productieproces

Motorische vaardigheden
-

Gebruikt handgereedschap
Start de machine/installatie op
Stopt de machine/installatie
Start de machines/installaties op voor het hervatten van de productie
Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

Omgevingscontext
-

Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s
nachts
De activiteit varieert naargelang de grootte van de onderneming en het type product
Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de
grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities
van de productieruimte
De werkdruk kan variëren en pieken bereiken naargelang de noden van en de situatie in
het bedrijf
Voor de meeste taken zijn procedures uitgetekend
Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist
De uitvoering van het werk vraagt een gezonde lichamelijk conditie
De uitvoering van het werk vraag de nodig flexibiliteit
De beroepsbeoefenaar moet prioriteiten stellen binnen het eigen takenpakket
De vaardigheden zijn onderhevig aan evoluties
Binnen dit beroep is een goede communicatie belangrijk
De beroepsbeoefenaar moet onder tijdsdruk kunnen werken
Dit beroep kan in een zeer lawaaierige omgeving uitgevoerd worden
De beroepsuitoefening is gebonden aan normen en reglementering inzake veiligheid,
gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu
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Handelingscontext
-

Werkt aan de hand van procedures
Bij het vaststellen van problemen werkt de regelaar op basis van eigen competenties in
functie van het oplossen van het vastgestelde probleem
Communiceert efficiënt in het team en naar de verantwoordelijke toe
Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften
Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen
Houdt zich, indien mogelijk, aan voorschriften en procedures
Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek
Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het textielproduct
Houdt zich aan tijdsschema’s
Is zich constant bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen
Volgt alle informatiegegevens van het productieproces m.b.t. de machines op
Heeft permanente aandacht voor de instellingen van de machine
Heeft aandacht voor de kwaliteit van het textielproduct
Houdt zich aan tijdsschema’s bij het instellen en regelen van de machines
Stelt de juiste prioriteiten
Stelt zich flexibel op
Het werken met machines, gereedschap en randapparatuur vereist specifieke aandacht
en concentratie
Anticipeert op mogelijke probleemsituaties

Autonomie
Is zelfstandig in
- het afstellen van de machines
- het stellen van prioriteiten
- het organiseren van het eigen werk volgens bedrijfsprocedures
- neemt beslissingen bij het oplossen van storingen
- het nemen van een staal
- het controleren van de kwaliteit van het genomen staal
- het uitvoeren van technische interventies
- het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud afhankelijk van de noden
- het opmerken van de nood aan preventief onderhoud
- het vrijgeven van de machine voor productie
- het uitvoeren van een analyse van storingen en defecten
Is gebonden aan
- de productieopdracht en -planning
- de onderhoudsplanning en -procedures
- veiligheids- en milieuvoorschriften
- procedures
- technische fiche in functie van het afstellen van de machine
- kwaliteitsvoorschriften
- rapporteringsprocedure
- veiligheids-, hygiëne-, welzijn-, gezondheids- en milieureglementering
Doet beroep op
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-

de planning
derden bij buitengewone storingen en bijkomende instructies
de rapportering

Verantwoordelijkheid
-

Bepaalt de afstellingen van machine/installatie (snelheid, doorvoer, ritme, ...) op basis
van de technische dossiers, lastenboeken, capaciteit van de apparatuur, ...
Monteert, demonteert en stelt de onderdelen af
Voert de programmeergegevens in of regelt manueel de parameters
Zet de machine/installatie in werking en voert testen en proeven uit (kalibratie, preproductie...)
Registreert de opvolggegevens van interventies
Verleent technische ondersteuning aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud,
...
Voert, afhankelijk van de situatie, preventief of correctief onderhoud van
machines/installaties uit
Lost defecten en storingen in het productieproces of – machines/installaties op
Doet informatieoverdracht over de toestand van de machines/installaties aan de
collega’s bij ploegwissel
Werkt mee bij het in dienst nemen van nieuwe machines/installaties
Leidt het personeel op bij het in gebruik van nieuwe machines/installaties
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
Ontwikkelt permanent de eigen deskundigheid

2.3 ATTESTEN EN VOORWAARDEN

Wettelijke attesten en voorwaarden
Er zijn geen (wettelijke) attesten of voorwaarden vereist.

3.

Arbeidsmarktrelevantie / maatschappelijke
relevantie

3.1 ARBEIDSMARKTRELEVANTIE

Tewerkstelling
Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen in de textielindustrie
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Vacatures
Deze data geeft geen realistisch beeld van de vacatures omdat de vacatures voor regelaar van
textielproductiemachines vanuit de sectoren niet systematisch gemeld worden aan de VDAB. Voor
het rekruteren van deze profielen wordt immers ook beroep gedaan op andere kanalen.
I. Aantal vacatures (in het ‘normaal economisch circuit zonder uitzendopdrachten’ en indien
beschikbaar het aantal vacatures voor uitzendopdrachten) en aandeel in de sector (beroepencode
H291201-1)
i. Spreiding over de betrokken sectoren
Deze tabel geeft een beeld van de vacatures (ontvangen (2015) en openstaande (december 2015))
van dit beroep

ii. Aantal openstaande vacatures (aantal, spreiding, evolutie)
- Openstaande vacatures (aantal, evolutie) - 2013-2015
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- Openstaande vacatures (aantal, spreiding) - december 2015

II. Evolutie van het aantal ontvangen vacatures (in de tijd) 2013-2105

III. Spreiding aantal ontvangen vacatures per provincie en /of regio in 2015

16

IV. Aantal niet werkende werkzoekenden

V. Knelpuntberoep
Het beroep van 'Regelaar van textielproductiemachines' is volgens de data van de VDAB geen
knelpuntberoep. Deze deze data geeft echter een vertekend beeld doordat de vacatures voor
'Regelaar van textielproductiemachines' vanuit de sectoren niet systematisch gemeld worden aan de
VDAB. Voor het rekruteren van deze profielen wordt immers ook beroep gedaan op andere kanalen.

4.

Samenhang
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