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1.

Globaal

1.1 TITEL
Meubelstoffeerder
Deze benaming wordt gebruikt in de rubriek ‘Andere benamingen’ van de Competent-fiche B180601
Stoffeerder (m/v)

1.2 DEFINITIE
Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en grondstoffen, het aanbrengen van singels, veren,
vul- en afdekmateriaal (voorstoffering) op het karkas, het aanbrengen en dichtnaaien van naden en
bij het herstofferen ontmantelen en demonteren, teneinde (zit)meubels zoals stoelen, (auto)zetels,
bedden te (her)stofferen met stof of leder.

1.3 DEELKWALIFICATIES
Deze beroepskwalificatie 'Meubelstoffeerder' omvat de deelkwalificatie 'Voorstoffeerder' () die
bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 20, 21

1.4 EXTRA INFORMATIE
De activiteiten van een meubelmaker, een karkassenmaker en een woningstoffeerder behoren niet
tot het beroep van een meubelstoffeerder. De activiteiten van de voorstoffeerder worden wel mee
opgenomen in het dossier van de meubelstoffeerder. In grotere bedrijven is dit dikwijls een aparte
functie. Het snijden en stikken van de stof of het leer op zich behoren niet tot het takenpakket van de
meubelstoffeerder maar wordt uitgevoerd door snijdsters en stiksters die meestal in hetzelfde
bedrijf tewerkgesteld zijn. Nochtans moet de meubelstoffeerder kennis van deze technieken hebben
en zal dit onder de competenties van het profiel aan bod komen.
De meubelstoffeerder vervaardigt eveneens matrassen. In dat geval betreft het een sterk
gereduceerde en vereenvoudigde vorm van stofferen.
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1.5 SECTOREN



Houtnijverheid (PC126 Stoffering en houtbewerking)
Metaalindustrie (PC149.02 Koetswerk)

1.6 BETROKKEN (ARBEIDSMARKT)ACTOREN

Hoofdindieners
WOODWIZE

Mede-indieners
Bestuur Woodwize vzw
AGORIA
VDAB-Studiedienst

1.7 REFERENTIEKADER

Gehanteerde referentiekaders




Competent-fiche (SERV): B180601 Stoffeerder (m/v), 5 augustus 2012
Competent-fiche (SERV): B180201 Vervaardiger van artikels in leder en andere soepele
materialen (m/v), 12 maart 2013
Beroeps(competentie)profiel: ‘meubelstoffeerder’, SERV in samenwerking met het
opleidingscentrum hout (OCH) , 1 september 2002

Relatie tot het referentiekader
De Competent-fiche B180601 geeft in haar huidige vorm niet volledig en exact geformuleerd weer
wat de competenties zijn van een meubelstoffeerder. Uit de Competent-fiche B180601 Stoffeerder
(m/v) werden alle competenties gehaald die van toepassing zijn voor het beroep van meubelstoffeerder. Zo werden een groot aantal competenties uit de basisactiviteiten geselecteerd. De
terminologie zelf werd in een aantal gevallen aangepast aan de gebruikelijke terminologie binnen de
sector.
De bovenvermelde competenties werden aangevuld met de competenties uit het
beroepscompetentieprofiel ‘Meubelstoffeerder’ van de SERV (2002).
De basisactiviteiten uit Competent-fiche B180601 stemmen als volgt overeen met de competenties
uit het dossier meubelstoffeerder volgens best-fit-principe:
- “De voorwaarden voor herstel of realisatie van een artikel (stoel, behang, …) of een meubelset
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bepalen volgens de staat, de stijl van het meubilair, de termijn, de kost van materialen” (Id 3669)
behoort niet tot het profiel van de meubelstoffeerder, hierover zijn de arbeidsmarktactoren het
eens.
- “De kenmerken van de bekleding (helderheid, weerstand, …), de versieringen en decoraties
(gordijnkoorden, …) aan de klant voorstellen” (Id 16683) behoort niet tot het profiel van de
meubelstoffeerder, hierover zijn de arbeidsmarktactoren het eens.
- “De muren, ramen, geraamtes, ... afmeten en de benodigde materialen en accessoires bepalen” (Id
15062) komt het best overeen met “Plant en bereidt de eigen werkzaamheden van het stofferen van
meubels voor”
- “De zetels, de matras, … of de muursteunen ontmantelen” (Id 4063) komt het best overeen met
“Ontmantelt (zit)meubelen om te herstofferen”
- “Het doek op het zitvlak of het patroon/de mal op de stof plaatsen, merktekens aanbrengen en op
maat snijden” (Id 16521) komt het best overeen met “Maakt de bekledingsmaterialen op maat”
- “Het omhulsel (kussensloop, matrasovertrek, …) of de drager van het zitvlak (riemen, veren, …)
vervaardigen” (Id 16916) komt het best overeen met “Voorstoffeert de (zit)meubelen” en “Vult
kussens op”
- “Het artikel volume geven en/of versieren” (Id 18104) komt het best overeen met “Maakt de
vulmaterialen (polyether, schuimrubber, …) op maat”
- “Het artikel of de muursteun met de decoratieve bekleding overtrekken en de versierings- of fixatieelementen plaatsen” (Id 17143) komt het best overeen met “Brengt bekledingsmateriaal aan” en
“Werkt gestoffeerde (zit)meubelen af”
De specifieke activiteiten uit Competent-fiche B180601 stemmen als volgt overeen met de
competenties uit het dossier meubelstoffeerder volgens best-fit-principe:
- “Artikels en versieringen vervaardigen”: “Kussen, beddengoed,…” (Id 24242), “Stoelversiering” (Id
24245), “Matras” (Id 24246), “Bekleding in auto/motorfiets/zeevaart” (Id 24247), “Onderbed” (Id
24248) zijn voor alle activiteiten van toepassing.
- “De versieringmaterialen (wol, schuimplastic, …) voorbereiden door”: “Afsnijden/bewerken van
schuimrubber” (Id 23929) komt het best overeen met “Maakt de vulmaterialen (polyether,
schuimrubber, …) op maat”.

2.

Competenties

2.1 OPSOMMING COMPETENTIES

Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

1. Werkt in teamverband
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 Communiceert effectief en efficiënt



 Wisselt informatie uit met collega’s,



verantwoordelijken en/of derden

 Rapporteert aan leidinggevenden



 Werkt efficiënt samen met collega's



 Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken



op

 Past zich flexibel aan (verandering van

Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

 Kennis van
communicatietechnieken
 Kennis van vakterminologie



collega’s, …)

2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet
gevaarlijke producten en afvalstoffen

 Vraagt om informatie in geval van twijfel over
afvalstoffen




 Sorteert afval volgens de richtlijnen
 Houdt zich aan de regels voor
traceerbaarheid van producten




 Werkt ergonomisch



 Gebruikt persoonlijke en collectieve



beschermingsmiddelen

 Ziet er op toe dat veiligheids- en
milieuvoorschriften worden gerespecteerd

 Meldt problemen aan de
leidinggevende/verantwoordelijke




 Basiskennis van
milieuzorgsystemen en voorschriften in functie van de
eigen werkzaamheden
 Kennis van persoonlijke en
collectieve beschermingsmiddelen
 Kennis van
(veiligheids)pictogrammen
 Kennis van voorschriften rond
afval en gevaarlijke producten
 Kennis van veiligheids-,
gezondheids-, hygiëne- en
welzijnsvoorschriften
 Kennis van ergonomische hef- en
tiltechnieken
 Kennis van etikettering en
productidentificatie

3. Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 Organiseert zijn werkplaats rekening houdend
met een logische werkvolgorde



 Richt de werkplaats (ergonomisch) in



 Beperkt stofemissie



 Basiskennis van
milieuzorgsystemen en voorschriften in functie van de
eigen werkzaamheden
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

 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



 Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties



 Gebruikt persoonlijke en collectieve



beschermingsmiddelen

 Kennis van materialen en
gereedschappen
 Kennis van persoonlijke en
collectieve beschermingsmiddelen
 Kennis van
(veiligheids)pictogrammen
 Kennis van voorschriften rond
afval en gevaarlijke producten
 Kennis van veiligheids-,
gezondheids-, hygiëne- en
welzijnsvoorschriften
 Kennis van ergonomische hef- en
tiltechnieken

4. Plant en bereidt de eigen werkzaamheden van het stofferen van meubels voor
 Neemt kennis van de eigen werkopdracht



 Leest en begrijpt (werk)tekeningen/patronen



 Basiskennis hout en
plaatmaterialen
 Kennis van informatiebronnen
 Kennis van vakterminologie
 Kennis van werkdocumenten en
tekeningen/patronen
 Kennis van productieprocedures
van meubelstofferen
 Kennis van bewerkingsmethodes
 Kennis van grondstoffen:
bekledingsmaterialen,
vulmaterialen, afdekmaterialen,
leer en kunstleer, veren en singels,
bevestigingsmaterialen, lijmen,
onderhoudsmaterialen
 Kennis van materialen en
gereedschappen
 Kennis van controle- en
meetmethoden en -middelen
 Kennis van functionele
rekenvaardigheden

 Stelt correct en overzichtelijk een meet-, en
materiaalstaat op: afdekmateriaal (vul-,
veren-, en ruglinnen, karton, bourlets,
profielen, …), singels of veren, schuimmaten



 Stelt een snijplan op



 Bepaalt de uit te voeren bewerkingen



 Bepaalt een optimale werkvolgorde



 Meldt problemen aan de



leidinggevende/verantwoordelijke

 Beheert de administratie: houdt planning en
eventuele documenten die de ploegbaas
overgemaakt heeft bij



5. Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid,
kwaliteitsafwijkingen, …)

 Houdt de voorraad bij en vult aan



 Basiskennis hout en
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 Controleert de te verwerken grondstoffen en

kwaliteitseisen en de werkopdracht

 Stemt de hoeveelheid af op de opdracht




 Gebruikt controle-instrumenten en



interpreteert de controlegegevens

 Houdt rekening met de interne codering

Motorische



materialen en onderneemt actie bij
afwijkingen (gebreken, tekorten, …)

 Selecteert de materialen die voldoen aan de

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten



 Neemt levering(en) in ontvangst en



controleert de levering(en)

plaatmaterialen
 Kennis van vakterminologie
 Kennis van werkdocumenten en
tekeningen/patronen
 Kennis van grondstoffen:
bekledingsmaterialen,
vulmaterialen, afdekmaterialen,
leer en kunstleer, veren en singels,
bevestigingsmaterialen, lijmen,
onderhoudsmaterialen
 Kennis van materialen en
gereedschappen
 Kennis van controle- en
meetmethoden en -middelen
 Kennis van etikettering en
productidentificatie
 Kennis van functionele
rekenvaardigheden

6. Ontmantelt (zit)meubelen om te herstofferen
 Houdt zich aan de werkopdracht



 Ontmantelt (zit)meubels



 Maakt de meubels klaar om te herstofferen



 Signaleert verborgen gebreken aan de
verantwoordelijke



 Kennis van werkdocumenten en
tekeningen/patronen
 Kennis van de opbouw van een
(zit)meubel
 Kennis van materialen en
gereedschappen

7. (De)monteert karkassen van (zit)meubelen
 Houdt zich aan de werkopdracht



 (De)monteert indien nodig de onderdelen van
het (zit)meubel



 Kennis van werkdocumenten en
tekeningen/patronen
 Kennis van de opbouw van een
(zit)meubel
 Kennis van materialen en
gereedschappen
 Kennis van elektrisch en
pneumatisch handgereedschap

8. Bereidt de restauratie en de herstoffering voor
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 Controleert of de meubels/karkassen geschikt
zijn voor herstoffering

Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

 Basiskennis hout en
plaatmaterialen
 Kennis van grondstoffen:
bekledingsmaterialen,
vulmaterialen, afdekmaterialen,
leer en kunstleer, veren en singels,
bevestigingsmaterialen, lijmen,
onderhoudsmaterialen
 Kennis van de opbouw van een
(zit)meubel
 Kennis van kwaliteitsnormen,
waarden en toleranties



9. Bedient en stelt machines in om vulmateriaal te bewerken
 Raadpleegt (technische) voorschriften en
productfiches

 Stelt de machine (parameters, geleiders, …) in




 (De)monteert en stelt hulpstukken en



beveiligingen in

 Controleert de beveiliging voor het opstarten



 Start, stopt en bedient de machine



 Maakt een proefstuk/-bewerking



 Bewerkt vul- en afdekmateriaal conform de



werkopdracht

 Stapelt zorgvuldig volgens een logische



verwerkingsvolgorde

 Controleert kwaliteit en maatvoering

 Kennis van bewerkingsmethodes
 Kennis van (stoffeer)machines
 Kennis van technische
voorschriften en aanbevelingen in
functie van de eigen
werkzaamheden
 Kennis van controle- en
meetmethoden en -middelen
 Kennis van kwaliteitsnormen,
waarden en toleranties
 Kennis van persoonlijke en
collectieve beschermingsmiddelen



 Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan



preventief onderhoud op

 Onderneemt actie bij onvoorziene



omstandigheden of problemen

10. Maakt de vulmaterialen (polyether, schuimrubber, …) op maat
 Houdt zich aan de werkopdracht en de



 Kennis van werkdocumenten en
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

technische fiches

 Leest een snijplan



 Snijdt/knipt/zaagt vulmaterialen op maat met



de daartoe voorziene apparatuur

 Verlijmt vulmaterialen tot de gewenste vorm



tekeningen/patronen
 Kennis van grondstoffen:
bekledingsmaterialen,
vulmaterialen, afdekmaterialen,
leer en kunstleer, veren en singels,
bevestigingsmaterialen, lijmen,
onderhoudsmaterialen
 Kennis van (stoffeer)machines
 Kennis van knip- ,snij- en
zaagtechnieken in functie van de
eigen werkzaamheden
 Kennis van technische
voorschriften en aanbevelingen in
functie van de eigen
werkzaamheden
 Kennis van controle- en
meetmethoden en -middelen
 Kennis van kwaliteitsnormen,
waarden en toleranties
 Kennis van persoonlijke en
collectieve beschermingsmiddelen
 Kennis van afschrijfmethodes
 Kennis van functionele
rekenvaardigheden
 Grondige kennis van
bevestigingstechnieken voor
voorstoffering

11. Selecteert en bewerkt leder en textiel voor het bekleden van (zit)meubelen
 Houdt zich aan de werkopdracht en de
technische fiches

 Selecteert materialen die voldoen aan de
kwaliteitseisen van de werkopdracht




 Bewerkt het leder (snijden, schalmen, stikken,



…) conform de werkopdracht

 Controleert kwaliteit en maatvoering



 Basiskennis naaitechnieken
 Kennis van werkdocumenten en
tekeningen/patronen
 Kennis van grondstoffen:
bekledingsmaterialen,
vulmaterialen, afdekmaterialen,
leer en kunstleer, veren en singels,
bevestigingsmaterialen, lijmen,
onderhoudsmaterialen
 Kennis van materialen en
gereedschappen
 Kennis van (stoffeer)machines
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

 Kennis van knip- ,snij- en
zaagtechnieken in functie van de
eigen werkzaamheden
 Kennis van controle- en
meetmethoden en -middelen
 Kennis van kwaliteitsnormen,
waarden en toleranties
 Kennis van persoonlijke en
collectieve beschermingsmiddelen
 Kennis van afschrijftechnieken

12. Maakt de bekledingsmaterialen op maat
 Houdt zich aan de werkopdracht



 Leest en begrijpt patronen



 Selecteert patronen



 Legt patronen uit



 Tekent patronen af



 Snijdt/knipt bekledingsmaterialen volgens het



snijplan uit

 Past eenvoudige naai- en locktechnieken toe
 Controleert kwaliteit en maatvoering




 Basiskennis naaitechnieken
 Kennis van werkdocumenten en
tekeningen/patronen
 Kennis van grondstoffen:
bekledingsmaterialen,
vulmaterialen, afdekmaterialen,
leer en kunstleer, veren en singels,
bevestigingsmaterialen, lijmen,
onderhoudsmaterialen
 Kennis van materialen en
gereedschappen
 Kennis van (stoffeer)machines
 Kennis van knip- ,snij- en
zaagtechnieken in functie van de
eigen werkzaamheden
 Kennis van technische
voorschriften en aanbevelingen in
functie van de eigen
werkzaamheden
 Kennis van controle- en
meetmethoden en -middelen
 Kennis van kwaliteitsnormen,
waarden en toleranties
 Kennis van persoonlijke en
collectieve beschermingsmiddelen
 Kennis van afschrijftechnieken

13. Voorstoffeert de (zit)meubelen
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 Houdt zich aan de werkopdracht en de
technische fiches

 Bepaalt de optimale werkvolgorde, eventueel
in overleg met de leidinggevende

Motorische




 Brengt singels of veren met de juiste spanning



aan op de (zit)meubels/karkassen/salons

 Brengt vulmaterialen aan op de meubels



 Brengt veren- en ruglinnen, karton, bourlets,



profielen, … aan op de
meubels/karkassen/salons

 Controleert kwaliteit en maatvoering

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten



 Basiskennis van de ergonomie van
het zitten
 Kennis van werkdocumenten en
tekeningen/patronen
 Kennis van productieprocedures
van meubelstofferen
 Kennis van grondstoffen:
bekledingsmaterialen,
vulmaterialen, afdekmaterialen,
leer en kunstleer, veren en singels,
bevestigingsmaterialen, lijmen,
onderhoudsmaterialen
 Kennis van de opbouw van een
(zit)meubel
 Kennis van montagetechnieken
 Kennis van materialen en
gereedschappen
 Kennis van elektrisch en
pneumatisch handgereedschap
 Kennis van kwaliteitsnormen,
waarden en toleranties
 Kennis van persoonlijke en
collectieve beschermingsmiddelen
 Kennis van ergonomische hef- en
tiltechnieken
 Grondige kennis van
bevestigingstechnieken voor
voorstoffering
 Grondige kennis van
stoffeertechnieken

14. Brengt bekledingsmateriaal aan
 Houdt zich aan de werkopdracht en de
technische fiches

 Trekt bekledingsmateriaal over de te
stofferen onderdelen




 Spant bekledingsmaterialen aan



 Zet bekledingsmaterialen vast of naait de



 Kennis van werkdocumenten en
tekeningen/patronen
 Kennis van productieprocedures
van meubelstofferen
 Kennis van grondstoffen:
bekledingsmaterialen,
vulmaterialen, afdekmaterialen,
leer en kunstleer, veren en singels,
bevestigingsmaterialen, lijmen,
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

open naden dicht

 Brengt materialen op de meest praktische



volgorde aan op het (zit)meubel

 Controleert kwaliteit en maatvoering



onderhoudsmaterialen
 Kennis van de opbouw van een
(zit)meubel
 Kennis van materialen en
gereedschappen
 Kennis van elektrisch en
pneumatisch handgereedschap
 Kennis van kwaliteitsnormen,
waarden en toleranties
 Kennis van persoonlijke en
collectieve beschermingsmiddelen
 Kennis van ergonomische hef- en
tiltechnieken
 Grondige kennis van
bevestigingstechnieken voor
bekleding
 Grondige kennis van
stoffeertechnieken

15. Capitonneert en buttonneert (zit)meubelen
 Brengt/trekt knopen aan in de stoffering
 Controleert kwaliteit en maatvoering




 Kennis van werkdocumenten en
tekeningen/patronen
 Kennis van productieprocedures
van meubelstofferen
 Kennis van de opbouw van een
(zit)meubel
 Kennis van materialen en
gereedschappen
 Kennis van (stoffeer)machines
 Kennis van kwaliteitsnormen,
waarden en toleranties
 Kennis van persoonlijke en
collectieve beschermingsmiddelen
 Kennis van specifieke
stoffeertechnieken (capitonneren
en buttonneren)
 Kennis van functionele
rekenvaardigheden

16. Monteert en regelt beslag voor (zit)meubelen af (relaxsystemen, scharnieren, …)
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 Houdt zich aan de (technische) voorschriften
en productiefiches

 Leest en begrijpt (werk)tekeningen

Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten




 Voorziet uitsparingen voor beslag



 Stelt beslag samen



 Bevestigt beslag



 Regelt beslag af



 Kennis van werkdocumenten en
tekeningen/patronen
 Kennis van de opbouw van een
(zit)meubel
 Kennis van montagetechnieken
 Kennis van materialen en
gereedschappen
 Kennis van elektrisch en
pneumatisch handgereedschap
 Kennis van technische
voorschriften en aanbevelingen in
functie van de eigen
werkzaamheden
 Kennis van beslag van
(zit)meubelen

17. Vult kussens op
 Vult manueel of machinaal kussens op



 Start, stopt en bedient machines voor het



vullen en afwerken van kussens

 Naait of rits de open naden dicht



 Basiskennis naaitechnieken
 Kennis van materialen en
gereedschappen
 Kennis van (stoffeer)machines
 Kennis van persoonlijke en
collectieve beschermingsmiddelen

18. Restaureert en herstoffeert
 Bepaalt welke onderdelen kunnen
hergebruikt worden en welke moeten
vernieuwd worden



 Vervangt voorstoffering indien nodig



 Brengt nieuw bekledingsmateriaal aan



 Brengt afwerkingen aan



 Controleert kwaliteit en maatvoering



 Meldt problemen/afwijkingen aan



leidinggevende/verantwoordelijke

 Kennis van grondstoffen:
bekledingsmaterialen,
vulmaterialen, afdekmaterialen,
leer en kunstleer, veren en singels,
bevestigingsmaterialen, lijmen,
onderhoudsmaterialen
 Kennis van de opbouw van een
(zit)meubel
 Kennis van montagetechnieken
 Kennis van materialen en
gereedschappen
 Kennis van elektrisch en
pneumatisch handgereedschap
 Kennis van kwaliteitsnormen,
waarden en toleranties
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

 Kennis van persoonlijke en
collectieve beschermingsmiddelen
 Grondige kennis van
bevestigingstechnieken voor
voorstoffering
 Grondige kennis van
bevestigingstechnieken voor
bekleding
 Grondige kennis van
bevestigingstechnieken voor
afwerking
 Grondige kennis van
stoffeertechnieken

19. Werkt (zit)meubelen af
 Vergaart onderdelen volgens een logische



volgorde

 Brengt biesnaad, meubelkoord, … aan



 Brengt sierspijkers, koperwerk, ... aan



 Brengt poten, plinten, ... aan



 Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde
werk

 Meldt problemen/afwijkingen aan
leidinggevende/verantwoordelijke




 Kennis van productieprocedures
van meubelstofferen
 Kennis van de opbouw van een
(zit)meubel
 Kennis van montagetechnieken
 Kennis van materialen en
gereedschappen
 Kennis van elektrisch en
pneumatisch handgereedschap
 Kennis van kwaliteitsnormen,
waarden en toleranties
 Grondige kennis van
bevestigingstechnieken voor
afwerking

20. Reinigt en bergt machines en gereedschappen zorgvuldig op
 Houdt zich aan het onderhoudsplan en richtlijnen



 Voert eenvoudige



onderhoudswerkzaamheden uit

 Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap



zorgvuldig op

 Rapporteert problemen aan de technicus of



 Kennis van informatiebronnen
 Kennis van materialen en
gereedschappen
 Kennis van (stoffeer)machines
 Kennis van technische
voorschriften en aanbevelingen in
functie van de eigen
werkzaamheden
 Kennis van persoonlijke en
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

verantwoordelijke

collectieve beschermingsmiddelen
 Kennis van
(veiligheids)pictogrammen
 Kennis van etikettering en
productidentificatie

21. Transporteert intern grondstoffen en materialen
 Houdt zich aan procedures en voorschriften



 Verplaatst veilig en op ergonomisch



verantwoorde wijze

 Stapelt zorgvuldig volgens een logische



verwerkingsvolgorde

 Verpakt, beschermt voor transport



(vochtigheid, temperatuur, lichtinval, ...)

 Laadt, lost (interne) transportmiddelen



conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal,
...)

 Bevestigt en beveiligt tegen vervoerrisico's



(het zekeren van ladingen, ...)

 Past hef- en tiltechnieken toe
 Onderneemt actie bij onvoorziene
omstandigheden of problemen

 Basiskennis van opslag- en
stapeltechnieken
 Kennis van technische
voorschriften en aanbevelingen in
functie van de eigen
werkzaamheden
 Kennis van (interne)
transportmiddelen
 Kennis van persoonlijke en
collectieve beschermingsmiddelen
 Kennis van
(veiligheids)pictogrammen
 Kennis van verpakkingstechnieken
 Kennis van laad- en
zekeringstechnieken




2.2 BESCHRIJVING COMPETENTIES ADHV DE DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis
-

Basiskennis van de ergonomie van het zitten
Basiskennis naaitechnieken
Basiskennis hout en plaatmaterialen
Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen
werkzaamheden
Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken

-

Kennis van informatiebronnen

14

-

-

Kennis van communicatietechnieken
Kennis van vakterminologie
Kennis van werkdocumenten en tekeningen/patronen
Kennis van productieprocedures van meubelstofferen
Kennis van bewerkingsmethodes
Kennis van grondstoffen: bekledingsmaterialen, vulmaterialen, afdekmaterialen, leer en
kunstleer, veren en singels, bevestigingsmaterialen, lijmen, onderhoudsmaterialen
Kennis van de opbouw van een (zit)meubel
Kennis van montagetechnieken
Kennis van materialen en gereedschappen
Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Kennis van (stoffeer)machines
Kennis van knip- ,snij- en zaagtechnieken in functie van de eigen werkzaamheden
Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen
werkzaamheden
Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
Kennis van (interne) transportmiddelen
Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Kennis van (veiligheids)pictogrammen
Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
Kennis van etikettering en productidentificatie
Kennis van afschrijfmethodes
Kennis van afschrijftechnieken
Kennis van specifieke stoffeertechnieken (capitonneren en buttonneren)
Kennis van functionele rekenvaardigheden
Kennis van verpakkingstechnieken
Kennis van laad- en zekeringstechnieken
Kennis van beslag van (zit)meubelen

-

Grondige kennis van bevestigingstechnieken voor voorstoffering
Grondige kennis van bevestigingstechnieken voor bekleding
Grondige kennis van bevestigingstechnieken voor afwerking
Grondige kennis van stoffeertechnieken

-

Cognitieve vaardigheden
-

Communiceert effectief en efficiënt
Wisselt informatie uit met collega’s, verantwoordelijken en/of derden
Rapporteert aan leidinggevenden
Werkt efficiënt samen met collega's
Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
Neemt kennis van de eigen werkopdracht
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-

Stelt correct en overzichtelijk een meet-, en materiaalstaat op: afdekmateriaal (vul-,
veren-, en ruglinnen, karton, bourlets, profielen, …), singels of veren, schuimmaten
Stelt een snijplan op
Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
Bepaalt een optimale werkvolgorde
Beheert de administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas
overgemaakt heeft bij
Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
Houdt rekening met de interne codering
Signaleert verborgen gebreken aan de verantwoordelijke
Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Stelt de machine (parameters, geleiders, …) in
Controleert de beveiliging voor het opstarten
Controleert kwaliteit en maatvoering
Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
Leest een snijplan
Selecteert materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de werkopdracht
Leest en begrijpt patronen
Selecteert patronen
Bepaalt de optimale werkvolgorde, eventueel in overleg met de leidinggevende
Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
Leest en begrijpt (werk)tekeningen
Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd
worden
Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
Rapporteert problemen aan de technicus of verantwoordelijke
Houdt zich aan procedures en voorschriften
Controleert of de meubels/karkassen geschikt zijn voor herstoffering

Probleemoplossende vaardigheden
-

Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij
afwijkingen (gebreken, tekorten, …)
Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op

Motorische vaardigheden
-

Sorteert afval volgens de richtlijnen
Werkt ergonomisch
Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
Richt de werkplaats (ergonomisch) in
Beperkt stofemissie
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-

Houdt de werkplek schoon
Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Houdt de voorraad bij en vult aan
Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Neemt levering(en) in ontvangst en controleert de levering(en)
Ontmantelt (zit)meubels
Maakt de meubels klaar om te herstofferen
(De)monteert indien nodig de onderdelen van het (zit)meubel
(De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
Start, stopt en bedient de machine
Maakt een proefstuk/-bewerking
Bewerkt vul- en afdekmateriaal conform de werkopdracht
Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
Snijdt/knipt/zaagt vulmaterialen op maat met de daartoe voorziene apparatuur
Verlijmt vulmaterialen tot de gewenste vorm
Bewerkt het leder (snijden, schalmen, stikken, …) conform de werkopdracht
Legt patronen uit
Tekent patronen af
Snijdt/knipt bekledingsmaterialen volgens het snijplan uit
Past eenvoudige naai- en locktechnieken toe
Brengt singels of veren met de juiste spanning aan op de (zit)meubels/karkassen/salons
Brengt vulmaterialen aan op de meubels
Brengt veren- en ruglinnen, karton, bourlets, profielen, … aan op de
meubels/karkassen/salons
Trekt bekledingsmateriaal over de te stofferen onderdelen
Spant bekledingsmaterialen aan
Zet bekledingsmaterialen vast of naait de open naden dicht
Brengt materialen op de meest praktische volgorde aan op het (zit)meubel
Brengt/trekt knopen aan in de stoffering
Voorziet uitsparingen voor beslag
Stelt beslag samen
Bevestigt beslag
Regelt beslag af
Vult manueel of machinaal kussens op
Start, stopt en bedient machines voor het vullen en afwerken van kussens
Naait of rits de open naden dicht
Vervangt voorstoffering indien nodig
Brengt nieuw bekledingsmateriaal aan
Brengt afwerkingen aan
Vergaart onderdelen volgens een logische volgorde
Brengt biesnaad, meubelkoord, … aan
Brengt sierspijkers, koperwerk, ... aan
Brengt poten, plinten, ... aan
Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
Verpakt, beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, ...)
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-

Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal, ...)
Bevestigt en beveiligt tegen vervoerrisico's (het zekeren van ladingen, ...)
Past hef- en tiltechnieken toe

Omgevingscontext
-

Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats, atelier of een winkel binnen
ambachtelijke en industriële bedrijven.
Dit beroep wordt dikwijls in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming
waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van
planning, omgeving, grondstoffen en machines.
De sector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische
voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en
duurzaamheid.
Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische
omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en (hout)stof voorkomen.
De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen
en omstandigheden impliceren.
Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt
leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext
-

De werkzaamheden zijn van fysieke aard en vragen lichamelijke inspanningen aan de
zetelstoffeerder automobiel : tillen, sjouwen, werken onder een hoek, werken in
moeilijke houdingen en omstandigheden
Gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap kan gevaar inhouden voor het
oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, het stoten tegen voorwerpen,
gevaar voor elektrocutie, …
De meubelstoffeerder heeft oog voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door
met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken
De meubelstoffeerder moet op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze informatie
uitwisselen met klanten, collega’s en derden
De meubelstoffeerder heeft aandacht voor gevaarlijke situaties, respecteert
veiligheidssignalisatie op de werkplek en gebruikt en onderhoudt persoonlijke en
collectieve beschermingsmiddelen met zorg
De meubelstoffeerder gaat omzichtig om met grondstoffen en producten, rekening
houdend met veiligheidsvoorschriften
De meubelstoffeerder moet zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met machines,
gereedschappen en materialen
De meubelstoffeerder moet constant bewust zijn van de mogelijke impact van zijn
handelingen

Autonomie
Is zelfstandig in
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-

het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
het opmeten, het opstellen van snijplan en meet- en materiaalstaat opstellen en het
bepalen van de eigen werkvolgorde
datgene wat binnen de opdracht en competentie ligt te veranderen en aan te passen
indien nodig

Is gebonden aan
- een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
- veiligheids- en milieuvoorschriften, technische voorschriften, productfiches,
werktekeningen
Doet beroep op
- leidinggevende voor de werkopdracht, (productie)gegevens, planning, melden van
problemen/storingen en bijkomende instructies
- (onderhouds)technicus en/of derden bij storingen, technische interventies en/of
onderhoud aan de machines

Verantwoordelijkheid
-

Werkt in teamverband
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden van het stofferen van meubels voor
Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten,
hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, …)
Ontmantelt (zit)meubelen om te herstofferen
(De)monteert karkassen van (zit)meubelen
Bereidt de restauratie en de herstoffering voor
Bedient en stelt machines in om vulmateriaal te bewerken
Maakt de vulmaterialen (polyether, schuimrubber, …) op maat
Selecteert en bewerkt leder en textiel voor het bekleden van (zit)meubelen
Maakt de bekledingsmaterialen op maat
Voorstoffeert de (zit)meubelen
Brengt bekledingsmateriaal aan
Capitonneert en buttonneert (zit)meubelen
Monteert en regelt beslag voor (zit)meubelen af (relaxsystemen, scharnieren, …)
Vult kussens op
Restaureert en herstoffeert
Werkt (zit)meubelen af
Reinigt en bergt machines en gereedschappen zorgvuldig op
Transporteert intern grondstoffen en materialen

2.3 ATTESTEN EN VOORWAARDEN

Wettelijke attesten
Geen vereisten.

Vereiste attesten
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Geen attesten vereist

Instapvoorwaarden
Geen vereisten.

3.

Arbeidsmarktrelevantie / maatschappelijke
relevantie

3.1 ARBEIDSMARKTRELEVANTIE

Tewerkstelling
De sector beschikt niet over officiële cijfers over de tewerkstelling per beroep.
Daarom heeft de sector een raming gemaakt op basis van beschikbare gegevens. Daarin stellen we
vast dat ongeveer 56 % van de beroepen uit PC126 (Vlaanderen) behoren tot de cluster “meubel”.
Hierbij kan aangenomen worden dat ongeveer 10% van de werknemers in deze cluster tewerkgesteld
is als meubelstoffeerder.

III. Spreiding van het aantal vacatures per provincie en/of regio
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Vacatures
In dit luik baseren wij ons uitsluitend op de cijfergegevens die we verkregen via VDAB. Deze cijfers
hebben enkel en alleen betrekking op de dossiers die verwerkt werden door de VDAB consulenten.
Wij merken hierbij op dat de VDAB niet op de hoogte gesteld wordt van alle vacatures in deze sector.
Heel wat vacatures worden kenbaar gemaakt via mediakanalen, uitzendbureaus, beurzen, eigen
netwerken en contacten met scholen. Het aanbod van vacatures ligt in werkelijkheid dus hoger dan
wat hieronder wordt kenbaar gemaakt door de cijfergegevens.
I. Aantal vacatures (in het ‘normaal economisch circuit zonder uitzendopdrachten’ en indien
beschikbaar het aantal vacatures voor uitzendopdrachten) en aandeel in de sector (beroep
garneerder-stoffeerder)
i. Spreiding over de betrokken sectoren
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ii. Aantal openstaande vacatures (aantal, spreiding, evolutie)
- Openstaande vacatures (aantal, evolutie)

- Openstaande vacatures (aantal, spreiding)
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II. Evolutie van het aantal ontvangen vacatures (in de tijd)

IV. Aantal niet werkende werkzoekenden
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V. Knelpuntberoep i. Zo ja, duiding oorzaak (kwantitatief/kwalitatief)

4.

Samenhang

De zetelstoffeerder automobiel en de meubelstoffeerder oefenen deels gelijkaardige activiteiten uit
en beschikken over heel wat gemeenschappelijke competenties. Dat houdt onder meer in dat, mits
aanvullende opleiding zetelstoffeerders automobiel inzetbaar zijn als meubelstoffeerder en
omgekeerd.
Meubelstoffeerder

<--->

Zetelstoffeerder automobiel

De meubelstoffeerder maakt ook deel uit van de beroepencluster “meubel, interieur en schrijnwerk”.
De meubelstoffeerder kent een vlakke loopbaan. Hij kan in een bedrijf starten als voorstoffeerder
(deelkwalificatie), doorgroeien naar meubelstoffeerder en in een latere fase doorgroeien naar
modelmaker of werkvoorbereider.
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