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Samenvatting 

De SERV stelt, als aanvulling op het advies ‘Proefproject hoger beroepsonderwijs: 

Beroepscompetentieprofielen voor nieuwe opleidingen HBO 2009’ een nieuw voorstel, 

verhuizer-inpakker (m/v), voor als proefproject voor een nieuwe opleiding HBO. 

 

 

 

Advies 

1.  Situering adviesvraag 

De Minister van onderwijs, vorming en werk heeft aan de SERV gevraagd – bij brief van 6 

oktober 2008 – bijkomende beroepscompetentieprofielen voor te stellen die als basis zouden 

kunnen dienen om vorm te geven aan nieuwe opleidingen in het hoger beroepsonderwijs. 

Deze adviesvraag sluit aan bij een vorige zelfde vraag begin 2008, waarbij de SERV de 

Minister reeds zes beroepscompetentieprofielen voor dit proefproject leverde.  

 

De SERV verspreidde de oproep van de Minister aan de sectoren via de SERV-werkgroep 

Onderwijs en via de sectorconsulenten. Om de voorstellen voor beroepscompetentieprofielen 

in functie van nieuwe opleidingen in het hoger beroepsonderwijs goed te kunnen 

onderbouwen, kregen de sociale partners tijd om hun sectoren te consulteren tot eind 2008. 

 

Op 14 januari 2009 werd het Advies ‘Proefproject hoger beroepsonderwijs: 

Beroepscompetentieprofielen voor nieuwe opleidingen HBO 2009’ verzonden naar de Minister 

voor Werk, Onderwijs en Vorming. Hierin werden acht beroepen voorgesteld als pilootproject 

in het kader van hoger beroepsonderwijs. 

 

 Binnenvaartkapitein (ondernemer) 

 Onderhoudsmecanicien zware havenvoertuigen 

 Pijpfitter 

 Douanedeclarant 

 Podiumtechnicus beeld 

 Podiumtechnicus geluid 

 Podiumtechnicus licht 

 Praktijkassistent in de eerstelijnsgezondheidszorg 
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Met uitzondering van de praktijkassistent in de eerstelijnsgezondheidszorg, waarvan de 

ontwikkeling van het profiel werd stilgelegd wegens bevoegdheidsdiscussies op federaal 

niveau, werden voor al deze beroepen beroepscompetentieprofielen bezorgd aan de Minister. 

 

Voor drie andere beroepen lopen momenteel nog gesprekken om met de sociale partners van 

diverse sectoren een akkoord te bereiken. Vermits er pas met de ontwikkeling van de 

beroepscompetentieprofielen kan gestart worden nadat er een paritair akkoord bestaat, zullen 

deze onder voorbehoud van een paritair akkoord later aan de Minister overgemaakt worden. 

 

Bijkomend contacteerde het Sociaal Fonds Verhuizingen de SERV met het bijkomend voorstel 

het beroep verhuizer-inpakker (m/v) op te nemen als pilootproject in het kader van HBO. Het 

gaat hier om een bestaand beroepscompetentieprofiel, dat samen met dit aanvullend advies, 

verstuurd wordt. 

 

2.  Motivering  

De nood voor een opleiding in het HBO voor het beroep verhuizer-inpakker werd door de 

betrokken sector aangetoond: 

 

 Basisgegevens: 

- dossierhouder: Mevrouw Nicole Martinet-Seliaerts van het Sociaal Fonds 

Verhuizingen, de Belgische Kamer der Verhuizers vzw en Ambassador 

Verhuisopleidingen vzw 

- bestaand beroepscompetentieprofiel: Verhuizer-inpakker (m/v)   

 

 Motivering: 

 

1. De nood op de arbeidsmarkt aan valabele krachten in dit beroep 

Een nieuwe opleiding hoger beroepsonderwijs voor dit beroep is een “specialisatie” waar 

kandidaten uit verschillende lagere vooropleidingen (opleidigen magazijn & 

goederenbehandeling, houtbewerking, bouw, ...)  in kunnen doorstromen met perspectief op 

tewerkstelling en reële doorgroeikansen naar hogere functies in de arbeidsorganisatie van de 

verhuissector (ploegbaas, dispatch, verkoop,...).  

 

2. Argumenten voor een nieuwe HBO-opleiding voor deze beroepen  

Een nieuwe HBO-opleiding kan een doelgroep aanspreken die tot dusver links bleef liggen en 

dus een “wegwijzer” plaatsen naar een beroep dat steeds meer technische, organisatorische 

en communicatieve competenties vereist. Een HBO-opleiding kan, weliswaar op voorwaarde 



Advies HBO BCP verhuizer-inpakker 

5 

 

dat ze praktijkgericht is, zorgen voor een kwalitatief betere en duurzamere tewerkstelling in de 

verhuissector. 

 

3. Onderzoek dat de aanvraag en motivering ondersteunt 

Ervaring sinds twee jaar op het vlak van de bijscholing in de schoot van de verhuissector zelf 

bevestigt dat: 

- bestaande werknemers een (veel te) lage basisopleiding genoten 

- het bestaan van hogere opleidingen voor dit beroep zeker ook het zelfbeeld van 

bestaande werknemers ten goede zou komen 

- uit de praktijk blijkt dat enkel verhuisarbeiders met een iets hogere opleidingsbagage 

(aan de basis of door zelfstudie) naar hogere verhuisfuncties kunnen doorgroeien 

Met andere woorden het verschil in doorgroeimogelijkheden in de verhuisfuncties als gevolg 

van verschillen in opleiding en achtergrondkennis kan enkel met gestructureerde en betere 

opleidingen worden weggewerkt. 

 

 



Brussel, maart 2006 
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Inleiding 

In dit document wordt de beroepencluster ‘Verhuizingen’ beschreven. Deze cluster bestaat uit 

de beroepen verhuizer-drager, verhuizer-inpakker en verhuizer-ploegbaas. 

 

In hoofdstuk 1 bakenen we de cluster verhuizingen af. In de eerste plaats wordt het domein 

van de verhuissector verkend. Daarna volgt een afbakening voor de verdere uitwerking van de 

cluster. Er wordt aangeduid hoe deze cluster precies zal worden opgevat, wat eronder kan 

worden verstaan en wat niet. Vervolgens wordt de beroepsinhoud nader omschreven. Een 

laatste paragraaf is gewijd aan de doorgroeimogelijkheden van een beroepsbeoefenaar in de 

verhuissector. 

 

In hoofdstuk 2 komen we tot de eigenlijke kern van de cluster. We gaan dieper in op de taken 

en de competenties van de drie beroepen. Het doel van de gedetailleerde takenanalyse is het 

detecteren van de onderliggende competenties die vereist zijn voor de uitoefening van de 

beroepen. We wensen er nu reeds de aandacht op te vestigen dat deze beroepsprofielen van 

toepassing zijn op de doorsnee beroepsbeoefenaar. Hierbij maken we abstractie van 

verschillen die kunnen voorkomen naargelang de verhuisfirma. 

 

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de competenties die vereist zijn voor de uitoefening van 

het beroep. Allereerst wordt een samenvatting gegeven van de beroepskennis die reeds in de 
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takentabellen tot uiting kwam én de kennis die gedurende de volledige beroepsuitoefening 

vereist is maar niet aan één specifieke taak te linken is. Daarna geven we de 

sleutelvaardigheden (een combinatie van beroepshoudingen en vaardigheden) weer en een 

aantal specifieke vereisten. 

 

Een vierde hoofdstuk gaat in op de bijzondere arbeidsomstandigheden die met het uitoefenen 

van het beroep gepaard gaan. De mate waarin het werk kan leiden tot lichamelijke en 

psychische belasting en mogelijke voorzorgsmaatregelen worden beschreven. 

 

De arbeidsorganisatie die geldt binnen de verhuissector bespreken we in hoofdstuk 5. Hierbij 

maken we abstractie van de eigenheid van elke verhuisfirma. 

 

Hoofdstuk 6 behandelt enkele knelpunten die voor deze beroepencluster worden aangetroffen. 

 

Wat de toekomstige evoluties voor de beroepen in deze cluster betreft, verwijzen we naar 

hoofdstuk 7.  

 

In hoofdstuk 8 vindt u de beroepenfiche die een samenvatting geeft van elk beroep. 

 
“In verband met de leesbaarheid van de tekst is er voor gekozen om de mannelijke vorm te 
gebruiken. Waar hij of hem staat wordt uiteraard ook zij of haar bedoeld.” 
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1.  Afbakening en omschri jv ing 

1 . 1 .  D o m e i n  

De ondernemingen voor verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten vallen 

onder het paritair subcomité 140.05. 

 

Deze begrippen worden in de CAO als volgt omschreven: 

 Verhuizing: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder 
meer: privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, 
enz… met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, 
demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is; 

 Meubelbewaring: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of 
gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen; 

 Aanverwante activiteiten: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die 
speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens 
het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, 
elektrische huishoudapparaten, archieven, enz… 

 

De verhuissector is opgebouwd uit een meerderheid van kleine familiebedrijven (minder dan 

50 werknemers). Er zijn slechts enkele grote ondernemingen. Het gaat om een stabiele sector 

met relatief weinig faillissementen en overnames, ondanks de zware internationale 

concurrentie. 

Doordat interim-arbeid in de verhuissector voorlopig verboden is, zijn de bedrijven 

genoodzaakt om bij grotere opdrachten of in piekperiodes personeel van collega-bedrijven in 

onderaanneming tewerk te stellen. 

 

Verhuisopdrachten worden duidelijk gescheiden van het gewone goederenvervoer voor 

rekening van derden wat onder het paritair subcomité 140.04 valt. Het gewone 

goederenvervoer transporteert goederen van de ene plaats naar de andere. Zij staan niet in 

voor het transport ín het gebouw en zullen de goederen transporteren zoals de klant ze 

aanbiedt. Een verhuistransport daarentegen staat ook in voor het transportklaar maken van de 

goederen. De goederen worden hier van op hun oude plaats naar de nieuwe plaats in het 

gebouw gebracht, met eventuele montage op de nieuwe bestemming. 

 

Verhuisfirma´s onderscheiden zich ook van firma´s die enkel verhuiswagens en/of 

vrachtwagens verhuren, zonder zelf deel te nemen aan de verhuis. Zij hebben geen nood aan 

verhuispersoneel.  
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Er bestaan verschillende soorten verhuisopdrachten: 

 Particuliere verhuis: Bij particulieren thuis worden de meubelen en de huisraad al dan niet 
ingepakt en verhuisd. Zowel de klassieke inboedel als zeer waardevolle, delicate of zware 
goederen kunnen worden verhuisd. (Het kan ook gaan over verhuizingen die door een 
werkgever worden betaald.) 

 Kantoorverhuis: Het verhuizen van een volledige kantoorinboedel met o.a. bureau´s, 
dossierkasten, IT-materiaal, eventueel een archief,… .Dit kan gebeuren binnen eenzelfde 
gebouw of naar een nieuwe locatie. Een andere benaming voor een kantoorverhuis is 
projectverhuizing. 

 Verhuis van kunst en tentoonstellingen: Het verhuizen of verplaatsen van voorwerpen die 
een bijzondere zorg vragen, zoals kunstobjecten. Bij deze opdrachten wordt altijd ingepakt 
door de verhuizers. Er moet ook rekening gehouden worden met extra beveiliging, speciale 
temperatuur/luchtvochtigheidsgraad, extra verzekering, e.d. 

 Industriële verhuis: Het installeren of verhuizen van zowel losse machines als integrale 
industriële verplaatsingen, ook turn-key-projecten genoemd. Het gaat bv. om 
productielijnen, high-tech-apparatuur, drukpersen, metaalverwerkende machines,… 

 Archiefbeheer: Het archief van een bedrijf wordt bewaard bij de verhuisfirma op een manier 
dat de klant toch steeds bepaalde documenten kan opvragen. 

 Meubelbewaarplaats: De inboedel wordt ingepakt en in een container geladen. Deze 
container wordt zolang als nodig bewaard in een beveiligde en geacclimatiseerde 
opslagruimte. 

 

Al deze verhuisopdrachten kunnen zowel op nationaal als op internationaal vlak voorkomen. 

Binnen de internationale verhuizingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de Europese 

(d.i. wegtransport) verhuizingen en de overzeese (container-)transporten. De meeste 

verhuisfirma´s zijn gespecialiseerd in één of meerdere van deze opdrachten. Daarnaast 

bieden zij in de meeste gevallen ook aanverwante diensten aan, zoals verhuur/verkoop van 

inpakmateriaal, douaneformaliteiten bij internationale verhuis, groupage,… 

 

We kunnen de verhuisopdrachten volgens soort en transport opsplitsen, maar toch is elke 

verhuisopdracht anders (goederen, locatie,…). Een verhuisopdracht uitvoeren is dus telkens 

opnieuw maatwerk afleveren. 
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1 . 2 .  A f b a k e n in g  

1 . 2 . 1  C l u s t e r  v e r h u i z i n g e n  m e t  d r i e  b e r o e p e n  

In dit profiel bespreken we de beroepencluster verhuizer-drager, verhuizer-inpakker en 

verhuizer-ploegbaas. We beschouwen deze beroepen als een cluster omdat: 

 Er sprake is van competentieopbouw wanneer een beroepsbeoefenaar in de verhuissector 
zijn carrière uitbouwt. Een verhuizer begint altijd als verhuizer-drager te werken. De meeste 
verhuizer-dragers kunnen echter door ervaring en/of opleiding doorgroeien door tot een 
verhuizer-inpakker. Wanneer een verhuizer-inpakker voldoende ervaring heeft opgebouwd 
en leidinggevende capaciteiten bezit, kan hij doorgroeien tot verhuizer-ploegbaas.  

 Verhuizen altijd teamwerk is. Alle drie de beroepen zijn in wezen op hetzelfde doel gericht, 
namelijk het kwaliteitsvol verhuizen van goederen. Er is een grote gemeenschappelijke 
sokkel aan taken die alle verhuizers moeten (kunnen) uitvoeren. 

 Er veel gelijkenissen zijn op het gebied van de context waarin gewerkt wordt. De 
arbeidsorganisatie, de arbeidsomstandigheden, knelpunten en toekomstige evoluties zijn 
voor alle beroepen in deze cluster gelijk. Bij het bespreken van deze facetten van het profiel 
zullen we dan ook de algemene term ‘verhuizer’ hanteren om de leesbaarheid te verhogen. 
Met deze term bedoelen we de verhuizer-drager, de verhuizer-inpakker en de verhuizer-
ploegbaas. 

 

Ondanks deze gelijkenissen kunnen we de drie beroepen duidelijk van elkaar onderscheiden. 

Bovenop de gemeenschappelijke taken heeft de beroepsbeoefenaar immers een aantal eigen 

taken die specifiek bij zijn beroep horen, zoals bijvoorbeeld het inpakken van breekbaar 

materiaal voor de verhuizer-inpakker en het verdelen van het werk voor de verhuizer-

ploegbaas. Deze beroepsspecifieke taken brengen ook specifieke competenties (zoals 

bijvoorbeeld communicatief vaardig zijn) en verantwoordelijkheden met zich mee. Voor de 

verhuizer-drager kunnen we hier spreken van een minimale verantwoordelijkheid. Zijn 

hoofdtaak ligt in het aanbrengen en wegdragen van de goederen. De verhuizer-inpakker zal 

door de inpak en demontage van breekbare of delicate goederen een grotere 

verantwoordelijkheid hebben, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de verhuizer-

ploegbaas. Hij is verantwoordelijk voor de goede afloop van de verhuis. De verhuizer-

ploegbaas is een meewerkende leidinggevende, hij zal m.a.w. het verhuisproces coördineren 

en tegelijk meehelpen met zijn teamleden.  
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1 . 2 . 2  V e r w a n t e  f u n c t i e s  i n  d e  v e r h u i s s e c t o r  

De samenstelling van het takenpakket van een beroepsbeoefenaar is sterk afhankelijk van het 

beleid en de arbeidsorganisatie van individuele ondernemingen. In de grotere verhuisbedrijven 

is de functie-indeling vaak sterker doorgetrokken dan de drie besproken beroepen. Hierdoor 

ontstaan enge gespecialiseerde functies. In kleinere bedrijven is er geen sprake van deze 

functies en worden deze taken opgenomen door een verhuizer-drager, verhuizer-inpakker of 

verhuizer-ploegbaas. 

In de praktijk kunnen er dus, naast de drie onderscheiden beroepen, nog verschillende 

functies binnen de verhuissector voorkomen. Er is de liftoperator, de chauffeur, de 

kistenmaker, de meubelmonteerder, de (IT-)technicus en de industrieel verhuizer.  

 

De functie meubelmonteerder hebben we niet apart opgenomen in dit profiel. In de praktijk 

bleken de meubelmonteerders meestal verhuizer-dragers of verhuizer-inpakkers die zich extra 

bekwaamd hebben in het demonteren en monteren van meubilair. In die zin zijn de taken en 

competenties wel opgenomen binnen het domein van de verhuizer-drager en de verhuizer-

inpakker. We kunnen dus stellen dat een meubelmonteerder onder het profiel van verhuizer-

drager en verhuizer-inpakker valt. 

 

De kistenmaker en (IT-)technicus komen in hun zuivere vorm enkel voor in bedrijven waar de 

functiespecialisatie zeer sterk is doorgedreven. In veel bedrijven is er geen kistenmaker meer 

aan de slag en worden de kisten bij een gespecialiseerde firma besteld. Ook de IT-technicus 

komt in de praktijk zelden voor. Om deze reden zijn ze dan ook niet opgenomen in dit profiel. 

 

Een aparte tak binnen de verhuisopdrachten zijn de industriële verhuizingen. Het gaat hier 

over het installeren of verhuizen van machineparken, productielijnen, e.d. Wij hebben ervoor 

geopteerd om het beroep “industrieel verhuizer” niet in dit profiel op te nemen. Het gaat hier 

immers om werknemers met een degelijke technische scholing die naast de verhuiskennis ook 

kennis moeten hebben van lastechnieken, mechanica, elektriciteit, bouwkunde, hydraulica, 

pneumatica, vorkheftruckbesturing,... . De belangrijkste competentie waarover een industrieel 

verhuizer moet beschikken is technisch doorzicht, opdat hij de werking van een 

machine/productielijn/… kan doorzien. Deze opdrachten worden voornamelijk op internationaal 

vlak uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat tweetaligheid een minimale vereiste is, en dat de 

technicus moet bereid zijn in het buitenland te verblijven gedurende meerdere dagen. 

 

Liftoperator is een functie die altijd wordt gecombineerd met het beroep van verhuizer-drager, 

verhuizer-inpakker of verhuizer-ploegbaas. De liftoperator is een verhuizer die door een 

interne of externe opleiding de verhuislift kan plaatsen en besturen. We hebben deze taken 

geïntegreerd in de takentabellen van deze cluster omdat de verhuislift in de praktijk een zeer 

frequent gebruikt hulpmiddel is. Doordat de kennis rond het gebruik van de verhuislift vaak van 
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man tot man wordt doorgegeven of via een korte bijscholing, zullen de meeste verhuizers met 

enkele jaren ervaring in de verhuissector de nodige competenties hiervoor opbouwen en deze 

taak op zich nemen. Toch willen we hier benadrukken dat het plaatsen en besturen van de 

verhuislift geen verplichte competentie is voor elke verhuizer. Wanneer het nodig blijkt voor de 

uit te voeren opdracht zal de dispatching van het bedrijf ervoor zorgen dat er iemand aan het 

team wordt toegevoegd die deze competenties bezit. 

 

De functie van chauffeur is binnen de verhuissector een verhaal apart. Het vervoeren van 

goederen van de laadplaats naar de losplaats brengt zeer specifieke taken met zich mee. Eén 

van deze taken is het bedenken van het laadplan. Hij geeft instructies aan het verhuisteam bij 

het laden van de verhuiswagen, rekening houdend met gewichtsverdeling, volgorde, 

breekbare stukken,… . De algemene taken en competenties zijn echter vergelijkbaar met de 

vrachtwagenchauffeur en staan beschreven in het beroepsprofiel “Vrachtwagenchauffeur” 

(SERV, 1998: geactualiseerd in 2005). De specifieke takenclusters voor de 

vrachtwagenchauffeur van bijzondere transporten beschreven in dit profiel, gelden niet voor de 

verhuiswagenchauffeur.  

Hoewel we voor de takentabellen van de verhuiswagenchauffeur verwijzen naar het profiel 

“vrachtwagenchauffeur” moeten we toch duidelijk benadrukken dat in de praktijk weinig 

‘zuivere’ chauffeurs voorkomen. Een chauffeur in de verhuissector is in de eerste plaats 

verhuizer. Hij werkt als verhuizer-inpakker of verhuizer-ploegbaas en neemt er de taken (en 

bijhorende verantwoordelijkheid) van de chauffeur bij. 

 

1 . 2 . 3  I n v l o e d  v a n  h e t  s o o r t  v e r h u i s o p d r a c h t  o p  d e  t a k e n  

We beschouwen de verhuizer-drager, verhuizer-inpakker en verhuizer-ploegbaas dus als drie 

te onderscheiden beroepen binnen de cluster verhuizingen. Er zijn gemeenschappelijke taken 

en competenties maar elk beroep heeft ook een eigen takenpakket met daaraan eigen 

competenties verbonden. 

De mate waarin een beroepsbeoefenaar zijn eigen specifiek takenpakket zal uitvoeren tijdens 

de verhuisopdracht hangt of van verschillende factoren, zoals de grootte van de opdracht, de 

beschikbaarheid van personeel binnen de firma, het type verhuisopdracht,… 

 

In het domein bespraken we reeds de soorten verhuisopdrachten. Naargelang het soort 

verhuisopdracht zal de beroepsbeoefenaar andere taken moeten uitvoeren. Zo zal 

bijvoorbeeld een verhuizer-inpakker, bij een kantoorverhuis zonder veel inpak, optreden als 

verhuizer-drager. De competenties die specifiek verbonden zijn aan het inpakken zullen bij 

zo’n kantoorverhuis dan ook minder doorwegen. In het geval van een woningverhuis waar de 

klant niet zelf inpakt, geldt dan weer dat de verhuizer-inpakker zijn handen vol heeft met 

inpakken, waardoor deze competenties bij deze opdracht, wel sterker zullen doorwegen. 
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Het verschil tussen een nationale verhuisopdracht, een internationaal wegtransport of een 

overzees containertransport zal minder invloed hebben op de taakverdeling binnen een team. 

Voor de verhuizer-inpakker zal het erop aankomen rekening te houden met het feit dat 

overzeese transporten minder stabiel zijn. Er zal dus extra worden ingepakt en er is bovendien 

geen mogelijkheid om herbruikbare inpakmaterialen, zoals bijvoorbeeld verhuisdekens, te 

gebruiken. De verhuizer-ploegbaas zal bij internationale verhuisopdrachten meer administratie 

moeten bijhouden (bijvoorbeeld een inventaris) en meer gebruik moeten maken van andere 

talen. 

 

1 . 3 .  B e r o e p s in h o u d  

Bij het bespreken van de beroepsinhoud willen we nogmaals de klemtoon leggen op de 

onderlinge verwantschap tussen de beroepen. Er is sprake van competentieopbouw. Door 

ervaring en/of opleiding kom je een trede hoger op de ladder (verhuizer-drager, verhuizer-

inpakker tot uiteindelijk verhuizer-ploegbaas). Toch blijf je in de eerste plaats verhuizer. 

Afhankelijk van de opdracht worden de taken verdeeld en kan een verhuizer-inpakker ook 

taken van de verhuizer-drager moeten uitvoeren. Vele taken voeren ze samen uit. We hebben 

dan ook de taken van de verhuizer-drager en verhuizer-inpakker samen behandeld. We 

vermelden wel wanneer een bepaalde taak in de eerste plaats zal worden uitgevoerd door de 

verhuizer-drager of door de verhuizer-inpakker. 

De ploegbaas krijgt enkele specifieke taken die verband houden met zijn rol als 

leidinggevende. Deze extra taken beletten niet dat hij een meewerkende leidinggevende is. 

Hij zal m.a.w. het team helpen bij de uitvoering van de opdracht en moet dus in staat zijn om 

alle taken van de verhuizer-drager en verhuizer-inpakker uit te voeren. 

De verhuizer-drager en de verhuizer-inpakker 

Ontvangen van de opdracht 

De verhuizer-drager en verhuizer-inpakker ontvangen van de dispatching (of bedrijfsleider) 

elke avond of ochtend hun opdracht en de samenstelling van het team voor die opdracht. 

Voorzien van het nodige materiaal en gereedschap 

De verhuizer-drager en de verhuizer-inpakker laden alle benodigde materialen en het 

gereedschap in de verhuiswagen. Het materiaal dat wordt meegenomen wordt nauwkeurig 

geteld en geïnventariseerd. Ook zullen zij ervoor zorgen dat hun gereedschapskoffer in orde 

en volledig is om de opdracht uit te voeren. Wanneer de chauffeur met de verhuiswagen naar 

de werf rijdt, volgt het verhuisteam meestal in een bestelwagen. Eens ter plaatse wordt al het 

materiaal uitgeladen en krijgen ze van de verhuizer-ploegbaas hun taken toegewezen. 
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Beschermen van het gebouw 

Wanneer het gebouw bescherming nodig heeft tegen mogelijke schade door de 

verhuisactiviteit zullen de verhuizer-drager en/of de verhuizer-inpakker deze 

beschermingselementen aanbrengen. 

Transportklaar maken van goederen 

De verhuizer-drager zal starten met het inpakken van niet-breekbare, gewone huisraad en 

kantoorbenodigdheden. Het gaat hier over boeken, kledij, tuingereedschap, speelgoed,… . 

Een verhuizer-drager is ook bekwaam om een archief in te pakken. Hierbij is het vooral 

belangrijk dat hij consequent de richtlijnen van de klant opvolgt zodat de documenten later 

zonder problemen kunnen teruggevonden worden. 

Naast het inpakken zal de verhuizer-drager eveneens helpen bij de demontage van meubilair. 

Ook hier is de kunde van de verhuizer-drager beperkt tot het standaardmeubilair. Hij zal 

standaardburelen, slaapkamers, rekken, tafels en kasten demonteren. De dozen worden 

gelabeld en de goederen en gedemonteerde stukken worden transportklaar gemaakt. Hierbij is 

het van belang dat de verhuizer-drager ordelijk tewerk gaat. 

 

De verhuizer-inpakker heeft als hoofdopdracht het in- en uitpakken van breekbare, 

waardevolle, delicate of zware voorwerpen. Het gaat over zaken waar meer ervaring en kunde 

voor nodig is zoals bijvoorbeeld over lusters, kristal, kunst, piano’s, wandklokken, 

brandkasten,… . Hiervoor gebruikt hij specifiek inpakmateriaal en/of specifieke 

inpaktechnieken. Hij is tevens verantwoordelijk voor de de- en hermontage van niet-

standaardmeubilair en directiemeubilair. Bij grote meubelstukken zal hij hiervoor een 

montageplan opmaken. De mate waarin wordt ingepakt hangt af van het soort vervoer. Bij 

overzeese transporten moet alles schok- en vochtbestendig zijn, waardoor er steviger (papier 

en karton) wordt ingepakt en vaker met kisten wordt gewerkt. Er kan ook geen gebruik 

gemaakt worden van herbruikbaar materiaal zoals verhuisdekens.  

Aanbrengen, laden en lossen van de verhuiswagen of container 

De hoofdtaak van de verhuizer-drager is het aanbrengen en lossen van de verhuiswagen. Het 

heffen en dragen van de goederen gebeurt met behulp van manipulatiemateriaal. Toch moet 

de verhuizer-drager nog veel aandacht besteden aan het ergonomisch tillen en dragen van 

verschillende lasten.  

Wanneer er geen chauffeur aanwezig is, zal de verhuizer-inpakker een particuliere verhuis 

laden. Inschatten van gewicht en stabiliteit is hierbij belangrijk. Wanneer er een kans bestaat 

dat de goederen tijdens het transport beginnen schuiven zal de verhuizer-inpakker een bracing 

plaatsen in de container. 
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Uitpakken en hermonteren 

Wanneer de klant dit vraagt zal de verhuizer-drager eenvoudig te hanteren goederen 

uitpakken en standaardmeubilair hermonteren. 

De verhuizer-inpakker zal breekbare/ delicate/ waardevolle/ volumineuze goederen uitpakken 

en niet-standaardmeubilair hermonteren. Handigheid in het omspringen met het 

basisgereedschap en de handboormachine is hiervoor vereist. 

Installeren en bedienen van de verhuislift1 

Een bekwame verhuizer zal de verhuislift veilig plaatsen en bedienen. Hij is ook 

verantwoordelijk voor het plaatsen van de signalisatie rond de verhuislift als deze op de 

openbare weg staat. Hij geeft en krijgt instructies bij het laden van het liftplateau aan de 

teamleden.  

Werf in de oorspronkelijke staat herstellen 

De verhuizer-drager en de verhuizer-inpakker zullen de werf opruimen wanneer de 

verhuisopdracht is afgelopen. Het beschermingsmateriaal wordt verwijderd en samen met het 

resterend inpakmateriaal en het gereedschap verzameld, en in de verhuiswagen geladen. 

Deze laatste stap binnen het verhuisproces wordt vaak snel afgehandeld, maar toch moet al 

het materiaal op een ordelijke manier worden ingeladen. Zo moeten bijvoorbeeld alle niet 

gebruikte verhuisdekens op eenzelfde manier worden opgevouwen. Voor het opmaken van de 

materiaalbon is het belangrijk dat het gebruikte materiaal nauwkeurig wordt geteld.  

Werkadministratie doen 

De verhuizer-drager en verhuizer-inpakker zijn in staat om een materiaalbon, een 

verhuisvrachtbrief en een prestatieblad in te vullen en indien nodig te laten tekenen door de 

klant.  

De verhuizer-inpakker is eveneens in staat om een inventaris in te vullen bij internationale 

verhuisopdrachten of overslag naar meubelbewaring. Bij kleinere particuliere 

woningverhuizingen zal hij geldsommen van de klant ontvangen en een ontvangstbon laten 

tekenen. 

Milieu 

Zoals van elk beroep wordt ook van de verhuizer verwacht dat hij rekening houdt met 

milieuvoorschriften. De verhuizer staat in voor het correct sorteren van afval en voor het 

recupereren van herbruikbare materialen. 

                                                           
1 Zoals vermeld in de afbakening willen we hier nogmaals benadrukken dat het hier gaat om een extra taak. Niet 

alle verhuizers moeten de verhuislift kunnen plaatsen en besturen. De liftoperator is een verhuizer die door 
een interne of externe opleiding de verhuislift kan plaatsen en besturen. 
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Welzijn op het werk 

Instaan voor welzijn op het werk betekent in de eerste plaats zorgen voor de eigen veiligheid 

en die van collega´s/derden door het naleven van veiligheidsregels en instructies. Het 

betekent ook zorgen voor de eigen gezondheid en die van collega´s/derden door onder meer 

aandacht te hebben voor voldoende arbeidshygiëne en voor ergonomisch handelen. 

Dit vertaalt zich in algemene competenties zoals veiligheidsbewust werken en gezondheids- 

en hygiënebewust werken. De verhuizer zal ongevallen en incidenten melden, ergonomisch 

werken, adequaat optreden in geval van nood en brand. Hij zal op een positieve wijze 

bijdragen tot het preventiebeleid dat wordt tot stand gebracht in het kader van de bescherming 

van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Hij 

zal zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op 

het werk. 

De verhuizer zal altijd zijn veiligheidsschoenen aantrekken en oordelen of andere 

beschermingsmiddelen (helm, handschoenen, fluorescerende vest) noodzakelijk zijn. 

De verhuizer-ploegbaas 

Opdracht ontvangen en controleren van de werf 

Een verhuisopdracht start altijd bij de planningsdienst of dispatching. Daar krijgt de verhuizer-

ploegbaas een opdracht toegewezen en verneemt hij ook welke medewerkers samen met hem 

een team zullen vormen.  

Een eerste taak voor de verhuizer-ploegbaas is het bekijken van alle informatie die hij over de 

opdracht meekrijgt (het instructierapport en de lijst met het nodige materiaal en gereedschap). 

De verhuizer-ploegbaas zal op de dag van de verhuis, samen met de klant, de toestand van 

de werf vergelijken met wat op de instructiefiche staat vermeld. Hij controleert of de gemaakte 

afspraken tussen de klant en de verkoper zijn nageleefd (aanwezige goederen, reeds 

ingepakte goederen,…). Hij zal eveneens controleren of er omgevingsschade op de werf is 

vast te stellen. Als dit het geval is, zal de verhuizer-ploegbaas de klant en de werkgever 

hierover inlichten. 

Verdelen van het werk  

De verhuizer-ploegbaas beslist, ter plekke en soms in overleg met de klant, in welke volgorde 

de taken best worden uitgevoerd. Hij brieft het team en verdeelt de taken over zijn teamleden, 

rekening houdend met hun ervaring en interesse. 

Coördineren en begeleiden van het verhuisproces  

De verhuizer-ploegbaas helpt zijn verhuisteam waar nodig. Hij zal vooral taken op zich nemen 

waar ervaring voor nodig is. Daarbovenop heeft de verhuizer-ploegbaas een leidinggevende 

rol. Hij zorgt ervoor dat zijn team gemotiveerd blijft, lost eventuele conflicten op en begeleidt 

zijn teamleden waar nodig. Wanneer er praktische problemen opduiken, is het de verhuizer-
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ploegbaas die oplossingen zal zoeken en beslissingen zal nemen. Bij ernstige problemen zal 

de verhuizer-ploegbaas de dispatching of bedrijfsleider hiervan op de hoogte stellen. 

Instaan voor het welzijn van de teamleden op de werf 

De verhuizer-ploegbaas moet de veiligheid van alle teamleden in het oog houden. Hiervoor 

moet hij zich in de eerste plaats bewust zijn van zijn voorbeeldfunctie bij het opvolgen van de 

veiligheidsvoorschriften. Hij moet veilig gedrag bij zijn teamleden stimuleren en er op toezien 

dat taken worden uitgevoerd door de werknemer die de competenties ervoor bezit. 

Fungeren als aanspreekpunt voor klanten en derden 

De verhuizer-ploegbaas treedt, tijdens de verhuisopdracht, op als aanspreekpunt voor de 

klant. Hij zal met de klant de toestand van de werf bekijken en de werkvolgorde overleggen. 

Hij staat de klant te woord bij vragen of opmerkingen. De verhuizer-ploegbaas moet in staat 

zijn om zich in andere talen (Frans en Engels) uit te drukken. De verhuizer-ploegbaas moet 

geduldig zijn en klantgericht werken om deze taak te volbrengen. 

Tevens staat de verhuizer-ploegbaas ook in voor het contact met derden bij eventuele 

problemen. Hij moet buren, politie,… te woord staan en problemen op een gepaste manier 

trachten op te lossen. 

Werkadministratie doen 

De verhuizer-ploegbaas is vult indien nodig een plaatsbeschrijving, een schaderapport en een 

kwaliteitsbeoordelingsformulier in en laat dit tekenen door de klant. Hij zorgt er eveneens voor 

dat de juiste exemplaren bij de juiste personen terecht komen.  

Bij internationaal transport en overslag naar meubelbewaring is de ploegbaas in staat om een 

inventarisdocument aan te maken. 

Kwaliteitszorg 

De verhuizer-ploegbaas zorgt ervoor dat de vastgelegde termijn zo goed mogelijk wordt 

nageleefd. Hij motiveert de teamleden en om zo klantgericht mogelijk te werken. 

Begeleiden van nieuw personeel 

De verhuizer-ploegbaas staat in voor de begeleiding van nieuw personeel. Hij volgt de 

nieuweling op, begeleidt hem bij (nieuwe) taken en geeft hem feedback over zijn prestaties. 

Samenvattend: 

De belangrijkste taak van een verhuizer-drager is en het aanbrengen van goederen en 
lossen van de verhuiswagen. Ook het inpakken van eenvoudig te behandelen goederen, 
inpakken van een archief en de- en hermontage van standaardmeubilair behoren tot zijn 
taken. Wanneer (een deel van) het gebouw moet beschermd worden, zal de verhuizer-drager 
bescherming aanbrengen alvorens aan de verhuisopdracht te beginnen. Een verhuizer-
drager vult de  werkadministratie in en laat deze, indien nodig, tekenen door de klant. 
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De hoofdtaak van de verhuizer-inpakker is het inpakken van goederen met de juiste 
inpakmaterialen. Het gaat hier over breekbare/ delicate/ waardevolle/ volumineuze goederen 
die een stevige inpak vereisen. Wanneer deze goederen terug moeten worden uitgepakt, zal 
de verhuizer-inpakker hiervoor instaan. Ook het de- en hermonteren van niet-
standaardmeubilair behoort tot de taken van de verhuizer-inpakker. Wanneer de opdracht het 
vereist kan de verhuizer-inpakker ook instaan voor de taken van de verhuizer-drager. 
 
De verhuizer-ploegbaas is in zijn rol als meewerkende leidinggevende, verantwoordelijk 
voor de goede afloop van de verhuisopdracht. Hij staat in voor de werkverdeling binnen zijn 
team. Hij coördineert het hele verhuisproces en zoekt oplossingen bij praktische problemen. 
Ten aanzien van de klant en derden fungeert hij als aanspreekpunt voor alle opmerkingen of 
vragen. Tijdens de werkzaamheden helpt de verhuizer-ploegbaas zijn teamleden waar nodig. 

 

1 . 4 .  D o o r g r o e i m o g e l i j k h e d e n  

Wat betreft de doorgroeimogelijkheden zijn in de praktijk een aantal mogelijke trajecten te 

onderscheiden: 

 Een beginneling zonder enige ervaring start als verhuizer-drager. Een werknemer kan een 
ervaren verhuizer-drager worden en dit zijn hele carrière blijven. 

 Als verhuizer-drager bestaat ook de mogelijkheid om door te groeien tot verhuizer-inpakker. 

 Binnen het bedrijf kan men van verhuizer-inpakker doorgroeien tot verhuizer-ploegbaas als 
er voldoende ervaring is opgebouwd en als men beschikt over leidinggevende capaciteiten. 

 In grotere bedrijven kan een verhuizer doorgroeien naar een plaats binnen een andere 
afdeling van het bedrijf. Het gaat dan om een job als magazijnier, bij de planning of als 
verkoper. Voor deze functies zijn vaak andere competenties belangrijk waardoor deze 
doorgroeimogelijkheden zelden voorkomen. 

Samenvattend 

Een beginner start als verhuizer-drager en kan doorgroeien tot verhuizer-inpakker. Wanneer 
die over voldoende ervaring en leidinggevende capaciteiten beschikt, kan deze eventueel nog 
doorgroeien tot verhuizer-ploegbaas. 

 

De loopbaan van de verhuizer kan dus als volgt verlopen: 

 

Drager  Inpakker  Ploegbaas 
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2.  Taken en Competent ies 

Hieronder volgt de takenanalyse voor de beroepen opgenomen in deze beroepencluster. De 

taken zijn gegroepeerd in takenclusters, die elk een eigen titel kregen. Per taak zullen tevens 

de competenties vermeld worden, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die welbepaalde 

taak. Onder competenties verstaan we de reële en individuele capaciteit om kennis 

(theoretische en praktische kennis), vaardigheden en attitudes in het handelen aan te wenden, 

in functie van de concrete, dagdagelijkse en veranderende werksituatie en in functie van 

persoonlijke en maatschappelijke activiteiten.  

 

Vanaf eind 2004 wordt de takencluster ‘Instaan voor welzijn op het werk’ standaard 

opgenomen in elk beroepsprofiel dat de SERV maakt. Het is een uitgebreide tabel die in 

overleg met alle meewerkende sectoren werd opgesteld en door hen is goedgekeurd. In 

principe is het dus een gestandaardiseerde tabel, waarvan de inhoud wel kan worden 

gespecificeerd indien nodig naargelang het besproken beroep. De takencluster is afkomstig uit 

de nota ‘Welzijn op het werk’ die op aanvraag te verkrijgen is bij de SERV. 

 

De aanleiding voor deze aanvulling is dubbel, namelijk:  

 de kritiek dat er in de oude SERV-profielen te weinig aandacht werd besteed aan welzijn op 
het werk; 

 de vraag van onderwijs om een eenvormige en gestandaardiseerde basistabel te krijgen 
over de taken en competenties die elke beginnende beroepsbeoefenaar moet uitoefenen en 
hebben om welzijn op het werk te garanderen. 

 

De betreffende tabel is dus groter van omvang dan wat in de oudere profielen stond over dit 

thema. We willen evenwel benadrukken dat de omvang van die takentabel geenszins iets zegt 

over het gewicht van deze takencluster in het gehele takenpakket van de beroepsbeoefenaar. 

De operationele kerntaken blijven de belangrijkste taken en competenties bevatten. 

In de toekomst zullen ook dergelijke takentabellen uitgewerkt worden voor de takenclusters 

milieu en kwaliteitszorg. 

 

In dit profiel wordt het takenpakket van een ervaren beroepsbeoefenaar toegelicht. Naast de 

opsomming van taken en competenties van deze ervaren beroepsbeoefenaar wordt eveneens 

aandacht geschonken aan de taken en competenties van een beginnend beroepsbeoefenaar. 

Dit geeft een indicatie van wat iemand moet kennen en kunnen na een basisopleiding. 

 

Wat betreft de taken en competenties zal het voor de verhuizers weinig uitmaken of men aan 

een nationale, internationale of intercontinentale opdracht aan het werken is. Tijdens het 

inpakken zal het er op aankomen om rekening te houden met het feit dat overzeese 
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transporten minder stabiel zijn én dat er geen mogelijkheid is om herbruikbare 

inpakmaterialen, zoals bijvoorbeeld verhuisdekens, te gebruiken. Wanneer een taak specifiek 

bij een bepaald soort verhuis wordt uitgevoerd, staat dit aangegeven. 

 

Takenclusters Verhuizer-drager/ Verhuizer-inpakker 

 Ontvangen van de opdracht (tabel 2.1) 

 Voorzien van het nodige materiaal en gereedschap (tabel 2.2) 

 Beschermen van het gebouw (tabel 2.3) 

 Transportklaar maken van goederen (tabel 2.4) 

 Aanbrengen, laden en lossen van de verhuiswagen of container (tabel 2.5) 

 Uitpakken en hermonteren (tabel 2.6) 

 Installeren en bedienen van de verhuislift (tabel 2.7) 

 Werf in de oorspronkelijke staat herstellen (tabel 2.8) 

 Werkadministratie doen (tabel 2.9) 

 Milieu (tabel 2.10) 

 Welzijn op het werk (tabel 2.11) 
 

Takenclusters Verhuizer-ploegbaas 

 Opdracht ontvangen en controleren van de werf (tabel 2.12) 

 Verdelen van het werk (tabel 2.13) 

 Coördineren en begeleiden van het verhuisproces (tabel 2.14) 

 Instaan voor het welzijn van de teamleden op de werf (tabel 2.15) 

 Fungeren als aanspreekpunt voor klanten en derden (tabel 2.16) 

 Werkadministratie doen (tabel 2.17) 

 Kwaliteitszorg (tabel 2.18) 

 Begeleiden van nieuw personeel (tabel 2.19) 
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LEESWIJZER 

Er zijn twee reeksen takenclusters. Enerzijds de takenclusters voor de verhuizer-drager en de 
verhuizer-inpakker en anderzijds de takenclusters voor de verhuizer-ploegbaas.  
Bij het lezen van deze takenclusters moeten we, zoals reeds vermeld in de afbakening, de 
typische competentieopbouw tussen deze beroepen in het achterhoofd houden. Dit wil 
zeggen dat de verhuizer-inpakker, afhankelijk van de opdracht, ook taken van de verhuizer-
drager zal uitvoeren. De verhuizer-ploegbaas heeft dan wel een aantal taken die hij opneemt 
als leidinggevende, toch zal ook hij meewerken aan alle taken van de andere teamleden. 
Verhuizen is teamwerk, waarbij elk teamlid helpt waar hij kan. 
We hebben de takenclusters van de verhuizer-drager en de verhuizer-inpakker samen 
genomen omdat deze teamleden bij vele taken echt samenwerken en er moeilijk een 
onderscheid te maken is. In de grijze balkjes staat telkens vermeld wie deze taak in de eerste 
plaats zal uitvoeren, wat niet uitsluit dat de andere teamleden hierbij helpen of de taak 
kunnen overnemen.  
De takentabellen die de verhuizer-ploegbaas als leidinggevende opneemt, hebben we apart 
opgenomen, met een duidelijke vermelding dat hij een meewerkende leidinggevende is en 
dus alle taken zal helpen uitvoeren. 

 

Verhuizer-drager, Verhuizer-inpakker 

2 . 1 .  O n t v a n g en  v a n  d e  o p d r ac h t  

Taken Competenties 
  

Drager 
Inpakker 

 Mondeling of schriftelijk ontvangen van de 
opdracht  

 Nederlands kunnen lezen 

 

2 . 2 .  V o o r z i en  v a n  h e t  n o d i g e  m a t e r i a a l  e n  g e r e e d s c h a p  

Taken Competenties 
  

Drager 
Inpakker 

 Afhalen in het magazijn en inladen in de 
verhuiswagen van alle benodigde materialen en 
gereedschappen 

 Kennis van de verschillende materialen en 
gereedschappen 

 Kennis van hulpmaterialen nodig voor het laden 
van de verhuiswagen 

 Inventariseren van al het materiaal  Kunnen lezen en schrijven 

 Kunnen tellen 

 Beheren van de eigen gereedschapskoffer en het 
gezamenlijke gereedschap (o.a. 
schroevendraaier, tang, inbussleutels, 
cuttermes,…) 

 Veilig kunnen opbergen van gereedschap 

 Verantwoordelijkheidszin hebben 

 Ordelijk kunnen werken 
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2 . 3 .  B e s c h e rm e n  v a n  h e t  g e b o u w  

Taken Competenties 
  

Drager 
Inpakker 

 Bescherming aanbrengen aan binnenlift, 
deurlijsten, vloeren, ramen, trappen, 
gangvernauwingen, glazen deuren,… 

 Kennis hebben van de verschillende soorten 
beschermingsmaterialen en ze kunnen 
aanbrengen (b.v. deurprofielen, loper, 
raamprofielen,…) 

 De binnenkant van een lift kunnen beschermen 

 Kunnen werken met PVC-tape, tapehouder en 
cuttermes 

 

2 . 4 .  T r a n s p o r t k l a a r  m a k e n  v a n  g o e d e r e n  

Taken Competenties 
  

Drager 

 Inpakken van eenvoudig te behandelen 
goederen: 
 In een verhuisdoos steken of inwikkelen met 

dekens 
 Labelen van verhuisdozen 
 Toevouwen of toeplakken van de dozen 

 Kennis hebben van de verschillende soorten 
inpakmaterialen voor niet-breekbare goederen en 
ze kunnen gebruiken (vb. inpakpapier, 
matrasbeschermers, verhuisdozen en dekens,…) 

 Economisch kunnen omspringen met 
inpakmateriaal 

 Respectvol kunnen omgaan met persoonlijke 
goederen van de klant  

 De bedrijfsregels i.v.m. etikettering kennen en 
consequent toepassen (voorgedrukte etiketten 
juist kleven, opschrijven van de inhoud van de 
doos, opschrijven bestemming van de doos,…) 

 Aandacht hebben voor de relevantie van 
bepaalde etiketten en opschriften 

 Leesbaar en netjes kunnen schrijven  

 Kunnen begrijpen en toepassen van de 
vastgelegde kleurcodes (bij kantoorverhuis)  

 Kunnen werken met tape en tapemachine  

 Inpakken van een archief 
 Documenten/kaften in dozen steken 
 Labelen van de dozen 
 Toevouwen of toeplakken van de dozen 

 Kennis hebben van inpaktechnieken en 
specifieke inpakmaterialen voor archieven (vb. 
archiefdozen, verrijdbare boekenkasten, …) 

 Consequent de gekregen instructies kunnen 
opvolgen 

 Strikt en nauwkeurig kunnen werken 

 Demonteren van standaardmeubilair (vb. rekken, 
tafels, eenvoudige burelen, …) 

 

 Het basisgereedschap in de gereedschapskoffer 
van de verhuizer kunnen hanteren 
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 Relevante markeringen op onderdelen van 
meubilair kunnen aanduiden i.f.v. de hermontage 

 Kunnen werken met de handboormachine op 
verschillende kwaliteiten van houtsoorten 

 Transportklaar maken van de gedemonteerde 
onderdelen 

 Kennis hebben van de bedrijfsafspraken i.v.m. 
het samenhouden van meubelonderdelen 
(sleutels, vijzen, laden, …) en deze consequent 
naleven 

 Kennis hebben van de inpaktechnieken voor 
meubelonderdelen 

 Ordelijk plaatsen van alle dozen en 
gedemonteerde, ingepakte stukken 

 Ordelijk kunnen werken 

 
Taken Competenties 

  
Inpakker 

 Inpakken of transportklaar maken van breekbare/ 
delicate/ waardevolle/ volumineuze materialen en 
goederen (vb. kader, piano, kunstvoorwerpen, 
servies, wandklok, copier,…) 
 Inwikkelen, tamponneren, bekisten, … 
 Labelen van de dozen 
 Toevouwen of toeplakken van de dozen 

 

 Kennis hebben van inpakmateriaal voor 
breekbare/ delicate/ waardevolle/ volumineuze 
stukken (vb. schilderijhoeken, servieskoffers, 
beschermchips,…)  

 Kennis hebben van inpaktechnieken voor 
breekbare/ delicate/ waardevolle/ volumineuze 
stukken en deze kunnen toepassen (vb. bekisten, 
inwikkelen, feutrage,…) 

 Economisch kunnen omspringen met 
inpakmateriaal 

 Respectvol kunnen omgaan met persoonlijke 
goederen van de klant  

 De bedrijfsregels i.v.m. etikettering kennen en 
consequent toepassen (voorgedrukte etiketten 
juist kleven, opschrijven van de inhoud van de 
doos, opschrijven bestemming van de doos, …) 

 Kennis van symbolen en tekens voor het 
aanduiden van bijvoorbeeld breekbare goederen 

 Aandacht hebben voor de relevantie van 
bepaalde etiketten en opschriften 

 Leesbaar en netjes kunnen schrijven  

 Kunnen begrijpen en toepassen van de 
vastgelegde kleurcodes (bij kantoorverhuis)  

 Kunnen werken met tape en tapemachine (of met 
vingers en breekmes tape kunnen aanbrengen) 

 Demonteren van niet-standaardmeubilair (vb. 
directiemeubilair, art-deco, …) 

 

 Kennis hebben van demontagetechnieken voor 
niet-standaardmeubilair en ze kunnen toepassen 

 Relevante markeringen op onderdelen van 
meubilair kunnen aanduiden i.f.v. de hermontage 

 Het basisgereedschap in de gereedschapskoffer 
van de verhuizer kunnen hanteren 
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 Kunnen werken met de handboormachine op 
verschillende kwaliteiten van houtsoorten 

 Opmaken montageplan  Kunnen schetsen van het meubel met de nodige 
merktekens 

 Nauwkeurig kunnen tekenen en noteren 

 Kunnen beoordelen wanneer een montageplan 
noodzakelijk is 

 Aanbrengen van zegels bij meubelbewaring of 
overzeese verhuis 

 Kennis van verzegelingmethoden 

 

2 . 5 .  A a n b r e n g e n ,  l a d e n  e n  l o s s e n  v a n  d e  v e r h u i s w a g e n  o f  

c o n t a i n er  

Taken Competenties 
  

Drager 

 Aanbrengen en lossen van de verhuiswagen of 
container op aangeven van de verhuizer-inpakker 
of chauffeur 
 

 Kennis hebben van hulpmiddelen voor het heffen 
en dragen van lasten (vb. platte kar, pal bac, 
duiveltje, rolcontainer,…) en ze kunnen 
gebruiken 

 Kennis hebben van ergonomische hef- en 
draagmethoden en ze kunnen toepassen 

 Kennis hebben van de risico´s van overbelasting 
of verkeerde belasting van het lichaam 

 Binnendragen van de goederen op de nieuwe 
bestemming  

 

 Begrijpen wat de labels/etiketten op de goederen 
bedoelen 

 Plattegrond met kleurencodes en pictogrammen 
kunnen lezen en begrijpen (bij een 
kantoorverhuis) 

 Kennis hebben van ergonomische hef- en 
draagmethoden en ze kunnen toepassen 

 Kennis hebben van de risico´s van overbelasting 
of verkeerde belasting van het lichaam 

 Ordelijk kunnen werken 
Inpakker 

 Laden van een particuliere verhuis  Kunnen inschatten van gewicht en stabiliteit 

 Inzicht hebben in volumes 

 Kunnen geven van instructies 

 Kennis hebben van knooptechnieken 

 Een bracing plaatsen in een container  Kennis hebben van de technieken om een 
bracing te plaatsen 

 Inzicht hebben of het noodzakelijk is om al dan 
niet een bracing te plaatsen 

 Kunnen werken met zaag, hamer en nagels. 
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2 . 6 .  U i t p a k k e n  e n  h e rm o n t e r e n  

Taken Competenties 
  

Drager 

 Uitpakken van de eenvoudig te behandelen 
voorwerpen 

 

 Ordelijk kunnen werken 

 Hermonteren van standaardmeubilair  Kennis hebben van montagetechnieken voor 
standaardmeubilair en deze kunnen toepassen 

 Het basisgereedschap in de gereedschapskoffer 
van de verhuizer kunnen hanteren 

 Kunnen werken met de handboormachine op 
verschillende kwaliteiten van houtsoorten 

Inpakker 

 Uitpakken van delicate /breekbare /waardevolle 
of volumineuze goederen 

 Goederen op een voorzichtige manier kunnen 
uitpakken 

 Hermonteren van niet-standaard meubilair  Kennis hebben van montagetechnieken voor 
niet-standaard meubilair en kunnen toepassen  

 Kunnen ophangen van whiteboards, schilderijen, 
… op vaste muren en losse wanden 

 Kunnen lezen en begrijpen van een montageplan 

 Het basisgereedschap in de gereedschapskoffer 
van de verhuizer kunnen hanteren 

 Kunnen werken met de handboormachine op 
verschillende kwaliteiten van houtsoorten 
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2 . 7 .  I n s t a l l e r e n  e n  b ed i e n e n  va n  d e  v e rh u i s l i f t 2 

Taken Competenties 
  

Drager 
Inpakker 

 Verhuislift installeren   Kennis van installatie van verhuisliften 

 Kunnen bepalen waar de verhuislift best 
geplaatst wordt 

 De stabiliteit van een verhuislift kunnen 
verzekeren 

 Kunnen inschatten van de juiste hellingshoek 

 Kennis van de veiligheidsvoorschriften en deze 
strikt naleven 

 Verhuislift bedienen en richtlijnen geven omtrent 
het laden van het liftplateau 

 Kennis hebben van het besturen van een 
verhuislift 

 Kunnen inschatten van gewicht en stabiliteit 

 Kunnen geven en ontvangen van instructies 

 Kennis van de veiligheidsvoorschriften 

 Signalisatie plaatsen rond de verhuislift op de 
openbare weg  

 Kennis van de wettelijke voorschriften voor 
signalisatie rond machines, geplaatst op de 
openbare weg en deze kunnen toepassen 

 

2 . 8 .  W e r f  i n  d e  o o r s p ro n k e l i j k e  s t a a t  h e r s t e l l e n  

Taken Competenties 
  

Drager 
Inpakker 

 Opruimen van de werf 
 Al het manipulatiemateriaal, het gereedschap 

en het resterend inpakmateriaal verzamelen 
en meenemen 

 Het beschermingsmateriaal verwijderen 
 Inventariseren van het gebruikte materiaal 

 Het beschermingsmateriaal kunnen verwijderen 
met zo weinig mogelijk beschadiging 

 De verhuisdekens op een correcte manier 
kunnen opvouwen 

 Kunnen tellen 

 

                                                           
2 Zoals vermeld in de afbakening willen we hier nogmaals benadrukken dat het hier gaat om een extra taak. Niet 

alle verhuizers moeten de verhuislift kunnen plaatsen en besturen. De ervaren verhuizers kunnen in de 
praktijk meestal wel werken met de verhuislift zodanig dat wij het wel nuttig achten om deze takencluster in dit 
profiel op te nemen. 
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2 . 9 .  W e r k a d min i s t r a t i e  d o e n  

Taken Competenties 
  

Drager 
Inpakker 

 Invullen en zo nodig laten tekenen door de klant 
van: 
 Materiaalbon 
 Prestatieblad 
 Verhuisvrachtbrief 

 Kunnen lezen en schrijven in het Nederlands 

 Inzien van het belang van het correct invullen van 
de administratie 

Inpakker 

 Invullen van een inventarisblad bij een 
internationale verhuis of overslag naar 
meubelbewaring 

 Nauwkeurig kunnen tellen 

 Duidelijk leesbaar kunnen schrijven 

 Ontvangen van geldsommen3  Kunnen innen en bewaren van geldsommen 

 Een ontvangstbon kunnen aftekenen voor 
ontvangst 

 

2 . 1 0 .  Mi l i eu  

Taken Competenties 
  

Drager 
Inpakker 

 Sorteren van afval  Kennis hebben en kunnen toepassen van de 
principes van gescheiden afvalverwerking en 
recyclage 

 Recupereren van bepaalde materialen voor 
hergebruik 

 Weten welke materialen in aanmerking komen 
voor hergebruik 

 

2 . 1 1 .  W e l z i j n  o p  h e t  w e r k  

Instaan voor welzijn op het werk betekent in de eerste plaats zorgen voor de eigen veiligheid 

en die van collega’s(/derden) door het naleven van veiligheidsregels en instructies. Het 

betekent ook zorgen voor de eigen gezondheid en die van collega’s(/derden) door onder meer 

aandacht te hebben voor voldoende arbeidshygiëne en voor ergonomisch handelen. 

Dit vertaalt zich in algemene competenties zoals veiligheidsbewust werken en gezondheids- 

en hygiënebewust werken. 

 

                                                           
3 Deze taak komt enkel voor in kleinere bedrijven en bij particuliere woningverhuis.  



Beroepencluster Verhuizingen 

 31

 

Taken Competenties 
  

Drager 
Inpakker 

 Aan de verantwoordelijke melden van 
 ongevallen en incidenten (ook incidenten 

m.b.t. agressie en geweld) 
 elke werksituatie die een ernstig of 

onmiddellijk gevaar met zich meebrengt 
 elk geconstateerd mankement in de 

beschermingssystemen 

 Kennis van interne procedures van de 
onderneming of organisatie inzake het melden 
van incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties 

 Kennis van de mogelijke bronnen van gevaar op 
het werk 

 Kennis van de preventiebeginselen 

 Kunnen herkennen van potentieel gevaarlijke 
situaties 

 Kennis van de regels die van toepassing zijn bij 
het recht op werkonderbreking (o.a. ernstig en 
onmiddellijk gevaar, direct melden aan de 
werkgever) 

 Inzicht hebben in het belang van een goede 
communicatie inzake veiligheid en gezondheid 

 Inzicht hebben in het belang van deze meldplicht 
in functie van preventie 

 Bijstand verlenen aan de werkgever of de 
verantwoordelijk gestelde werknemer en hem in 
staat  stellen 
 alle taken uit te voeren of aan alle 

verplichtingen te voldoen m.b.t. veiligheid en 
gezondheid 

 ervoor te zorgen dat het arbeidsmilieu en de 
arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen 
risico’s opleveren voor de veiligheid en 
gezondheid binnen hun werkterrein 

 Instructies correct kunnen opvolgen 

 Kennis van de preventiebeginselen 

 Inzicht hebben in het belang van een goede 
communicatie inzake veiligheid en gezondheid 

 Inzicht hebben in het belang van deze bijstand in 
functie van preventie en risicobeheersing 

 Verantwoordelijkheidszin hebben 

 Veiligheidsbewust werken 

 Adequaat optreden in geval van nood/ brand 
 collega’s en verantwoordelijke verwittigen 
 bij brand o.a. hulpdiensten oproepen, juiste 

blusmiddelen gebruiken, geen liften 
gebruiken, laag op de grond blijven bij veel 
rook 

 Adequaat kunnen reageren in noodsituaties  

 Kennis van het nood- en evacuatieplan van de 
onderneming of organisatie 

 Kennis van de regels die van toepassing zijn bij 
het recht op werkonderbreking (o.a. ernstig en 
onmiddellijk gevaar, direct melden aan de 
werkgever) 

 Kennis van de vuurdriehoek (zuurstof, energie en 
brandbare stof)  

 Kennis van soorten branden (klasse A, B, C en 
D) en blusmiddelen 

 Kennis van EHBO, zoals dat van elke burger mag 
verwacht worden 
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Taken Competenties 

  
Drager 
Inpakker 

 Ergonomisch werken  Kennis hebben van de risico’s van overbelasting 
of verkeerde belasting van het lichaam 

 Kennis hebben van de basisprincipes voor het 
hanteren van lasten zonder risico’s 

 Juiste hef- en tilbewegingen kunnen toepassen 

 Correct kunnen hanteren van voorziene 
hulpmiddelen bij heffen en tillen 

 Signaleren van stresssituaties aan de 
verantwoordelijke 

 Kennis hebben van het begrip stress op het werk 

 Op een positieve wijze bijdragen tot het 
preventiebeleid dat wordt tot stand gebracht in 
het kader van de bescherming van de 
werknemers tegen geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk 

 Zich onthouden van iedere daad van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 
werk 

 Weten wat onder geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt 
verstaan 

 Kennis hebben van de maatregelen vastgelegd 
door de onderneming betreffende de 
bescherming van werknemers tegen geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het 
werk 

 Respectvol kunnen omgaan met collega’s 

 Eigen deskundigheid inzake veiligheid en 
gezondheid opbouwen, door het volgen van 
opleidingen (op vraag van/aangeboden door de 
werkgever) 

 Inzicht hebben in het belang van opleiding in het 
kader van preventie 

 het geleerde in de praktijk kunnen brengen 

 kritisch kunnen zijn over eigen houding en 
handelen 

 Arbeidsmiddelen gebruiken zoals het moet. Dit 
houdt o.a. in: 
 Geregeld controleren en onderhouden van 

arbeidsmiddelen 
 Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 

als het nodig is  
 Gereedschap alleen gebruiken voor het werk 

waarvoor het gemaakt is  
 Veilig opbergen van gereedschap 

 Oplettend zijn 

 Nauwkeurig de veiligheidsvoorschriften kunnen 
toepassen 

 Kennis hebben van de werking van de machine 
en/of gereedschappen 

 Kennis hebben van de risico’s en 
beheersmaatregelen voor het gebruik van 
machines en gereedschappen 

 Kunnen beoordelen of het gereedschap nog goed 
(en dus veilig) is 

 Persoonlijke beschermingmiddelen op de juiste 
manier gebruiken. Dit houdt o.a. in: 
 Veiligheidsschoenen dragen 
 Handschoenen, helm, fluorescerende vest 

dragen wanneer het moet 

 Kennis hebben van de situaties waarin 
persoonlijke beschermingsmiddelen moeten 
worden gedragen 

 Zich bewust zijn van de eigen 
verantwoordelijkheid voor het dragen van 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
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Verhuizer-ploegbaas 

We willen hier nogmaals benadrukken dat onderstaande tabellen aanvullende taken bevatten 

voor de verhuizer-ploegbaas in zijn rol als leidinggevende. De verhuizer-ploegbaas is echter 

een meewerkende leidinggevende. Hij zal dus alle taken van de verhuizer-drager en 

verhuizer-inpakker helpen uitvoeren.  

 

2 . 1 2 .  O n t v a n g en  v a n  d e  o p d r ac h t  e n  c o n t ro l e r e n  v an  d e  

w e r f  

Taken Competenties 
  

 Ontvangen en bestuderen van de opdrachtfiche 
(instructierapport) 

 Kunnen lezen en interpreteren van een 
opdrachtfiche (instructierapport) 

 Kunnen lezen en interpreteren van een 
plattegrond 

 Bij aankomst op de werf: 
 controleren of de gemaakte afspraken met de 

verkoper zijn nagekomen en afwijkingen aan 
de werkgever melden 

 controleren of er reeds bestaande 
omgevingsschade is en melden van deze 
omgevingsschade aan de klant en de 
werkgever 

 Communicatief vaardig zijn 

 

2 . 1 3 .  V e r d e l e n  v a n  h e t  w e r k  

Taken Competenties 
  

 Bepalen van de werkmethode en volgorde van 
uitvoering van de werken 

 Weten welke de verschillende taken zijn die 
moeten uitgevoerd worden en hoeveel tijd ze in 
beslag nemen 

 Een efficiënte werkmethode kunnen bepalen  

 Kunnen beoordelen of demontage van bepaalde 
meubelen nodig is 

 Team briefen over de opdracht en verdelen van 
het werk tussen de teamleden 

 Communicatief vaardig zijn 

 Kunnen verdelen van taken, rekening houdend 
met ervaring, interesse van de teamleden 
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2 . 1 4 .  C o ö r d i n er e n  e n  b eg e l e i d e n  v a n  h e t  ve r h u i s p ro c e s  

Taken Competenties 
  

 Leiding geven en opvolgen van de teamleden  Kunnen geven van opdrachten 

 Kunnen motiveren met het oog op een goede 
taakuitvoering 

 Kunnen begeleiding geven, aangepast aan de 
individuele werknemer 

 Kunnen hanteren van conflicten 

 Communicatief vaardig zijn 

 Oplossingen zoeken bij praktische problemen  Kunnen stapsgewijs probleemoplossend denken 
en handelen 

 Beslissingen kunnen nemen  

 Problemen kunnen communiceren naar de 
dispatching 

 

2 . 1 5 .  I n s t a a n  v o o r  h e t  w e l z i j n  v a n  d e  t e a m l e d e n  o p  d e  w e r f  

Taken Competenties 
  

 Stimuleren van veilig gedrag op de werf en 
afremmen van onveilig gedrag 

 Kunnen toepassen van methoden die veilig 
werken bevorderen 

 Kunnen motiveren, aanmoedigen en stimuleren 

 Vervullen van een voorbeeldfunctie voor het 
opvolgen van de voorschriften betreffende 
veiligheid en gezondheid 

 Zich ten allen tijde bewust zijn van de 
voorbeeldfunctie die men vervult 

 Kennis hebben en kunnen toepassen van 
veiligheidsvoorschriften 

 Oog hebben voor nooduitgangen 

 Er op toezien dat de taken worden uitgevoerd 
door goed opgeleide en geïnstrueerde 
werknemers 

 Kennis van de competenties van de teamleden 

 Instructies kunnen geven 
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2 . 1 6 .  F u n g e r e n  a l s  a a n s p r e e k p u n t  v o o r  k l a n t e n  e n  d e r d e n  

Taken Competenties 
  

 De klant te woord staan bij vragen en 
opmerkingen 

 

 Communicatief vaardig zijn 

 Frans en Engels kunnen begrijpen en zichzelf 
verstaan kunnen maken 

 Geduldig, vriendelijk en beleefd zijn 

 Communiceren met eventuele derden (buren, 
politie, …) bij problemen en deze melden aan de 
werkgever 

 Probleemoplossend kunnen denken 

 Communicatief vaardig zijn 

 Sociaal vaardig zijn 

 Geduldig zijn 

 De klant uitleg geven over de procedure bij een 
schadegeval 

 Communicatief vaardig zijn 

 Kennis van de procedure bij een schadegeval 

 

2 . 1 7 .  W e r k a d min i s t r a t i e  d o e n  

Taken Competenties 
  

 Indien nodig invullen en laten tekenen door de 
klant van 
 plaatsbeschrijving 
 schaderapport 
 kwaliteitsbeoordelingsformulier 

 Nauwkeurig kunnen noteren 

 Inzien van het belang van het invullen van de 
administratie 

 Een inventaris opmaken (bij internationaal 
vervoer of overslag naar meubelbewaring)4 

 Kennis van de opmaak van een 
inventarisdocument 

 Netjes en duidelijk leesbaar kunnen schrijven 

 Inzien van het belang van het invullen van de 
administratie 

 

2 . 1 8 .  K w a l i t e i t s z o r g  

Taken Competenties 
  

 De vastgelegde termijn voor een opdracht 
naleven 

 Snel en efficiënt kunnen werken 

 Kunnen motiveren van de teamleden 

 Zorgen voor een kwaliteitsvolle verhuis  Klantgericht kunnen werken 

 Inzien dat de sociale houding een belangrijk 
kwaliteitscriterium is bij een verhuis 

 

                                                           
4 De taal waarin de inventaris wordt opgemaakt is bedrijfsafhankelijk.  
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2 . 1 9 .  B e g e l e i d e n  v a n  n ie u w  p e r s o n e e l  

Taken Competenties 
  

 Begeleiding van stagiair of nieuweling  De begeleiding kunnen aanpassen aan het 
niveau van de individuele medewerker 

 Kunnen doorgeven van ervaring 

 Feedback geven over het functioneren van de 
stagiair of nieuweling 

 Kunnen observeren en opvolgen van het gedrag 
van de stagiair of nieuweling 

 Communicatief vaardig zijn 

 

2 . 2 0 .  B e g i n n e n d e  b e r o e p s b e o e f e n a a r  

Onder beginnend beroepsbeoefenaar verstaan we iemand die een volledige basisopleiding 

heeft doorlopen. Dit is een duidelijk onderscheid met de aanwervingsvereisten die bedrijven 

hanteren. Deze aanwervingsvereisten hangen nauw samen met de situatie op de arbeidsmarkt 

en kunnen, wanneer moeilijk geschikt personeel te vinden is, minimaal zijn. 

 

Na het volgen van een volledige basisopleiding wordt van een beginnend beroepsbeoefenaar 

verwacht dat hij het niveau van de verhuizer-inpakker haalt. Hij zal in staat moeten zijn om alle 

voorbereidende taken (klaarzetten van het materiaal, aanbrengen van 

beschermingselementen) uit te voeren. Ook wordt van hem verwacht dat hij bij het inpakken 

de technieken beheerst om breekbare/ delicate/ waardevolle/ volumineuze goederen in te 

pakken. Een beginnend beroepsbeoefenaar moet zowel standaard- als niet-

standaardmeubilair kunnen de- en hermonteren. Hij kan overweg met het manipulatiemateriaal 

en kan op een ergonomisch verantwoorde wijze de verhuiswagen laden en lossen. Het 

vastzetten van de lading met een bracing heeft hij onder de knie. De beginnend 

beroepsbeoefenaar helpt bij het opruimen van de werf en het verwijderen van de 

beschermingselementen. Net zoals elke werknemer moet de beginnend beroepsbeoefenaar bij 

zijn functioneren de richtlijnen met betrekking tot milieu en welzijn op het werk volgen. 

 

3.  Competent ies 

Onder competenties verstaan we het samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en 

houdingen, dat aantoonbaar ontleend is aan concrete handelingen en/of taken die voorkomen 

in de beroepsuitoefening van de verhuizer-drager, verhuizer-inpakker en verhuizer-ploegbaas. 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens de algemene beroepskennis, de 

sleutelvaardigheden en de specifieke vereisten, waarover de verhuizer-drager, de verhuizer-

inpakker en de verhuizer-ploegbaas moet beschikken. 
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Wij willen er ook de nadruk op leggen dat niet elke competentie bij elke verhuisopdracht even 

belangrijk is. Het gewicht van een bepaalde taak is afhankelijk van het soort verhuis. Zo wordt 

bij een kantoorverhuis zeer weinig door de verhuizer ingepakt. De verhuisdozen worden door 

de klant gevuld, de verhuizer staat in voor de demontage van het meubilair en het effectieve 

verhuizen. Het spreekt voor zich dat de competenties rond het inpakken, hier dan ook minder 

belangrijk zijn. Anderzijds gebeurt een kantoorverhuis in een sterk afgelijnd tijdsbestek. 

Competenties rond efficiëntie en flexibiliteit zullen dus zwaarder doorwegen.  

Bij een woningverhuis kan je de zaak omdraaien en stellen dat de inpak één van de 

belangrijkste taken is, waardoor die competenties bij deze opdrachten zwaarder doorwegen. 

 

3 . 1 .  A l g e m e n e  b e r o e p s k e n n i s  

LEESWIJZER 

Door de duidelijke competentieopbouw tussen de drie besproken beroepen in deze cluster 
beschrijven we hun competenties samen. In de tabel staat telkens met een X aangegeven 
voor welk beroep deze competentie geldt. Zo komt duidelijk naar voor dat de verhuizer-drager 
en de verhuizer-inpakker bepaalde competenties niet moeten bezitten. Door de 
competentieopbouw spreekt het voor zich dat de verhuizer-ploegbaas alle competenties zal 
moeten bezitten.  
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Kennis van materialen 

Kennis van de verschillende beschermingsmaterialen.  

Kennis van de verschillende inpakmaterialen. 

Kennis van de verschillende materialen om te labelen (etiketten, 

kleurmarkering, geschreven markering, …). 

Weten welke materialen geschikt zijn voor hergebruik. 

Kennis van de opbergtechnieken voor materialen. 

X X X 

Kennis van inpaktechnieken 

Kennis van de bedrijfsregels i.v.m. het labelen van de dozen. 

Kennis van de inpaktechnieken voor een archief. 

X X X 

Kennis van inpaktechnieken voor breekbare/ waardevolle / delicate of 

volumineuze goederen. 

Kennis van de verschillende inpakmethoden afhankelijk van de 

transportwijze. 

Kennis van verzegelingsmethoden. 

Kunnen plaatsen van een bracing. 

 X X 

Kennis van gereedschappen en hulpmiddelen 

Kennis van het basisgereedschap en het kunnen gebruiken. 

Kunnen werken met tape en tapehouder. 

Kunnen werken met de handboormachine op verschillende kwaliteiten 

van houtsoorten. 

Kennis van de verschillende manipulatiemiddelen voor het heffen en 

dragen en het correcte gebruik ervan. 

X X X 

Kunnen werken met zaag en hamer.  X X 
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Kennis van de- en montagetechnieken 

Kennis van technieken voor het monteren en demonteren van 

standaardmeubilair. 

Kennis van bedrijfsafspraken rond het bijeenhouden van gedemonteerde 

onderdelen. 

Kunnen aanbrengen van relevante markeringen i.f.v. de hermontage. 

X X X 

Kennis van technieken voor het monteren en demonteren van niet-

standaard meubilair. 

Kennis van montageplannen; kunnen opmaken en begrijpen. 

Kennis van ophangtechnieken op losse wanden en vaste muren. 

 X X 

Kennis van verhuisliften5 

Kennis van de verhuisliften, hun doel en mogelijkheden. 

Kennis van de installatie van verhuisliften. 

Kunnen bepalen waar de verhuislift moet staan. 

Kunnen garanderen van stabiliteit van de verhuislift. 

Kennis van de werkingsprincipes en de bediening van de verhuislift. 

Kennis van de veiligheidsvoorschriften. 

Kennis van de signalisatie rond de verhuislift op de openbare weg. 

X X X 

Kennis van ergonomie voor het heffen en dragen 

Kennis van de basisprincipes van het hanteren van lasten zonder 

risico´s. 

Kennis van de juiste hef- en draagtechnieken. 

Kennis van de risico´s van overbelasting of verkeerde belasting van het 

lichaam (belasting van de rug, gewrichten en spieren, …). 

X X X 

Kennis van de risico´s en beheersmaatregelen voor struikelen, uitglijden, vallen 

Weten welke situaties in de eigen werksituatie struikelen, uitglijden of 

verstappen tot gevolg kunnen hebben. 

Kennis van methoden om de risico´s bij het lopen te voorkomen: 

wegnemen, orde en netheid nastreven. 

X X X 

                                                           
5 Enkel van toepassing voor beroepsbeoefenaars die hiervoor een interne of externe opleiding hebben gevolgd. 
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Talenkennis 

Vlot Nederlands kunnen spreken in functie van het communiceren met de 

collega´s en de klant.6  

Nederlands kunnen lezen en schrijven (planning begrijpen, labeling van 

de dozen, werkadministratie invullen). 

X X X 

Zich in het Frans en het Engels kunnen uitdrukken en het begrijpen i.f.v. 

de communicatie met de klanten. 

  X 

Kennis van het milieu 

Kennis van de principes van gescheiden afvalinzameling. 

Kennis van de recycleerbare materialen of componenten. 

X X X 

Basiskennis van de wetgeving met betrekking tot het welzijn op het werk 

Kennis van het doel en de uitgangspunten van de wetgeving met 

betrekking tot welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk 

(Wet van 4 augustus 1996, ARAB en Codex). 

Kennis van de werking van P- en S- verhuizerkaarten 

Kennis van de rechten en plichten van de werknemer met betrekking tot 

welzijn op het werk. 

Kennis van de rol van de interne en externe diensten voor preventie en 

bescherming op het werk. 

Kennis van de functie en bevoegdheden van door de overheid 

aangewezen toezichthoudende instanties met betrekking tot 

arbeidsomstandigheden (o.a. arbeidsinspectie). 

Kennis van de regels die van toepassing zijn bij het recht op 

werkonderbreking (o.a. ernstig en onmiddellijk gevaar, direct melden aan 

de werkgever). 

X X X 

Kennis van de terminologie met betrekking tot welzijn op het werk 

Kennis van de begrippen veiligheid en gezondheid. 

Kennis van de begrippen gevaar, risico, schade, ongeval en incident. 

Kennis van de begrippen preventie en risicobeheersing. 

Kennis van de begrippen stress, geweld, pesterijen en ongewenst 

seksueel gedrag op het werk. 

X X X 

                                                           
6 Bedrijven waar zowel Franstalige als Nederlandstalige werknemers aan de slag zijn, vragen een tweetaligheid in 

die mate dat men de collega’s verstaat en zichzelf verstaanbaar kan maken. 
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Kennis van het beleid van de onderneming/organisatie met betrekking tot het welzijn op het 

werk 

Kennis van de veiligheidsregels en instructies in de 

onderneming/organisatie. 

Kennis van de interne procedures van de onderneming/organisatie 

inzake het melden van incidenten of ongevallen. 

Kennis van het nood- en evacuatieplan van de onderneming/organisatie. 

Kennis van de maatregelen vastgelegd door de onderneming/organisatie 

betreffende de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen 

en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

Kennis hebben van de richtlijnen binnen het bedrijf omtrent EHBO en 

maatregelen te nemen bij brand. 

X X X 

Kennis van ongevallen 

Kennis van de mogelijke bronnen van gevaar op het werk. 

Kennis van ongevallenpreventie met aandacht voor de mens, de 

techniek, de omgeving en de organisatie. 

Kennis van de preventiebeginselen. 

Kennis van manieren om gevaarlijke situaties op te heffen. 

Gevaarlijke handelingen kunnen herkennen en kennis hebben van 

manieren om deze te verbeteren. 

Kennis van de procedures voor rapportering van ongevallen en bijna 

ongevallen. 

X X X 

Basiskennis van brandblussen en EHBO 

Kennis van brandblussen. 

Kennis van de vuurdriehoek (zuurstof, energie en brandbare stof). 

Kennis van soorten branden (klasse A, B, C en D) en blusmiddelen. 

Kennis van EHBO, zoals dat van elke burger mag verwacht worden. 

X X X 

Kennis van veiligheidssignalisatie 

Kennis van de verschillende soorten tekens, symbolen, borden, kleuren 

voor verbod, gebod, waarschuwing, redding en aanwijzingen, 

brandbestrijding, gascilinders 

Kennis van de gevaarsaanduidingen op etiketten 

Kennis van de R- en S-zinnen 

Kennis van de aanduidingen voor de brandklassen, elektriciteit, CE-

keurmerk,… 

X X X 
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Kennis van arbeidsmiddelen 

Kennis van de werking en de toepassingen van machines en 

gereedschappen 

Kennis van de bedieningsschakelaars aan de machines en 

gereedschappen (noodstop/dodemansknop) 

Kennis van de risico's en de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het 

werken met machines.  

Kennis van de risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het 

werken met handgereedschap.  

Kennis van de risico's en de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het 

gebruik van mechanisch gereedschap.  

Kennis van de functie van steekflenzen en toepassingsvoorbeelden 

Kennis van de inhoud  van veiligheidsinstructiekaarten 

Kennis van het belang van preventief onderhoud 

X X X 

Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen 

Kennis van de voorschriften m.b.t. de draagplicht van persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

Kennis van het correct dragen van de persoonlijke 

beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, helm en 

fluorescerende vest). 

X X X 

Kennis van administratie 

Kunnen invullen van materiaalbon, prestatieblad en verhuisvrachtbrief. X X X 

Kunnen invullen van een inventaris.  X X 

Kunnen opmaken van een inventaris. 

Kunnen invullen van een schaderapport, plaatsbeschrijving en 

kwaliteitsbeoordelingsformulier. 

Kennis van de procedure bij een schadegeval. 

  X 

Kennis van de organisatie van een verhuisteam 

Kennis van de verschillende capaciteiten van zijn teamleden. 

Kennis van de verschillende taken tijdens een verhuisproces. 

Kennis van een goede taakverdeling.  

Kennis van motivatietechnieken en conflicthandhaving. 

Kunnen geven van aangepaste begeleiding. 

  X 
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3 . 2 .  S l e u t e l v a a r d i g h e d e n  

Sleutelvaardigheden verwijzen naar de vaardigheden en attitudes die noodzakelijk zijn voor de 

uitoefening van het beroep van verhuizer. 

Onderstaande sleutelvaardigheden werden reeds als belangrijk voor dit beroep aangeduid. 

LEESWIJZER 

In onderstaande tabel hebben we eerst de sleutelvaardigheden voor de verhuizer-drager 
opgesomd. Door de competentieopbouw tussen de beroepen zullen de verhuizer-inpakker 
en verhuizer-ploegbaas deze sleutelvaardigheden ook moeten bezitten. De verhuizer-
ploegbaas zal niet alleen de sleutelvaardigheden van de verhuizer-drager en verhuizer-
inpakker moeten bezitten, hij zal ook de sleutelvaardigheden die voortvloeien uit zijn rol als 
leidinggevende moeten beheersen. Wanneer de werknemer een niveau stijgt zullen er dus 
sleutelvaardigheden bijkomen, bovenop deze die hij als verhuizer-drager beheerste. 

 
Sleutelvaardigheid Omschrijving 
Verhuizer-drager 
Verhuizer-inpakker 

 Bereid zijn te leren De werknemer is bereid de eigen competenties te 
verbreden en te verdiepen, bijvoorbeeld door middel 
van het aanleren van nieuwe inpakmethodes/ (de-
)montagetechnieken. Hij is bereid informatie/ uitleg te 
vragen aan collega´s. 

 Economisch ingesteld zijn De werknemer kan rationeel omspringen met het 
gebruik van inpak- en beschermmaterialen.  
Hij tracht het tijdsbestek van een opdracht na te 
leven door een goed werktempo aan te houden. 

 Flexibel zijn De werknemer is in staat om zich aan te passen aan 
steeds wisselende arbeidsomstandigheden/locaties 
en steeds andere inboedels, goederen,… 
De werknemer kan omspringen met wisselende 
werkuren, hij is bereid om ook buiten de kantooruren 
en tijdens het weekend te werken. 
De werknemer is bereid ´s avonds langer te werken 
wanneer een opdracht uitloopt. 
De werknemer is bereid bij internationale 
verhuizingen in het buitenland te verblijven. 

 Gezondheidsbewust zijn Bij het uitvoeren van taken heeft de werknemer 
aandacht voor de impact op de gezondheid en 
aandacht voor de preventieve maatregelen die men 
kan nemen. Bijvoorbeeld; op een ergonomische 
manier lasten heffen, tillen en dragen, kledij 
aanpassen aan de weersomstandigheden, het 
rookverbod respecteren … 

 Handig zijn De werknemer is in staat om op een vlugge en 
behendige manier om te springen met gereedschap 
en goederen en kan op een veilige en vlotte manier 
goederen hanteren en verplaatsen. 

 Hygiëne bewust werken De werknemer past de principes van algemene en 
persoonlijke hygiëne toe.  
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Verhuizer-drager 
Verhuizer-inpakker 

 Imagobewust zijn De werknemer is zich ervan bewust dat hij het 
uithangbord is van de firma en hij stemt daar zijn 
handelingen en voorkomen op af, door bijvoorbeeld 
het gepast dragen van het bedrijfsuniform, 
beleefdheid, houding, … 

 Klantgericht zijn De werknemer kan in elke situatie reageren op een 
vriendelijke, beleefde, respectvolle manier. Hij 
handelt steeds met het oog op de tevredenheid van 
de klant. Zoals bijvoorbeeld: niet roken in de 
gebouwen van de klant, de goederen van de klant 
met respect behandelen, toestemming vragen 
alvorens gebruik te maken van drank/ radio/ … 

 Nauwkeurig kunnen werken De werknemer is in staat om de opgelegde regels 
over het inpakken en labelen van documenten/ 
archieven te volgen en er zich consequent aan te 
houden. 
Bij het tellen van de materialen en de goederen gaat 
de werknemer nauwkeurig te werk. 

 Ordelijk kunnen werken De werknemer is zich bewust van de noodzaak van 
een ordelijke werf in functie van de veiligheid en de 
perceptie van de klant. 

 Teamgericht kunnen werken De werknemer is in staat om gemeenschappelijk en 
collegiaal aan eenzelfde taak te werken. De 
werknemer is zich bewust van het feit dat iedereen 
hetzelfde doel nastreeft en stelt zich hulpvaardig op 
t.a.v. collega´s. De werknemer luistert naar richtlijnen 
van collega´s en volgt de afspraken. De werknemer 
kan op een gepaste manier omspringen met 
opbouwende kritiek. 

 Veiligheidsbewust werken Een werknemer werkt veiligheidsbewust wanneer 
een veilige manier van werken een evident onderdeel 
van zijn handelen wordt. Het betekent ook dat de 
werknemer in staat is kritisch naar het eigen 
handelen te kijken voor wat betreft de veiligheid en 
om het, indien nodig, bij te sturen. Veilig werken 
betekent dat de werknemer tijdig kan herkennen van 
wat fout kan gaan en er gepast op kan reageren. De 
werknemer zal bijvoorbeeld bij het besturen van de 
verhuislift de veiligheidsvoorschriften opvolgen. 

 Verantwoordelijkheidszin hebben De werknemer is in staat zijn om de 
verantwoordelijkheid over een eigen 
gereedschapskoffer te dragen. Hij is bereid om op 
een verantwoorde manier met materiaal om te 
springen.  
De werknemer heeft aandacht voor de gevolgen van 
het niet- signaleren van defecten aan materialen of 
voertuigen.  
Hij heeft inzicht in de eigen mogelijkheden en 
beperkingen (de werknemer zal bijvoorbeeld geen 
verhuislift besturen wanneer hij dit nog niet geleerd 
heeft) 
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Verhuizer-ploegbaas 

 Beslissingen kunnen nemen De werknemer is in staat om bepaalde beslissingen 
te nemen in functie van het takenpakket en de goede 
werking binnen het team. 
Bij problemen moet de werknemer beslissingen 
kunnen nemen en moet hij kunnen oordelen wanneer 
de dispatching/bedrijfsleider moet verwittigd worden 

 Communicatief vaardig zijn De werknemer kan de collega´s briefen over een 
opdracht en is in staat om duidelijke boodschappen 
uit te wisselen met de dispatching/planning over de 
voortgang, de organisatie van het werk.  
Tegenover de klant en eventuele derden kan hij zich 
duidelijk uitdrukken.  
De werknemer kan feedback geven aan de 
beginneling over zijn prestaties en gedrag. 

 Geduldig zijn Zowel naar de klant toe als naar het team moet de 
werknemer zijn kalmte bewaren. Bij problemen met 
de klant of omstaanders (buren, politie, …) moet hij 
deze op een diplomatische, rustige manier kunnen 
oplossen.  
Bij het begeleiden van beginnelingen moet de 
werknemer gepast reageren op fouten en uitleg 
kunnen geven. 

 Kwaliteitsbewust werken De werknemer moet weten aan welke vereisten een 
verhuisopdracht moet voldoen en moet bereid zijn 
zich in te spannen om tijdens de uitvoering van het 
werk aan de vereisten te voldoen. Hij moet 
bijvoorbeeld oog hebben voor de bescherming van 
het gebouw, voldoende bescherming van de 
goederen, tijd in de gaten houden, … 

 Kunnen organiseren De werknemer is in staat om taken te verdelen zodat 
op een efficiënte manier kan worden gewerkt. Hij kan 
op een snelle manier de juiste werkmethode en 
volgorde bepalen. 

 Leiding kunnen geven De werknemer is in staat zijn om een team te sturen 
en te begeleiden bij hun taken. Hij moet op een 
vakkundige manier de taken kunnen verdelen onder 
zijn team en de teamleden superviseren. 
Hij moet begeleiding kunnen geven, aangepast aan 
het niveau van de individuele werknemer. 

 Problemen kunnen oplossen De werknemer moet zich kunnen behelpen in 
onverwachte situaties. Zowel de praktische 
problemen tijdens een verhuisopdracht als 
problemen bij contact met eventuele derden moet hij 
kunnen oplossen. 
Hij ziet wanneer er een probleem is, waar het precies 
gesitueerd is en kan er een oplossing voor aanreiken.  

 Verantwoordelijkheidszin hebben In staat zijn om de verantwoordelijkheid voor een 
opdracht en voor het hele team op zich te nemen. 
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Overzicht belangrijkste vaardigheden per beroep: 

 

Verhuizer-drager Verhuizer-inpakker Verhuizer-ploegbaas 

 Bereid zijn te leren 

 Flexibel zijn 

 Gezondheidsbewust zijn 

 Imagobewust zijn 

 Teamgericht kunnen werken 

 Economisch ingesteld zijn 

 Imagobewust zijn 

 Klantgericht zijn 

 Veiligheidsbewust werken 

 Nauwkeurig kunnen werken 

 Communicatief vaardig zijn 

 Kunnen organiseren 

 Veiligheidsbewust werken 

 Verantwoordelijkheidszin 

hebben 

 

3 . 3 .  S p e c i f i e k e  v e r e i s t e n  

De beroepsbeoefenaar moet ook over een aantal specifieke vereisten beschikken voor het 

uitoefenen van het beroep: 

 De beroepsbeoefenaar moet beschikken over een goede gezondheid. Hiervoor wordt bij de 
aanwerving een medische controle gehouden, die jaarlijks wordt herhaald. 

 Voor het rijden met de bestelwagen moet een 5-jaarlijkse controle van de ogen gebeuren. 
Bij werknemers ouder dan 55 jaar gebeurt dit om de drie jaar. 

LEESWIJZER 

Zoals reeds in de afbakening vermeld, zijn er tussen de drie besproken beroepen veel 
gelijkenissen op het gebied van context waarin wordt gewerkt. In de volgende paragrafen 
waarin deze context wordt verduidelijkt hanteren we dan ook de algemene term verhuizer, 
zonder een specifiek onderscheid te maken tussen verhuizer-drager, verhuizer-inpakker of 
verhuizer-ploegbaas. De algemene term verhuizer dekt deze drie beroepen.  

 

4.  Bijzondere arbeidsomstandigheden 

Met bijzondere arbeidsomstandigheden worden die arbeidsomstandigheden bedoeld, die 

typisch zijn voor het beroep én de mogelijke risico’s die hiermee verbonden zijn.  

 

Voor de verhuissector gelden volgende typische omstandigheden: 

 Fysiek belastende arbeid: De verhuizers heffen, tillen en dragen verschillende types van 
lasten. 

 Flexibele werkuren: Avond- en zaterdagwerk is vrij frequent. De verhuizer heeft zelden 
vaste werkuren. 

 Verhuizen is een afwisselende job: Er wordt gewerkt op verschillende locaties en met 
telkens andere goederen. 

 Verblijf in het buitenland mogelijk bij internationale (vnl. industriële) opdrachten. 
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We geven hier ook een overzicht van een aantal beroepsspecifieke risico’s en mogelijke 

preventieve maatregelen. 

 Transporteren en verplaatsen 
Gevaar/risico: De verhuizer moet verschillende zaken heffen, tillen en dragen. Hierbij is er een 

groot risico op rug- en gewrichtsletsels. Ook struikelen en vallen behoren tot de risico´s van 

het verhuizen. 

Preventie: De verhuizer moet ergonomisch verantwoorde houdingen aannemen. Hij moet 

zoveel mogelijk gebruik maken van de voorziene hulpmiddelen bij het tillen en dragen. 

Wanneer nodig moet hij de hulp van collega’s inroepen. 

De verhuizers worden jaarlijks onderworpen aan een geneeskundig onderzoek dat specifiek 

op deze risico´s is gericht. 

Door de werf steeds ordelijk te houden en geen materialen te laten rondslingeren wordt het 

risico op struikelen verminderd. 

 Werken met arbeidsmiddelen 
Gevaar/risico: Tijdens het werken met het gereedschap, de inpakmaterialen en tijdens het 

verplaatsen van goederen is er een risico op kleinere arbeidsongevallen zoals snijwonden, 

kneuzingen, verbrijzeling van vingers of tenen, … 

Preventie: Het dragen van veiligheidsschoenen en eventueel splitleren handschoenen. Het 

leren werken met aandacht voor de veiligheid van eigen en andermans lichaam. Het 

gereedschap enkel gebruiken waarvoor het dient en het op een correcte manier hanteren. 

 Doorlopend binnen en buitenwerk 
Gevaar/risico: Doordat de verhuizer tijdens het aanbrengen van de goederen telkens van 

binnen naar buiten gaat moet hij bestand zijn tegen temperatuurwisselingen. 

Preventie: Het dragen van aangepaste kledij; het uniform van de verhuizer bestaat uit een 

lange broek, T-shirt, trui, bodywarmer en regenvest. 

 

5.  Arbeidsorganisat ie  

De beroepsbeoefenaars werken meestal in team. Hieronder schetsen we de hiërarchische 

verhoudingen binnen een verhuisteam. 

 

De samenstelling van een team is afhankelijk van de verhuisopdracht. Vaste teams komen in 

de praktijk zelden voor. Het is de bedrijfsleider of planningsdienst die bepaalt wie voor een 

bepaalde opdracht een team zal vormen.  

 

Een team kan bestaan uit een verhuizer-ploegbaas en één of meerdere verhuizer-inpakkers 

en/of verhuizer-dragers. Wanneer in het bedrijf een sterke functie-indeling is doorgevoerd, 
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zullen ook andere functies zoals chauffeur, meubelmonteerder e.a. aan het team worden 

toegevoegd. In de praktijk worden echter meerdere takenpakketten door één persoon 

uitgevoerd. Zo is de chauffeur in vele gevallen ook de verhuizer-ploegbaas en is een 

meubelmonteerder als verhuizer-inpakker aan de slag. Het spreekt voor zich dat dit een sterke 

vorm van polyvalentie met zich meebrengt. De verhuizers werken in team aan een opdracht. 

Ze spreken onderling af en helpen elkaar waar nodig, ook als de taak niet onder hun functie 

valt.  

 

De verhuizer-ploegbaas is een meewerkende leidinggevende. Hij neemt de beslissingen i.v.m. 

het verdelen van taken, oplossen van problemen of onverwachte situaties. Hij is het 

aanspreekpunt voor de klant en communiceert met de dispatching. De verhuizer-ploegbaas 

werkt mee gedurende de opdracht en is verantwoordelijk voor de goede afloop ervan. 

 

6.  Knelpunten 

Het zijn vaak laaggeschoolden die aan de slag gaan binnen de verhuissector. Een opleiding 

die verschillende inpakmethodes en sociale vaardigheden behandelt is wenselijk voor een 

vlottere doorgroeibeweging, maar een on-the-job-training blijft onontbeerlijk. Verhuissituaties 

zijn logistiek immers zeer onvoorspelbaar (moeilijk toegankelijke locaties, 

weersomstandigheden, …) en inhoudelijk zeer uiteenlopend (nieuwe meubelen, antiek, kunst, 

kantoor, industrie, zware materialen, kristal, …). Ook factoren als klantgedrag en 

tijdsbesteding hebben een invloed op de werkzaamheden die slechts door ervaring kunnen 

worden opgevangen. 

 

Reeds enkele jaren wordt het beroep verhuizer door de VDAB omschreven als een 

knelpuntberoep. Het is voor bedrijfsleiders niet gemakkelijk om geschikt personeel te vinden. 

Volgende factoren spelen een rol: 

 Verloning: een verhuizer krijgt een relatief lage basisvergoeding, die kan aangevuld worden 
met vergoedingen voor onregelmatige arbeidstijden. 

 Seizoensgebonden activiteit: de piekperiodes vallen voornamelijk in de zomer. Wanneer er 
te weinig opdrachten zijn kan de verhuizer onder het stelsel van tijdelijke (economische) 
werkloosheid vallen. 

 Ondanks het feit dat door de evoluties in de gebruikte manipulatiematerialen de 
arbeidsomstandigheden wat betreft de fysieke inspanningen, reeds verbeterd zijn, blijft 
verhuizen een lichamelijk zware job. 

 In sommige bedrijven hebben de verhuizers onregelmatige arbeidstijden (weekend en 
avondwerk), wat het uitbouwen van een sociaal leven onder druk zet. 

 De algemene beeldvorming van de maatschappij over verhuizers is zeer laagdunkend. Het 
wordt ervaren als een beroep dat iedereen kan, waarvoor geen specifieke competenties 
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nodig zijn. Deze perceptie kan positiever gemaakt worden door het leveren van kwaliteitsvol 
werk, door opleiding van het personeel en door te wijzen op de specialisaties van de 
firma´s. 

 

Verder valt het op dat de verhuissector een ‘mannelijke’ branche is. Als oorzaak wordt hier de 

fysieke kracht aangehaald. 

 

7.  Toekomstige evolut ies 

7 . 1 .  A l g e m e e n  

De verhuissector is een vrij stabiele sector en vele bedrijfsleiders zien geen directe aanleiding 

voor verandering. Verschillende factoren kunnen wel wijzen op een eventuele groei van de 

sector: 

 Meer aanwezigheid van internationale bedrijven en kantoren wat tevens ook meer 
aanwezigheid van buitenlandse werknemers met zich meebrengt. 

 Door de duurder wordende kantoorruimte kiezen meer bedrijven voor archiefopslag bij een 
verhuisbedrijf. 

 Een vergrijzende bevolking die bij een verhuis sneller een beroep doet op professionele 
verhuizers. 

 

Er is wel een stevige concurrentie van de doe-het-zelf – zaken die verhuiswagens en 

verhuisliften zonder personeel verhuren aan particulieren. 

Binnen de sector speelt er tevens een sterke internationale concurrentie. Of deze door het 

openstellen van de grenzen met de nieuwe EU-lidstaten nog zal toenemen wordt afwachten. 

 

Om de concurrentie voor te blijven zal het voor de verhuisbedrijven steeds belangrijker worden 

om zich te specialiseren in bepaalde nichemarkten (bijvoorbeeld opslag, montage 

designmeubelen, verhuizen kunstobjecten, …). 

 

Het gereedschap en materieel is de laatste jaren geëvolueerd op het vlak van gebruiksgemak 

en kwaliteit. 

 Door het gebruik van ladderliften is de katrol helemaal verdwenen. 

 De verhuisliften evolueren naar steeds veiligere, lichtere, … toepassingen. 

 Het laadvermogen van vrachtwagens, containers, liften e.d. stijgt. 

 Verhuiswagens worden uitgerust met laadbruggen. 
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 Kwaliteit van verhuisdozen en inpakmaterialen is verbeterd en er zijn specifieke 
inpakmaterialen voor bepaalde zaken/goederen. 

 De verhuiswagens worden steeds meer uitgerust met electronica (boordcomputers, GPS, 
GSM…) 

 

7 . 2 .  T a k e n  e n  c o m p e t e n t i e s  

Aan het eigenlijke takenpakket van de verhuizer, zal in de toekomst weinig veranderen. Wel 

zijn bepaalde trends waar te nemen in de goederen waarmee de verhuizer in contact komt. Zo 

krijgen ze bijvoorbeeld steeds meer opdrachten waarbij designmeubelen moeten 

ge(de)monteerd worden. Deze specialisaties vereisen goed opgeleide verhuizers. 

 

De klant stelt hoge eisen aan de verhuizers. Er wordt een professionele en flexibele aanpak 

verwacht. Competenties als communicatieve vaardigheden en klantgericht werken zullen dan 

ook steeds aan belang winnen. De verhuizers moeten in staat zijn om op een correcte manier 

in te spelen op de vragen van de klant.  

Zoals in de meeste beroepen krijgen ook de thema’s milieu en veiligheid meer aandacht. De 

regelgeving wordt strikter en dient te worden nageleefd.  
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8.  Beroepenf iche 

VERHUIZER-DRAGER – VERHUIZER-INPAKKER - 
VERHUIZER-PLOEGBAAS (M/V) 

CLUSTER 
Verhuizingen 
OMSCHRIJVING 
De belangrijkste taak van een verhuizer-drager is en het aanbrengen van goederen en lossen van de 
verhuiswagen. Ook het inpakken van eenvoudig te behandelen goederen, inpakken van een archief en 
de- en hermontage van standaardmeubilair behoren tot zijn taken. Wanneer (een deel van) het gebouw 
moet beschermd worden, zal de verhuizer-drager bescherming aanbrengen alvorens aan de 
verhuisopdracht te beginnen. Een verhuizer-drager vult de  werkadministratie in en laat deze, indien 
nodig, tekenen door de klant. 
 
De hoofdtaak van de verhuizer-inpakker is het inpakken van goederen met de juiste inpakmaterialen. 
Het gaat hier over breekbare/ delicate/ waardevolle/ volumineuze goederen die een stevige inpak 
vereisen. Wanneer deze goederen terug moeten worden uitgepakt, zal de verhuizer-inpakker hiervoor 
instaan. Ook het de- en hermonteren van niet-standaardmeubilair behoort tot de taken van de 
verhuizer-inpakker. Wanneer de opdracht het vereist kan de verhuizer-inpakker ook instaan voor de 
taken van de verhuizer-drager. 
 
De verhuizer-ploegbaas is in zijn rol als meewerkende leidinggevende, verantwoordelijk voor de 
goede afloop van de verhuisopdracht. Hij staat in voor de werkverdeling binnen zijn team. Hij 
coördineert het hele verhuisproces en zoekt oplossingen bij praktische problemen. Ten aanzien van de 
klant en derden fungeert hij als aanspreekpunt voor alle opmerkingen of vragen. Tijdens de 
werkzaamheden helpt de verhuizer-ploegbaas zijn teamleden waar nodig. 
 
TAKEN  
Verhuizer-drager 

 Het nodige materiaal en gereedschap verzamelen, inladen in de verhuiswagen en tellen 

 Beschermen van het gebouw 

 Transportklaar maken (inpakken en demonteren) van gemakkelijk te hanteren goederen en 
archieven 

 Aanbrengen en lossen van de verhuiswagen of container 

 Uitpakken en hermonteren van gemakkelijk te hanteren goederen 

 Werf in oorspronkelijke staat herstellen 

 Invullen van werkadministratie (materiaalbon, prestatieblad en verhuisvrachtbrief) 

 Instaan voor milieu en welzijn op het werk 
Verhuizer-inpakker 

 Transportklaar maken (inpakken en demonteren) van breekbare/delicate/waardevolle/ 
volumineuze goederen 

 Laden van een particuliere verhuis (verhuiswagen of container) 

 Invullen van een inventarisdocument 

 Uitpakken en hermonteren van breekbare/delicate/waardevolle/volumineuze goederen 
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Verhuizer-ploegbaas 

 Ontvangen van de opdracht en controleren van de werf 

 Verdelen van het werk 

 Coördineren en begeleiden van het verhuisproces 

 Fungeren als aanspreekpunt voor klanten en derden 

 Instaan voor het welzijn van de teamleden op de werf 

 Indien nodig opmaken van inventarisdocument en invullen van een schaderapport, 
plaatsbeschrijving en kwaliteitsbeoordelingsformulier 

 Begeleiden van nieuw personeel 
 
COMPETENTIES  
KENNIS 
Verhuizer-drager 
Verhuizer-inpakker 

 Kennis van materiaal, gereedschap en manipulatiematerieel 

 Kennis van inpaktechnieken 

 Kennis van de- en montagetechnieken 

 Kennis van ergonomie voor heffen en dragen 

 Kennis van administratie 

 Kennis van milieu, welzijn en veiligheid op het werk 

 Kennis van P- en S- verhuizerkaarten 
Verhuizer-ploegbaas 

 Talenkennis (zich in het Nederlands, Frans en het Engels kunnen uitdrukken en het begrijpen) 

 Kennis van organisatie van een verhuisteam 
SLEUTELVAARDIGHEDEN 
Verhuizer-drager 

 Bereid zijn te leren 

 Flexibel zijn 

 Gezondheidsbewust zijn 

 Imagobewust zijn 

 Teamgericht kunnen werken 
Verhuizer-inpakker 

 Economisch ingesteld zijn 

 Imagobewust zijn 

 Klantgericht zijn 

 Nauwkeurig werken 

 Veiligheidsbewust werken 
Verhuizer-ploegbaas 

 Communicatief vaardig zijn 

 Kunnen organiseren 

 Veiligheidsbewust werken 

 Verantwoordelijkheidszin hebben 
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SPECIFIEKE VEREISTEN 

 Goede fysieke conditie 
OPLEIDING EN ERVARING 

 Het sociaal fonds voorziet een ladderlift-opleiding. 

 Het Ambassadorproject voorziet een opleiding voor verhuizer-drager en verhuizer-inpakker. 

 Het IBO voorziet een opleiding in samenwerking met het Ambassadorproject. 
 
DOORGROEIMOGELIJKHEDEN 

 Je start als verhuizer-drager, je kan doorgroeien tot verhuizer-inpakker. Wie voldoende ervaring 
heeft en leidinggevende capaciteiten bezit kan doorgroeien tot verhuizer-ploegbaas. 

ARBEIDSORGANISATIE 

 Meestal teamwerk onder leiding van een verhuizer-ploegbaas 
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

 Fysiek belastende arbeid 

 Flexibele werkuren, eventueel verblijf in het buitenland 

 Afwisselend werk 
KNELPUNTEN 

 Het beroep is fysiek vrij belastend. 

 Seizoensgebonden activiteit (in de winterperiode kan de verhuizer tijdelijk-economisch werkloos 
worden) 

 De verhuizer heeft vaak onregelmatige werkuren 

 Negatieve beeldvorming rond het beroep in de maatschappij. 
TOEKOMSTIGE EVOLUTIES 

 Verhuisbedrijven specialiseren zich steeds meer in één bepaalde nichemarkt, waardoor de 
opleiding van de werknemers belangrijker wordt. 

 De taken van de beroepsbeoefenaar blijven bestaan. Competenties als communicatief vaardig 
zijn en klantgericht werken worden belangrijker. 
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9.  Verklarende woordenl i jst  

 Bracing: Wanneer een container niet volledig volgeladen is, plaatst men tegen de lading een 
houten constructie in de container zodat de lading niet kan schuiven tijdens het transport. 

 Bullkraft: Beschermingsfolie bestaande uit luchtbelletjes tussen een laag plastiek en een 
laag Kraft (=stevig inpakpapier). 

 Groupage: Het combineren van verschillende vrachten in één zending. Kan zowel op 
internationaal vlak als op nationaal vlak voorkomen. 

 Ladderlift: mobiel heftoestel, elektrisch of aangedreven door motor, dat bestaat uit 
uitschuivende ladders waarover d.m.v. een hijskabelsysteem en al dan niet met 
afstandsbediening, een laadbak op en neer wordt gestuurd. Dit toestel vervangt de vroegere 
'katrol' en wordt langs de buitenzijde van de gebouwen gebruikt om de verhuisgoederen via 
vensters of balkons te verplaatsen. Bestaat in verschillende uitvoeringen gaande van licht 
(max. 2 à 3 verdiepingen) tot zwaar (max. 20 verdiepingen). 

 Pal Bac: De pal bac is geschikt voor het intern verplaatsen van volle archiefkasten of kleine 
kluizen. De kast wordt in haar geheel opgetild en verreden. 

 
 
 
 
 
 

 Plastibull: Beschermingsfolie 
bestaande uit plastiek met luchtbelletjes (= 
bubbelplastiek) 

 Platte kar: plankje met rubberen wieltjes, bruikbaar bij het verplaatsen van bv. bureau´s, 
boxen of grote planten. 

 
 
 

 Rolcontainer: Het basismodel bestaat uit een 
onderstel met 2 zijhekken en 2 textielbanden. Hij kan geladen worden met o.a. 
verhuisdozen. Bij andere modellen is het ook mogelijk om langs de vier zijden een hekken 
te plaatsen, zodanig dat de veiligheid wordt gegarandeerd. 

 
 
 
 
 

 Tamponneren: gespecialiseerde bewerking die er in bestaat meubelen en andere 
verhuisgoederen zorgvuldig en deskundig met de daartoe aangepaste 
beschermingsmaterialen (vocht- en schokbestendig) in te pakken en a.h.w. te 'bekleden'. 
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Lijst van organisaties en bedrijven die 
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