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Inleiding

Hoe ziet jouw werk eruit in het jaar 2025? Wat betekenen ontwikkelingen rondom 
transportsystemen en de werkplaats voor jouw (toekomstige) werkzaamheden? 

Eerder ontwikkelden we toekomstscenario’s op basis van deze twee impactrijke, maar onzekere ontwikkelingen:
• De ontwikkeling van het transportsysteem: traditioneel of innovatief en duurzaam.
• De ontwikkeling van de werkplaats: traditioneel of smart industry.

Zo ontstaan vier mogelijke toekomstbeelden voor de carrosseriebouw in het jaar 2025: vier toekomstscenario’s.

Transportsysteem
Traditioneel

Werkplaats
Traditioneel

Smart industry

Innovatief & duurzaam

A

D

B

C

Nu zijn deze toekomstscenario’s vertaald naar mogelijke bedrijfsmodellen* en benodigde rollen** binnen deze 
bedrijven. Benieuwd wat jouw toekomstmogelijkheden zijn? Bekijk dan de (fictieve) vacatureteksten voor de 
verschillende toekomstscenario’s en lees welke kennis en vaardigheden jij in de toekomst nodig hebt. Zit je nog  
niet helemaal op het juiste niveau? Lees dan welke trainingsmogelijkheden er zijn.

Kom je er zelf niet helemaal uit? Neem dan contact op met een OOC-loopbaancoach en ga in gesprek over jouw 
toekomst. 

*  Gezien de diversiteit aan bedrijfsmodellen zijn alleen de meest extreme modellen uitgewerkt. Dit betekent echter niet dat er geen andere 
bedrijfsmodellen in het betreffende toekomstscenario mogelijk kunnen zijn. 

** Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kan één medewerker één of meerdere rollen vervullen.
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Scenario A

Bedrijf:  Carrosseriebouwbedrijf, inclusief onderhoud & 
reparatie (elektrische stadsdistributie)

Wie zijn wij?
Bij carrosseriebouwbedrijf Keyelectrics werken zo’n 15 personen. We zijn gespecialiseerd in het bouwen van 
carrosserieën voor stadsdistributie en last mile oplossingen, welke steeds vaker elektrisch aangedreven zijn.  
We hebben geen eigen engineering/tekenafdeling, deze werkzaamheden hebben we uitbesteed. Wel verzorgen we 
het onderhoud en de reparatie van de gebouwde carrosserieën en de carrosserieën die al op de weg rijden. 

Wat kan jij bij ons doen?
Bij carrosseriebouwbedrijf Keyelectrics hebben we plek voor verschillende rollen.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het 
gebied van: werkvoorbereiding, logistiek, 
procesoptimalisatie (QRM, lean), engineering.

Samenwerkende specialisten
Een traditioneel transportsysteem en een traditionele werkplaatsA

Werkvoorbereider
Je ontvangt tekeningen en stuklijsten van een externe 
partij. Waar nodig voer je kleine aanpassingen 
uit aan deze tekeningen en stuklijsten (order 
engineering). Je bepaalt welke onderdelen ingekocht 
moeten worden en welke in de werkplaats gemaakt 
kunnen worden. De levertijd van de onderdelen is 
hierbij een doorslaggevende factor. Je houdt in de 
gaten of de onderdelen op tijd geleverd worden. Je 
plant de uit te voeren werkzaamheden in over de 
werkplaatsmedewerkers. Hierbij houd je uiteraard 
rekening met ieders capaciteiten. Tot slot ben je alert 
op mogelijkheden om doorlooptijden te verkorten en 
(logistieke) werkprocessen te optimaliseren. 
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: voorraadbeheer, logistiek, vorkheftruckcertificaat.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: assembleren, lijmen, constructietekening lezen (eenvoudig), 
schema lezen (eenvoudig; elektrisch, pneumatisch, hydraulisch), werken aan elektrische voertuigen (NEN-9140).

Magazijnmedewerker
Je beheert de voorraad van het magazijn. Hiertoe 
inventariseer je regelmatig de aanwezige voorraad 
en bestel je, in overleg met de werkvoorbereider, 
de benodigde materialen en middelen. Je neemt de 
bestelde materialen en middelen aan, zorgt voor de 

registratie hiervan en slaat ze op de juiste plaats in 
het magazijn op. Bij grote onderdelen maak je gebruik 
van een heftruck voor het verplaatsen en opslaan van 
goederen. Tot slot verzorg je de uitgifte van materialen 
en middelen aan je collega’s in de werkplaats.

Assemblagemedewerker
Je hebt goede sleutelvaardigheden en affiniteit met de 
carrosserieën die we bouwen. Op basis van eenvoudige 
constructietekeningen assembleer je verschillende 
onderdelen tot een halffabricaat of eindproduct. Hierbij 
maak je veelal gebruik van bout/moerverbindingen. 
Waar nodig zorg je ook voor de verlijming van 
onderdelen. Op basis van eenvoudige schema’s 

sluit je stekkers en/of slangen aan voor elektrische, 
hydraulische en/of pneumatische componenten. Deze 
werken vaak volgens het principe ‘plug & play’. Je 
bent je bewust van de gevaren van het werken aan 
elektrische/hoogvoltage voertuigen en weet welke 
veiligheidsmaatregelen je moet treffen. 



Metaalbewerker
Afhankelijk van het werkaanbod ben je bij ons 
in dienst of werk je als zelfstandige. Op basis 
van constructietekeningen voer je verschillende 
metaalbewerkingen uit, zoals knippen, zetten, 
zagen, boren, slijpen en het lassen van verschillende 
onderdelen tot een halffabricaat of eindproduct. 
Hierbij maak je veelal gebruik van MIG/MAG-lassen  
en/of TIG-lassen.

Kwaliteitscontroleur
Je controleert het eindproduct, regelt de elektrische, 
pneumatische en/of hydraulische componenten in en 
test de werking hiervan. In het geval van storingen 
analyseer je deze en verhelp je de storing.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
MIG/MAG-lassen, TIG-lassen, metaal bewerken.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
inregelen, elektronica, pneumatiek, hydrauliek, 
storing zoeken, testen.
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Afleverspecialist
Je draagt het product over aan de klant, geeft 
instructies aan de klant over het gebruik van het 
product en beantwoordt eventuele vragen van de 
klant. Hierbij vertaal je je technische kennis op zo’n 
manier dat deze begrijpelijk is voor de klant.

Onderhoud- en reparatiemonteur
Je verzorgt het onderhoud en de reparatie van 
de carrosserieën die we hebben gebouwd en de 
carrosserieën die al op de weg rijden. In het geval 
van storingen onderzoek je de mogelijke oorzaken 
en los je de storing op. Hierbij doe je een beroep op je 
analytische vaardigheden, je diepgaande kennis op 
het gebied van elektronica, hydrauliek, pneumatiek 
en je vaardigheid om bijbehorende schema’s te lezen. 
Je bent je bewust van de gevaren van het werken aan 
elektrische/hoogvoltage voertuigen en weet welke 
veiligheidsmaatregelen je moet treffen.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
communiceren met klanten.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: storing zoeken, elektronica, hydrauliek, 
pneumatiek, schema lezen, werken aan 
elektrische voertuigen (NEN-9140).
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: data-analyse, datascience, wiskunde, programmeren.

Bedrijf: Carrosseriebouwbedrijf (nieuwbouw) 

Wie zijn wij?
Bij carrosseriebouwbedrijf Scotis werken zo’n 15 personen. Wij bouwen carrosserieën die zijn uitgevoerd met 
laadkleppen of laadkranen. Deze laadkleppen en laadkranen zijn uitgerust met sensoren zodat wij data kunnen 
verzamelen over het gebruik van deze laadkleppen en laadkranen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal hefbewegingen 
van de laadklep of de belasting van de laadkraan. Ook in de werkplaats verzamelen we steeds meer data, bijvoorbeeld 
over hoe lang de verschillende stappen in het productieproces duren. Op basis van deze data zijn wij continu bezig 
met het verkorten van de doorlooptijden en het optimaliseren van onze werkprocessen. 

Wat kan jij bij ons doen?
Bij carrosseriebouwbedrijf Scotis hebben we plek voor verschillende rollen.

Data scientist
Je analyseert het gebruik van de laadklep of laadkraan 
op basis van de verzamelde data. Indien beschikbaar 
analyseer je ook de data uit de truck om een totaal 
beeld te krijgen. Je kan analytisch denken, verbanden 
leggen en conclusies trekken. Je bevindingen en 
conclusies deel je met de verkoper, zodat hij deze mee 
kan nemen in zijn adviesgesprek met de klant.

Daarnaast doe je voorspellingen en ontwikkel je 
zelflerende algoritmes op basis van de big data uit  
het materieel van onze klanten. Dit doe je onder 
andere door data te extrapoleren en modellen te 
bouwen. Op basis hiervan krijgen we inzicht in de 
toekomstige ontwikkelingen van het materieel van 
onze klanten. 

De digitale werkplaats
Een traditioneel transportsysteem en een smart industry-werkplaatsB

Scenario B
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: communiceren met klanten, adviesvaardigheden, 
verkooptechnieken, onderhandelingstechnieken.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 3D-tekensoftware, opbouwrichtlijnen, wet- en regelgeving, 
constructieleer, krachtenleer.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
calculeren.

Verkoopadviseur
Je bent vaardig in het luisteren, doorvragen en 
adviseren in gesprekken met (potentiële) klanten en 
hebt een helicopterview. In je eerste gesprekken met 
een bestaande klant adviseer je hem over mogelijke 
oplossingen voor zijn transportprobleem. In je advies 
neem je de bevindingen en conclusies van de data 
scientist mee, maar omdat deze gebaseerd zijn op data 
uit het verleden, vraag je ook uit of de klant nog steeds 
dezelfde wensen en behoeften heeft. Alle verzamelde 
informatie deel je met de data scientist, pre-engineer 

en calculator, zodat zij een technisch concept en een 
calculatie kunnen uitwerken. Deze gegevens neem je 
vervolgens mee in je vervolggesprekken met de klant. 

Je hebt een technische achtergrond, kennis van onze 
producten en de markt waarin we ons bewegen,  
zodat je kan inschatten of de transportoplossing  
voor één specifieke klant ook potentie heeft voor 
andere klanten. 

(Pre)-engineer
Je adviseert de verkoopadviseur over de technische 
specificaties en mogelijke alternatieve oplossingen. 
Hiervoor zet je onder andere je technische kennis op 
het gebied van opbouwrichtlijnen, wet- en regelgeving, 
constructie-eisen en krachtenleer in.

Je werkt een technisch concept uit op basis van de 
door de verkoopadviseur verzamelde informatie over 
de klantwens. Als de transportoplossing verkocht is, 

werk je dit concept verder uit tot constructietekeningen. 
Hierbij maak je gebruik van 3D-tekensoftware. 
Vaardigheid met deze software is dan ook een vereiste. 

Aangezien we steeds meer modulair bouwen, maak je 
bij je configuratie gebruik van bestaande modules, pas 
je modules aan en ontwerp je nieuwe modules. Bij het 
aanpassen en ontwerpen van modules maak je gebruik 
van je innovatieve denkkracht. 

Calculator
Je maakt een kostprijsberekening/calculatie bij 
het technisch concept. In plaats van een (vaste) 
productieprijs voor het bouwen van de gewenste 
transportoplossing calculeren we steeds vaker 
op basis van een kilometerkostprijs. Voor het 
kunnen opstellen van deze kilometerkostprijs 
maak je onder andere gebruik van aangeleverde 
data door de data-scientist over hoe de klant de 
transportoplossing in het verleden heeft gebruikt.
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Werkvoorbereider
Je gaat verder waar de pre-engineer is gebleven 
en werkt de constructietekeningen verder uit in 
stuklijsten. In overleg met de proces-engineer bepaal 
je welke werkzaamheden intern uitgevoerd (kunnen) 
worden en welke worden uitbesteed. Middels slimme 
software zijn de stuklijsten en de bestelsystemen  
van de diverse leveranciers steeds vaker aan elkaar 

gekoppeld waardoor het bestellen van de benodigde 
onderdelen is geautomatiseerd. Je houdt in de gaten 
of deze onderdelen op de juiste tijd op de juiste plaats 
zijn. Kortom, je bereidt alles voor zodat je collega’s in 
de productie zo efficiënt mogelijk hun werkzaamheden 
kunnen uitvoeren. 

Proces-engineer
Je verzamelt en analyseert data over hoe lang 
verschillende stappen in het productieproces 
duren. Op basis hiervan en de informatie van 
de werkvoorbereiding plan je de uit te voeren 
werkzaamheden, voor zover dit niet geautomatiseerd 
gebeurt, in over de collega’s in de productie. Uiteraard 
houd je hierbij rekening met ieders capaciteiten. Je 

bent continu bezig met het controleren en, waar 
nodig, bijsturen van de planning. Daarnaast ben je 
alert op mogelijkheden om doorlooptijden te verkorten 
en werkprocessen te optimaliseren. Belangrijk is dat 
je procesmatig kan denken en het gehele (productie)
proces kan overzien.

Assemblagemedewerker
Je hebt goede sleutelvaardigheden en affiniteit met de 
transportoplossingen die we bouwen. Je controleert de 
automatisch aangeleverde te assembleren onderdelen 
op juistheid en hoeveelheid. Op basis van eenvoudige 
constructietekeningen assembleer je verschillende 
onderdelen tot een halffabricaat of eindproduct. Hierbij 
maak je veelal gebruik van bout/moerverbindingen. 
Waar nodig zorg je ook voor de verlijming van 

onderdelen. Op basis van eenvoudige schema’s 
sluit je stekkers en/of slangen aan voor elektrische, 
hydraulische en/of pneumatische componenten. Deze 
werken vaak volgens het principe ‘plug & play’. Je bent 
je ervan bewust dat je werkzaamheden onderdeel 
uitmaken van een groter (productie)proces. Wanneer 
je werkzaamheden niet volgens planning verlopen 
geef je dit aan bij de proces-engineer. 

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: werkvoorbereiding, logistiek.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: planning, data-analyse, procesoptimalisatie (QRM, lean).

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: assembleren, lijmen, constructietekening lezen (eenvoudig), 
schema lezen (eenvoudig; elektrisch, pneumatisch, hydraulisch).
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
inregelen, elektronica, pneumatiek, hydrauliek, 
storing zoeken, testen.

Systeembeheerder
Data uit de carrosserieën en uit de werkplaats vormen 
een belangrijke bron van informatie. Jij beheert en 
onderhoudt de verschillende ICT-systemen. In het geval 
van storingen analyseer je deze en verhelp je de storing.

Lasrobotprogrammeur
Op basis van je ervaring als lasser ben je doorgegroeid 
naar de rol van lasrobotprogrammeur. Je 
programmeert de lasrobots en bent verantwoordelijk 
voor het onderhoud aan de lasrobots en het oplossen 
van eventuele storingen.

Kwaliteitscontroleur
Je controleert het eindproduct, regelt de elektrische, 
pneumatische en/of hydraulische componenten 
in en test de werking hiervan. Hierbij controleer je 
onder andere of de data over het gebruik van de 
transportoplossing juist worden opgeslagen. In het geval 
van storingen analyseer je deze en verhelp je de storing.

Afleverspecialist
Je draagt het product over aan de klant, geeft 
instructies aan de klant over het gebruik van het 
product en beantwoordt eventuele vragen van de 
klant. Hierbij vertaal je je technische kennis op zo’n 
manier dat deze begrijpelijk is voor de klant.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
systeembeheer.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
programmeren van lasrobots.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
communiceren met klanten.



Bedrijf: Onderhoud- en reparatiebedrijf 

Wie zijn wij?
Onderhoud- en reparatiebedrijf Warela onderhoudt en repareert met name carrosserieën die zijn uitgevoerd met 
laadkleppen of laadkranen. Deze laadkleppen en laadkranen zijn steeds vaker uitgerust met sensoren die data 
verzamelen over het gebruik van deze systemen. Op basis van deze data anticiperen wij op mogelijke storingen en 
slijtages en voorspellen we onderhoud. Carrosserieën komen niet meer volgens een vast interval voor onderhoud 
langs, maar worden voor onderhoud opgeroepen op basis van gebruik en slijtagebeelden. 

Eventuele storingen lezen we op afstand uit. Afhankelijk van de aard van de storing, lossen we dit op afstand, in de 
werkplaats of op locatie op. Aangezien logistiek in de huidige economie continu doorgaat en de distributie niet mag 
stilvallen, verwachten wij van onze storingsmonteurs dat zij 24/7 beschikbaar zijn. 

Wat kan jij bij ons doen?
Bij onderhoud- en reparatiebedrijf Warela hebben we plek voor verschillende rollen.

Data-analist
Op basis van de verzamelde data analyseer je de 
slijtage van onderdelen van bijvoorbeeld laadkleppen 
of laadkranen. Je kan analytisch denken, verbanden 
leggen en conclusies trekken. Op basis van de 
aangegeven referentiepunten van de fabrikant bepaal 
je of en wanneer de carrosserie voor onderhoud moet 
komen. Je bevindingen en conclusies deel je met de 
planner zodat hij de te onderhouden carrosserieën 
in de planning kan opnemen. Verder analyseer je 
bijvoorbeeld welke onderdelen vaak teruggeroepen 
worden voor onderhoud/reparatie en doe je op basis 
van deze informatie voorspellingen.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
data-analyse, statistiek, big data. 

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: planning, communicatie met klanten.

Planner
Voor zover dit niet geautomatiseerd gebeurt, roep 
je op basis van de bevindingen en conclusies van de 
data-analist de betreffende carrosserieën op voor 
(preventief) onderhoud en plan je de uit te voeren 
werkzaamheden in. Uiteraard houd je hierbij rekening 
met de capaciteiten van de werkplaatsmedewerkers. 
Middels slimme software zijn de data uit de carrosserie 

en de bestelsystemen van de diverse leveranciers steeds 
vaker aan elkaar gekoppeld waardoor het bestellen 
van de benodigde onderdelen is geautomatiseerd en 
de voorraad beperkt is. Je houdt in de gaten of deze 
onderdelen op de juiste tijd en op de juiste plaats 
worden geleverd.
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: storing zoeken, elektronica, hydrauliek, 
pneumatiek, schema lezen, communicatie met 
klanten.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: storing zoeken, elektronica, hydrauliek, 
pneumatiek, schema lezen.

Storingsmonteur
Je hebt je eigen regio waarin je (als je bent ingepland) 
24/7 oproepbaar bent voor verschillende storingen aan 
diverse carrosserieën. Je leest de storing op afstand uit 
en afhankelijk van de aard van de storing los je deze 
op afstand, in de werkplaats of op locatie op. Hierbij 
doe je een beroep op je analytische vaardigheden, 
je diepgaande kennis op het gebied van elektronica, 
hydrauliek, pneumatiek en je vaardigheid om 
bijbehorende schema’s te lezen.

Onderhoud- en reparatiemonteur
Je verzorgt het onderhoud en de reparatie van diverse 
carrosserieën. In het geval van storingen onderzoek je 
de mogelijke oorzaken en los je de storing op. Hierbij 
doe je een beroep op je analytische vaardigheden, 
je diepgaande kennis op het gebied van elektronica, 
hydrauliek, pneumatiek en je vaardigheid om 
bijbehorende schema’s te lezen.
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: commerciële economie, new business, 
onderhandelen, marktanalyse.

Bedrijf: Carrosseriebouwbedrijf (nieuwbouw, seriematig)

Wie zijn wij?
Bij carrosseriebouwbedrijf Techgreen werken zo’n 100 personen. De eindgebruikers van onze transportoplossingen 
zijn grote opdrachtgevers, zoals supermarkten, die een totaaloplossing zoeken voor het complete transport van 
bestemming A naar bestemming B. Dit transport gaat niet meer alleen via de weg, maar wordt steeds vaker 
gecombineerd met transport via het water, de lucht en/of het spoor. Daarnaast zien we een toenemende vraag 
naar alternatieve aandrijfsystemen, zoals inductie, en transportoplossingen die zelfstandig kunnen laden en lossen. 

Deze eindgebruikers schakelen steeds vaker een vertegenwoordiger in die op basis van data en wensen van de 
eindgebruiker het transportprobleem op papier zet. Dit transportprobleem wordt vervolgens uitgezet naar onder 
andere carrosseriebouwbedrijven die met hun transportoplossing kunnen inschrijven op deze aanbesteding/tender. 
Onze klanten zijn dus eigenlijk deze vertegenwoordigers. 

Binnen ons bedrijf is een splitsing aangebracht in het ontwerpen en produceren van carrosserieën. Kenmerkend 
voor onze productie is een flexibele productielijn zodat we snel kunnen inspelen op de wensen van de klant. 

Wat kan jij bij ons doen?
Bij carrosseriebouwbedrijf Techgreen hebben we plek voor verschillende rollen.

De zelfdenkende werkplaats
Een innovatief en duurzaam transportsysteem en een smart  
industry-werkplaats

C

Scenario C

Commercieel manager
Je bent onder andere verantwoordelijk voor het 
inschrijven op aanbestedingen/tenders voor 
transportproblemen. Hierbij laat je je voeden met 
informatie vanuit de pre-engineer en de calculator, 
waarbij je in de gaten houdt of de aanbieding 
commercieel aantrekkelijk is en aansluit bij de 
wensen van de klant. 
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
calculeren.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: 3D-tekensoftware, 4D-tekensoftware, 
opbouwrichtlijnen, wet- & regelgeving, 
duurzaamheid, nieuwe materialen, 
constructieleer, krachtenleer.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: innovatieve transportoplossingen, opbouwrichtlijnen, 
wet- & regelgeving, duurzaamheid, nieuwe materialen, 3D-tekensoftware, constructieleer, zoeken in databases.

Pre-engineer
Je bedenkt creatieve en innovatieve oplossingen voor 
de aangedragen transportproblemen. Hierbij kijk je 
niet alleen naar transportoplossingen over de weg, 
maar overleg je ook met personen buiten de sector 
over transportoplossingen via de lucht, het water en/of  
het spoor, zodat alle transportoplossingen naadloos op 
elkaar kunnen aansluiten. Binnen ons bedrijf zijn alle 
transportproblemen en bijbehorende oplossingen 
uit het verleden opgeslagen in een database. Deze 
database kan je raadplegen bij het bedenken van 
nieuwe oplossingen.

Aangezien we steeds meer modulair bouwen, maak 
je bij je configuratie gebruik van bestaande modules, 
pas je modules aan en ontwerp je nieuwe modules. Bij 
het aanpassen en ontwerpen van modules maak je 
gebruik van je innovatieve denkkracht.

Tijdens het ontwerpproces houd je er al rekening 
mee dat de transportoplossing zo duurzaam en 
energieneutraal mogelijk gebouwd dient te worden en 
dat materialen zoveel mogelijk hergebruikt moeten 
kunnen worden. Je transportoplossingen werk je uit 
in schetsen die voorgelegd kunnen worden aan de 
opdrachtgever.

Calculator
Je maakt een grove kostprijsberekening/calculatie 
bij de opgeleverde schetsen. Na akkoord door de 
opdrachtgever worden deze schetsen door de 
product-engineer verder uitgewerkt. Hierbij maak 
je een gedetailleerde kostprijsberekening/calculatie. 
Gedurende het productieproces werk je deze 
voorcalculatie zo nodig bij, zodat een nacalculatie 
opgemaakt kan worden.

Product-engineer
Je gaat verder waar de pre-engineer is gebleven en 
werkt de schetsen verder uit naar constructietekeningen 
en stuklijsten met behulp van 3D-tekensoftware. 
Daarnaast heb je de mogelijkheid om te experimenteren 
met 4D-tekensoftware, met als vierde dimensie ‘tijd’. 
Bij het uitwerken houd je er rekening mee dat de 
transportoplossing onder verschillende condities 
gebruikt moet kunnen worden (weg, water, lucht en/of 
spoor). Je constructietekeningen vormen de basis voor 
onder andere onderdelen die met de 3D-printer geprint 
gaan worden en de instructies in augmented reality voor 
het kunnen produceren van de transportoplossing.
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Proces-engineer
Je bent verantwoordelijk voor een optimaal verloop 
van het productieproces. Je zorgt ervoor dat de 
productielijn wordt aangepast voor de te produceren 
transportoplossing. Tijdens het productieproces 
wordt steeds meer data verzameld over onder 
andere de tijdsduur van de verschillende stappen. 
Deze input gebruik je voor het verder optimaliseren 

van het productieproces. Je plant de uit te 
voeren werkzaamheden in over de collega’s in de 
productie. Uiteraard houd je hierbij rekening met 
ieders capaciteiten. Je bent continu bezig met het 
controleren en, waar nodig, bijsturen van de planning. 
Belangrijk is dat je procesmatig kan denken en het 
gehele proces, van order tot productie, kan overzien. 

Werkvoorbereider
Door het gebruik van slimme softwaresystemen, 
waaronder ERP-systemen, krijgt je werk steeds 
meer een controlerend karakter. Je overlegt met de 
product-engineer welke onderdelen besteld kunnen 
worden en welke onderdelen op maat gemaakt moeten 
worden met de 3D-printer. Vanuit de tekensoftware 
wordt automatisch een opdracht naar de 3D-printer 
gestuurd, waarbij jij (steekproefsgewijs) controleert 

of dit goed verloopt. De stuklijsten en bestelsystemen 
van de diverse leveranciers zijn ook steeds vaker aan 
elkaar gekoppeld, waardoor het bestellen van de 
benodigde onderdelen is geautomatiseerd. Je houdt in 
de gaten of deze onderdelen op de juiste tijd op de juiste 
plaats zijn. Tot slot controleer je de aanwezigheid van 
de augmented reality instructies voor je collega’s in de 
productie. 

Assemblagemedewerker
Je hebt goede sleutelvaardigheden en affiniteit met 
de transportoplossingen die we bouwen. Op basis 
van instructies in augmented reality assembleer je 
verschillende onderdelen tot een halffabricaat of 
eindproduct. Hierbij maak je veelal gebruik van  
bout/moerverbindingen. Daarnaast sluit je stekkers 
en/of slangen aan voor elektrische, hydraulische en/of 

pneumatische componenten. Deze werken vaak 
volgens het principe ‘plug & play’. Je werkt in een 
slimme werkplaats met onder andere lasrobots en 
slimme transportoplossingen die ervoor zorgen 
dat jij de juiste onderdelen op het juiste moment 
hebt. Om je lichamelijk te ondersteunen bij je 
werkzaamheden maak je gebruik van een exoskelet. 

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: planning, data-analyse, procesoptimalisatie (QRM, lean).

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: ERP-systemen.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: assembleren.
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
afleveringsklaarmaken, uitvoeren eindcontrole, 
inregelen, elektronica, pneumatiek, hydrauliek, 
storing zoeken, testen.

Augmented reality instructeur
Voor grote series werk je de constructietekeningen uit 
naar instructies in augmented reality.

Afleverspecialist
Je draagt de transportoplossing over aan de klant, 
geeft instructies aan de klant over het gebruik van de 
transportoplossing en beantwoordt eventuele vragen 
van de klant. Hierbij vertaal je je technische kennis op 
zo’n manier dat deze begrijpelijk is voor de klant.

Lasrobotprogrammeur
Op basis van je ervaring als lasser ben je doorgegroeid 
naar de rol van lasrobotprogrammeur. Je 
programmeert de lasrobots en bent verantwoordelijk 
voor het onderhoud aan de lasrobots en het oplossen 
van eventuele storingen.

Kwaliteitscontroleur
Je controleert (steekproefsgewijs) de af te leveren 
transportoplossingen waarbij je ondersteund wordt 
door de computer. Hierbij controleer je onder andere 
de deugdelijkheid van de toegepaste verbindingen en 
de maatvoering. Je regelt de elektrische, pneumatische 
en/of hydraulische componenten in en test de werking 
hiervan. In geval van storingen analyseer je deze en 
verhelp je de storing.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
augmented reality.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
communiceren met klanten.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
programmeren van lasrobots.
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Bedrijf: Mobiel onderhoud- & reparatiebedrijf 

Wie zijn wij?
Mobiel onderhoud- & reparatiebedrijf Truezap onderhoudt en repareert met name transportoplossingen binnen het 
geconditioneerde transport. Deze transportoplossingen zijn steeds vaker uitgerust met sensoren die data verzamelen 
en doorgeven over de toestand van de transportoplossing. Op basis van deze data anticiperen wij op mogelijke 
storingen en slijtages en voorspellen we onderhoud. Transportoplossingen komen niet meer volgens een vast interval 
voor onderhoud langs, maar worden voor onderhoud opgeroepen op basis van gebruik en slijtagebeelden.

Eventuele storingen lezen we op afstand uit. Afhankelijk van de aard van de storing, lossen we dit op afstand, 
in de werkplaats of op locatie op. Binnen het huidige transportsysteem sluiten de verschillende condities van 
transport (weg, water, lucht en/of spoor) naadloos op elkaar aan. Dit vraagt om een zeer hoge servicegraad en 
snelle oplossingen, zodat het transport niet stilvalt. Van onze storingsmonteurs verwachten wij dan ook dat zij 
24/7 beschikbaar zijn. 

Wat kan jij bij ons doen?
Bij mobiel onderhoud- & reparatiebedrijf Truezap hebben we plek voor verschillende rollen.

Data-analist
Op basis van de verzamelde data analyseer je de 
toestand van bijvoorbeeld koelsystemen. Je kan 
analytisch denken, verbanden legen en conclusies 
trekken. Op basis van de aangegeven referentiepunten 
van de fabrikant voorspel je of en wanneer de 
transportoplossing voor onderhoud moet komen.  
Je bevindingen en conclusies deel je met de planner 
zodat hij de te onderhouden transportoplossingen in 

de planning kan opnemen. In geval van storingen geef 
je de storingsmonteur informatie over de toestand 
van de transportoplossing uit het (recente) verleden. 
Verder analyseer je bijvoorbeeld welke onderdelen vaak 
teruggeroepen worden voor onderhoud/reparatie en 
doe je op basis van deze informatie voorspellingen.

Planner
Voor zover dit niet geautomatiseerd gebeurt, roep 
je op basis van de bevindingen en conclusies van de 
data-analist de betreffende transportoplossingen 
op voor (preventief) onderhoud en plan je de uit 
te voeren werkzaamheden in. Je schat in of de 
onderhoudswerkzaamheden in de werkplaats of op 
locatie (bijvoorbeeld tijdens transport over het water) 
uitgevoerd kunnen worden. Uiteraard houd je bij het 
inplannen van de werkzaamheden rekening met de 

capaciteiten van de (werkplaats)medewerkers. Middels 
slimme software zijn de data uit de carrosserie en 
de bestelsystemen van de diverse leveranciers steeds 
vaker aan elkaar gekoppeld waardoor het bestellen 
van de benodigde onderdelen is geautomatiseerd en 
de voorraad beperkt is. Je houdt in de gaten of deze 
onderdelen op de juiste tijd en op de juiste plaats 
worden geleverd. 

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: data-analyse, statistiek, big data.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: planning, communicatie met klanten.
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: storing zoeken, elektronica, hydrauliek, pneumatiek, 
schema lezen, communicatie met klanten.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: storing zoeken, elektronica, hydrauliek, 
pneumatiek, schema lezen.

Storingsmonteur
Je hebt je eigen regio waarin je (als je bent ingepland) 
24/7 oproepbaar bent voor verschillende storingen aan 
diverse transportoplossingen. Deze transportoplossingen 
kunnen zich bewegen over de weg, de lucht, het water 
en/of het spoor. Je leest de storing op afstand uit en 
raadpleegt de data met informatie over de toestand 
van de transportoplossing uit het (recente) verleden. 
Afhankelijk van de aard van de storing los je deze op 

afstand, in de werkplaats of op locatie op. Hierbij 
doe je een beroep op je analytische vaardigheden, 
je diepgaande kennis op het gebied van elektronica, 
hydrauliek, pneumatiek en je vaardigheid om 
bijbehorende schema’s te lezen. Je bent zeer 
servicegericht en realiseert je dat een snelle oplossing 
noodzakelijk is voor een goede doorstroming van het 
transport. 

Onderhoud- en reparatiemonteur
Je verzorgt het onderhoud en de reparatie van diverse 
carrosserieën. In het geval van storingen onderzoek je 
de mogelijke oorzaken en los je de storing op. Hierbij 
doe je een beroep op je analytische vaardigheden, 
je diepgaande kennis op het gebied van elektronica, 
hydrauliek, pneumatiek en je vaardigheid om 
bijbehorende schema’s te lezen.



Bedrijf: Familiebedrijf

Wie zijn wij?
Carrosseriebedrijf Unoice is een familiebedrijf van zo’n 5 personen. In de afgelopen generaties hebben wij een hechte 
band opgebouwd met onze klanten. We bieden hen een totaalpakket van nieuwbouw van carrosserieën en onderhoud 
en reparatie van deze carrosserieën. We produceren de wat meer traditionele opbouwvarianten, maar de voertuigen 
zijn wel steeds vaker elektrisch aangedreven. Wanneer nodig voeren we kleine aanpassingen/optimalisaties uit aan 
bestaande ontwerpen van carrosserieën. 

Wat kan jij bij ons doen?
Bij carrosseriebedrijf Unoice hebben we plek voor verschillende rollen.

Achter de feiten aan
Een innovatief en duurzaam transportsysteem en een  
traditionele werkplaats

D

Scenario D
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Allround carrosseriebouwer/storings-  
& reparatiemonteur
Je bent een echte vaktechneut die alle facetten 
binnen de carrosseriebouw beheerst. Bij het 
construeren van de opbouw gaat het onder andere 
om het uitvoeren van lasverbindingen (MIG/MAG, 
TIG), constructiewerkzaamheden, metaalbewerking, 
houtbewerking, lijmverbindingen en bout/moer-
verbindingen. Daarnaast installeer je elektrische, 

hydraulische en/of pneumatische installaties. Tot slot 
verzorg je ook het onderhoud en de reparatie van de 
carrosserieën die we hebben gebouwd. In het geval van 
storingen onderzoek je de mogelijke oorzaken en los 
je de storing op. Je bent je bewust van de gevaren van 
het werken aan elektrische/hoogvoltage voertuigen en 
weet welke veiligheidsmaatregelen je moet treffen. 

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: lassen (MIG/MAG, TIG), constructiewerk, metaalbewerking, 
houtbewerking, lijmen, assembleren, elektronica (CAN-bus), hydrauliek, pneumatiek, storing zoeken, werken 
aan elektrische voertuigen (NEN-9140).

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
werkvoorbereiding, tekensoftware.

Werkvoorbereider
Je bent verantwoordelijk voor het bestellen van 
de benodigde onderdelen en houdt in de gaten 
of de onderdelen op tijd geleverd worden. Je 
plant de uit te voeren werkzaamheden in over 
de werkplaatsmedewerkers, waarbij je uiteraard 
rekening houdt met ieders capaciteiten. Wanneer 
nodig voer je kleine aanpassingen/optimalisaties 
uit aan bestaande ontwerpen van carrosserieën. 
Kortom, je bereidt alles voor zodat je collega’s in de 
productie zo efficiënt mogelijk hun werkzaamheden 
kunnen uitvoeren.



Carrosseriebouw

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 
Carrosseriebedrijf (OOC) investeert 
in vakmanschap en ontwikkeling 
binnen de carrosseriebranche

Contactgegevens

Partners

Postbus 416
3440 AK Woerden
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
 
W:  www.oocinfo.nl 
T:  0252 - 242 375 
E:  info@oocinfo.nl

http://www.oocinfo.nl
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