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Inleiding

Hoe ziet jouw werk eruit in het jaar 2025? Wat betekenen ontwikkelingen rondom 
autonome auto’s en autodelen voor jouw (toekomstige) werkzaamheden?  

Eerder ontwikkelden we toekomstscenario’s op basis van deze twee impactrijke, maar onzekere ontwikkelingen:
• De ontwikkeling van autonoom rijden: wel doorgebroken of niet doorgebroken.
• De ontwikkeling van eigendom: gebruik of bezit.

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

Autonoom rijden
Niche

Eigendom
Bezit

Gebruik

Doorbraak

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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Bedrijf: Schadeherstelbedrijf voor cosmetische schades

Wie zijn wij?
Autoschadeherstelbedrijf Bluedex herstelt schades in opdracht van particuliere klanten, dealerbedrijven, verzekeraars 
en leasemaatschappijen. Hierbij richten wij ons op het herstellen van cosmetische schades, zoals reparaties van 
bumpers, het herstellen van kleine krasjes en deukjes en het vervangen van kleine in- en uitbouwdelen (bijvoorbeeld 
voorscherm, achterscherm). Voor het inleren van onderdelen hebben wij een samenwerking met diverse dealerbedrijven 
en mobiele diagnosespecialisten. In de huidige markt verwachten klanten een snelle service. Waar mogelijk streven 
wij er dan ook naar om de auto in één dag af te leveren. 

Wat kan jij bij ons doen?
Bij autoschadeherstelbedrijf Bluedex hebben we plek voor verschillende rollen.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: kunststofreparatie, uitdeuken, voorbewerken (inclusief 
grondmateriaal spuiten), aflak spuiten, spotrepair, push & paint, (de)montage, inleren, ADAS-systemen 
(bewustwording advanced driver assistance systems), basis elektronica, spanningsvrij maken.

Allround schadehersteller/spuiter
Binnen deze veelzijdige rol ben je van begin tot eind 
verantwoordelijk voor het herstellen van het voertuig. 
Je begint met het uitlezen van het voertuig. Bij 
elektrische of hybride voertuigen zorg je ervoor dat 
deze spanningsvrij zijn, zodat je veilig aan het voertuig 
kan werken. 

Afhankelijk van het type beschadiging voer 
je werkzaamheden uit op het gebied van: 
kunststofreparatie, uitdeuken, voorbewerken,  
spuiten, spotrepair, push & paint, lichte  
(de)montagewerkzaamheden, het inleren 

van eenvoudige voertuigsystemen, het afleveringsklaar 
maken en het uitlezen van het voertuig na afronding 
van je werkzaamheden. Voor meer complexere 
werkzaamheden op het gebied van inleren en 
complexere storingen bij het uitlezen maak je gebruik 
van onze samenwerking met diverse dealerbedrijven 
en mobiele diagnosespecialisten. Afhankelijk van het 
type beschadiging streven wij ernaar om het voertuig 
binnen één dag af te leveren. Je kunt dan ook goed je 
eigen werk inplannen en het aangeven als de planning 
in gevaar komt. 

Scenario A

Complexere auto’s,  
complexer schadeherstel
Autobezit in plaats van gebruik en autonoom rijden is niet doorgebroken

A
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
calculatieprogramma’s, communicatie met klanten, ADAS-systemen (bewustwording advanced driver 
assistance systems), basis elektronica, interpreteren reparatievoorschriften.

Calculator
Je bent het visitekaartje van ons bedrijf. Je onderhoudt 
het contact met de klant en verzorgt de intake en de 
aflevering van het voertuig. Samen met de allround 
schadehersteller/spuiter of, bij complexe gevallen, een 
dealerbedrijf of mobiele diagnosespecialist, interpreteer 
je het diagnoserapport. Je bent je bewust van de 
aanwezige voertuigsystemen en de connectie tussen de 
verschillende voertuigsystemen. Bij het calculeren van 

de schade word je ondersteund door slimme software 
die, op basis van foto’s en statistieken, de schade kan 
herkennen en een richtcalculatie genereert. Je zorgt 
voor een degelijke werkvoorbereiding, waarbij je onder 
andere reparatievoorschriften opzoekt, onderdelen 
bestelt en de verschillende schadevoertuigen inplant. 
Zo zorg jij ervoor dat je collega’s in de werkplaats zo 
efficiënt mogelijk kunnen werken. 
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: ruitherstel (sterreparatie en vervangen 
van ruiten), kalibreren van camera’s en radars, 
(de)montage, ADAS-systemen (advanced driver 
assistance systems).

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
restylen/uitdeuken zonder spuiten, (de)montage.

Autoruitherstelspecialist
In het geval van ruitschade zorg je voor het herstellen 
hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het repareren van een 
sterretje, maar ook aan het vervangen van voorruiten, 
zijruiten en achterruiten. Waar nodig, voer je kleine (de)
montagewerkzaamheden uit. Uiteraard houd je je bij het 
uitvoeren van je werkzaamheden aan de voorgeschreven 
reparatievoorschriften van de fabrikant. Voor het 
kalibreren van de meest voorkomende camera’s en 
radars beschikken we over de juiste apparatuur. Deze 
werkzaamheden voer je dan ook zelf uit. Voor meer 
exclusieve camera’s en radars werken we samen met 
diverse dealerbedrijven. 

Restyler
Afhankelijk van het werkaanbod ben je bij ons in dienst 
of werk je als zelfstandige. Je herstelt kleine deukjes door 
middel van uitdeuken zonder spuiten (UZS). Afhankelijk 
van de plaats en aard van de beschadiging pas je de 
best passende UZS-methode toe, zoals rods, lijmtechniek, 
knockdown & hammer. Waar nodig, voer je kleine (de)
montagewerkzaamheden uit.
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: diagnose stellen, elektronica, adviseren, storing zoeken, 
inleren, programmeren, testen.

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

Mobiele diagnosespecialist
Je werkt als zelfstandige voor verschillende 
autoschadeherstelbedrijven. Op afstand lees je 
storingen en foutcodes uit. Je vraagt de medewerker  
in de werkplaats om verschillende handelingen  
uit te voeren, zodat jij goed zicht krijgt op de 
storing. Je analyseert de storing en adviseert  
het autoschadeherstelbedrijf bij het verhelpen  
van de storing. Hierbij maak je gebruik van 

de juiste (merkgerichte) informatie. Mocht het 
autoschadeherstelbedrijf er niet uitkomen dan kan 
je op locatie beschadigde elektronische componenten 
herstellen en opnieuw inleren, in sommige gevallen 
door het (her)schrijven van de programmacode. 
Middels diverse testen controleer je of de 
voertuigsystemen op de juiste manier werken.

Chauffeur
Je haalt auto’s en klanten op en brengt ze weer weg op 
het afgesproken tijdstip.



Bedrijf: Schadeherstelbedrijf voor complexe schades 

Wie zijn wij?
Autoschadeherstelbedrijf Caretechi herstelt met name schades in opdracht van verzekeraars en leasemaatschappijen, 
maar ook in opdracht van dealerbedrijven en particuliere klanten. We zijn onderdeel van dealergroep Runla, binnen 
onze keten hebben we verschillende schadeherstelbedrijven die allemaal gespecialiseerd zijn in één of enkele merken. 
Wij zijn gespecialiseerd in drie merken, waarvan we alle gereedschappen en apparatuur in huis hebben. We herstellen 
allerlei soorten schades, van eenvoudige deukjes en krasjes, tot het vervangen van complete carrosseriedelen en 
voertuigsystemen. Voor specifieke werkzaamheden, zoals het richten van carrosseriedelen en zeer complexe storingen 
aan voertuigsystemen, schakelen we de expertise van derden in. 

Wat kan jij bij ons doen?
Bij autoschadeherstelbedrijf Caretechi hebben we plek voor verschillende rollen.

(De)montage
Je begint je werkzaamheden met het uitlezen van het 
voertuig. Bij elektrische of hybride voertuigen zorg 
je ervoor dat deze spanningsvrij zijn, zodat je veilig 
aan het voertuig kan werken. Ten behoeve van het 
schadeherstelproces bouw je het voertuig af door het 
demonteren van (onderdelen van) carrosseriedelen en/of 
voertuigsystemen. Na de herstelwerkzaamheden bouw je 
het voertuig weer op door het monteren van (onderdelen 

van) carrosseriedelen en/of voertuigsystemen. Bij je 
(de)montagewerkzaamheden houd je je uiteraard 
aan de voorgeschreven reparatievoorschriften van de 
fabrikant. Tot slot lees je het voertuig, na de reparatie 
uit, en maak je het voertuig afleveringsklaar. Waar 
nodig werk je samen met de autoschadetechnicus voor 
het afleveringsklaarmaken van het voertuig.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: (de)monteren, ADAS-systemen (bewustwording advanced 
driver assistance systems), spanningsvrij maken, basis elektronica.
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: kunststofreparatie, uitdeuken, voorbewerken, thermische 
verbindingstechnieken, hybride verbindingstechnieken, nieuwe materiaalsoorten, ADAS-systemen 
(bewustwording advanced driver assistance systems), basis elektronica.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: uitlezen, elektronische metingen, elektronica, draadreparatie, 
inleren, ADAS-systemen (advanced driver assistance systems), wielophanging / uitlijnen.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: voorbewerken, grondmateriaal spuiten, 
aflakmateriaal spuiten, ADAS-systemen 
(bewustwording advanced driver assistance 
systems).

Autoschadehersteller
Welke werkzaamheden je uitvoert, is uiteraard afhankelijk 
van het type beschadiging. Je werkzaamheden kunnen 
variëren van het uitvoeren van een kunststofreparatie, 
uitdeuken, voorbewerken, tot het vervangen van 
complete carrosseriedelen middels thermische of hybride 
verbindingstechnieken. Bij forse schade aan de carrosserie 

schakel je de expertise in van een richtspecialist. 
Uiteraard houd je je bij al je werkzaamheden aan 
de voorgeschreven reparatievoorschriften van 
de fabrikant. Door de toenemende integratie van 
carrosseriedelen en voertuigsystemen werk je nauw 
samen met de autoschadetechnicus.

Autoschadetechnicus
Tijdens de intake en het afleveren van het voertuig 
ondersteun je de medewerker (de)montage bij het 
uitlezen van eventuele storingen en foutcodes. Je 
interpreteert het uitleesrapport (van de intake) 
en adviseert de calculator over het vervangen of 
herstellen van (onderdelen van) voertuigsystemen, 
inclusief de wielophanging. In het geval van storingen, 
voer je diverse elektronische metingen uit, om zo de 
oorzaak van de storing te kunnen achterhalen. 

Binnen het schadeherstelproces draag je zorg voor 
het herstellen van voertuigsystemen, zoals het 
uitvoeren van een draadreparatie. Indien nodig zorg 
je, na de herstelwerkzaamheden, voor het opnieuw 
inleren van voertuigsystemen. Uiteraard houd je 
je bij al je werkzaamheden aan de voorgeschreven 
reparatievoorschriften van de fabrikant. Vanwege 
de toenemende integratie van voertuigsystemen 
en carrosseriedelen werk je nauw samen met de 
autoschadehersteller.

Autospuiter
Je gaat verder waar de autoschadehersteller is 
gebleven. Je bewerkt de herstelde carrosseriedelen 
voor, zet ze in het grondmateriaal en spuit ze in de 
juiste kleur aflak. Indien nodig verwijder je, na droging 
van het aflakmateriaal, eventuele zakkertjes of andere 
oneffenheden.
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Calculator
Je bent het visitekaartje van ons bedrijf. Je 
onderhoudt het contact met de klant en verzorgt de 
intake en de aflevering van het voertuig. Samen met 
de autoschadetechnicus of, bij complexe gevallen, 
een mobiele diagnosespecialist, interpreteer je 
het diagnoserapport. Je bent je bewust van de 
aanwezige voertuigsystemen en de connectie  
tussen de verschillende voertuigsystemen. Bij het 
calculeren van de schade word je ondersteund 

door slimme software die, op basis van foto’s en 
statistieken, de schade kan herkennen en een 
richtcalculatie genereert. Je zorgt voor een degelijke 
werkvoorbereiding, waarbij je onder andere 
reparatievoorschriften opzoekt, onderdelen bestelt 
en de verschillende schadevoertuigen inplant. Zo zorg 
jij ervoor dat je collega’s in de werkplaats zo efficiënt 
mogelijk kunnen werken.

Mobiele diagnosespecialist
Je werkt als zelfstandige voor verschillende 
autoschadeherstelbedrijven en gaat verder waar 
de autoschadetechnicus is opgehouden. Aangezien 
elektronische componenten steeds prijziger worden, 
kijken we kritisch naar de noodzaak om deze 
componenten te vervangen, kunnen ze niet hersteld 
worden? Je weet waar je de juiste (merkgerichte) 
informatie kan vinden over de betreffende 
voertuigsystemen en kan, aan de hand hiervan, 

complexe storingen in elektronische componenten 
analyseren en achterhalen. Je herstelt de beschadigde 
elektronische componenten en leert deze opnieuw in, 
in sommige gevallen door het (her)schrijven van de 
programmacode. Middels diverse testen controleer je of 
de voertuigsystemen op de juiste manier werken. Waar 
mogelijk voer je werkzaamheden zoals het uitlezen van 
storingen en foutcodes en het inleren en testen van 
voertuigsystemen op afstand uit.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: storing zoeken, elektronica, inleren, programmeren, 
diagnose stellen, testen.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: calculatie programma’s, communicatie met klanten, 
ADAS-systemen (bewustwording advanced driver assistance systems), basis elektronica, interpreteren 
reparatievoorschriften.
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Richtspecialist
Je werkt als zelfstandige voor verschillende 
autoschadeherstelbedrijven. Je verricht metingen aan 
de carrosserie van het voertuig met behulp van diverse 
meetapparatuur. Je interpreteert de meetwaarden en 
bepaalt de best passende reparatiemethode. Vervolgens 
richt je de carrosserie van het voertuig, waarbij je 
uiteraard de reparatievoorschriften van de fabrikant 
opvolgt.
 

Autoruitherstelspecialist
In het geval van ruitschade zorg je voor het herstellen 
hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het repareren van een 
sterretje, maar ook aan het vervangen van voorruiten, 
zijruiten en achterruiten. Waar nodig, voer je kleine (de)
montagewerkzaamheden uit. Uiteraard houd je je bij het 
uitvoeren van je werkzaamheden aan de voorgeschreven 
reparatievoorschriften van de fabrikant. Daarnaast zorg 
je voor het kalibreren van de camera’s en radars.

Restyler
Afhankelijk van het werkaanbod ben je bij ons in dienst 
of werk je als zelfstandige. Je herstelt kleine deukjes door 
middel van uitdeuken zonder spuiten (UZS). Afhankelijk 
van de plaats en aard van de beschadiging pas je de 
best passende UZS-methode toe, zoals rods, lijmtechniek, 
knockdown & hammer. Waar nodig, voer je kleine 
(de)montagewerkzaamheden uit.

Chauffeur
Je haalt auto’s en klanten op en brengt ze weer weg op 
het afgesproken tijdstip. 

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

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: ruitherstel (sterreparatie en vervangen 
van ruiten), kalibreren van camera’s en radars, 
ADAS-systemen (advanced driver assistance 
systems), (de)montage.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
restylen/uitdeuken zonder spuiten, (de)montage.

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

Wie zijn wij?
Autoschadeherstelbedrijf Opefix is onderdeel van de dealergroep Zotity. Onze importeur heeft drie modellen 
deelauto’s op de markt in de regio Noord. In het geval van schade aan deze deelauto’s zorgen wij voor de reparatie 
hiervan. Hierbij gebruiken we een vaste prijslijst voor de meest voorkomende schades. Hierop staan ook de meest 
voorkomende bijbehorende reparatiemethodes en bijbehorende werkzaamheden, zoals inleren en kalibreren. 
Aangezien de deelauto’s snel weer ingezet moeten worden, vervangen wij vaak direct het beschadigde onderdeel. 
Alle onderdelen die vaak beschadigd raken, hebben wij dan ook op voorraad, het gaat immers slechts om drie 
modellen deelauto’s. Het te herstellen onderdeel houden we achter, repareren we en voegen we toe aan onze 
voorraad. Zo dragen we bij aan een stukje duurzaam (her)gebruik van materialen. Als er onderdelen van de 
auto ingeleerd of gekalibreerd moeten worden, dan maken wij gebruik van de aanwezige expertise binnen onze 
dealergroep. Aangezien de deelauto’s 24/7 ingezet moeten kunnen worden, verwachten we van onze medewerkers 
dat zij openstaan voor het werken in ploegendiensten. 

Wat kan jij bij ons doen?
Bij autoschadeherstelbedrijf Opefix hebben we plek voor verschillende rollen.

Assemblagemedewerker
Bij elektrische of hybride voertuigen zorg je ervoor dat 
deze spanningsvrij zijn, zodat je veilig aan het voertuig 
kan werken. Je vervangt de beschadigde geschroefde 
carrosseriedelen van de deelauto’s die binnen 
komen. Belangrijk is dan ook dat je beschikt over 
goede sleutelvaardigheden. De logistiek medewerker 
zorgt er, samen met de planner voor, dat de juiste 
onderdelen op je werkplek klaar liggen. Zo kan jij je 

werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Bij 
de vervangingswerkzaamheden houd je je uiteraard 
aan de voorgeschreven reparatievoorschriften van de 
fabrikant. Als er, volgens de reparatievoorschriften, 
onderdelen ingeleerd moeten worden dan geef je dit 
aan bij de planner die dit vervolgens kan inplannen 
binnen de dealergroep. 

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: assembleren, (de)montage, ADAS-systemen (bewustwording 
advanced driver assistance systems), spanningsvrij maken.

Scenario B

Repair-as-a-service
Autogebruik in plaats van bezit en autonoom rijden is niet doorgebrokenB
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: ruitherstel (sterreparatie en vervangen 
van ruiten), ADAS-systemen (bewustwording 
advanced driver assistance systems), (de)montage.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: uitdeuken, voorbewerken (inclusief 
grondmateriaal spuiten), aflak spuiten, 
spotrepair, push & paint, kunststofreparatie.

Allround schadehersteller/spuiter
Je herstelt de beschadigde geschroefde carrosseriedelen 
die de assemblagemedewerker heeft vervangen. 
Afhankelijk van de grootte van het werkaanbod 
voer je alle werkzaamheden zelf uit of worden de 
werkzaamheden, door de planner, verdeeld over jou 
en je collega’s. Welke werkzaamheden je uitvoert, is 
uiteraard afhankelijk van het type beschadiging. Zo 
kan je meer traditionele herstelmethoden toepassen, 
zoals uitdeuken, voorbewerken en spuiten, maar je kan 
ook meer alternatieve herstelmethoden gebruiken, 
zoals spotrepair, push & paint en kunststofreparatie. 
Na het afronden van je herstelwerkzaamheden zorg 
je ervoor dat het herstelde onderdeel op de daarvoor 
afgesproken plaats ligt, zodat de logistiek medewerker 
dit kan opnemen in de voorraad.

Autoruithersteller
In het geval van ruitschade zorg je voor het herstellen 
hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het repareren van een 
sterretje, maar ook het vervangen van voorruiten, 
zijruiten en achterruiten. Waar nodig, voer je kleine 
(de)montagewerkzaamheden uit. Uiteraard houd 
je je bij het uitvoeren van je werkzaamheden aan 
de voorgeschreven reparatievoorschriften van de 
fabrikant. Als er, volgens de reparatievoorschriften, 
onderdelen (bijvoorbeeld camera’s, radars) gekalibreerd 
moeten worden dan geef je dit aan bij de planner die dit 
vervolgens kan inplannen binnen de dealergroep.
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Logistiek medewerker
Je beheert de voorraad van het magazijn. Hiertoe 
inventariseer je regelmatig de aanwezige voorraad  
en bestel je, indien nodig, de benodigde materialen  
en middelen. Hierbij gebruik je informatie uit  
het voorraadsysteem waarin bijvoorbeeld staat  
welke onderdelen ‘hard lopen’ en welke onderdelen 
minder vaak gebruikt worden. Zo zorg je voor een 
optimale balans tussen de aanwezige voorraad  
en de beschikbare ruimte. De bestelde materialen  
en middelen worden door de leverancier bij jou 

afgeleverd. Jij zorgt er vervolgens voor dat de 
materialen en middelen op de juiste plaats in het 
magazijn worden opgeslagen. Daarnaast zorg je er, 
in nauwe samenwerking met de planner, voor dat de 
juiste onderdelen op de juiste plaats op de juiste tijd 
zijn, zodat je collega’s in de werkplaats zo efficiënt 
mogelijk kunnen werken. Bij grote onderdelen maak 
je gebruik van een heftruck voor het verplaatsen en 
opslaan van goederen.

Planner
Het herstellen van deelauto’s binnen een 24/7-bedrijf 
vraagt om een strakke planning. Aan de hand van de 
prijslijst maak je een inschatting of het beschadigde 
voertuig snel weer ingezet kan worden (bijvoorbeeld 
alleen het vervangen van beschadigde onderdelen) 
of dat het gehele voertuig langer in de werkplaats 
moet blijven staan voor de herstelwerkzaamheden. In 
overleg met de voorman/ploegleider plan je de uit te 
voeren werkzaamheden in bij de medewerkers met de 
juiste capaciteiten. Als er volgens de prijslijst ook extra 

werkzaamheden, zoals inleren of kalibreren, 
uitgevoerd moeten worden dan plan je dit in 
samenspraak met de dealergroep in. Je stemt de 
planning af met de logistiek medewerker, zodat hij 
ervoor kan zorgen dat de juiste onderdelen op de 
juiste plaats op de juiste tijd zijn bij je collega’s in 
de werkplaats. Samen met de voorman/ploegleider 
bewaak je de voortgang en de kwaliteit van de uit te 
voeren werkzaamheden en grijp je indien nodig in.

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: plannen.
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
(coachend) leidinggeven, procesoptimalisatie, 
communicatie (intern).

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
restylen/uitdeuken zonder spuiten, (de)montage. 

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: commerciële economie, new business, 
onderhandelen, marktanalyse.

(Meewerkend) voorman/ploegleider
Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van 
de medewerkers in de werkplaats. In overleg met de 
planner plan je de uit te voeren werkzaamheden in 
bij de medewerkers met de juiste capaciteiten. Jullie 
bewaken de voortgang en de kwaliteit van de uit te 
voeren werkzaamheden en grijpen in indien nodig. 
Door je goede communicatie en emphatisch vermogen 
draag je bij aan een goede sfeer in de werkplaats. 
Je organiseert regelmatig werkoverleggen en bent 
de verbindende schakel tussen de directie en de 
medewerkers in de werkplaats. Daarnaast signaleer  
je kansen voor het verbeteren van processen. Bij 
drukte in de werkplaats spring je uiteraard bij bij  
het uitvoeren van de werkzaamheden.

Restyler
Kleine deukjes herstel je door middel van uitdeuken 
zonder spuiten (UZS). Afhankelijk van de plaats 
en aard van de beschadiging pas je de best 
passende UZS-methode toe, zoals rods, lijmtechniek, 
knockdown & hammer. Waar nodig, voer je kleine 
(de)montagewerkzaamheden uit.

Ook op ons hoofdkantoor hebben we plek voor verschillende rollen.

Commercieel manager
Samen met de andere partijen binnen de dealergroep 
ben je onder andere verantwoordelijk voor het 
inschrijven op tenders voor deelauto’s binnen de 
regio, zodat wij de deelauto’s op de markt kunnen 
houden en het onderhoud en schadeherstel 
hieraan kunnen uitvoeren. Belangrijk is dat je het 
speelveld kent waarbinnen wij opereren, de politieke 
gevoeligheden doorziet en verbinding kan leggen  
met de diverse partijen. Hierbij zet je je ‘voelsprieten’, 
lobby-, netwerk- en onderhandelingsvaardigheden in.
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Bedrijf: Opknappen private leaseauto’s 

Wie zijn wij?
Autoschadeherstelbedrijf Zenice is gespecialiseerd in het opknappen van private leaseauto’s die na een leaseperiode 
voor andere doeleinden worden ingezet, zoals particulier gebruik of lease in een lager prijssegment. Wij zorgen 
ervoor dat de auto er na een opknapbeurt weer als nieuw uitziet door kleine krasjes en deukjes te herstellen en de 
auto te poetsen.

Wat kan jij bij ons doen?
Bij autoschadeherstelbedrijf Zenice hebben we plek voor verschillende rollen.

Restyler
Kleine deukjes herstel je door middel van uitdeuken 
zonder spuiten (UZS). Afhankelijk van de plaats en 
aard van de beschadiging pas je de best passende 
UZS-methode toe, zoals rods, lijmtechniek, 
knockdown & hammer. Waar nodig, voer je kleine  
(de)montagewerkzaamheden uit.

Specialist spotrepair
Je herstelt kleine beschadigingen door middel van 
diverse uitdeuktechnieken, waaronder ook push & 
paint. Je bewerkt de reparatieplek voor, zet deze in 
het grondmateriaal en spuit deze in de juiste kleur 
aflak. Na droging van het aangebrachte laksysteem 
schuur en polijst je de reparatieplek.

Autopoetser
Jij zorgt ervoor dat de auto er weer als nieuw uitziet. Je 
wast en reinigt de buitenzijde (exterieur) en binnenzijde 
(interieur) van het voertuig. Het reinigen van het 
interieur omvat onder andere stofzuigen en het reinigen 
van de bekleding. Waar nodig repareer je ook de 
bekleding. Je verwijdert oneffenheden van het exterieur 
van het voertuig en tot slot polijst je het voertuig. 

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
restylen/uitdeuken zonder spuiten, (de)montage.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
uitvoeren van een spotrepair, push & paint.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van:  
reinigen interieur, reinigen exterieur, 
bekledingreparatie, polijsten.



Bedrijf: Cosmetisch servicepunt 

Wie zijn wij?
Wij zijn een remise, niet voor trams of bussen, maar voor zelfrijdende pods. Deze zelfrijdende pods domineren de 
wegen waardoor ongelukken nauwelijks nog voorkomen. Wel ontstaat er schade door externe factoren, zoals het 
weer en vandalisme. Dergelijke schades worden bij ons hersteld. In de 24-uurseconomie waarin we leven, moeten deze 
voertuigen snel weer ingezet kunnen worden. Van onze medewerkers verwachten we dan ook dat zij openstaan voor 
het werken in ploegendiensten. Naast het herstellen van beschadigingen verzorgen wij ook het onderhoud van deze 
zelfrijdende pods. Onze importeur heeft deze voertuigen namelijk op de markt gebracht. 

Wat kan jij bij ons doen?
Bij cosmetisch servicepunt Plex-fix hebben we plek voor verschillende rollen.

Scenario C

One-day-repair
Autogebruik in plaats van bezit en een doorbraak in autonoom rijdenC
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Assemblagemedewerker
Je vervangt de beschadigde onderdelen van de 
zelfrijdende pods die binnen komen. Belangrijk is dan 
ook dat je beschikt over goede sleutelvaardigheden. We 
hebben geen onderdelen op voorraad, maar gebruiken 
een 3D-printer om de benodigde onderdelen te kunnen 
printen. Als de vervangen onderdelen, volgens de 
reparatievoorschriften, sensoren en/of actuatoren 
bevatten dan geef je dit aan bij de netwerkspecialist 
zodat hij de betreffende sensoren en/of actuatoren kan 
inleren en/of kan (her)programmeren. De beschadigde 
onderdelen worden gerecycled zodat van de grondstoffen 
weer nieuwe onderdelen ge-3D-print kunnen worden. 

Werkvoorbereider
Je ontvangt de binnengekomen zelfrijdende pods en 
inventariseert de beschadigde onderdelen die vervangen 
moeten worden. Van deze onderdelen vraag je het digitale 
ontwerp op bij de fabrikant, zodat je vervolgens het 
betreffende onderdeel kan laten printen door de 3D-printer. 
Je plant de te herstellen voertuigen in, waarbij je rekening 
houdt met de printtijd van de te vervangen onderdelen en 
de noodzakelijke inzet van het betreffende voertuig. Samen 
met de voorman/ploegleider bewaak je de voortgang en de 
kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden en grijp je 
indien nodig in. 

(Meewerkend) voorman/ploegleider
Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van 
de medewerkers in de werkplaats. In overleg met de 
werkvoorbereider plan je de uit te voeren werkzaamheden 
in bij de medewerkers met de juiste capaciteiten. Jullie 
bewaken de voortgang en de kwaliteit van de uit te voeren 
werkzaamheden en grijpen in indien nodig. Door je goede 
communicatie en emphatisch vermogen draag je bij aan 
een goede sfeer in de werkplaats. Je organiseert regelmatig 
werkoverleggen en bent de verbindende schakel tussen de 
directie en de medewerkers in de werkplaats. Daarnaast 
signaleer je kansen voor het verbeteren van processen. 
Bij drukte in de werkplaats spring je uiteraard bij bij het 
uitvoeren van de werkzaamheden. 
 

Netwerkspecialist
Als netwerkspecialist ben je gespecialiseerd in 
mobiliteitsnetwerken, waarbij de zelfrijdende pods niet 
alleen in contact staan met elkaar, maar ook met hun 
omgeving. Na het vervangen van onderdelen draag je 
zorg voor het inleren, kalibreren en (her)programmeren 
van sensoren, actuatoren, camera’s, GPS en slimme 
softwaresystemen, zodat zij weer onderdeel worden van 
het mobiliteitsnetwerk. Middels diverse testen controleer 
je of alles weer naar behoren werkt en voer je eventuele 
software-updates uit. In het geval van storingen analyseer 
je deze, adviseer je over de mogelijke oplossingsrichtingen 
en verhelp je de storing. Waar mogelijk voer je al deze 
werkzaamheden op afstand uit.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: assembleren, (de)montage, ADAS-systemen 
(bewustwording advanced driver assistance 
systems).

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

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
(coachend) leidinggeven, procesoptimalisatie, 
communicatie (intern).

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van:  
datanetwerken (specialisatie mobiliteit), 
programmeren, testen, storing zoeken (software).
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Bedrijf: Merkspecialist autonome voertuigen 

Wie zijn wij?
Wij zijn dealer van autonome voertuigen van merk X-tex. Naast het verkopen en onderhouden van deze autonome 
voertuigen verzorgen wij ook het hoogwaardige schadeherstel van deze autonome voertuigen. De schades die 
wij herstellen lopen uiteen van meer eenvoudige cosmetische schades tot zeer complexe schades. De autonome 
voertuigen kunnen immers ook getroffen worden door externe factoren (zoals hagel, vandalisme) of betrokken 
raken bij een ongeluk met niet-autonome voertuigen. 

Binnen dit topsegment hebben wij ons volledig gespecialiseerd in merk X-tex. Bij ons werken betekent dan ook dat je 
je, na de nodige opleiding en ervaring, X-texgenius mag noemen. Wij werken in opdracht van leasemaatschappijen 
en particuliere klanten uit het topsegment. Onze opdrachtgevers verwachten een buitengewoon hoge servicegraad. 
Autonome voertuigen van merk X-tex zijn immers niet zomaar een vervoersmiddel, maar een tweede thuis. 

Wat kan jij bij ons doen?
Bij deze merkspecialist voor autonome voertuigen hebben we plek voor verschillende rollen.

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: kunststofreparatie, uitdeuken, voorbewerken (inclusief 
grondmateriaal spuiten), aflak spuiten, spotrepair, push & paint, (de)montage, inleren, ADAS-systemen 
(bewustwording advanced driver assistance systems), basis elektronica.

Allround schadehersteller/spuiter
Binnen deze veelzijdige rol ben je van begin tot eind 
verantwoordelijk voor het herstellen van cosmetische 
schades aan autonome voertuigen. Afhankelijk van  
het type beschadiging voer je werkzaamheden uit  
op het gebied van: kunststofreparatie, uitdeuken, 

voorbewerken, spuiten, spotrepair, push & paint, 
lichte (de)montagewerkzaamheden en het inleren van 
eenvoudige voertuigsystemen. Voor meer complexere 
werkzaamheden op het gebied van inleren doe je een 
beroep op de autoschadetechnicus of netwerkspecialist.

Scenario D

Onderscheiden om te overleven
Autobezit in plaats van gebruik en een doorbraak in autonoom rijdenD
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Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: uitlezen, elektronische metingen, elektronica, draadreparatie, 
inleren, ADAS-systemen (advanced driver assistance systems), datanetwerken (specialisatie mobiliteit), 
programmeren, testen, storing zoeken (software). 

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: kunststofreparatie, uitdeuken, voorbewerken, thermische 
verbindingstechnieken, hybride verbindingstechnieken, nieuwe materiaalsoorten, ADAS-systemen 
(bewustwording advanced driver assistance systems), basis elektronica. 

Autoschadetechnicus
Je begint met het uitlezen van het voertuig. Je 
interpreteert het uitleesrapport (van de intake) en 
adviseert de calculator over het vervangen of herstellen 
van (onderdelen van) voertuigsystemen, inclusief de 
wielophanging. Bij elektrische of hybride voertuigen 
zorg je ervoor dat deze spanningsvrij zijn, zodat 
je veilig aan het voertuig kan werken. In het geval 
van (vermoedelijke) elektronische of softwarematige 
storingen, analyseer je deze, adviseer je over mogelijke 
oplossingsrichtingen en verhelp je de storing. Na het 
vervangen of herstellen van onderdelen draag je zorg 
voor het inleren, kalibreren en (her)programmeren 

van voertuigsystemen, sensoren (bijvoorbeeld radar, 
lidar, sonar, ultrasoon), actuatoren, camera’s, GPS 
en slimme softwaresystemen. Middels diverse testen 
controleer je of alles weer naar behoren werkt. 
Je leest het voertuig uit, na reparatie, en maakt 
het voertuig afleveringsklaar. Hierbij voer je ook 
eventuele software-updates uit. Uiteraard houd je 
je bij al je werkzaamheden aan de voorgeschreven 
reparatievoorschriften van de fabrikant. Vanwege 
de toenemende integratie van carrosseriedelen, 
voertuigsystemen en slimme software werk je nauw 
samen met de autoschadehersteller. 

Autoschadehersteller
Je herstelt complexe schades aan de carrosserie. Welke 
werkzaamheden je uitvoert, is uiteraard afhankelijk 
van het type beschadiging. Je werkzaamheden 
kunnen variëren van het vervangen van complete 
carrosseriedelen middels thermische of hybride 
verbindingstechnieken tot het uitvoeren van een 

kunststofreparatie, uitdeuken en voorbewerken. 
Uiteraard houd je je bij al je werkzaamheden aan 
de voorgeschreven reparatievoorschriften van de 
fabrikant. Vanwege de toenemende integratie van 
carrosseriedelen, voertuigsystemen en slimme software 
werk je nauw samen met de autoschadetechnicus. 



Autospuiter
Je gaat verder waar de autoschadehersteller is 
gebleven. Je bewerkt de herstelde carrosseriedelen 
voor, zet ze in het grondmateriaal en spuit ze in de 
juiste kleur aflak. Indien nodig verwijder je, na droging 
van het aflakmateriaal, eventuele zakkertjes of andere 
oneffenheden. Vanwege de toenemende integratie 
van sensoren en camera’s in carrosseriedelen is het 
van essentieel belang dat je je bij het uitvoeren van 
je werkzaamheden houdt aan de voorgeschreven 
reparatievoorschriften van de fabrikant. 

Autoruitherstelspecialist
In het geval van ruitschade zorg je voor het herstellen 
hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het repareren van een 
sterretje, maar ook aan het vervangen van voorruiten, 
zijruiten en achterruiten. Waar nodig, voer je kleine 
(de)montagewerkzaamheden uit. Uiteraard houd 
je je bij het uitvoeren van je werkzaamheden aan 
de voorgeschreven reparatievoorschriften van de 
fabrikant. Daarnaast zorg je voor het kalibreren van 
de camera’s en radars. 

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: voorbewerken, grondmateriaal spuiten, 
aflakmateriaal spuiten, ADAS-systemen 
(bewustwording advanced driver assistance 
systems).

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: ruitherstel (sterreparatie en vervangen 
van ruiten), kalibreren van camera’s en radars, 
(de)montage, ADAS-systemen (advanced driver 
assistance systems).



21

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: 
restylen/uitdeuken zonder spuiten, (de)montage.

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

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied 
van: calculatieprogramma’s, communicatie 
met klanten, gastheerschap, ADAS-systemen 
(bewustwording advanced driver assistance 
systems), basis elektronica, interpreteren  
reparatievoorschriften.

Calculator
Je bent het visitekaartje van ons bedrijf en geeft de 
klant het vertrouwen dat zijn auto bij ons in goede 
handen is. Je onderhoudt het contact met de klant  
en verzorgt de intake en aflevering van het voertuig. 
Samen met de autoschadetechnicus interpreteer 
je het diagnoserapport. Voor aanvang van de 
herstelwerkzaamheden geef je de klant tekst en  
uitleg wat er met zijn auto gaat gebeuren. Bij het 
afleveren informeer je de klant wat er met zijn 
auto is gebeurd. Indien nodig schakel je bij deze 
gesprekken de expertise van collega’s in, die tijdens 
deze gesprekken aanvullende informatie kunnen 
geven.

Je bent je bewust van de toenemende integratie van 
carrosseriedelen, voertuigsystemen en slimme software 
en houdt hier rekening mee bij het calculeren. Bij het 
calculeren van de schade word je ondersteund door 
slimme software die, op basis van foto’s en statistieken, 
de schade kan herkennen en een richtcalculatie 
genereert.

Je zorgt voor de verdere afwikkeling van het 
schadedossier. Aangezien er zowel autonome als 
niet-autonome voertuigen op de weg zijn, kan 
dit leiden tot complexe schadeafhandelingen en 
aansprakelijkheidskwesties. Je zorgt voor een 
degelijke werkvoorbereiding, waarbij je onder andere 
reparatievoorschriften opzoekt, onderdelen bestelt en 
de verschillende schadevoertuigen in plant. Zo zorg 
jij ervoor dat je collega’s in de werkplaats zo efficiënt 
mogelijk kunnen werken.

Restyler
Afhankelijk van het werkaanbod ben je bij ons in dienst 
of werk je als zelfstandige. Je herstelt kleine deukjes door 
middel van uitdeuken zonder spuiten (UZS). Afhankelijk 
van de plaats en aard van de beschadiging pas je de 
best passende UZS-methode toe, zoals rods, lijmtechniek, 
knockdown & hammer. Waar nodig, voer je kleine 
(de)montagewerkzaamheden uit.

Chauffeur
Je haalt auto’s en klanten op en brengt ze weer weg op 
het afgesproken tijdstip.
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Bedrijf:  Universeel autoschadeherstelbedrijf voor  
niet-autonome voertuigen 

Wie zijn wij?
Universeel autoschadeherstelbedrijf Basela is een familiebedrijf. Wij herstellen zowel cosmetische als meer complexe 
schades aan niet-autonome voertuigen. Onze opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit particuliere klanten die, 
buiten de verzekering om, hun voertuig willen laten herstellen. Daarnaast werken wij voor leasemaatschappijen, 
verzekeraars en dealers. Om ons te onderscheiden van andere universele autoschadeherstelbedrijven hebben wij ons 
gespecialiseerd in het personaliseren van voertuigen. Bij ons kan je dan ook terecht voor het wrappen van je voertuig 
en aanpassingen aan het voertuiginterieur. 

Wat kan jij bij ons doen?
Bij universeel autoschadeherstelbedrijf Basela hebben we plek voor verschillende rollen, waarvan we de meest 
onderscheidende rollen hieronder uitlichten. Uiteraard hebben we ook plek voor een allround schadehersteller/spuiter, 
calculator, autoruitherstelspecialist, restyler, mobiele diagnosespecialist, chauffeur, (de)montage, autoschadehersteller, 
autoschadetechnicus, autospuiter en richtspecialist. Zie hiervoor de uitwerking bij scenario A.



Car wrap specialist
Je ontvangt van de ontwerper informatie over welke 
wrap de klant wilt. Dit kan uiteenlopen van een 
complete carwrap tot het aanbrengen van belettering 
en/of reclame. Je neemt globaal de maatvoering van 
het voertuig op en bereidt de ondergrond voor voor 

het aanbrengen van het folie. Je brengt het folie aan 
en snijdt dit op de juiste maatvoering bij. Tijdens het 
uitvoeren van je werkzaamheden houd je rekening 
met de aanwezigheid van eventuele sensoren, 
camera’s, radars of andere voertuigsystemen. 

Ontwerper
Je inventariseert de wensen van de klant en adviseert 
proactief over de mogelijkheden en de folies die gebruikt 
kunnen worden. Hierbij houd je rekening met de 
ondergrond waarop het ontwerp aangebracht moet 
gaan worden. Je werkt je ideeën uit in concepten en 

schetsen, waarbij je een beroep doet op je creatieve 
vermogen. Je bespreekt de concepten en schetsen 
met de klant. Daarna werk je het definitieve ontwerp 
uit, vaak met behulp van ontwerpprogramma’s. 

Interieurhersteller/bouwer
Je houdt je bezig met het interieur van voertuigen. Je 
werkzaamheden kunnen variëren van het repareren 
van bijvoorbeeld bekleding of dashboards tot het 
vervangen van een compleet interieur. Belangrijk is 

dat je kan werken met verschillende soorten bekleding 
(stof, leder, kunstleer) en dat je je bewust bent van de 
toenemende aanwezigheid van voertuigsystemen in 
het voertuiginterieur, zoals camera’s. 

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: carwrapping, signmaking, ADAS-systemen (bewustwording 
advanced driver assistance systems).

Nog niet helemaal op het juiste niveau? 
Denk dan eens aan trainingen op het gebied van: stoffering, bekledingreparatie, kunststofreparatie,  
ADAS-systemen (bewustwording advanced driver assistance systems).    

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



Schadeherstel

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
mailto:info%40oocinfo.nl%20?subject=

	Volgende pagina 1: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 

	Vorige pagina: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 



