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PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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THEORIE 

SCHADEHERSTEL 

 

Het schadebedrijf Auto’s die na een botsing beschadigd zijn, worden in een schade- 

herstel bedrijf gerepareerd. 

 

Een schade kan verschillen van een kras op een bumper tot een 

grote schade waarbij veel onderdelen kapot zijn. 

 

Gemiddeld is het schadebedrag in Nederland ongeveer € 1200. 

 

Hiervan gebruikt de werkplaats: 

• 1/3 deel voor herstellen; 

• 1/3 deel voor onderdelen; 

• en 1/3 deel voor spuiten. 

 

Om efficiënt te werken zijn er in een schadebedrijf beroepen 

ontstaan: 

• Calculator/receptionist; 

• Autoschadetechnicus, persoon die de autotechnische kant 

voor zijn rekening neemt; 

• Plaatwerker; 

• Spuiter; 

• Poetser. 

 

 
Kleine bumperschade 

 

 
Achterschade herstelbaar 
 

 
Total loss 
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Afdekken van de stoel 

 

 

Andere voorbereidingen: 

• De onderdelen worden besteld en in veel gevallen al 

behandeld. Een nieuw scherm of een nieuwe motorkap 

kan bijvoorbeeld al aan de binnenkant gespoten worden. 

• De planning kan worden gemaakt. De chef deelt de 

werkzaamheden uit aan de verschillende werknemers. 

• Technische gegevens kunnen worden opgezocht of 

opgevraagd. 

• De elektronica van de auto wordt uitgelezen om te kunnen 

beoordelen of er nog meer fouten in het systeem aanwezig 

zijn. 

• Eventuele terugkoppeling naar de klant. 

 

 

Demontage De auto wordt gereed gemaakt om de schade te repareren. Demon- 

tage van onderdelen is daarbij nodig om ‘ruimte' te maken voor het 

herstelwerk en spuiten zonder daarbij andere delen van de auto te 

beschadigen. De gedemonteerde onderdelen worden dan opge- 

slagen om later weer gemonteerd te worden. 

 

Bij demontage kan blijken dat er meer beschadigd is dan in de 

voorcalculatie is opgenomen. Dit wordt dan alsnog opgenomen en 

besproken met de expert van de verzekeringsmaatschappij. 

 

De monteurs maken gebruik van werkplaatshandboeken als ze niet 

precies weten hoe onderdelen gemonteerd zijn. In het audatex 

systeem zijn al heel veel gegevens opgenomen in de vorm van links 

die plaatjes laten zien. 

 

 
Demontage 

 
Schadehersteller 

 

Omdat er veel elektrische onderdelen in een auto zijn, moet een 

schadehersteller ook verstand hebben van elektrotechniek en 

elektronica. 

 

Enkele voorbeelden hoe dit in een werkplaatshandboek 

aangegeven staat. 

 

De schadebedrijven maken ook wel gebruik van FOCWA-

reparatietips. Deze kunnen leden downloaden op de site 

www.focwa.nl. Normaal moet je een abonnement hebben, maar er 

staan enkele tips open om te zien hoe het werkt. 

http://www.focwa.nl/
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Uitdeuken met hamer en tas 

 
 

 
Uithalen van een beschadigd deel 

 
Nieuwe delen inpassen voordat ze vastgezet of vastgelast kunnen 

worden 

 

 Voorbewerking en spuiten 

Voorbewerken is het gereedmaken van de auto voor het lakspuiten. 

 

Voorbewerken bestaat uit: 

• schoonmaken en ontvetten; 

• schuren; 

• plamuren; 

• strakschuren van plamuur; 

• grondverf spuiten; 

• afplakken; 

• fijnschuren van een oppervlak voordat er gespoten kan 

worden; 

• stofvrij maken. 

 

De spuiterij krijgt een carrosseriedeel of een gehele auto 

aangeleverd van de plaatwerkerij. Het deel kan al in de plamuur 

staan, maar dit hangt af van het bedrijf. 
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Spatbordbescherming 

 
Afplakken om stof uit de auto te houden 

 

 
Lasdeken 

 
Dekens tijdens het plaatwerken 

 

 
Wielhoes 

 
Wielhoes 
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PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 

Afdekken van het voertuig Autoschadeherstellen en autospuiten kunnen gevaarlijk zijn voor 

de gezondheid. Je hoeft niet bang te zijn, maar je moet er wel 

voor zorgen dat je veilig werkt. 

 

Doe je dit niet, dan staat je gezondheid op het spel. 

 

 

 

PBM De middelen die we gebruiken noemen we PBM’s of persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Hier volgt een overzicht. 
 

 
Stofmasker 

 

 
Dampmasker 

 

Ademhalingsbescherming 

Als je gaat schuren, moet je een stofmasker dragen. Ook als er 

een afzuiging op de machine aanwezig is. 

 

Om te spuiten heb je een ander masker nodig. Dit filtert niet alleen 

stof maar ook verfdamp. 

 

 
Voorbewerker handschoenen 

 

 

 

 

 

Handschoenen 

Als je met gevaarlijke stoffen gaat werken, moet je handschoenen 

dragen. Vooral als het gaat om stoffen die erg kleven. De hand- 

schoenen zijn sterk en dun en van een materiaal gemaakt dat tegen 

stoffen kan zoals verf, kit en verdunners. De handschoentjes zijn 

voor eenmalig gebruik. 

 


