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Unieke kans voor u. Instroom van uw nieuwe vakmensen. Een project van en door de branche!! 

 

Waarom? 

Het is lastig nieuwe geschikte mensen te vinden voor het vak Meubelstoffeerder. Doordat de meeste 

officiële bekostigde opleidingen in het MBO niet meer voldoende volume hebben en een aantal 

scholen is gestopt, waaronder ROC van Twente, is er in die regio geen instroomkanaal meer. In 

Twente heeft een aantal bedrijven de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of er een 

instroomopleiding ontwikkeld kan worden, zodat instroom en opleiding ook in de toekomst geborgd 

is. Gezamenlijk met de branchevertegenwoordigers ECM en CBM, het ROC van Twente en In Person 

is een oplossing gevonden.  

 

Wat houdt de instroomopleiding in? 

Er is een basiscursus ontwikkeld waarmee de basis voor het stoffeerdersvak wordt geleerd. Vanuit 

deze basis zijn de nieuwe medewerkers snel in staat productie te maken binnen de bedrijven. 

In de basiscursus wordt aandacht besteed aan het vak van de moderne meubelstoffeerder. In deze 

tijd van duurzaamheid en hergebruik van materialen en meubels herrijst de vraag naar vakbekwame 

meubelstoffeerders. De cursus richt zich op de essentie van het vak. Na het doorlopen van de cursus 

zal de meubelstoffeerder zich toeleggen op meer bedrijfsspecifieke onderdelen bij zijn werkgever.  

De basiscursus van ECM en ROC van Twente behandelt de materialen en handelingen van nu. Dus 

verwacht niet het klassiek bekleden van oorleuningen, maar meer het bekleden van rechte 

hoofdborden en hockers.  

De cursus begint met een introductie van het beroep meubelstoffeerder, de werkzaamheden, het 

werkproces en de arbeidsomstandigheden. Vervolgens worden de verschillende materialen 

toegelicht: van eenvoudige bekledingsstoffen tot en met de basis afwerkingsmaterialen. Daarbij 

mogen natuurlijk niet de benodigde handgereedschappen en hulpmiddelen ontbreken. Aan 

machines ontbreekt het ook niet binnen deze basiscursus, al beperken we ons wel tot de elektrische 

naai- en lockmachine. 

Een terugkerend thema in de leermiddelen van ECM en ROC van Twente is de constructieleer. De 

kandidaat begint met het eenvoudig tekening lezen en de opbouw van de romp. Bij het demonteren 

wordt het stoffeerwerk aangestipt en bij de basis aanbrengen wordt ingezoomd op singels, golfveren 

en verlijmen. Met het aanbrengen van de vulling werkt de kandidaat toe naar de afwerking. 

Als de basiscursus met goed gevolg is doorlopen dan krijgt de deelnemer een branche erkend 

certificaat van het ECM. De deelnemers treden in dienst bij de deelnemende bedrijven en gaan daar 

ervaring opdoen. Na enige tijd kan die ervaring, gezamenlijk met het behaalde certificaat via een EVC 

gewaardeerd worden en mogelijk omgezet worden in een MBO-diploma.  

Opzet basiscursus 

Met het Werkplein Twente en In Person wordt een wervingscampagne opgezet. De geselecteerde 

geschikte kandidaten kunnen met behoud van uitkering starten op 1 december 2017 met de 

opleiding. Deze periode duurt 3 maanden. De eerste 3 weken zitten de leerlingen 3 dagen per week 

op cursus bij het ROC van Twente en 2 dagen per week bij het bedrijf. De volgende 10 weken zitten 
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de leerlingen 1 dag per week op cursus bij het ROC en zijn ze vier dagen bij het bedrijf. Gedurende de 

basiscursus worden de deelnemers gecoacht en begeleid door een jobcoach van In Person. Dit vind 

plaats naast de begeleiding op de werkvloer. 

Na het behalen van het certificaat krijgen de leerlingen een fulltime dienstverband voor de 

gegarandeerde duur van een half jaar en dit wordt gefaciliteerd door In Person. Tijdens dit half jaar 

rouleert de stoffeerder i.o. over de deelnemende bedrijven en kan zo ervaring op doen met de 

verschillende soorten stofferen. De stoffeerder i.o. is productief op alle basiswerkzaamheden binnen 

het bedrijf.  

Na het half jaar treedt de stoffeerder i.o. in dienst bij het bedrijf waar hij de beste match mee heeft. 

Financiering* 

De financiering van deze Pilot wordt ondersteund vanuit de branchemiddelen van ECM, de subsidie 

van het Sectorplan Twente Werkt, door het Werkplein Twente middels opleiden met behoud van 

uitkering en een deel door de bedrijven. Afhankelijk van de groepsgrootte variëren de kosten.  

Het financiële plaatje bij een groep van minder dan 12 leerlingen ziet er als volgt uit:  

Kosten opleiding ROC    € 75,= p.p. 

Gereedschap    €    175,= p.p. 

Totaal     €  55 ,= p.p. 

Bijdragen:  

Sectorplan Twente Werkt*  € 7 ,= p.p.    
ECM      €    5 ,= p.p. 
Bedrijven    €    5 ,= p.p.     kosten voor u.  

Totaal      €  55 ,= p.p.  
 

Opbrengst Pilot 

De Pilot BOM Twente bouwt een structuur waarmee instroom van geschikte nieuwe medewerkers 

bij de meubelstoffeerders in Twente geborgd kan worden. Hiermee kunnen in de toekomst 

vergrijzing en mogelijk ook de ontgroening worden aangepakt.  

Direct resultaat is dat op 1 maart 2018 er 8 tot 10 nieuwe geschikte medewerkers instromen in de 

bedrijfstak. Deze medewerkers kunnen door hun basiscursus snel productief worden binnen de 

bedrijven en lossen daarmee productieproblemen op. Voor elk deelnemend bedrijf dus directe winst 

tegen lage kosten.  

 

Wilt u meer informatie en meedoen met deze pilot?  

Neem voor 10 november contact op met Willem Kalis van ECM of Katja Jonker van CBM 

 

 

 

* de financiering is een zorgvuldige raming maar is afhankelijk van groepsgroottes en 

subsidietoekenningen. 
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* inzet van cofinanciering uit het Sectorplan Twente Werkt is mogelijk voor Twentse werkgevers 

en/of Twentse deelnemers. Voor bedrijven en deelnemers uit de Achterhoek is ook een Sectorplan 

met vergelijkbare voorwaarden. 


