
In oktober start in Rotterdam en  
Amsterdam de cursus Basis  
werkvoorbereider. Deze nieuwe cursus 
maakt het mogelijk dat bedrijven weer 
snel over een goed geschoolde  
werkvoorbereider kunnen beschikken, 
bij voorkeur opgeleid uit de eigen  
medewerkers.  
 
De cursus is ontwikkeld door ECM in  
samenwerking met het HMC omdat er een 
groot tekort aan werkvoorbereiders in de 
branche is ontstaan. Het is daardoor  
nauwelijks nog mogelijk om een werkvoor-
bereider “uit de markt te plukken”.  

VERKORTE OPLEIDING 

De cursus is een verkort traject dat  
deelnemers de essentie van theorie en 
praktijk van werkvoorbereiding leert.  
Met de verkregen basiskennis kunnen deel-
nemers zich uitstekend verder ontwikkelen 
tot werkvoorbereider binnen het eigen  
bedrijf. De training bestaat uit 20 dagdelen 
van 3 uur. Deelnemers krijgen praktische 
opdrachten mee die ze in het eigen bedrijf 
kunnen uitvoeren. 
 
TALENTSCAN 

Voorafgaand aan de training wordt een 
Talentscan afgenomen om beter te weten 
of de medewerker geschikt is voor de 
functie van werkvoorbereider.  
 
PROGRAMMA  

De cursus bestaat uit 4 modules die  
voldoende handvatten bieden voor een 
kandidaat om binnen het bedrijf aan de 
slag te gaan als basis werkvoorbereider: 
1. Inmeten 
2. Productiegegevens en -planning 
3. Kosten 
4. Inkopen 
Meer informatie over de inhoud: 
www.ecmeubel.nl/werkvoorbereider 
 
BRANCHE ERKEND DIPLOMA  

Na afloop van de cursus krijgen deelnemers 
een branche erkend diploma. 

Deelnemers die de cursus gedaan hebben 
kunnen later nog door naar de opleiding 
Werkvoorbereider op niveau 4. 
 

PRAKTISCHE GEGEVENS: 

Startdatum: Oktober 2018 
Cursusduur: 20 dagdelen van 3 uur 
Locatie:  Rotterdam en Amsterdam 
Groepsgrootte: 8-12 deelnemers 
Kosten: € 1.965,00* p.p. excl. btw 
 
Bedrijven aangesloten bij het Sociaal fonds 
meubel ontvangen € 720,-* subsidie p.p. 
Meer informatie en aanmelden: 
www.ecmeubel.nl/werkvoorbereider 
 

Deze leaflet is een uitgave van  
Expertisecentrum Meubel. 
 
Daggeldersweg 2, 3449 JD Woerden 
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info@ecmeubel.nl 
 
Expertisecentrum Meubel is een 
initiatief van: 

ONDERZOEK 

“Uit het behoefteonderzoek werkvoor-
bereider kwam eind vorig jaar naar voren 
dat de branche zo’n tweehonderd tot twee-
honderdvijftig werkvoorbereiders tekort 
komt. Nu gaat het meestal zo, dat de taken 
van een werkvoorbereider – zoals opstellen 
van een werktekening, de inkoop van  
projectgerichte materialen, klantcontact  
onderhouden etc. – over andere functies 
worden verspreid. Niet onlogisch als  
daarvoor geen afzonderlijke functionaris 
bestaat, maar natuurlijk niet ideaal,” aldus 
Willem Kalis, directeur van ECM te Woerden 
in Vakblad Meubel. 

NIEUWE CURSUS WERKVOORBEREIDER 

Snelle oplossing voor actueel tekort aan werkvoorbereiders 

* zie voorwaarden op aanmeldingsformulier 


