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Inleiding 
 
Om onderwijs en examinering op basis van het recent ontwikkelde kwalificatiedossier een meer gedetailleerde inhoud te kunnen geven, is voor het kwalificatiedossier 
‘Interieuradviseur’ een servicedocument ontwikkeld. Het servicedocument is richtinggevend, maar laat ruimte voor opleidingen om er, binnen de kaders van het 
kwalificatiedossier, een eigen invulling aan te geven. 
 
Het servicedocument wordt vormgegeven op basis van beroepsproducten. Per werkproces wordt aangegeven wat deze beroepsproducten zijn en wordt ook de daarbij 
behorende inhoud en vorm benoemd.   
 
Er is gekozen voor het benoemen van beroepsproducten omdat dit inzicht geeft in de toekomstige beroepspraktijk. Opgemerkt moet worden dat het begrip 
beroepsproduct ruim moet worden gezien. De meer gedetailleerde inhoud van een beroepsproduct en de voorwaarden waar dit aan moet voldoen, wordt bepaald door de 
complexiteit, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en de kennis en vaardigheden die in het kwalificatiedossier zijn benoemd. Om die reden is in het servicedocument 
onderscheid gemaakt tussen het Wat en het Hoe van een werkproces. Bij Wat wordt benoemd wat het beroepsproduct (of producten) is, het Hoe wordt in het 
servicedocument niet verder uitgewerkt. Dit vindt plaats bij het maken van onderwijs en examinering.  
 
In het servicedocument wordt ieder werkproces eerst volledig weergegeven (tekst kwalificatiedossier). Vervolgens wordt in een tabel de tekst van het werkproces 
activerend gemaakt en geordend, worden beroepsproducten benoemd en worden mogelijke vormen benoemd waarmee een beginnend beroepsbeoefenaar kan bewijzen 
dat het beroepsproduct is opgeleverd. Verder wordt per kerntaak aangegeven bij welke werkprocessen de genoemde kennis en vaardigheden ingezet worden.  
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B1-K1: Adviseert en verkoopt  
 
De interieuradviseur houdt zich bezig met het (online) adviseren van klanten over een interieur en het verkopen van een interieuradvies. Het werk hangt af van de 
klantvraag en is dus wisselend en tegelijk gestructureerd door bedrijfsregels. Het kan zich op lokaal niveau maar ook internationaal afspelen. De interieuradviseur leeft zich 
in interieurwensen en -verwachtingen van klanten in en maakt een vertaling naar interieuroplossingen. Dit vraagt om specialistische kennis van interieuradvies, van het 
aanbod van producten en diensten, van het commercieel beleid van de organisatie, van de fasen van een klantreis, van verkoopkanalen, van communicatie en van 
relatiebeheer.  
 
De interieuradviseur doorloopt een commerciële proces meestal volgens bedrijfsafhankelijke procedures. Bij het adviseren en verkopen hecht hij veel waarde aan zowel de 
klanttevredenheid als de commerciële doelstellingen van de organisatie. Dit vereist (zowel online als offline) een zorgvuldige afstemming; het opbouwen van een goede 
klantrelatie om de klantwens helder te krijgen; en veel creativiteit om deze te vertalen naar een concreet voorstel. Een imperfecte afstemming, onbegrip of verkeerde 
interpretatie kan, zelfs buiten de schuld van de interieuradviseur, leiden tot onbegrip of ontevredenheid bij de klant en resulteren in negatieve reacties en reviews.  
 
Daarnaast zijn er grenzen aan wat een interieuradviseur kan verwezenlijken voor de klant. De organisatie heeft mogelijk verkooptargets en tijdelijke acties om mee rekening 
te houden in het aanbod. De interieuradviseur werkt bovendien binnen de grenzen van het assortiment en/of het budget van de klant. Tenslotte moet de interieuradviseur 
bij het advies en de verkoop regelmatig technologische toepassingen gebruiken die storingen of beperkingen in gebruiksvriendelijkheid kunnen hebben.  
 
De interieuradviseur heeft bij het (online) adviseren over een interieur en het verkopen van een interieuradvies een uitvoerende, adviserende, communicatieve en een 
proces sturende rol. Hij voert zijn taken zelfstandig en dikwijls binnen teamverband uit. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket en het behalen van de 
afgesproken doelen en medeverantwoordelijk voor het teamresultaat. Een leidinggevende in of de eigenaar van de organisatie draagt de eindverantwoordelijkheid.  
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B1-K1-W1: Inventariseert interieurwensen van de klant  
 
Omschrijving  
De interieuradviseur bepaalt de wijze van benadering en het moment voor het leggen van contact met de klant. In het (online) contact met de klant sluit hij aan op het 
stadium waarin de klant zich in diens klantreis bevindt. Met het creëren van sfeer en het bieden van een beleving wekt hij bij de klant belangstelling voor een 
interieuradvies. Aan een klant met een mogelijke belangstelling voor een interieuradvies stelt hij vragen gericht op kennismaking. Hij maakt een inschatting van de 
mogelijkheden van de organisatie voor de klant en van de (commerciële) uitvoerbaarheid en de haalbaarheid hiervan. De interieuradviseur informeert de klant over wat de 
organisatie voor de klant kan betekenen. De interieuradviseur helpt de klant die bijvoorbeeld voor een bestelling, een interieurproduct, retourgoederen of een klacht komt 
of verwijst deze door naar een collega/een leidinggevende.  
 
Resultaat  
Met de klant is (online) contact geweest en er is kennisgemaakt. Van een klant met een mogelijke behoefte aan een interieuradvies zijn globale interieurideeën, -wensen en 
-behoeften geïnventariseerd.  
 
Gedrag  
De interieuradviseur  
• benadert de klant proactief en op een gepaste, respectvolle en uitnodigende wijze;  
• toont een open en klantvriendelijke houding;  
• communiceert klantgericht met de klant;  
• luistert met aandacht en betrokkenheid naar de klant en vraagt waar nodig door;  
• verbindt vlot de mogelijkheden van (het assortiment van) de organisatie aan de interieurideeën,  

-wensen en -behoeften van de klant;  
• reageert conform werk- en kwaliteitsprocedures professioneel op onder andere weerstand, afwijzing, afhoudende reacties en "moeilijke klanten”;  
• gaat integer met vertrouwelijke informatie om;  
• schakelt tijdig een collega/een leidinggevende in. 
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B1-K1-W1: Inventariseert interieurwensen van de klant  
 
De interieuradviseur: 
 

Beschrijving  Beroepsproduct Vorm 
Wat  
o Bepaalt de wijze van benadering en het moment voor het leggen van contact met 

de klant.  
o Sluit in het (online) contact met de klant aan op het stadium waarin de klant zich 

in diens klantreis bevindt.  
o Wekt bij de klant, met het creëren van sfeer en het bieden van een beleving, 

belangstelling voor een interieuradvies.  
o Stelt, aan een klant met een mogelijke belangstelling voor een interieuradvies, 

vragen gericht op kennismaking.  
o Maakt een inschatting van de mogelijkheden van de organisatie voor de klant en 

van de (commerciële) uitvoerbaarheid en de haalbaarheid hiervan.  
o Informeert de klant over wat de organisatie voor de klant kan betekenen.  
o Helpt de klant die bijvoorbeeld voor een bestelling, een interieurproduct, 

retourgoederen of een klacht komt of verwijst deze door naar een collega/een 
leidinggevende.  

 

 
Klantcontact 
De student benadert de klant op een 
correcte manier, maakt contact, wekt 
belangstelling en stelt vragen gericht op 
kennismaking. 
De student schat de mogelijkheden van de 
organisatie in voor de klant en informeert 
deze over wat de organisatie kan 
betekenen. 
 
Servicegesprek 
De student helpt een klant die komt voor 
een bestelling, retourproduct, een klacht, 
etc. en verwijst eventueel door naar een 
leidinggevende en/of collega.  
 

 
Klantcontact 
- Verslag 
- Foto 
- Film 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 
Servicegesprek 
- Verslag 
- Foto 
- Film 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 

Hoe 
o Benadert de klant proactief en op een gepaste, respectvolle en uitnodigende wijze. 
o Toont een open en klantvriendelijke houding. 
o  Communiceert klantgericht met de klant. 
o Luistert met aandacht en betrokkenheid naar de klant en vraagt waar nodig door.  
o Verbindt vlot de mogelijkheden van (het assortiment van) de organisatie aan de interieurideeën, -wensen en -behoeften van de klant. 
o Reageert conform werk- en kwaliteitsprocedures professioneel op onder andere weerstand, afwijzing, afhoudende reacties en "moeilijke klanten”.  
o Gaat integer met vertrouwelijke informatie om. 
o Schakelt tijdig een collega/een leidinggevende in. 
 
Resultaat  
Met de klant is (online) contact geweest en er is kennisgemaakt. Van een klant met een mogelijke behoefte aan een interieuradvies zijn globale interieurideeën, -wensen 
en -behoeften geïnventariseerd.  
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B1-K1-W2: Verzamelt klant- en interieurspecifieke informatie  
 
Omschrijving  
De interieuradviseur verzamelt klant- en interieurspecifieke informatie voor het geven van advies. Indien mogelijk bezoekt de interieuradviseur de locatie of maakt deze 
gebruik van een plattegrond, een beschrijving, beeldmateriaal van het interieur. Hij vraagt de klant naar ideeën, wensen en behoeften voor een interieur en vraagt 
aanvullend naar het beschikbare budget. De informatie van de klant vult de interieuradviseur met voorbeelden aan, zoals van stijlen, sferen, meubelstukken, kleuren, 
lichtinval, maatvoeringen, indelingen en technische kenmerken zoals een aansluiting voor elektriciteit en/of water. Hij legt de verzamelde klant- en interieurspecifieke 
informatie vast, bijvoorbeeld op een moodboard. De interieuradviseur verwerkt de verzamelde informatie en vraagt indien nodig om aanvullende informatie.  
 
Resultaat  
Relevante informatie over ideeën, wensen en behoeften voor een interieur en kenmerken van een interieur zijn verzameld en vastgelegd.  
 
Gedrag  
De interieuradviseur  
• communiceert helder, duidelijk en klantgericht;  
• legt verzamelde informatie volledig en correct vast;  
• toetst verzamelde informatie kritisch op relevantie en juistheid;  
• houdt zorgvuldig rekening met kenmerken van onder andere materialen, stijlen, sferen, kleuren, licht;  
• staat open voor en gebruikt feedback constructief;  
• weet vragen over het vakgebied goed te beantwoorden;  
• legt relevante onderlinge verbanden tussen de gegevens.  
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B1-K1-W2: Verzamelt klant- en interieurspecifieke informatie 
 
De interieuradviseur: 
 

Beschrijving Beroepsproduct Vorm 
WAT 
o Verzamelt klant- en interieurspecifieke informatie voor het geven van advies.  
o Bezoekt, indien mogelijk, de locatie of maakt gebruik van een plattegrond, een 

beschrijving, beeldmateriaal van het interieur. 
o Vraagt de klant naar ideeën, wensen en behoeften voor een interieur en vraagt 

aanvullend naar het beschikbare budget.  
o Vult de informatie van de klant met voorbeelden aan, zoals van stijlen, sferen, 

meubelstukken, kleuren, lichtinval, maatvoeringen, indelingen en technische 
kenmerken zoals een aansluiting voor elektriciteit en/of water.  

o Legt de verzamelde klant- en interieurspecifieke informatie volledig en correct 
vast, bijvoorbeeld op een moodboard.  

o Verwerkt de verzamelde informatie en vraagt indien nodig om aanvullende 
informatie.  

o Houdt zorgvuldig rekening met kenmerken van onder andere materialen, stijlen, 
sferen, kleuren, licht. 

 
Intakegesprek 
De student verzamelt alle benodigde 
informatie voor het geven van advies door 
bv. de locatie te bezoeken (indien mogelijk) 
en/of gebruikt een plattegrond, een 
beschrijving, etc.  
De student vraagt op basis van een 
checklist/intake-vragenlijst de klant naar 
ideeën, wensen en behoeften en het 
budget. 
 
Onderzoek 
De student legt de verzamelde informatie 
vast in een programma van eisen en/of op 
een moodboard en vult dit aan met 
voorbeelden van onder andere stijlen, 
sferen, kleuren, indelingen, technische 
gegevens, etc. 

 
Intakegesprek 
- Verslag 
- Foto 
- Film 
- Checklist/intake-vragenlijst 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 
Onderzoek 
- Verslag 
- Foto 
- Film 
- Programma van eisen 
- Moodboard 
- Kleur- en 

materialenoverzicht 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 

HOE 
o Communiceert helder, duidelijk en klantgericht. 
o Staat open voor en gebruikt feedback constructief. 
o Weet vragen over het vakgebied goed te beantwoorden. 
o Legt relevante onderlinge verbanden tussen de gegevens. 
o Toetst verzamelde informatie kritisch op relevantie en juistheid. 

 
RESULTAAT  
Relevante informatie over ideeën, wensen en behoeften voor een interieur en kenmerken van een interieur zijn verzameld en vastgelegd.  
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B1-K1-W3: Adviseert over een interieur  
 
Omschrijving  
De interieuradviseur verwerkt klant- en interieurspecifieke informatie, interieurtrends, inspiratie en creativiteit in een interieuradvies. Met aandacht voor de onderlinge 
samenhang van de adviesonderdelen stelt de interieuradviseur veranderingen voor het interieur van de klant voor. Adviesonderdelen zijn onder andere sfeer, stijl, kleur, 
meubelstukken, indeling, verlichting en interieurproducten. Aanvullend werkt de interieuradviseur het advies uit in een aanbod met een kostenraming. Eventueel voegt hij 
hieraan schetsen of een voorlopig ontwerp en/of stalen toe. Hij reflecteert op het advies en het aanbod en past deze indien nodig aan. Hij overhandigt het interieuradvies 
met toebehoren aan de klant.  
 
Resultaat  
De klant is op basis van wensen, behoeften en ideeën voor een interieur een optimaal en vakkundig geadviseerd. Informatie over de kosten en het uitvoeren van het advies 
is in een aanbod verstrekt.  
 
Gedrag  
De interieuradviseur  
• gebruikt (digitale) informatie- en inspiratiebronnen effectief;  
• vertaalt ideeën, wensen en behoeften van de klant realistisch, innovatief en verrassend;  
• werkt adviesonderdelen correct en gedetailleerd uit;  
• toont commercieel inzicht en houdt zorgvuldig rekening met het budget van de klant;  
• legt keuzes ten grondslag aan het interieuradvies zorgvuldig en volledig vast;  
• reflecteert grondig en uitgebreid op de relatie tussen de ideeën, wensen en behoeften van de klant en het interieuradvies.  
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B1-K1-W3: Adviseert over een interieur  

De interieuradviseur: 
 

Beschrijving Beroepsproduct Vorm 
WAT 
o Verwerkt klant- en interieurspecifieke informatie, interieurtrends, inspiratie en 

creativiteit in een interieuradvies.  
o Stelt met aandacht voor de onderlinge samenhang van de adviesonderdelen 

veranderingen voor het interieur van de klant voor, adviesonderdelen zijn onder 
andere sfeer, stijl, kleur, meubelstukken, indeling, verlichting en 
interieurproducten.  

o Werkt het advies uit in een aanbod met een kostenraming en voegt eventueel 
schetsen of een voorlopig ontwerp en/of stalen toe.  

o Reflecteert op het advies en het aanbod en past deze indien nodig aan.  
o Overhandigt het interieuradvies met toebehoren aan de klant.  
o Legt keuzes ten grondslag aan het interieuradvies zorgvuldig en volledig vast. 
 

 
Interieuradvies 
De student geeft, op basis van de wensen 
van de klant, (verbaal) advies over het 
interieur, trends, kostenraming, etc.  
De student onderbouwt het advies en 
besteedt aandacht aan de samenhang van  
over onder andere sfeer, stijl, kleur, 
meubelstukken, indeling, verlichting en 
interieurproducten.  
 
 
 

 
Interieuradvies 
- Verslag 
- Foto 
- Film 
- Schetsen 
- Ontwerp 
- Kostenraming (Excel) 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 
 

HOE 
o Gebruikt (digitale) informatie- en inspiratiebronnen effectief. 
o Vertaalt ideeën, wensen en behoeften van de klant realistisch, innovatief en verrassend.  
o Werkt adviesonderdelen correct en gedetailleerd uit. 
o Toont commercieel inzicht en houdt zorgvuldig rekening met het budget van de klant.  
o Reflecteert grondig en uitgebreid op de relatie tussen de ideeën, wensen en behoeften van de klant en het interieuradvies.  
 
RESULTAAT 
De klant is op basis van wensen, behoeften en ideeën voor een interieur een optimaal en vakkundig geadviseerd. Informatie over de kosten en het uitvoeren van het 
advies is in een aanbod verstrekt.  
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B1-K1-W4: Verkoopt een advies voor een interieur  
 
Omschrijving  
De interieuradviseur biedt het interieuradvies aan de klant aan. Hij neemt het advies en het uitgebrachte aanbod met een kostenraming door met de klant. Hierbij licht hij 
de samenhang toe van het interieuradvies met de interieurwensen en -eisen van de klant. De interieuradviseur schetst, bij een akkoord van de klant, het verloop van het 
vervolgproces. Het vervolgproces bestaat onder andere uit het maken van een definitief ontwerp het uitvoeren van betalingsafspraken en het uitvoeren van het 
interieuradvies. De interieuradviseur reageert op vragen en opmerkingen van de klant en speelt in op signalen. Indien nodig onderhandelt hij en stuurt aan op een akkoord  
van de klant voor een overeenkomst. Wanneer de klant (nog) niet op het interieuradvies ingaat, helpt de interieuradviseur de klant verder naar de volgende stap in de 
klantreis. Hij zoekt uit waarmee hij de klant verder kan helpen, informeert en attendeert op informatiebronnen en/of verkoopkanalen.  
 
Resultaat  
De klant sluit een overeenkomst voor (het uitvoeren van) een interieuradvies of is verder geholpen in de klantreis.  
 
Gedrag  
De interieuradviseur  
• reageert klantvriendelijk en klantgericht op reacties en signalen van de klant;  
• is gericht op het benutten van commerciële kansen;  
• past gepaste en integere omgangsvormen toe;  
• wekt vertrouwen door met argumenten op gevoelens en wensen van de klant in te spelen;  
• verwerkt parate vakkennis over het assortiment, trends en ontwikkelingen en wet- en regelgeving passend in verkoopargumenten;  
• presenteert zichzelf en de organisatie als professioneel;  
• maakt correcte berekeningen;  
• doorloopt verkoopprocessen zorgvuldig en verwerkt gegevens, zoals een akkoord op een commercieel voorstel, volgens bedrijfsprocedures. 
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B1-K1-W4: Verkoopt een advies voor een interieur  
 
De interieuradviseur: 
 

Beschrijving Beroepsproduct Vorm 
WAT 
o Biedt het interieuradvies aan de klant aan. 
o Neemt het advies en het uitgebrachte aanbod met een kostenraming door met 

de klant. 
o Licht de samenhang toe van het interieuradvies met de interieurwensen en -eisen 

van de klant. 
o Reageert op vragen en opmerkingen van de klant en speelt in op signalen. 
o Onderhandelt, indien nodig, en stuurt aan op een akkoord van de klant voor een 

overeenkomst.  
o Schetst, bij een akkoord van de klant, het verloop van het vervolgproces. Het 

vervolgproces bestaat onder andere uit het maken van een definitief ontwerp het 
uitvoeren van betalingsafspraken en het uitvoeren van het interieuradvies. 

o Helpt de klant verder naar de volgende stap in de klantreis, wanneer de klant 
(nog) niet op het interieuradvies ingaat. 

o Zoekt uit waarmee de klant verder geholpen kan worden en informeert en 
attendeert op informatiebronnen en/of verkoopkanalen.  

 

 
Verkoopgesprek 
De student bespreekt het advies en de  
kostenraming met de klant, licht dit toe en 
geeft aan wat het vervolgproces is. 
De student beantwoordt vragen van de 
klant en onderhandelt eventueel om tot 
een akkoord te komen.  
 
Overeenkomst sluiten 
De student schetst bij een akkoord van de 
klant het vervolgproces, onder andere hoe 
de uitvoering plaats gaat vinden en wat de 
betalingsafspraken zijn.  
De student helpt de klant verder wanneer 
het (nog) niet tot een overeenkomst 
komt. 
 

 
Verkoopgesprek 
- Verslag 
- Foto 
- Film 

Ondersteunend (beeld) 
materiaal 

- Kostenraming 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 
Overeenkomst sluiten 
- Verslag 
- Foto 
- Film 
- Overeenkomst 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 

HOE 
o Reageert klantvriendelijk en klantgericht op reacties en signalen van de klant. 
o Is gericht op het benutten van commerciële kansen. 
o Past gepaste en integere omgangsvormen toe. 
o Wekt vertrouwen door met argumenten op gevoelens en wensen van de klant in te spelen.  
o Verwerkt parate vakkennis over het assortiment, trends en ontwikkelingen en wet- en regelgeving passend in verkoopargumenten.  
o Presenteert zichzelf en de organisatie als professioneel.  
o Maakt correcte berekeningen. 
o Doorloopt verkoopprocessen zorgvuldig en verwerkt gegevens, zoals een akkoord op een commercieel voorstel, volgens bedrijfsprocedures. 
 
RESULTAAT 
De klant sluit een overeenkomst voor (het uitvoeren van) een interieuradvies of is verder geholpen in de klantreis.  



15 
 

 
  



16 
 

B1-K1-W5: Verwerkt zakelijke afspraken en maakt vervolgafspraken  
 
Omschrijving  
De interieuradviseur verwerkt de afspraken rondom het interieuradvies met de klant. Hij licht de overeenkomst toe en reageert op vragen en opmerkingen van de klant. De 
interieuradviseur verwerkt de gevolgen van de zakelijke afspraken in een interne planning, zoals een doorlooptijd, de betalingsmomenten, het bestellen/inkopen van 
benodigde materialen en hulpmiddelen en de afspraken met de klant en leveranciers. Hij controleert deze gegevens en informeert betrokkenen over het vervolgproces. Hij 
reageert op vragen en opmerkingen en verwerkt indien nodig aanpassingen. Gemaakte afspraken en de bijbehorende documentatie legt hij vast.  
 
Resultaat  
De zakelijke afspraken met de klant zijn compleet en conform de procedures van de organisatie in een interne planning verwerkt.  
 
Gedrag  
De interieuradviseur  
• onderhandelt met overtuigende argumenten en houdt zich aan de gegeven onderhandelingsruimte;  
• legt afspraken en gegevens van de klant nauwkeurig en zorgvuldig vast;  
• toont commercieel inzicht bij het opstellen van een overeenkomst;  
• licht een overeenkomst op een begrijpelijke wijze toe en controleert of de boodschap is overgekomen;  
• werkt afspraken consistent en systematisch in een interne planning uit;  
• hanteert genormeerde indicatoren voor het meten en volgen van de voortgang van activiteiten en processen;  
• informeert betrokkenen tijdig over de vervolgstappen van een interne planning.  
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B1-K1-W5: Verwerkt zakelijke afspraken en maakt vervolgafspraken  
 
De interieuradviseur: 
 

Beschrijving Beroepsproduct Vorm 
WAT 
o Verwerkt de afspraken rondom het interieuradvies met de klant. 
o Licht de overeenkomst toe en reageert op vragen en opmerkingen van de klant. 
o Verwerkt de gevolgen van de zakelijke afspraken in een interne planning, zoals 

een doorlooptijd, de betalingsmomenten, het bestellen/inkopen van benodigde 
materialen en hulpmiddelen en de afspraken met de klant en leveranciers. 

o Controleert deze gegevens en informeert betrokkenen over het vervolgproces. 
o Reageert op vragen en opmerkingen en verwerkt indien nodig aanpassingen. 
o Legt gemaakte afspraken en de bijbehorende documentatie vast.  
 

 
Toelichting overeenkomst 
De student licht de overeenkomst toe aan 
de klant en beantwoordt vragen. 
 
Gegevensverwerking 
De student verwerkt de gevolgen van de 
overeenkomst in een interne planning, bv.   
doorlooptijd, betalingsmomenten,  
bestellen en inkopen van benodigde 
materialen, afspraken met de klant en 
leveranciers, etc. 
 

 
Toelichting overeenkomst 
- Verslag 
- Foto 
- Film 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 
Gegevensverwerking 
- Verslag 
- Klantdossier 
- Planningsbestand 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 

HOE 
o Onderhandelt met overtuigende argumenten en houdt zich aan de gegeven onderhandelingsruimte. 
o Legt afspraken en gegevens van de klant nauwkeurig en zorgvuldig vast. 
o Toont commercieel inzicht bij het opstellen van een overeenkomst. 
o Licht een overeenkomst op een begrijpelijke wijze toe en controleert of de boodschap is overgekomen. 
o Werkt afspraken consistent en systematisch in een interne planning uit. 
o Hanteert genormeerde indicatoren voor het meten en volgen van de voortgang van activiteiten en processen. 
o Informeert betrokkenen tijdig over de vervolgstappen van een interne planning.  
 
RESULTAAT  
De zakelijke afspraken met de klant zijn compleet en conform de procedures van de organisatie in een interne planning verwerkt.  
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Vakkennis en vaardigheden B1-K1  
 
De interieuradviseur:  
 

Vakkennis en vaardigheden W1 W2 W3 W4 W5 
Assortiment  
o heeft kennis van trends, (technologische) innovaties en ontwikkelingen in de woon- en interieurbranche zoals duurzaamheid en 

domotica  
  X X  

o heeft kennis van merken in de woon- en interieurbranche  X X X X  
o heeft kennis van kwaliteitseisen van materialen voor een interieur   X X X  
o heeft specialistische kennis van ontwerpelementen waaronder ruimte, lijnen, vormen, compositie, sfeer en kleur  X X X   
o heeft specialistische kennis van productgroepen en bijbehorend assortiment  X X X X  
o heeft specialistische kennis van interieurconcepten  X X X X  
o heeft specialistische kennis van interieurcollecties, -stijlen en -stijlcombinaties  X X X X  
Klantreis  
o heeft kennis van oriëntatie- en aankoopprocessen in de woon- en interieurbranche  X X X X X 
o heeft kennis van veelvoorkomende wensen en behoeften van klanten ten aanzien van een interieur  X X X X X 
o heeft specialistische kennis van advies- en verkoopgesprekken  X X X X X 
o kan klantgedrag analyseren en hierop inspelen  X    X 
o kan kennis van consumentengedrag, -behoeften en -rechten toepassen  X    X 
o kan klantgericht communiceren  X X X X X 
o kan luisteren, samenvatten en doorvragen  X X X X X 
o kan fases van een klantreis inschatten  X    X 
o kan adviesvaardigheden toepassen  X   X X 
o kan verkoop- en onderhandelingstechnieken toepassen     X X 
o kan zichzelf en de onderneming positioneren en profileren    X X X 
o kan kosten en kostensoorten uitleggen aan klanten    X X X 
o kan prijs-, leverings- en betalingsvoorwaarden toepassen      X 
o heeft specialistische kennis van functies van interieurs    X   
*Marketing en presentatie 
o heeft kennis van commercie en marketing in de woon- en interieurbranche, waaronder merkenbeleid, branding, 

marketingstrategieën, doelgroepen en e-commerce  
     

o heeft kennis van productpresentaties in verkoopruimtes       
o heeft kennis van styling en visual merchandising       
o heeft kennis van het gebruik van sociale media voor commerciële doeleinden       
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o kan presentatievaardigheden en -technieken toepassen       
Organisatie, procedures en processen 
o heeft kennis van wet- en regelgeving in het algemeen en specifiek voor de woon- en interieurbranche      X 
o heeft kennis van commerciële samenwerkingsvormen      X 
o heeft kennis van processen en procedures met betrekking tot voorraad en logistiek      X 
o kan de visie en formule van de organisatie uitdragen    X X X 
o heeft specialistische kennis van verkoopkanalen en de betekenis hiervan voor de organisatie      X 
o kan met klachten en met conflictsituaties omgaan      X 
o kan afspraken administratief verwerken     X 
Adviseert en verkoopt  
o kan handelen volgens geldende wet- en regelgeving, procedures en richtlijnen met betrekking tot Arbo, milieu, kwaliteitszorg, 

ergonomisch en kostenbewust werken Innovatie  
    X 

o kan (digitale) informatiebronnen raadplegen      X 
o kan werken met gangbare -digitale- hulpmiddelen Professionele ontwikkeling       
o kan trends en ontwikkelingen vertalen naar doelgroepen en klanten    X X  
o kan vaktaal/vaktermen uit de interieurbranche gebruiken   X X X X 
o kan een interieur analyseren en beoordelen   X X   
o kan werkgerelateerde informatie en gegevens interpreteren, zoals aangeleverde ken- en stuurgetallen en commerciële berekeningen      X 

 

* 
De onder ‘Marketing en presentatie genoemde kennis en vaardigheden zijn niet te herleiden naar een of meerdere werkprocessen van deze kerntaak. 
Hoewel de genoemde kennis en vaardigheid een wezenlijk onderdeel vormen voor de opleiding interieur adviseur, en zeker ook onderdeel zijn van de 
opleiding, kunnen deze niet worden gelinkt aan de werkprocessen van deze kerntaak.  
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B1-K2: Ontwerpt een interieur  
 
De interieuradviseur heeft een diversiteit aan onderling samenhangende, grotendeels creatieve en communicatieve, werkzaamheden. Deze zijn wisselend, want ze zijn 
afhankelijk van de opdracht, en gestructureerd door de werkvoorschriften die de interieuradviseur van diens organisatie heeft meegekregen.  
 
Doorgaans is het werk lokaal, maar het kan internationale dimensies aannemen. De interieuradviseur verwerkt alle wensen, eisen en mogelijkheden en visualiseert deze in 
een (digitaal) interieurontwerp met een combinatie van creativiteit, ruimtelijk inzicht, inspiratie en trends en ontwikkelingen. Hij zet hiervoor veelal specialistische kennis in 
van productgroepen, materialen en ontwerpprocessen. Hij is in staat om tot creatieve en vindingrijke niet-standaard oplossingen te komen die ook tegemoet komen aan de 
belangen van de organisatie. Hij bewandelt een balans tussen smaak, stijl, designtrends en gebruiksgemak.  
 
Hij maakt een ontwerp dat uiteindelijk werkelijkheid moet kunnen worden. De vertaling van een plaatje naar een uiteindelijk resultaat is moeilijk te voorspellen. Hij werkt 
binnen de grenzen van het assortiment, beleidslijnen van de organisatie en/of het budget van de klant. Daarbij moet de interieuradviseur regelmatig technologische 
toepassingen gebruiken voor het maken van een ontwerp die storingen of beperkingen in gebruiksvriendelijkheid kunnen hebben. De organisatie heeft mogelijk 
verkooptargets (bijvoorbeeld specifieke merken) en/of tijdelijke acties om mee rekening te houden in het ontwerp. Al deze zaken maken het beroep complex.  
 
De interieuradviseur heeft bij het ontwerpen van een interieur een uitvoerende, creatieve en communicatieve rol. Hij voert zijn taken zelfstandig uit en werkt veelal in 
teamverband. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket en medeverantwoordelijk voor het teamresultaat. Hij overlegt met een leidinggevende of met ervaren 
collega's over de (tussentijdse) resultaten. Een leidinggevende of de eigenaar van de organisatie draagt de eindverantwoordelijkheid.   
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B1-K2-W1: Vertaalt interieurwensen en -eisen in schetsen en/of voorlopige ontwerpen  
 
Omschrijving  
De interieuradviseur vormt zich indrukken van de interieurwensen en -eisen van de klant en bepaalt wat van belang is om in beelden te vertalen. Hij visualiseert (digitaal) 
de wensen en eisen van de klant naar mogelijkheden voor een interieur, bijvoorbeeld met schetsen of moodboards. Afhankelijk van de situatie selecteert en verwerkt de 
interieuradviseur onder andere materialen, stijlen, trends, sferen, indelingen, meubelstukken en kleuren in een voorlopige schets of voorlopig ontwerp. Hij voorziet dit van 
specificaties en maakt aanvullend een inschatting van de uitvoerbaarheid, haalbaarheid en de kosten. Hij reflecteert op de vormgegeven wensen en eisen van de klant en 
verwerkt indien nodig aanpassingen. De schetsen en/of voorlopige ontwerpen legt hij aan de klant voor.  
 
Resultaat  
Wensen en eisen van de klant voor een interieur zijn in schetsen, moodboards en/of een voorlopig ontwerp vertaald. De klant heeft schetsen en/of een voorlopig ontwerp 
ontvangen en een inschatting van de kosten voor een interieur is toegelicht.  
 
Gedrag  
De interieuradviseur  
• houdt volop rekening met wensen en eisen van de klant;  
• toont zich creatief en vindingrijk met, onder andere, materialen, trends, vormen, stijlen en sferen;  
• zet ondersteunende (digitale) hulpmiddelen voor het tekenen effectief en efficiënt in;  
• houdt zorgvuldig rekening met materiaalkenmerken, –eigenschappen en toepassingsmogelijkheden;  
• overlegt met de klant op een klantvriendelijke wijze en licht de schetsen en/of ontwerpen, uit te voeren werkzaamheden en een inschatting van de kosten vakkundig 

met argumenten toe;  
• staat open voor feedback en gebruikt deze constructief;  
• legt feedback van de klant volledig en juist vast.  
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B1-K2-W1: Vertaalt interieurwensen en -eisen in schetsen en/of voorlopige ontwerpen  
 
De interieuradviseur: 
  

Beschrijving Beroepsproduct Vorm 
WAT 
o Vormt zich indrukken van de interieurwensen en -eisen van de klant en bepaalt 

wat van belang is om in beelden te vertalen. 
o Visualiseert (digitaal) de wensen en eisen van de klant naar mogelijkheden voor 

een interieur, bijvoorbeeld met schetsen of moodboards.  
o Selecteert en verwerkt, afhankelijk van de situatie, onder andere materialen, 

stijlen, trends, sferen, indelingen, meubelstukken en kleuren in een voorlopige 
schets of voorlopig ontwerp. 

o Voorziet dit van specificaties en maakt aanvullend een inschatting van de 
uitvoerbaarheid, haalbaarheid en de kosten. 

o Reflecteert op de vormgegeven wensen en eisen van de klant en verwerkt indien 
nodig aanpassingen.  

o Legt de schetsen en/of voorlopige ontwerpen aan de klant voor.  
 

 
Voorlopig ontwerp 
De student visualiseert de klantwens op 
basis van een ruimteanalyse en 
ontwerpdoel bv. in schetsen en/of een 
moodboard. 
De student selecteert onder andere  
materialen, stijlen, trends, sferen, 
indelingen, meubelstukken en kleuren en 
vertaalt dit in een voorlopige schets of 
voorlopig ontwerp. 
 
Klantcontact voorlopig ontwerp 
De student heeft contact met de klant 
over het voorlopig ontwerp, licht schetsen 
en/of ontwerpen toe en geeft  een 
inschatting van de uitvoerbaarheid, 
haalbaarheid en kosten. 
De student verwerkt eventuele 
aanpassingen. 
 

 
Voorlopig ontwerp 
- Foto’s 
- Film 
- Verslag 
- Visualisaties/Schetsen en/of 

moodboard 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 
Klantcontact voorlopig ontwerp 
- Verslag 
- Foto’s 
- Film 
- Kostenraming 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 

HOE 
o Houdt volop rekening met wensen en eisen van de klant. 
o Toont zich creatief en vindingrijk met, onder andere, materialen, trends, vormen, stijlen en sferen. 
o Zet ondersteunende (digitale) hulpmiddelen voor het tekenen effectief en efficiënt in. 
o Houdt zorgvuldig rekening met materiaalkenmerken, –eigenschappen en toepassingsmogelijkheden.  
o Overlegt met de klant op een klantvriendelijke wijze en licht de schetsen en/of ontwerpen, uit te voeren werkzaamheden en een inschatting van de kosten 

vakkundig met argumenten toe. 
o Staat open voor feedback en gebruikt deze constructief.  
o Legt feedback van de klant volledig en juist vast.  
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RESULTAAT  
Wensen en eisen van de klant voor een interieur zijn in schetsen, moodboards en/of een voorlopig ontwerp vertaald. De klant heeft schetsen en/of een voorlopig 
ontwerp ontvangen en een inschatting van de kosten voor een interieur is toegelicht.  
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B1-K2-W2: Maakt een definitief ontwerp  
 
Omschrijving  
De interieuradviseur maakt een definitief ontwerp voor een interieur. Hierin verwerkt hij de met de klant gemaakte afspraken en de van de klant ontvangen feedback op 
schetsen, moodboards of voorlopige ontwerpen. Indien nodig stemt hij voor extra informatie met de klant af. Het beoogde definitieve ontwerp, zoals een 3D-weergave, 
met specificaties legt hij vast. Hij controleert het definitieve interieurontwerp, de specificaties en de kostenraming. Hij denkt kritisch na over het geheel en verwerkt indien 
van toepassing aanpassingen.  
 
Resultaat  
Een definitief en compleet ontwerp voor een interieur van een klant is gemaakt.  
 
Gedrag  
De interieuradviseur  
• toont vakdeskundigheid door (digitaal) nauwkeurig, accuraat en netjes te ontwerpen;  
• houdt zorgvuldig rekening met gemaakte afspraken en verwachtingen van de klant;  
• toont creativiteit door het interieuradvies zó te vertalen dat het recht doet aan de wensen en eisen van de klant;  
• zet ondersteunende (digitale) hulpmiddelen effectief en efficiënt in;  
• maakt juiste en logische ontwerpspecificaties en (prijs)berekeningen;  
• controleert nauwgezet het definitieve ontwerp, specificaties en prijsberekeningen;  
• gebruikt feedback constructief;  
• registreert en bewaart het definitieve ontwerp zorgvuldig.  
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B1-K2-W2: Maakt een definitief ontwerp  
 
De interieuradviseur: 
 

Beschrijving Beroepsproduct Vorm 
WAT 
o Maakt een definitief ontwerp voor een interieur. 
o Verwerkt hierin met de klant gemaakte afspraken en de van de klant ontvangen 

feedback op schetsen, moodboards of voorlopige ontwerpen.  
o Stemt, indien nodig, voor extra informatie met de klant af.  
o Legt het beoogde definitieve ontwerp, zoals een 3d-weergave, met specificaties 

vast. 
o Controleert het definitieve interieurontwerp, de specificaties en de 

kostenraming.  
o Denkt kritisch na over het geheel en verwerkt indien van toepassing 

aanpassingen.  
 

 
Definitief ontwerp 
De student verwerkt de gemaakte 
afspraken in een definitief ontwerp 
bestaande uit onder andere een 
plattegrondtekening met aanzichten, 
productoverzicht, kleur- en 
materialenkaart, specificaties , etc. 
De student controleert het definitieve 
ontwerp en verwerkt eventuele 
aanpassingen. 

 
Definitief ontwerp 
- Filmpje 3d ontwerp 
- Verslag 
- Visualisaties 
- Meubelkaart 
- Schetsen/tekeningen 
- Kleur- en materialenkaart 
- Kostenraming 
- Productoverzicht 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 

HOE 
o Toont vakdeskundigheid door (digitaal) nauwkeurig, accuraat en netjes te ontwerpen. 
o Houdt zorgvuldig rekening met gemaakte afspraken en verwachtingen van de klant. 
o Toont creativiteit door het interieuradvies zó te vertalen dat het recht doet aan de wensen en eisen van de klant.  
o Zet ondersteunende (digitale) hulpmiddelen effectief en efficiënt in. 
o Maakt juiste en logische ontwerpspecificaties en (prijs)berekeningen.  
o Controleert nauwgezet het definitieve ontwerp, specificaties en prijsberekeningen.  
o Gebruikt feedback constructief. 
o Registreert en bewaart het definitieve ontwerp zorgvuldig.  
 
RESULTAAT  
Een definitief en compleet ontwerp voor een interieur van een klant is gemaakt.  
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B1-K2-W3: Presenteert het definitieve ontwerp  
 
Omschrijving  
De interieuradviseur presenteert het definitieve ontwerp voor een interieur aan de klant. Hij toont het ontwerp, licht deze en de specificaties toe en betrekt hierbij de 
wensen en eisen van de klant. Hij reageert op vragen en/of opmerkingen van de klant. Hij verwerkt eventuele aanpassingen, bijvoorbeeld de geplande doorlooptijd van het 
uitvoeren van het interieuradvies. Hij nodigt de klant uit om akkoord te gaan met het definitieve ontwerp, de specificaties en de kostenraming. Het definitieve ontwerp en 
de reactie van de klant op het aanbod legt de interieuradviseur vast.  
 
Resultaat  
Het definitieve ontwerp van een interieuradvies is op een visueel aantrekkelijke wijze gepresenteerd aan de klant. Het ontwerp is volledig toegelicht. De klant heeft op het 
ontwerp gereageerd en deze reactie is geregistreerd.  
 
Gedrag  
De interieuradviseur  
• zet (digitale) hulpmiddelen effectief en efficiënt in;  
• presenteert het definitieve ontwerp en de specificaties op visueel aantrekkelijke wijze en afgestemd op wensen en eisen van de klant; 
• communiceert duidelijk en begrijpelijk over het definitieve ontwerp en de specificaties;  
• speelt passend in op reacties van de klant en weet vragen over het vakgebied goed te beantwoorden;  
• toont inzicht in de commerciële en de (technische) haalbaarheid van het ontwerp en eventuele risico's;  
• toont vakdeskundigheid bij het toelichten/verantwoorden van aanpassingen in het ontwerp;  
• registreert en bewaart het definitieve ontwerp zorgvuldig;  
• overhandigt het definitief ontwerp met toebehoren volgens bedrijfsrichtlijnen aan de klant. 
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B1-K2-W3: Presenteert het definitieve ontwerp  
 
De interieuradviseur: 
 

Beschrijving Beroepsproduct Vorm 
WAT 
o Presenteert het definitieve ontwerp voor een interieur aan de klant. 
o Toont het ontwerp, licht deze en de specificaties toe en betrekt hierbij de wensen 

en eisen van de klant. 
o Reageert op vragen en/of opmerkingen van de klant. 
o Verwerkt eventuele aanpassingen, bijvoorbeeld de geplande doorlooptijd van het 

uitvoeren van het interieuradvies. 
o Nodigt de klant uit om akkoord te gaan met het definitieve ontwerp, de 

specificaties en de kostenraming.  
o Legt het definitieve ontwerp en de reactie van de klant op het aanbod vast.  
 

 
Presentatie definitief ontwerp 
De student laat de klant het definitieve 
ontwerp zien.  
De student deelt alle relevante informatie, 
beantwoordt vragen en verwerkt 
feedback. 
De student legt tot slot een offerte voor. 

 
Presentatie definitief ontwerp 
- 3d filmpje 
- Tekeningen 
- Moodboard 
- Kleurenkaart 
- Materialenkaart 
- Productoverzicht 
- Offerte 
- Verslag 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
HOE 
o Zet (digitale) hulpmiddelen effectief en efficiënt in;  
o Presenteert het definitieve ontwerp en de specificaties op visueel aantrekkelijke wijze en afgestemd op wensen en eisen van de klant. 
o Communiceert duidelijk en begrijpelijk over het definitieve ontwerp en de specificaties. 
o Speelt passend in op reacties van de klant en weet vragen over het vakgebied goed te beantwoorden. 
o Toont inzicht in de commerciële en de (technische) haalbaarheid van het ontwerp en eventuele risico's.  
o Toont vakdeskundigheid bij het toelichten/verantwoorden van aanpassingen in het ontwerp. 
o Registreert en bewaart het definitieve ontwerp zorgvuldig. 
o Overhandigt het definitief ontwerp met toebehoren volgens bedrijfsrichtlijnen aan de klant. 
 
RESULTAAT 
Het definitieve ontwerp van een interieuradvies is op een visueel aantrekkelijke wijze gepresenteerd aan de klant. Het ontwerp is volledig toegelicht. De klant heeft op 
het ontwerp gereageerd en deze reactie is geregistreerd.  
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Vakkennis en vaardigheden B1-K2 
 
De interieuradviseur:  
 

Vakkennis en vaardigheden W1 W2 W3 
Assortiment  
o heeft kennis van merken in de woon- en interieurbranche  X   
o heeft kennis van veelvoorkomende interieuradviezen  X   
o heeft specialistische kennis van specificaties, kenmerken en eigenschappen van het assortiment  X   
o heeft specialistische kennis van interieurcollecties, -stijlen en -stijlcombinaties  X   
Marketing en presentatie  
o heeft kennis van styling en visual merchandising    X 
o kan presentatievaardigheden en -technieken toepassen    X 
Ontwerpen en vormgeven  
o heeft specialistische kennis van ontwerpprocessen  X X  
o heeft specialistische kennis van maten en maatvoering  X X  
o heeft specialistische kennis van ontwerpelementen zoals ruimte, lijnen, vormen, compositie, sfeer en kleur  X X  
o heeft specialistische kennis van functies van interieurs  X X  
o kan in afstemming met de klant een interieur analyseren of beoordelen  X X  
o kan 2D-informatie naar 3D vertalen en vice versa  X X  
o kan ontwerpvaardigheden en -technieken toepassen  X X  
o kan werken met schalen  X X  
o kan werkgerelateerde commerciële berekeningen maken  X X  
o kan kosten en kostensoorten van een interieuradvies uitleggen  X X  
Innovatie  
o kan (digitale) informatiebronnen raadplegen  X X X 
o kan werken met gangbare -digitale- hulpmiddelen voor onder andere schetsen, ontwerpen en presenteren  X X X 
Organisatie, procedures en processen     
o kan kwaliteitsnormen toepassen  X X X 
o kan ergonomisch verantwoord werken  X X X 
Professionele ontwikkeling  
o kan vaktaal/vaktermen uit de interieurbranche gebruiken   X 
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B1-K3: Regisseert en bewaakt het uitvoeren van een interieurontwerp  
 
De interieuradviseur werkt bij het regisseren en bewaken van het uitvoeren van een interieurontwerp volgens bedrijfsafhankelijke standaardprocedures. De invulling is 
afhankelijk van de inhoud van de opdracht en kan gestructureerd verlopen, maar ook heel wisselend. De interieuradviseur volgt en bewaakt het verloop van de planning en 
de gemaakte afspraken.  
 
Onverwachte ontwikkelingen of afwijkingen met betrekking tot materialen, werkprocessen, planning of omgeving kunnen optreden. In dat geval verzamelt de 
interieuradviseur informatie, trekt conclusies en neemt oplossingsgerichte besluiten. Hierover neemt hij tijdig en op een klant- en servicegerichte wijze contact op met de 
klant. De interieuradviseur past hiervoor kennis en vaardigheden over materialen, procedures, styling en planning toe en vaardigheden zoals klantcommunicatie en 
projectmanagement.  
 
De uitvoering van het project kan zowel op lokale als internationale schaal plaatsvinden. Een aanvullende mogelijk complicerende factor is de beperkte beschikbare tijd 
voor de uit te voeren werkzaamheden op locatie. Een afbreukrisico in klantontevredenheid of te late afronding is te beperken door (tussentijdse) controles uit te voeren en 
door tijdig met de klant over verwachtingen te communiceren. De interieuradviseur gebruikt ook hiervoor voornoemde vaardigheden om deze risico’s en complicaties te 
minimaliseren.  
 
De interieuradviseur regisseert en bewaakt de uitvoering van een interieurontwerp voor een klant. Hij werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket. 
Ook draagt hij operationele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de op locatie bij de klant uitgevoerde werkzaamheden. Hij stemt af met collega’s, de klant en 
eventuele andere betrokkenen. Een leidinggevende in en/of de eigenaar van de organisatie draagt de eindverantwoordelijkheid.   
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B1-K3-W1: Maakt een werkplanning  
 
Omschrijving  
De interieuradviseur verwerkt de werkzaamheden voor het uitvoeren van een interieurontwerp in een (externe) werkplanning. Hierin besteedt hij aandacht aan onder 
andere de afspraken met de klant, de benodigde materialen en levertijden, het uitvoeren van de werkzaamheden, de doorlooptijd en het oplevermoment. De 
interieuradviseur stemt met de werkplanning en het oplevermoment met de klant af. Hij informeert hierover eventuele andere betrokkenen zoals een leverancier, 
stukadoor of een schilder. Hij reageert op vragen en opmerkingen van betrokkenen en past de planning indien nodig hierop aan.  
 
Resultaat  
De (externe) planning voor het uitvoeren van een interieurontwerp is realistisch, efficiënt en afgestemd met betrokkenen. 
 
Gedrag  
De interieuradviseur  
• houdt zorgvuldig rekening met prioriteiten, richtlijnen, wensen en eisen van de klant en van de organisatie;  
• legt afspraken nauwkeurig en zorgvuldig vast;  
• plant werkzaamheden efficiënt en speelt flexibel in op veranderende omstandigheden;  
• geeft de werkplanning overzichtelijk en juist weer;  
• communiceert met betrokkenen duidelijk en volledig over de onderdelen van de werkplanning. 
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B1-K3-W1: Maakt een werkplanning  
 
De interieuradviseur: 
 

Beschrijving Beroepsproduct Vorm 
WAT 
o Verwerkt de werkzaamheden voor het uitvoeren van een interieurontwerp in een 

(externe) werkplanning.  
o Besteedt aandacht aan onder andere de afspraken met de klant, de benodigde 

materialen en levertijden, het uitvoeren van de werkzaamheden, de doorlooptijd 
en het oplevermoment.  

o Stemt met de werkplanning en het oplevermoment af met de klant.  
o Informeert hierover eventuele andere betrokkenen zoals een leverancier, 

stukadoor of een schilder.  
o Reageert op vragen en opmerkingen van betrokkenen en past de planning indien 

nodig hierop aan.  
 

 
Werkplanning 
De student maakt een planning voor de 
uitvoering van het ontwerp en houdt 
daarin rekening met de afspraken van de 
klant, benodigde materialen, levertijden, 
etc.  
 
Klantcontact werkplanning 
De student overlegt met de klant over de 
werkplanning en stemt het 
oplevermoment vast. 
 
Contact externe partijen 
De student informeert andere 
betrokkenen zoals leveranciers, 
stukadoor, schilder, etc. over de 
werkplanning. 

 
Werkplanning 
- Excel-bestand 
- Planbord 
 
 
Klantcontact werkplanning 
- E-mail 
- Verslag  
 
 
Contact externe partijen 
- E-mail 
- Verslag  

HOE 
o Houdt zorgvuldig rekening met prioriteiten, richtlijnen, wensen en eisen van de klant en van de organisatie.  
o Legt afspraken nauwkeurig en zorgvuldig vast. 
o Plant werkzaamheden efficiënt en speelt flexibel in op veranderende omstandigheden. 
o Geeft de werkplanning overzichtelijk en juist weer.  
o Communiceert met betrokkenen duidelijk en volledig over de onderdelen van de werkplanning. 
RESULTAAT 
De (externe) planning voor het uitvoeren van een interieurontwerp is realistisch, efficiënt en afgestemd met betrokkenen.  
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B1-K3-W2: Begeleidt en bewaakt het uitvoeren van een interieurontwerp  
 
Omschrijving  
De interieuradviseur begeleidt en bewaakt het uitvoeren van een interieurontwerp. Hij ziet toe op de voortgang en de kwaliteit van onder andere bestel- en leverprocessen 
van materialen en het nakomen van afspraken met de klant. Hij begeleidt, meestal op afstand, een uitvoerende collega die bij de klant het interieurontwerp uitvoert. De 
interieuradviseur verstrekt de benodigde informatie om het werk te kunnen uitvoeren, zoals het definitieve ontwerp, de specificaties en afspraken met de klant. Bij 
afwijkingen en bij dreigende knelpunten adviseert hij de uitvoerende collega over oplossingen. Hierover stemt hij met de klant af. Wijzigingen, nieuwe afspraken en de 
verantwoording van de tijd en de capaciteit houdt hij bij.  
 
Resultaat  
Het interieurontwerp is conform het ontwerp en de afspraken met de klant uitgevoerd. Waar nodig is met (een) collega(‘s) afgestemd of instructie gegeven.  
 
Gedrag  
De interieuradviseur  
• stemt helder, duidelijk en volledig met betrokkenen af;  
• is alert op het nakomen van en werken volgens planning, kwaliteitsafspraken en bedrijfsregels en -normen;  
• signaleert tijdig knelpunten en veranderingen voor de werkplanning en anticipeert daar adequaat op;  
• geeft adequaat reactie op vragen en opmerkingen;  
• legt het procesverloop en (deel)resultaten nauwkeurig vast en houdt deze goed bij;  
• schakelt indien nodig tijdig de hulp in van een leidinggevende. 
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B1-K3-W2: Begeleidt en bewaakt het uitvoeren van een interieurontwerp  
 
De interieuradviseur: 
 

Beschrijving Beroepsproduct Vorm 
WAT 
o Begeleidt en bewaakt het uitvoeren van een interieurontwerp. 
o Ziet toe op de voortgang en de kwaliteit van onder andere bestel- en 

leverprocessen van materialen en het nakomen van afspraken met de klant. 
o Begeleidt, meestal op afstand, een uitvoerende collega die bij de klant het 

interieurontwerp uitvoert. 
o Verstrekt de benodigde informatie om het werk te kunnen uitvoeren, zoals het 

definitieve ontwerp, de specificaties en afspraken met de klant.  
o Adviseert bij afwijkingen en bij dreigende knelpunten de uitvoerende collega over 

oplossingen.  
o Stemt hierover af met de klant.  
o Houdt wijzigingen, nieuwe afspraken en de verantwoording van de tijd bij.  
 

 
Begeleiden/bewaken uitvoering 
De student begeleidt en bewaakt de 
uitvoering van het ontwerp door onder 
andere toe te zien op bestel- en 
leverprocessen en begeleiding van een 
uitvoerend collega en/of externe partij. 
De student verstrekt hiervoor de 
benodigde informatie, geeft advies en 
stemt af met de klant. 

 
Begeleiden/bewaken uitvoering 
- Verslag 
- E-mail 
- Werkplanning 
- Werkbon 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 
 

HOE 
o Stemt helder, duidelijk en volledig met betrokkenen af. 
o Is alert op het nakomen van en werken volgens planning, kwaliteitsafspraken en bedrijfsregels en -normen. 
o Signaleert tijdig knelpunten en veranderingen voor de werkplanning en anticipeert daar adequaat op. 
o Geeft adequaat reactie op vragen en opmerkingen. 
o Legt het procesverloop en (deel)resultaten nauwkeurig vast en houdt deze goed bij. 
o Schakelt indien nodig tijdig de hulp in van een leidinggevende. 
 
RESULTAAT  
Het interieurontwerp is conform het ontwerp en de afspraken met de klant uitgevoerd. Waar nodig is met (een) collega(‘s) afgestemd of instructie gegeven.  
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B1-K3-W3: Levert een interieur op en adviseert over het gebruik en onderhoud  
 
Omschrijving  
De interieuradviseur controleert het uitgevoerde interieurontwerp voordat deze aan de klant wordt opgeleverd. Hiervoor vergelijkt hij het resultaat met het ontwerp, de 
verwachtingen van en de afspraken met de klant. Hij geeft de klant een toelichting op de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele gebreken lost hij direct op of maakt met 
de klant een afspraak dit om op te lossen. De interieuradviseur informeert de klant over service en garantie en adviseert over het gebruiken, reinigen en onderhouden van 
het interieur. Indien dit is afgesproken, overhandigt hij reinigings- en/of onderhoudsmiddelen en licht het gebruik ervan toe. Hij informeert naar de klanttevredenheid en 
verzoekt de klant met het resultaat akkoord te gaan. De interieuradviseur legt alle gegevens van de oplevering vast en voert afspraken over een eindfactuur uit. 
 
Resultaat  
Het uitgevoerde interieurontwerp is opgeleverd aan de klant en de klant is geadviseerd over het gebruik en onderhoud.  
 
Gedrag  
De interieuradviseur  
• presenteert het interieur aan de klant op enthousiaste wijze;  
• licht het interieur en de gerealiseerde wensen en eisen van de klant op een vakkundige wijze toe;  
• adviseert volledig en duidelijk over het gebruik van het interieur, het onderhoud en de garantie-afspraken;  
• speelt passend op reacties van de klant in en gaat na of de klant met het interieur akkoord is;  
• past integere omgangsvormen toe;  
• legt eventueel aanvullende afspraken vast en verwerkt administratieve handelingen volgens de regels en procedures.  
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B1-K3-W3: Levert een interieur op en adviseert over het gebruik en onderhoud  
 
De interieuradviseur: 
 

Beschrijving Beroepsproduct Vorm 
WAT 
o Controleert het uitgevoerde interieurontwerp voordat deze aan de klant wordt 

opgeleverd. 
o Vergelijkt hhet resultaat met het ontwerp, de verwachtingen van en de afspraken 

met de klant. 
o Geeft de klant een toelichting op de uitgevoerde werkzaamheden.  
o Informeert naar de klanttevredenheid.  
o Lost eventuele gebreken direct op of maakt met de klant een afspraak dit om op 

te lossen. 
o Informeert de klant over service en garantie en adviseert over het gebruiken, 

reinigen en onderhouden van het interieur.  
o Overhandigt, indien dit is afgesproken, reinigings- en/of onderhoudsmiddelen en 

licht het gebruik ervan toe. 
o Verzoekt de klant met het resultaat akkoord te gaan. 
o Legt alle gegevens van de oplevering vast en voert afspraken over een 

eindfactuur uit. 
 

 
Oplevering 
De student controleert alle uitgevoerde  
werkzaamheden voor de oplevering.  
De student geeft aan de klant een 
toelichting, geeft advies onder andere 
over onderhoud. De student vraagt naar 
de klanttevredenheid en lost gebreken op.  
De student vraagt om een akkoord van de 
klant, legt alle gegevens vast en biedt de 
eindfactuur aan. 
 

 
Oplevering 
- Verslag 
- Film 
- Foto 
- Werkbon 
- Checklist oplevering  
- Factuur 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 

HOE 
o Presenteert het interieur aan de klant op enthousiaste wijze. 
o Licht het interieur en de gerealiseerde wensen en eisen van de klant op een vakkundige wijze toe.  
o Adviseert volledig en duidelijk over het gebruik van het interieur, het onderhoud en de garantie-afspraken.  
o Speelt passend op reacties van de klant in en gaat na of de klant met het interieur akkoord is. 
o Past integere omgangsvormen toe. 
o Legt eventueel aanvullende afspraken vast en verwerkt administratieve handelingen volgens de regels en procedures.  
 
RESULTAAT  
Het uitgevoerde interieurontwerp is opgeleverd aan de klant en de klant is geadviseerd over het gebruik en onderhoud.  
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Vakkennis en vaardigheden B1-K3 
 
De interieuradviseur: 
 

Vakkennis en vaardigheden W1 W2 W3 
Assortiment  
o heeft specialistische kennis van soorten, eigenschappen en kenmerken van reinigings- en onderhoudsmiddelen    X 
Ontwerpen en vormgeven     
o heeft kennis van stylen en afstylen van een interieur   X X 
Organisatie, procedures en processen 
o heeft kennis van wet- en regelgeving in het algemeen en specifiek voor de woon- en interieurbranche  X X X 
o heeft kennis van eisen aan werklocaties  X X X 
o heeft kennis van werkzaamheden en richtlijnen voor het uitvoeren van een interieuradvies  X X X 
o heeft kennis van plannen  X X X 
o heeft kennis van het bestellen van materialen en andere benodigdheden  X X X 
o heeft kennis van arbo-, milieu- en bedrijfsprocedures  X X X 
o kan kwaliteitseisen ten aanzien van het uitvoeren van een interieuradvies herkennen, benoemen en uitleggen  X X X 
o kan stagnaties in werkprocessen herkennen en daarop reageren  X X X 
o kan relevante projectmanagementvaardigheden en kwaliteitsnormen toepassen  X X X 
Klantreis  
o kan klantgericht communiceren    X 
o kan een ontwerp van een interieuradvies en de bijbehorende (technische) specificatie lezen, begrijpen en uitleggen   X X 
o kan omgangsvormen met klanten/opdrachtgevers hanteren   X X 
Professionele ontwikkeling  
o kan vaktaal/vaktermen gebruiken in de interieurbranche  X X X 
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B1-K4: Speelt in op trends en ontwikkelingen 
 
De interieuradviseur houdt trends en ontwikkelingen in het vakgebied, de organisatie en in de samenleving bij en speelt hierop in. Hij houdt collega's en andere 
betrokkenen op de hoogte van ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van materialen, verlichting, sfeer, kleuren, wensen en behoeften van klanten, duurzaamheid en 
technologische innovaties. Het (her)kennen van trends en ontwikkelingen zet de interieuradviseur in bij onder andere het adviseren van klanten over interieurwensen.  
 
Bij het signaleren en interpreteren van trends en ontwikkelingen gaat het dikwijls om niet-standaard werkwijzen en om niet-routinematig werk. Dit vraagt om veelal 
specialistische kennis van materialen en werkwijzen, commercieel inzicht en een flinke dosis inlevings- en voorstellingsvermogen. Mogelijk complicerend zijn het verwerken 
en combineren van aanzienlijke hoeveelheden informatie uit diverse bronnen en de mate van onzekerheid of verwachte commerciële mogelijkheden voor de organisatie 
succesvol zijn.  
 
De interieuradviseur werkt zelfstandig en heeft een uitvoerende, onderzoekende en een communicatieve rol. Hij is verantwoordelijk voor het maken van een vertaalslag 
van trends en ontwikkelingen in het vakgebied en in de samenleving naar het vakgebied en de eigen organisaties. Hierbij brengt hij in kaart wat dit kan betekenen voor het 
persoonlijk vakmanschap en de dienstverlening van de organisatie. Een leidinggevende in of de eigenaar van de organisatie draagt de eindverantwoordelijkheid.   
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B1-K4-W1: Houdt trends en ontwikkelingen bij  
 
Omschrijving  
De interieuradviseur houdt trends en (internationale) ontwikkelingen in het vakgebied, de organisatie en in de samenleving bij. Hij volgt onder andere trends en 
ontwikkelingen met betrekking tot verkoopcijfers, klantenwensen en -behoeften, concurrentiepositie, werk van ontwerpers, (interieurproducten, digitale) technologie en 
duurzame materialen bij producenten. Hij ordent de verzamelde en vastgelegde informatie. De interieuradviseur gebruikt deze informatie om te bepalen waarover 
(aanvullende) kennis of informatie gewenst is. 
 
Resultaat  
Relevante informatie over trends en ontwikkelingen in het vakgebied, de organisatie en in de samenleving is verzameld, vastgelegd en geordend.  
 
Gedrag  
De interieuradviseur  
• bakent informatie over trends en ontwikkelingen vakgebied, de organisatie en in de samenleving logisch en realistisch af;  
• gebruikt (digitale) informatiebronnen doelgericht en efficiënt;  
• legt verzamelde en relevante informatie zorgvuldig vast;  
• toetst informatie kritisch op onder andere relevantie, juistheid en volledigheid;  
• interpreteert informatie zorgvuldig;  
• legt logische relaties tussen de verzamelde trends en ontwikkelingen en kansen en mogelijkheden voor het vakgebied en de organisatie. 
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B1-K4-W1: Houdt trends en ontwikkelingen bij  
 
De interieuradviseur: 
 

Beschrijving Beroepsproduct Vorm 
WAT 
o Houdt trends en (internationale) ontwikkelingen in het vakgebied, de organisatie 

en in de samenleving bij. 
o Bakent informatie over trends en ontwikkelingen vakgebied, de organisatie en in 

de samenleving logisch en realistisch af. 
o Volgt onder andere trends en ontwikkelingen met betrekking tot verkoopcijfers, 

klantenwensen en -behoeften, concurrentiepositie, werk van ontwerpers, 
(interieurproducten, digitale) technologie en duurzame materialen bij 
producenten. 

o Legt logische relaties tussen de verzamelde trends en ontwikkelingen en kansen 
en mogelijkheden voor het vakgebied en de organisatie. 

o Gebruikt de verzamelde informatie om te bepalen waarover (aanvullende) kennis 
of informatie gewenst is. 

 

 
Onderzoek trends en ontwikkelingen 
De student onderzoekt trends en 
ontwikkelingen in het vakgebied, de 
organisatie en de samenleving. 
De student besteed daarbij onder meer 
aandacht aan verkoopcijfers, wensen van 
de klant, concurrenten, ontwerpers,  
technologie en duurzaamheid. 
De student geeft aan welke trends 
mogelijkheden bieden voor het vakgebied 
en de organisatie. 
 

 
Onderzoek trends en 
ontwikkelingen 
- Verslag 
- Foto’s 
- Filmpje 
- Moodboard, 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 

HOE 
o Gebruikt (digitale) informatiebronnen doelgericht en efficiënt. 
o Legt verzamelde en relevante informatie zorgvuldig vast. 
o Ordent de verzamelde en vastgelegde informatie.  
o Toetst informatie kritisch op onder andere relevantie, juistheid en volledigheid.  
o Interpreteert informatie zorgvuldig. 
 
RESULTAAT 
Relevante informatie over trends en ontwikkelingen in het vakgebied, de organisatie en in de samenleving is verzameld, vastgelegd en geordend.  
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B1-K4-W2: Vertaalt trends en ontwikkelingen naar een verbeterplan voor de organisatie  
 
Omschrijving  
De interieuradviseur analyseert verzamelde trends en ontwikkelingen in het vakgebied, de organisatie en in de samenleving en trekt conclusies over eventuele 
verbeterpunten. Deze conclusies werkt hij in een verbeterplan voor de organisatie uit in commerciële kansen en mogelijkheden. Verbeteringen kunnen gericht zijn op 
bijvoorbeeld het verbeteren van resultaten, het ontwikkelen van het persoonlijke vakmanschap en het investeren in de dienstverlening van de organisatie. De kansen en 
mogelijkheden overlegt hij met een leidinggevende en hij verwerkt feedback. Indien mogelijk werkt de interieuradviseur één of meer kansen en mogelijkheden uit, 
bijvoorbeeld in een showroom, een stijlkamer of op een website. Hierbij geeft hij vorm aan creativiteit, commercieel inzicht en gastheerschap en houdt rekening met 
imago, doelgroep(en), presentatieplan, verkooppotentieel, voorraad en commerciële doelstellingen van de organisatie.  
 
Resultaat  
Een verbeterplan met onderbouwde kansen en mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van persoonlijk vakmanschap en/of de organisatie is uitgewerkt.  
 
Gedrag  
De interieuradviseur  
• toetst informatie kritisch op bruikbaarheid en relevantie;  
• interpreteert en combineert informatie op een creatieve wijze;  
• kijkt vanuit meer invalshoeken kritisch naar kansen, mogelijkheden en risico's en weegt deze zorgvuldig af;  
• onderbouwt reële mogelijkheden en de meerwaarde van trends en ontwikkelingen voor het vakmanschap en de organisatie met overtuiging;  
• toont inzicht in (commerciële) doelen en activiteiten van de organisatie;  
• informeert en overlegt op een overtuigende wijze over (commerciële) mogelijkheden, kansen en risico's.  
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B1-K4-W2: Vertaalt trends en ontwikkelingen naar een verbeterplan voor de organisatie  
 
De interieuradviseur: 
 

Beschrijving Beroepsproduct Vorm 
WAT 
o Analyseert verzamelde trends en ontwikkelingen in het vakgebied, de organisatie 

en in de samenleving en trekt conclusies over eventuele verbeterpunten. 
o Verwerkt de conclusies in een verbeterplan voor de organisatie en geeft aan 

welke commerciële kansen en mogelijkheden er zijn. Verbeteringen kunnen 
gericht zijn op bijvoorbeeld het verbeteren van resultaten, het ontwikkelen van 
het persoonlijke vakmanschap en het investeren in de dienstverlening van de 
organisatie. 

o Geeft vorm aan creativiteit, commercieel inzicht en gastheerschap en houdt 
rekening met imago, doelgroep(en), presentatieplan, verkooppotentieel, 
voorraad en commerciële doelstellingen van de organisatie.  

o Werkt, indien mogelijk, één of meer kansen en mogelijkheden uit, bijvoorbeeld in 
een showroom, een stijlkamer of op een website. 

o Overlegt de kansen en mogelijkheden met een leidinggevende en hij verwerkt 
feedback.  

 

 
Verbeterplan 
De student maakt een verbeterplan 
waarin, op basis van de verzamelde trends 
en ontwikkelingen, wordt aangegeven 
welke commerciële kansen deze bieden. 
De student geeft aan op welk gebied deze 
kansen zich voordoen (bv. resultaten, 
vakmanschap, dienstverlening, etc.) en 
houdt daarbij rekening met imago, 
doelgroepen, presentatieplan, 
verkooppotentieel, voorraad en 
commerciële doelstellingen van de 
organisatie. 
 
Afstemmingsoverleg 
De student overlegt met de 
leidinggevende over het verbeterplan en 
past dit aan naar aanleiding van de 
feedback. 
 

 
Verbeterplan 
- Verslag 
- Foto’s 
- Filmpje 
- Moodboard, 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 
 
Afstemmingsoverleg 
- Verslag 
- Foto’s 
- Filmpje 
- Power Point, Prezi, etc. 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 

HOE 
o Toetst informatie kritisch op bruikbaarheid en relevantie. 
o Interpreteert en combineert informatie op een creatieve wijze. 
o Kijkt vanuit meer invalshoeken kritisch naar kansen, mogelijkheden en risico's en weegt deze zorgvuldig af. 
o Onderbouwt reële mogelijkheden en de meerwaarde van trends en ontwikkelingen voor het vakmanschap en de organisatie met overtuiging.  
o Toont inzicht in (commerciële) doelen en activiteiten van de organisatie. 
o Informeert en overlegt op een overtuigende wijze over (commerciële) mogelijkheden, kansen en risico's.  
 
RESULTAAT  
Een verbeterplan met onderbouwde kansen en mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van persoonlijk vakmanschap en/of de organisatie is uitgewerkt.  
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B1-K4-W3: Presenteert het verbeterplan voor de organisatie  
 
Omschrijving  
De interieuradviseur presenteert het verbeterplan voor de organisatie aan een leidinggevende en collega's. Hij informeert hen over kansen en mogelijkheden die vertaalde 
trends en ontwikkelingen voor de organisatie kunnen hebben en beantwoordt vragen. Hierbij houdt hij rekening met onder andere de wensen en behoeften van de 
organisatie, de commerciële haalbaarheid, kenmerken en wensen van doelgroepen en wet- en regelgeving.  
 
Resultaat 
Het verbeterplan is uitgelegd en toegelicht in een presentatie.  
 
Gedrag  
De interieuradviseur  
• presenteert verbetervoorstellen op visueel aantrekkelijke wijze en afgestemd op behoeften en verwachtingen van de organisatie;  
• draagt kaders en uitgangspunten op begrijpelijke wijze over;  
• communiceert duidelijk over de (argumenten ten grondslag aan de) kansen en mogelijkheden voor de organisatie;  
• toont inzicht in de commerciële haalbaarheid van kansen en mogelijkheden voor de organisatie, inclusief eventuele risico's;  
• maakt begrijpelijke en goed beargumenteerde keuzes tussen de verschillende belangen;  
• staat open voor en gebruikt feedback constructief. 
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B1-K4-W3: Presenteert het verbeterplan voor de organisatie  
 
De interieuradviseur: 
 

Beschrijving Beroepsproduct Vorm 
WAT 
o Presenteert het verbeterplan voor de organisatie aan een leidinggevende en 

collega's. 
o Informeert over kansen en mogelijkheden die vertaalde trends en ontwikkelingen 

voor de organisatie kunnen hebben en beantwoordt vragen. 
o Houdt rekening met onder andere de wensen en behoeften van de organisatie, 

de commerciële haalbaarheid, kenmerken en wensen van doelgroepen en wet- 
en regelgeving.  

 

 
Presentatie verbeterplan 
De student presenteert het verbeterplan 
aan leidinggevende en collega’s en 
informeert onder andere over de kansen 
voor de organisatie, commerciële kansen, 
doelgroepen, etc. 

 
Presentatie verbeterplan 
- Verslag 
- Foto’s 
- Filmpje 
- Power Point, Prezi, etc. 
- Combinatie van deze 

mogelijkheden 
 

HOE 
o Presenteert verbetervoorstellen op visueel aantrekkelijke wijze en afgestemd op behoeften en verwachtingen van de organisatie. 
o Draagt kaders en uitgangspunten op begrijpelijke wijze over. 
o Communiceert duidelijk over de (argumenten ten grondslag aan de) kansen en mogelijkheden voor de organisatie. 
o Toont inzicht in de commerciële haalbaarheid van kansen en mogelijkheden voor de organisatie, inclusief eventuele risico's.  
o Maakt begrijpelijke en goed beargumenteerde keuzes tussen de verschillende belangen. 
o Staat open voor en gebruikt feedback constructief. 
 
RESULTAAT 
Het verbeterplan is uitgelegd en toegelicht in een presentatie.  
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Vakkennis en vaardigheden B1-K4  
 
De interieuradviseur: 
 

Vakkennis en vaardigheden W1 W2 W3 
Assortiment  
o heeft kennis van merken  X X X 
o heeft kennis van eigenschappen, kenmerken en toepassingen van het assortiment  X X X 
o heeft specialistische kennis van materialen, materiaalinnovaties en materiaaltoepassingen  X X X 
Klantreis  
o heeft specialistische kennis van doelgroepen, klanten, producten, dienstverlening en werkwijzen  X X X 
Ontwerpen en vormgeven  
o heeft kennis van presentatievormen en -technieken    X 
Organisatie, procedures en processen     
o heeft kennis van bedrijfsprocedures en -processen en wet- en regelgeving met betrekking tot de woon- en interieurbranche Innovatie   X X 
o kan werken met gangbare (digitale) hulpmiddelen   X X 
Marketing en presentatie  
o kan presentatievaardigheden en -technieken toepassen    X 
o kan communicatieve vaardigheden en -technieken toepassen   X X 
Professionele ontwikkeling  
o heeft kennis van ontwerpers en van beurzen in de woon- en interieurbranche  X   
o kan vaktaal/vaktermen uit de woon- en interieurbranche gebruiken  X X X 
o kan kwaliteitseisen toepassen  X X X 
o kan werkgerelateerde informatie en gegevens en commerciële berekeningen interpreteren  X X  
o kan verslagen/rapporten maken  X X X 

 

 


