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Verduidelijking van de gebruikte terminologie: 
Het beroepsprofiel is onderverdeeld in de belangrijkste kernactiviteiten1 (genummerd 1000, 2000, 3000, 4000,……), verder onderverdeeld in taken2 (genummerd 
1100, 1200, …, 6300, 6400,…)nodig om het beroep van plaatser boven- en ondergrondse leidingen te beoefenen.  
In de kernactiviteiten zijn transversale en sectorale kernactiviteiten te vinden. 

 

                                            
1
 Een kernactiviteit is een absoluut noodzakelijke activiteit om een beroep, ongeacht de situatie, uit te oefenen. 

2
 De taak is een bepaald en afgebakend werk dat onder bepaalde omstandigheden moet uitgevoerd worden.  

De goede uitwerking van een taak is te wijten aan : 

 de persoon die deze taak uitvoert 

 de persoon zijn graad van autonomie en het niveau van zijn opgedane kennis 

 een bepaalde duur 

Titulatuur beroep : Plaatser boven- en ondergrondse leidingen 
 
Titulatuur beroep in het frans:  Poseur de lignes aériennes et de canalisations souterraines 
 
Definitie:  
Het aanleggen van leidingen en buizen van een distributienetwerk, teneinde het distributienetwerk aan te leggen/te vernieuwen/uit te breiden. 
Na ontvangst van de instructies van de werkplekverantwoordelijke zelfstandig de nodige werkzaamheden uitvoeren op een veilige manier, zich bewust van de 
gevaren verbonden aan werken in de omgeving van nutsleidingen. 
 
Veiligheid en milieu:  
Het kunnen uitvoeren van alle werkzaamheden volgens de geldende regels en de normen die van toepassing zijn.   
 
Toepassingsgebied(en):  
Het beroep plaatser boven- en ondergrondse leidingen zoals in dit dossier omschreven valt onder het toepassingsgebied van infrastructuur (openbare verlichting, 
netwerkbeheerders, telefonie, kabeldistributie, …) 
 
Andere benamingen:  
geen 
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Plaatser boven- en ondergrondse leidingen 

Algemene activiteiten 

1000 Bereidt aanleg- en montagewerkzaamheden voor en richt de werklocatie in 

2000 Beveiligt de werkplek en de omgeving ervan (signalisatie, …) 

3000 Reinigt en ruimt arbeidsmiddelen, gereedschappen en beschermingsmiddelen (CBM’s en PBM’s) op 

4000 Bevoorraadt de werkplek met het nodige materieel 

5000 Graaft sleuven of delft putten met behulp van de daartoe bestemde middelen 

6000 Verdicht de put en herstelt voorlopig de bestrating, voetpaden, … 

7000 Bepaalt de volgorde van de aan te leggen nutsleidingen 

8000 Staat in voor de orde en netheid tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden 

9000 Controleert de installatie tijdens verschillende realisatiefasen 

10000 Wisselt informatie uit met collega’s op een constructieve en vriendelijke wijze 

11000 Assisteert de aansluiter bij aansluitwerkzaamheden 

Specifieke activiteiten 

12000 Plaatsen van elektriciteit ondergronds 

13000 Plaatsen van elektriciteit bovengronds 

14000 Plaatsen (openbare) verlichting 

15000 Plaatsen dataleidingen 

16000 Plaatsen gasleidingen 

17000 Plaatsen waterleidingen 
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Algemene activiteiten 

1000 Bereidt aanleg- en montagewerkzaamheden voor en richt de werklocatie in 

1100 Zet de verkregen instructies van de werfleider om in uit te voeren werkzaamheden  

1200 Zet het kabeltraject uit in overleg met de werkplekverantwoordelijke  

 

2000 Beveiligt de werkplek en de omgeving ervan (signalisatie, …) 

2100 Brengt verkeerssignalisatie aan voor de beveiliging van de werkplek zowel voor boven- als ondergrondse werkzaamheden: 

− Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …  

− Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens  

− Voorziet toegangen tot woningen en andere gebouwen tijdens de werken  

2200  Verbetert de beveiliging aan de hand van een last minute risico-analyse. 
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3000 Reinigt en ruimt arbeidsmiddelen, gereedschappen en beschermingsmiddelen (CBM’s en PBM’s) op 

3100 Ruimt op en reinigt het materieel volgens de voorschriften  

3200 Voert onderhoudswerkzaamheden uit op kleine, persoonlijke arbeidsmiddelen 

3300 Draagt zorg voor de eigen gereedschappen en meetmiddelen  

3400 Controleert zijn persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

 

4000 Bevoorraadt de werkplek met het nodige materieel 

4100 Voorziet het nodige materieel (arbeidsmiddelen) op de werkplek 

4200 Brengt de nodige materialen naar de locaties op de werkplek volgens de gangbare procedures en werkinstructies  
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5000 Graaft sleuven of delft putten met behulp van de daartoe bestemde middelen 

5100 Breekt bestaande bestrating zorgvuldig en op een veilige manier met behulp van manueel of mechanisch gereedschap  

5200 Maakt op een veilige manier putten en sleuven op gevraagde breedte en diepte, aan de hand van de instructies van de werkplekverantwoordelijke  

5300 Stelt onregelmatigheden in de ondergrond vast en geeft ze door aan de werkplekverantwoordelijke  

5400 Bedient de arbeidsmiddelen op een veilige manier  

 

6000 Verdicht de put en herstelt voorlopig de bestrating, voetpaden, … 

6100 Bedient arbeidsmiddelen  

6200 Brengt de juiste afschermingen en merktekens in de sleuven aan bij het dichten van de sleuven en putten  

6300 Verdicht de uitgravingen met het gepaste materieel  

6400 Damt indien nodig het oppervlak af 

6500 Herstelt de werkplek voorlopig, in afwachting van definitieve herstelling 
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7000 Bepaalt de volgorde van de aan te leggen nutsleidingen 

7100 Bepaalt de plaats van de nutsleidingen in de sleuf 

 

8000 Staat in voor de orde en netheid tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden 

8100 Verwijdert afval en vuil bij het verlaten van de bouwplaats 

8200 Heeft aandacht voor veiligheid en milieu, ook t.o.v. derden 

 

9000 Controleert de installatie tijdens verschillende realisatiefasen 

9100 
Biedt hulp bij het testen van de leiding  

9200 
Kan een visuele controle uitvoeren op uitgevoerde werken en de geplaatste materialen  

9300 
Controleert de kabels en de kabeleinden vooraleer ze te plaatsen 
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10000 Wisselt informatie uit met collega’s op een constructieve en vriendelijke wijze 

10100 Vult werkrapport in en aan 

 

11000 Assisteert de aansluiter bij aansluitwerkzaamheden 

11100 Voert de voorbereidende werken uit aan de hand van de instructies van de aansluiter (zoals bvb: put maken, materiaal aanbrengen, …)  
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Specifieke activiteiten 
 

12000 Plaatsen van elektriciteit ondergronds 

12100 Plaatst de beschermbuizen, wachtbuizen en kabels 

12200 Manipuleert omhulsels en kabels volgens procedures en instructies (hanteren van haspels, aanleg van kabels en omhulsels, …) 

 

13000 Plaatsen van elektriciteit bovengronds 

13100 Hijst, bevestigt en regelt een kabel en zijn accessoires 

13200 Plaatst bovengrondse kabels en werkt ze af volgens de gegeven opdracht  

13300 Hangt loopwielen aan de palen voor het opspannen van de kabels  

13400 Spant kabels op met behulp van een (kabel)spanner en dit in overeenstemming met de werkinstructies  

13500 Monteert de kabels op de daartoe bestemde plaats 

13600 Zorgt ervoor dat de kabel bij het afrollen niet over de grond schuift om beschadiging van de isolatie te voorkomen 
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14000 Plaatsen (openbare) verlichting 

14100 Monteert verlichtingssystemen, in principe, spanningsloos om gebouwen, monumenten of ruimtes tot hun recht te laten komen 

14200 Plaatst een paal, toren, mast en hun accessoires volgens de instructies en controleert de stand en de oriëntatie 

− Graaft putten voor het plaatsen van palen, torens of masten volgens mondelinge instructie  
− Bevestigt en monteert bekleding rondom de palen  
− Plaatst en bevestigt ankerbouten en bewapeningsnetten 
− Voert werkzaamheden uit aan de bovengrondse leidingen, zowel laagspanning, tv-distributie als openbare en andere verlichting, … 

 

 

15000 Plaatsen dataleidingen  

15100 Plaatst de omhulsels  

− Plaatst kabels, beschermbuizen en wachtbuizen  
− Manipuleert omhulsels en kabels volgens procedures en instructies 

 

 

15200 Plaatst de dataleidingen in de beschermbuizen of wachtbuizen  
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16000 Plaatsen gasleidingen  

16100 Legt gasleidingen in de sleuven zonder ze onderling te verbinden 

− Plaatst de leidingen op de juiste diepte in de juiste volgorde in de sleuven 
− Hanteert hiertoe het nodige gereedschap op een veilige en correcte manier 

 

 

 

17000 Plaatsen waterleidingen  

17100 Legt waterleidingen in de sleuven zonder ze onderling te verbinden 

− Plaatst de leidingen op de juiste diepte in de juiste volgorde in de sleuven 
− Hanteert hiertoe het nodige gereedschap op een veilige en correcte manier 

 

 

 


