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INLEIDING
Elke werkgever die zijn personeel elektrotechnische werkzaamheden laat verrichten, is verplicht conform de norm NEN-EN 50110-1/NEN 3140 deze medewerkers hiervoor aan te wijzen. Deze aanwijzing rust op twee pilaren, één is de
opleiding in het kader van de WEB en de tweede is de scholing in het kader van
de normen. Vanuit de Arbowet zijn er verwijzingen naar deze normen.
Aanwijzing Voor de aanwijzing kennen we verschillende niveaus:





Voldoend onderricht persoon
Vakbekwaam persoon
Werkverantwoordelijke
Installatieverantwoordelijke

WEB-niveau 0-1
WEB-niveau 2 Elektrotechniek
WEB-niveau 4 Energietechniek
WEB-niveau 4 Energietechniek

Voor elk van deze aanwijzingen is een opleiding in het kader van de norm en een
opleidingsniveau in het kader van de WEB vereist.

Aanwijsbeleid Het aanwijsbeleid bestaat o.a. uit de volgende zaken:






Wie wordt aangewezen?
Op welk niveau worden mensen aangewezen?
Welke werkinstructies krijgen deze mensen mee?
Hoe worden de aanwijzingen geborgd?
De schriftelijke aanwijzingsbrief

WAT GAAN WE DOEN
Om al deze vragen te beantwoorden, beschikken we over vakspecialisten die
samen met u een compleet, op uw bedrijf en werkzaamheden toegespitst,
aanwijsbeleid opzetten.
HOE GAAT ZO’N TRAJECT IN ZIJN WERK?
Stap 1
Het bepalen hoe en welke E-werkzaamheden er binnen uw bedrijf worden
uitgevoerd en de inventarisatie van de risico’s die hierbij voor kunnen komen.
Hiervoor komt onze vakspecialist op uw bedrijf om de werkzaamheden te observeren en medewerkers te interviewen.
Deze 1e stap resulteert in een bevindingenrapportage.
Stap 2
Het ontwikkelen van werkinstructies. Deze werkinstructies worden zo opgezet
dat ze binnen alle takken van uw bedrijf bruikbaar zijn. Dit om inzetbaarheid bij
de medewerkers te creëren of te behouden. Tevens wordt er gekeken, welke
medewerkers op welk niveau kunnen worden aangewezen.
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Stap 3
Het bepalen van het vakbekwaamheidsniveau van de medewerkers. Dit is een
van de pilaren waarop de aanwijzing rust. Onze Joost geeft hierin een passend
advies en stelt samen met u een communicatieplan op om de medewerkers te
informeren over hun aanwijzing en de eventuele scholingstrajecten. Dit communicatieplan bestaat uit een planning van de communicatie momenten en het per
aanwijsniveau opstellen van een brief/email met daarin uitgelegd de reden van
het aanwijsbeleid, het niveau van de aanwijzing en het daaruit voortvloeiende
opleidingstraject.
Stap 4
Het daadwerkelijk aanwijzen van medewerkers die voldoen aan de vastgestelde
criteria, het borgen van de veiligheid en het vaststellen van de wettelijke verplichtingen van u als werkgever (denk aan tool box-meetings, periodieke scholing etc.). Op basis van het hiervoor geconstateerde, moeten medewerkers door
middel van een aanwijsbrief door de werkgever worden aangewezen. Deze brief
en de daarbij behorende bijlagen worden door onze vakspecialist in samenwerking met u opgesteld.
Stap 5
Voor de, vanuit het aanwijsbeleid voortvloeiende, noodzakelijke (bij)scholing, op
het gebied van bijvoorbeeld de NEN 1010 en de NEN 3140 en/of Ervaringsassessments doet Onze Joost u na afronding van dit consultancy-traject, een op
uw organisatie toegespitst voorstel in de vorm van een scholingsplan.
WAT LEVERT HET OP?
Na aﬂoop van het consultancy-traject beschikt u - naast de bevindingenrapportage – over:
 Uitgewerkte werkprocedures
 Een aanwijsbrief per niveau
 Per aanwijzingsniveau een overzicht van aan te wijzen medewerkers.
 Een communicatieplan (inclusief brief en/of mail).
 Een (bij)scholingsadvies met een investeringsparagraaf

Meer weten over dit traject of over onze overige cursussen, opleidingen en
maatwerkoplossingen? Neem contact op met Wiet Nanninga, Opleidingsadviseur elektrotechnische installaties: wiet@onzejoost.nl of 020-3638383
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