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Mansveld maakt gebruik van het aanwijzingenbeleid, zoals is beschreven in het Arbobesluit
en in de NEN-EN 50110 en NEN 3140.

In de NEN-EN 50110 en NEN 3140 staat beschreven dat de hoogst verantwoordelijke in een
organisatie moet aangeven, wie welke werkzaamheden goed en verantwoord uit mag voeren.
Het gaat daarbij om de aanleg, bedrijfsvoering, onderhoud, reparatie, uitbreiding en sloop van
en aan elektrotechnische installaties.

Ook voor de werknemer is het van belang om te weten, wat van hem of haar verwacht wordt.
Als werkgever geven we de verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan, waarbinnen jij je
werkzaamheden op een veilige manier mag uitvoeren. Als werknemer heb je de plicht om
geen werkzaamheden uit te voeren waarvoor je niet aangewezen bent volgens het
aanwijzingen beleid .

Het aanwiizinqsdocument dient door zowel werkqever als werknemer ondertekend te worden.
De persoon die aanwijst moet ervan overtuigd zijn dat de medewerker aan de voorwaarde
voldoet die gesteld worden in zijn aanwijzing. De persoon die de aanwijzing krijgt, moet ervan
overtuigd zijn dat hij aan de voorwaarden voldoet en dat hij de noodzakelijke bevoegdheden
en middelen ter beschikking heeft gekregen. De voorwaarden zijn weergegeven in het
bijgevoegde overzicht.

Voldoende onderricht persoon, vakbekwaam persoon of werkverantwoordelijke

We maken bij het uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties onderscheid
tussen:

• V.O.P., voldoende onderricht persoon: niet vakbekwaam, door het ontbreken van
vakdiploma's of praktijkervaring.

• V.P., vakbekwaam persoon: in het bezit van vakdiploma's of door ervaring voldoende
verkregen vakkennis.

• W.V., werkverantwoordelijke: vakbekwame medewerker, die meerdere monteurs
aanstuurt en verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
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Omdat de praktische ervaring zwaarder is gaan meetellen, hebben we een overzicht
gevormd, waarin in grote lijnen staat wie welke werkzaamheden uit kan en mag voeren. Dit
overzicht is als bijlage bij deze brief toegevoegd. Het is geen complete, letterlijke
werkomschrijving, maar een richtlijn. We gaan er vanuit dat iedereen een inschatting kan
maken welke werkzaamheden een soortgelijk veiligheidsrisico hebben.

De technische binnendienstmedewerkers, die in principe niet op een bouwterrein komen om
fysieke arbeid te verrichten, zijn maximaal aangewezen als vakbekwaam persoon. Dit
betekent niet dat deze mensen hun vak niet optimaal verstaan, maar dat ze niet direct
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van collega's op een bouwterrein. (Projectleiders en
afdelingshoofden, die operationeel leidinggevend zijn en mede bepalend zijn bij de
samenstelling van de montageploeg, zijn daarentegen meestal aangewezen als
werkverantwoordelijke.) Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld een binnendienstmedewerker
tijdelijk een aangepaste aanwijzing te geven, als dat noodzakelijk is in verband met de
werkzaamheden.

Het kan voorkomen dat er op een project meerdere werkverantwoordelijke monteurs aan het
werk zijn (die dus persoonlijk zijn aangewezen als werkverantwoordelijke). In dat geval zal de
leidinggevende (projectverantwoordelijke) monteur van het project deze verantwoording
dragen. Het kan dus voorkomen dat je bent aangewezen als werkverantwoordelijke, maar op
een bepaald project deze verantwoording niet draagt.

Indien er op een project uitsluitend voldoende opgeleide personen en vakbekwame personen
aan het werk zijn (bijv. een monteur met een hulp op een kleine klus), zal de projectleider de
rol van werkverantwoordelijke vervullen.

Installatieverantwoordelijke: per project

Vanaf het moment dat op een installatie spanning gezet wordt, moet ook een
insta/latieverantwoordelijke aangewezen zijn. De insta/latieverantwoordelijke is
verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie.
In principe is de klant installatie verantwoordelijke, maar tijdens het bouwproject zal Mansveld
deze rol vaak overnemen.

De installatieverantwoordeliike wordt per proiect aanqewezen, voor de duur van de
werkzaamheden. Na de oplevering is de eigenaar of de gebruiker van de installatie
automatisch weer installatie verantwoordelijke.

Tot slot

Naar onze mening beschrijft het aanwijzingenbeleid op deze manier de werkwijze en de
verantwoordelijkheden, zoals we die in de projecten dagelijks toepassen.

Als je nofvra-g-ènfebt over het bovenstaande, kun je bellen met de bedrijfsleider van je
di~jSiê, Mike Brugg~nwerth of ondergetekende./

/Met vriendelijke grort, ! i, ;
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overzicht met werkzaamheden per aanwijzing
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kabelÇJoot ! wandÇJoot monteren

x
voldoende onderricht persoon

kabel! draad trekken x
(v.a.p.)

leidinqweqen aanleqqen x
niet-elektrotechnische werkzaamheden

x
afmonteren Um 16 A (wcd's, schakelaars, enz.)

x
verlichtinq aanbrenqen Um 16 A

x
vakbekwaam persoon assisteren

x
werk van vakbekwaam persoon uitvoeren

x
werkzaamheden van v.a.p. uitvoeren

x
vakbekwaam persoon

afmonteren boven 16 A x
(V.P.)

voedinqkabels aansluiten x
verdeelinrichtinqen aansluiten

x
aarde installatie aansluiten

x
(elektrische) qevaren onderkennen volÇJensVCA

x
storinqen zoeken en oplossen

x
schakelen tot 3 x 80 A. mits goedgekeurd door een

xtoezichtuitvoerende (inspecteur)
isolatie weerstand meten

x
circuitweerstand meten wcd's Um 16 A

x
werkverantwoordeliike assisteren

x
werk van werkverantwoordelijke uitvoeren

x
werkzaamheden van V,P. uitvoeren

x
werkverantwoordelijke

leidinq qeven aan v.a.p. en V.P.x
(W.V.)

werkzaamheden inplannen x
werkzaamheden toekennen aan monteurs

x
technisch beoordelinÇJ van tekeninÇJen en instructies

x
(elektrische) qevaren onderkennen volqens VCA**

x
schakelen (ook groter dan 3 x 80 A), mits goedgekeurd

xdoor een toezichtuitvoerende (inspecteur)
isolatie weerstand meten

x
circuitweerstand meten op wcd's

x

beoordelen of installatie in bedrijf genomen kan worden,installatieverantwoordelijke
nadat deze is goed bevonden door eenx

(I.V.)
toezichtuitvoerende (inspecteur)

beoordelen of de bedrijfsvoering van een installatie goedis, inclusief de eventuele tijdelijke installatie

x
(bouwaansluitinÇJ) metinqen uitvoeren

x
metinqen beoordelen

x
overleggen met werkverantwoordelijke ! projectleider

x
corrigerende maatregelen nemen, voor zover

xnoodzakelijk
schakelen

x
beheer van de installatie

x
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kabel goot ! wandgoot monteren
xvoldoende onderricht persoon kabel! draad trekken(V.O.P.) x

leidingwegen aanleggen
x

niet-elektrotechnische werkzaamheden
x

afmonteren Um 16 A (wcd's, schakelaars, enz.)
x

verlichting aanbrengen Um 16 A
x

vakbekwaam persoon assisteren
x

werk van vakbekwaam persoon uitvoeren
x

werkzaamheden van V.O.P. uitvoeren

x
vakbekwaam persoon

afmonteren boven 16 A x(V.P.)
voedingkabels aansluiten

x
verdeelinrichtingen aansluiten

x
aarde installatie aansluiten

x
(elektrische) gevaren onderkennen volgens VCA

x
storingen zoeken en oplossen

x
schakelen tot 3 x 80 A, mits goedgekeurd door een

xtoezichtuitvoerende (inspecteur)
isolatie weerstand meten

x
circuitweerstand meten wcd's Um 16 A

x
werkverantwoordelijke assisteren

x
werk van werkverantwoordelijke uitvoeren

x
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