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Beschrijving

Voor de hertoetsing van de veiligheidsfuncties WB-U, WB-O, WB-V,
VGC-O en VGC-U moet een werkgeversverklaring opgesteld
worden. Met deze werkgeversverklaring geeft u als werkgever aan
dat de kandidaat voor het hertoetsingstraject voldoet aan de criteria
van de functie. Deze werkgeversverklaring geeft u af nadat de
vakinhoudelijk leidinggevende de checklist praktijkbegeleiding heeft
getekend. Gebruik hiervoor het document Checklist
praktijkbegeleiding hertoets WB-U.
1.2 Criteria werkgeversverklaring
In de werkgeversverklaring moeten een aantal onderwerpen
beschreven worden, namelijk:
• Bij welk bedrijf, bij welke afdeling en in welke functie de
kandidaat werkzaam is.
• Hoeveel uur in de week de kandidaat werkzaam is binnen de
functie.
• Of de kandidaat voldoet aan de criteria zoals gesteld door
railAlert voor de betreffende functie.
• Wat het resultaat is van de praktijkbegeleiding (zie checklist
praktijkbegeleiding).
• Welke vakinhoudelijk leidinggevende de praktijkbegeleiding heeft
verzorgd.
• Hoe het veiligheidsgedrag en veiligheidsbesef van de kandidaat
beoordeeld wordt (voldoende/onvoldoende).
• Hoe standvastig de kandidaat is.
De brief is ondertekend door de directie van het bedrijf en is
afgedrukt op briefpapier van het betreffende bedrijf.
Op de volgende pagina staat een voorbeeld van een
werkgeversverklaring beschreven.
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Voorbeeld werkgeversverklaring

Gegevens van het bedrijf
Gegevens van de schrijver van de brief

Gegevens van BTC:
BTC
Postbus 165
3800 AD Amersfoort

Onderwerp:
Werkgeversverklaring hertoetsing WB-U (P. Klaassen)
Geachte heer/mevrouw,
Middels deze werkgeversverklaring verklaart de directie van Zand Rail dat meneer P.
Klaassen, fulltime werkzaam als WB-U bij onze afdeling projecten in Maastricht voldoet
aan de criteria WB-U zoals gesteld door railAlert. Dit blijkt uit de volgende punten:
• P. Klaassen is fulltime werkzaam als WB-U.
• De vakinhoudelijk leidinggevende T.S. Korten.heeft zijn akkoord gegeven op de
checklist praktijkbegeleiding.
• Het veiligheidsgedrag van P. Klaassen wordt als voldoende beoordeeld. P.
Klaassen is standvastig, heeft een goed veiligheidsbesef en toont
voorbeeldgedrag.
Als bijlage sturen wij mee:
• De, door de vakinhoudelijk leidinggevende ondertekende, checklist
praktijkbegeleiding WB-U.

Met vriendelijke groet,

T. Fritsen
(Adj.) Dir. Zand Rail b.v.
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