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Doel werkkamer Productcertificering
▪

Het bevorderen van de veiligheid en veiligheidsbewustzijn bij het
voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden in de railinfra

door
▪
▪

▪

op een gestructureerde en inzichtelijke manier aan de sector beschikbaar
stellen van een certificeringstraject voor werkplekbeveiligingsmiddelen
het creëren van duidelijkheid voor de gebruikers ten aanzien van hun
veiligheid bij gebruik van werkplekbeveiligingsmiddelen ter voorkoming
van aanrijding en elektrocutie.
het creëren van duidelijkheid voor aannemers en leveranciers over de te
gebruiken werkplekbeveiligingsmiddelen
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Bijdrage aan veiligheid
▪

Stimuleren veilig werken door ruimte te bieden aan innovatie.

▪

Het faciliteren van certificeringstraject dat garant staat voor toelating
van kwalitatief goede en veilige werkplekbeveiligingsmiddelen.

▪

Onafhankelijke toetsing van het middel aan de eisen door
Certificerende Instelling (productcertificaat)

▪

Bieden van inzicht in welke middelen je veilig kan gebruiken door
middel van een toegankelijke lijst en productstickers.

▪

Zichtbaar maken dat het een goedgekeurd/veilig product betreft.

▪

Uitvoeren van grondoorzaakanalyse van incidenten met
gecertificeerde werkplekbeveiligingsmiddelen.
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Resultaat 2017

•

Gecertificeerde middelen

•

Dit jaar t/m oktober: 5 hekwerken gecertificeerd, 3 GW-installaties in het proces

•

Aangepast certificeringschema

•

Eerste aanzet naar certificering van EV-middelen
Samenwerking met WK EV

•

Sessie tot herijking van de werkkamer
Opdracht vanuit bestuur naar vereenvoudiging van proces
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Plan 2018
▪

Het verhelderen van de rol van de werkkamer bij alle partijen in de markt (serieus
invullen van de rol van de leden van WK)

▪

Toewerken naar vereenvoudiging van het certificeringsproces: sneller, eenvoudiger,
goedkoper (evt met incentives)

▪

Invulling geven aan proces van toezicht en handhaving
door het beschikbaar stellen van een handhavingstool (Q2 2018)

▪

Start certificeringsproces middelen ter voorkoming van elektrocutie (WK EV draagt
producten aan) (Q4 2018)

▪

Uitbreiden werkkamer met deskundigen op gebied van E door intensieve(re)
samenwerking met de werkkamer EV (Q1 2018)

▪

Opstellen van een proces waarbij modificaties aan gecertificeerde producten gevolgd en
beoordeeld kunnen worden (Q2 2018)
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Afstemming met
▪

Werkgroep veiligheidsdashboard (analyse incidenten)

▪

ProRail: infracompatibiliteit

▪

Werkkamer regelgeving over vvw 2018

▪

Afstemming werkgroep 39 NEN (Europees)

▪

Werkkamer EV en Lokaal Spoor
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Aandachtspunten
▪
▪
▪
▪
▪

Helderheid van de rol van de werkkamer bij deelnemers en
stakeholders
Sturing op doorlooptijden binnen certificeringstraject
Aansluiten bij Europese ontwikkelingen
Communicatie naar de branche
Handhaving (werken aan geloofwaardigheid)
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