Naar een veilige
elektrische bedrijfsvoering
De Arbowet verplicht u als werkgever om de veiligheid van uw werknemers
te waarborgen. Op het gebied van elektrische installaties en arbeidsmiddelen
verwijst de wet naar de norm NEN 3140. Om daaraan te voldoen, moet u niet
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alleen zorgen voor veilige omstandigheden en geïnspecteerd materieel maar
ook voor de juiste bedrijfsvoering. Dat maakt de implementatie van NEN 3140
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een complexe aangelegenheid. Parkstad Inspecties leerdam kan u daarbij van
Het invoeren van NEN 3140
heeft ook gevolgen voor uw
bedrijfsvoering.

dienst zijn.
De volledige naam van de Nederlandse norm voor elektrische veiligheid is ‘NEN
3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties’. Uit de titel blijkt al dat de norm niet

organisatie

alleen het laten uitvoeren van periodieke inspecties omvat maar dat hij ook invloed
heeft op uw organisatie en bedrijfsprocessen. Zo moeten installatie- en werkverantwoordelijken worden aangewezen en opgeleid. Andere medewerkers dienen geregeld
instructie te krijgen over het veilig gebruiken van en werken aan elektrische
installaties. De betreffende werkmethoden en bedrijfsvoorschriften moeten worden
vastgelegd en ook is het noodzakelijk dat van de elektrische installatie actuele,
Bij het onderzoeken
van een ongeval op
het werk kijkt de
Arbeidsinspectie mede naar
veiligheidsprocedures,
aanwijzingsbeleid en
opleidingsniveau.

bijgewerkte tekeningen beschikbaar zijn.
Parkstad Inspecties leerdam is gespecialiseerd in het verlenen van adviezen en ondersteuning bij het vastleggen en implementeren van al deze eisen. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat u zeer effectief en vaak ook kostenneutraal uw bedrijfsvoering in lijn met de NEN 3140 kunt brengen. Niet alleen voldoet u daarmee aan
de wettelijke voorschriften wat de werkomstandigheden betreft, door de inbedding
in de organisatie ontstaat ook een beter veiligheidsbewustzijn bij uw personeel en
dat is in ieders belang. Mocht zich desondanks een elektrisch ongeval voordoen
dan kunt u de Arbeidsinspectie aantonen dat u er alles
aan hebt gedaan om dit te voorkomen.
Desgewenst kan Parkstad Inspecties leerdam uw

Met consequente
veiligheidsprocedures
en herhaalde instructie
creëert u een goed
veiligheidsbewustzijn bij uw
werknemers.

NEN 3140-implementatie opvolging geven met het uitvoeren van de vereiste periodieke inspecties van elektrische
installatie en elektrische arbeidsmiddelen. Daarbij zijn
aantrekkelijke combinaties met aanvullende diensten mogelijk, zoals de bewaking en
verbetering van de bedrijfszekerheid met behulp van analyse van de lichtnetkwaliteit en thermografisch onderzoek, het controleren en bijwerken van de tekeningen
en het uitvoeren van energieverbruiksmetingen.
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