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NVDuinwaterbedrijf
Zuid-Holland:zuivcYen
veiligmetdeNEN3140
A. OORSCHOT-KUIPERS, VANDER HEIDE OPLEIDINGEN INSPECTIES

HetDuinwaterbcdnjjZuid-Holland (DZH)
verzogtdezuiveringetidistributievanhet
drinkwater inhetwestelijk deelvanZuid-Holland.Debedrijfsnaam zegthetal: alsbronvoor
deproductievan drinkwaterwordtduiuwater
gebruikt. Hiervoorwordtrivienvarerdoorliet
nvierwatertransportsystcemenenkelepompstationsvoorgezuiverd omtenslotteviainfiltratieplassen langzaam dedumbodem intezakken.
Na dezenatuurlijke zuiveriugsmethodcwordt
hetduinwater na eenverblijfvanongeveertwee
maanden opgepomptomervervolgeusdrinkwatervantemaken.Eenvoorziening waarde
Nederlandseconsumentoprekent.
Hiervoorkanmeneenaanspraak doenop
eenbedrijfszekere technische installatie,die
dooreengoedgeorganiseerdeTechnische
Dienstonderhouden wordt.Omdattebereikenentebehouden heeft vooraldeinvoering
vandeARBO-wetendedaaruit voortvloeiende
implementatie vandeNEN3140 eenbelangrijkerolgespeeld.VanderHeideOpleidingen
Inspectieshaddeneengesprekmetdemensen
diehierineenstimulerende rolhebbenvervuld:deheerF.Wiesehahn(hoofd Opleiding&
ARBO-zaken],deheerP.Visser(cheflocatie
beheerder pompstation Brakel)endeheer
P.J.P.vanHemert(groepsleiderelektrotechniek'Drinkwater ProductieScheveningen'en
laagspanningsdeskundige).
Introductie N E N 3140
Indebeginjaren '90lietendeinstallateurs
weleensdetermNEN3140vallen.Denorm
waardeARBO-wetnaarverwijst alserkende
regeldertechniek.Dezebevatbepalingenvoor
hetveiligwerken,onderhoud en inspecties
vanlaagspanningsinstallaties. Hierdoorbleef
deaandacht,diehetNNI(NederlandsNormalisatie-instituut)aandeintroductievande 2e
druk besteedde,bijDZHniet onopgemerkt.
Eenaantal technici,engineersenhethoofd
Opleidingen beslotendanookdeeltenemen
aaneensymposium,gewijd aandeNEN3140,
ombekend terakenmetdeconsequentiesvoor
eenorganisatiealsDZH.
DZHbestaatuitvierbedrijven endriestafdiensten.DaardeNEN3140opdiverseafdelin-

genenpersonenbetrekkingheeft enmenbreed
dezenormwildeinvoerenwerdgereageerdop
eenmailingvanVanderHeide.Ditbedrijf
heeft zichgespecialiseerd inhetverzorgenvan
deimplementatievanNEN3140enwasaleen
bekendevanDZHdoorcontactenmetdeafdelingenbliksem-enoverspanningsbeveiliging.
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Commissie N E N3140
OmdezakengoedopelkaaraftestemmenwerddecommissieNEN3140inhet
levengeroepen waarino.a.delaagspanningsdeskundigenzittingnamen.Zijhaddende
taakomdezakentecoördinerenenwisselden
hun ervaringen uit.Bovendienwarenervoldoendeactiviteiten die,doordekrachtente
bundelen,eengroterekansvanslagenhadden.
Zokondendeverschillendezakenindevolle
breedtevandeorganisatiegeregeldworden.
Sleutelbeleid
Zokondoorhetvaststellen vande
bevoegdheden vormgegeven wordenaaneen
sleutelbeleid voordetechnische ruimten.
Zoalsdenormvoorschrijft werdenalleelektrischebedrijfsruimten afgesloten en uitsluitend
toegankelijkgemaakt voordiegenendiede
bevoegdheid hebbenomindezeruimtewerk-

InspectiewordenuitgevoerdaandehandvanchecklistenNEN3140

Veilig werken
Denormbepalingen hebben zowelbetrekkingopdemedewerkersalsdestaatvande
installatie.Watbetreft demedewerkers
(zo'n55)werdgeïnventariseerd welkepersonenwelkewerkzaamheden uitvoerenenonder
wiensverantwoordelijkheid ditplaatsvond.
Hetresultaat hiervanwerdzorgvuldiginkaart
gebrachtenkijkend naaropleidingenervaringvandebetrokkenen werdendepersonen
formeel aangewezen.Dezeaanwijzingwerd
zoweldoordewerkgeveralsdebetrokkene
ondertekend,waarmeede verantwoordelijkhedenenbevoegdheden vooreenieder duidelijk
warenneergelegd.Eindverantwoordelijk voor
deNEN3140werdendeaangewezen laagspanningsdeskundigen.

zaamheden teverrichten.Voordeverantwoordelijke laagspanningsdeskundige wasditeen
belangtijk punt,omdat hij opdezewijzeeen
beteroverzichtheeft vandeactiviteiten.
Relatie naar andere bedrijven
Bijprojecten wordendoordeafdeling engineeringnudeverantwoordelijkheden in
bestekken beschreven.Bovendienisereen
DZH-normboekje opgesteld,waaraande
installateur ofleverancierzichmoet conformeren.Bijdeuitvoeringmoetdeinstallateur
zicheerstmeldenbijdedesbetreffende laagspanningsdeskundige, waarnabekekenwordt
onder welkeomstandigheden deinstallateur
aanhetwerkkanenwelke(veiligheids-)maatregelengenomenmoeten worden.
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Handboek
Opbasisvandegemaakteafspraken werd
hetDZH-handboekopgesteld,afgestemd op
dewerksituatie.Hetboekmetdaarinde
betrokken medewerkers,bevoegdhedenen
verantwoordelijkheden moetsamenmethet
DZH-normboekje, hetontwikkelde vergunningensysteem,debedrijfsinstructies ende
schakelprocedureséén veihgheidshandboek
vormen.Doorhetvastleggenvanaldezezaken
isdeorganisatorische structuur vooreenieder
overzichtelijk.
De installatie
Ookdeelekttotechnische installatiewerd
indevormvaneeninventarisatieonderde
loepgenomen.Vanalleobjecten werdde
omvang,datum vanoplevering(omtebepalen
aanwelkenormdeinstallatiemoetvoldoen)
endevantoepassingzijndebijzonderheden in

werkingmetVanderHeideOpleidingen&
Inspecties.Omgezamenlijk deinspectieuitte
voerenisindeeersteplaatsbegonnen meteen
cursusinspecteurNEN3140 vootdemedewerkersvanDZH.Nahet theoriedeel vandecursuswerdeenaantalpraktijkdagen metdeprojectleider-inspecteur M.SchoepvanderHeide
Inspecties BVgeorganiseerd. Het praktijkdeel
vond plaatsindeeigeninstallatieenging,na
eenpraktijkintroductie, alsneloverinde
gezamenlijke inspectie.DeheerP.J.P. van
Hemert (groepsleider elektrotechniek van
DZH)keekmetbewondering naardeheer
Schoep,diedoorzijnervaringduidelijk een
neushadontwikkeld omteweten waar hij
moestzoeken.Hetmaakteengrootverschil,
zoleertdepraktijk, ofje uitoogpuntvan functionaliteitofuit oogpuntvaninspectieencontrolenaareeninstallatie kijkt.Deinspecteursopleidingdietoegespitst isopdeeigeninstallatieenomstandigheden blijkt een perfecte
koppelingtezijn.Praktijk entheoriegaanhier
daadwerkelijk hand in hand.
Nudeinspectieszijn voltooid,iserbijde
installatiebeheerder enbijdelaagspanningsdeskundigeneenduidelijk beeldontstaan van
destaatentekortkomingen vandeinstallatie.
Vanafnu kunnen plannen en begrotingen
voorherstelwetkzaamhedenen/ofaanpassingenwordengemaakt,waarbij menstreeft naar
eengeharmoniseerde installatie.
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Vanlinksnaarrechts:deheerP.Visser,chef
[ocatiebeheerdcrpompstationBrakel,deheer
F.Wiesehahn,hoofdOpleiding&ARBOzakenendehcerPJ.P.vanHemert,groepsleiderelektrotechniek'DrinkwaterProductie
Scheveningen'enlaa^spanntiysdeskundye.

kaartgebracht.Metdezegegevenskoneen
NEN-inspectieplanwordenopgesteld.Inde
toekomst wilmendatdelaagspanningsdeskundigenineikaarsrayondeinspectiesgaan
uitvoeren.Doordeinspectieskrijgen zij
inzicht ineikaarsinstallaties,zodatzijeventueelooktakenvanelkaarkunnen overnemen
bijafwezigheid. Bovendienverwachrmen
hiermeehetrisicovanbedrijfsbhndheid en
belangenverstrengeling teminimaliseren.
Opleiding en Inspecties, een perfecte combinatie
Inmiddels hebbendemeesteelektrotechnischeinspecties plaatsgevonden insamen?2
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Toch waren er ook knelpunten
Eenvandeknelpunten kwamvoortuitde
enthousiaste aanpakvaneenlaagspanmngsdeskundige,diebudgetnodighadomheteen
enanderteregelen.Deafdelingschef wasniet
geheelopdehoogtevanNEN3140enduswerdenervraagtekensgezetbijdenoodzaakvan
diverseuitgaven.DecommissieNEN3140 was
echternognietopgehevenenkondeze informerendetaakopzichnemen.
Eenander knelpunt isdemoeilijkheid bij
hetoplossen vanenkelesituaties,dienietaan
denormvoldoen.Eenvoorbeeld hiervanisde
beschikbareruimtevooreenschakelkast,die
noodzakelijk isvoorhet veiligbedienenen
uitvoeren vanwerkzaamheden. Doorbouwkundige wijzigingen insommigebouwwerkenisdezeruimtesomsonvoldoende.Herstel
vanditsoortsituatiesgaan meestalgepaard
metflinkeinvesteringen.Afhankelijk vande
gevarendiehierdoor kunnen ontstaan voorde
elekrromonteur, ispersituatiegezochtnaar
eenpassendeoplossing.
Tekeningen
Ookhettekeningenpakket bleekeenknelpunt.Denormsteltdateenvolledigtekeningenpakket aanwezigmoetzijn, watnawijzigingen binnendriemaanden gereviseerdmoet
zijn. Inmiddels heefr menbijDZHgelden tijd

beschikbaargesteldenwordthettekeningenbestand digitaalgeactualiseerd enbeheerd
dooreenengineer.Ookisereenprocedure
opgestelddieaangeeft hoedemonteursde
wijzigingen moeten verwerken,zodarrekeningen up-to-date blijven.
Controle apparatuur
Nadecursuscontroleapparatuur,gegevendoorVanderHeideOpleidingen BV,heeft
menditzelfopgepakt.Hetfacilitair bedrijf
heeft ditvetzorgd.Alleapparatuutmoetvisueelendoormetingenjaarlijks gecontroleerd
worden.Doordatde verantwoordelijkheid
hierovertotvoorkortnog onduidelijkheden
gaf, isdit nognietopalleafdelingen voltooid.
Maarookdaarhoudendelaagspanningsdeskundigen devingeraandepolsdoordeverantwoordelijken teadviseren.
Conclusies, bevindingen en de winst
Teneerstewashetvoordeverantwoordelijke mensen(beheerdersenlaagspanningsdeskundigen) eenhelegeruststellingdater
geenernstige mankementen werdengeconstateerd indeinstallatie.Doordatuit verschillendeinvalshoeken naardeinstallatieisgekeken
heeft meneengoedbeeldgekregen.Derapportageisbovendieneenprima handvatom
verbereringen tebewerkstelligen.IndecommissieNEN3140heefr mendewensuitgesprokenomtochenkeleverouderdeinstallatiedelenoptetrekkenaandeveiligheidseisen
vandit moment,zoalsbijv.hetplaatsenvan
aatdlekschakelaars vooralgemenegroepen.
Doordeimplementatie vandeNEN 3140
werdduidelijk datophetgebiedvanveiligheidalveelgerealiseerd was.Delaagspanningsdeskundigen hebbenhun aanwijzing
duidelijk alstaakgezienenzij hebbendanook
eenbelangrijke rolvervuld bijhetslagenvan
deimplementatie.Debewustwordingophet
gebied vandeelektrischeveiligheid isdaarmee
opeenhogerplangekomen.
Alleactiviteitenhebbenenkelejarenin
beslaggenomeneninmiddels hebbeneral
herhalingsinsrructies plaatsgevonden omsommigezakenweereensbijdebetrokkenmedewerkersonderdeaandacht tebrengen, waarbij
ditkeerookvoordelasserseenveiligheidsinstructieisverzorgddoorVanderHeide.
Vooraldemedewerkers vandetechnische
dienstvindendeimplementatie eengrote
winst.Denormgeeft handvatenomtechnischeveranderingen doortevoeren,waardoor
ernietalleeneenbedrijfszekereinstallatieis
gecreëerd,maarwaardoorookdeveiligheid
vandebetrokken medewerkersengebruikers
wordtgewaarborgd.Waarmeemenook invullingheefr gegevenaaneenbelangrijk onderdeelvandeARBO-wet. <f

