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Hulpdocument 2: afdelingsleider (FWGL) autorisatie
De bedoeling van deze vereiste is dat de afdelingsleider alle werknemers identificeert die VWV kunnen
verlenen of procedures voor valbeveiliging kunnen gebruiken.
De Veilig Werk Vergunning standaard bevat uitstekende richtlijnen voor overwegingen die afdelingsleiders
kunnen maken bij het autoriseren van VWV Verleners. De afdelingsleider moet ook het volgende controleren
voordat zij VWV Verleners autoriseren voor werk op hoogte:
•
•

•

Heeft hij/zij de trainingseisen van de val preventie standaard met succes vervuld?
Heeft hij/zij blijk gegeven van de kennis en het vermogen om valgevaren en geschikte
valbeveiligingsmiddelen zoals valstop-/valbeveiligingssystemen te evalueren, acceptabele ankerpunten
te beoordelen, valafstanden te berekenen, valtrauma te overwegen en reddingsplannen te beoordelen?
Beschikt hij/zij over kennis m.b.t. valpreventie-apparatuur, beleid en procedures t.b.v. de afdeling?

Voordat er toestemming wordt verleend aan proceduregebruikers voor werken op hoogte, dient de
afdelingsleider het volgende te controleren:
•
•
•

Heeft hij/zij de trainingseisen van de val preventie standaard met succes vervuld?
Heeft hij/zij met succes een training afgerond over de specifieke en relevante procedures betreffende
werk op hoogte?
Heeft hij/zij hoogtevrees die het vermogen om veilig te werken in de weg kan staan?

[Nederland] De afdelingsleider dient vast te leggen wie de valbeschermingsplannen voor zijn/haar afdeling
mag goedkeuren. Normaal is dat voor maintenance gerelateerde taken het opstellen van het
valbeschermingsplan wordt gedaan door de planning afdeling van TES of constructie en daar wordt
vastgelegd wie dit mogen doen. Voor de afdelingen waar het gaat plaatsvinden dient de afdelingsleider vast te
leggen wie deze namens de afdeling mag goedkeuren voor gebruik.
Het is een goede gewoonte voor een afdelingsleider om een lijst bij te houden van werknemers die de
afdelingsleider heeft geautoriseerd of aan wie de autorisatie is gedelegeerd om een VWV voor werken op
hoogte te verlenen, deze taken uit de voeren aan de hand van een procedure met werken op hoogte of de
valbeschermingsplannen mogen goedkeuren. Deze documenten worden vaak documenten voor Delegatie van
Autoriteit (Delegation of Authority - DOA) genoemd.
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