
NVFN ERKENNINGSREGELING
GAR ANTIE VOOR VEIL IGHEID,  EFFICIENCY EN EENDUIDIGHEID



Veiligheid – het klinkt zo vanzelfsprekend maar in veel gevallen is het dat niet. 

Dagelijks verzamelen zich talloze mensen in kantoorgebouwen, ziekenhuizen, 

vliegvelden of winkelcentra. Hoe veilig blijken die omgevingen te zijn wanneer 

zich een noodsituatie voordoet? Kan iedereen snel en veilig de weg naar buiten 

vinden? Veel hangt af van de noodverlichting die aanwezig is. En van de manier 

waarop die is ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden.

OP NAAR ERKENNING
De verenigde professionals in noodverlichting (NVFN) zijn gespecialiseerd op 

het gebied van noodverlichting. Om de kwaliteit daarvan van ontwerp tot 

onderhoud zoveel mogelijk te garanderen, is een Erkenningsregeling in het 

leven geroepen. De regeling heeft betrekking op vier deelgebieden, te weten:

» Ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie

» Installeren van een noodverlichtingsinstallatie

» Onderhoud noodverlichtingsarmaturen

» Onderhoud centrale noodvoedingssystemen

Voor ieder deelgebied is er een afzonderlijke erkenning. 

ERKENNINGSREGELING



ONDERHOUDEN 
VAN 

NOODVERLICHTINGSARMATUREN

ONDERHOUDEN
VAN EEN 

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

INSTALLEREN 
VAN EEN 

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

De NVFN Erkenningsregeling staat open voor bedrijven die actief zijn met 

het ontwerpen, installeren en onderhouden van noodverlichtingsarmaturen 

en centrale noodvoedingssystemen. 

Daarbij kan het gaan om vluchtrouteverlichting, vluchtrouteaanduiding, 

anti-paniekverlichting of verlichting van werkplekken met verhoogd risico.

ERKENNINGSREGELING



STAPSGEWIJS OP WEG NAAR ERKENNING
Bedrijven die op één of meerdere van deze gebieden actief zijn, komen 

in aanmerking voor de Erkenningsregeling. Voorwaarde is wel dat zij hun 

procedures goed op orde hebben en beschikken over personeel dat des-

kundig en goed is opgeleid. Is dat het geval dan kunnen ze worden getoetst. 

Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van certificeringsinstanties.

Kijk voor een overzicht op de website van de NVFN.

Door het installeren en onderhouden van noodverlichtingsinstallaties 

te certificeren, is de kwaliteit van deze activiteiten gegarandeerd. 

Daarmee dalen ook de faal- en risicokosten voor afnemers. 

Bovendien kunnen zij er nu op vertrouwen dat de installatie en het 

onderhoud van noodverlichtingsinstallaties voldoen aan de gestelde eisen. 

Bedrijven die voldoen aan de NVFN Erkenningsregeling kunnen naar hun 

klanten dan ook laten zien én aantonen dat ze verstand van zaken hebben. 

Tegelijkertijd weet de klant zich vooraf verzekerd van een partij die kwaliteit 

levert. 

De stappen die doorlopen worden om erkend te worden, staan in afbeelding 

1 weergegeven. Is de erkenning eenmaal binnen, dan volgt een periodieke 

toetsing. Op die manier wordt continu de vinger aan de pols gehouden bij de 

kwaliteit van de deelnemers.

VOORBEREIDING

PERIODIEKE 
BEOORDELING AANVRAAG

ERKENNING BEOORDELING



MEERWAARDE VOOR DE MARKT
De Erkenningsregeling is voor alle partijen in de keten van belang. 

We hebben ze even op rij gezet: 

» Eindgebruiker

» Onderhoudsbedrijf

» Installateur

» Adviseur

» Fabrikant

Voor al deze partijen biedt de NVFN Erkenningsregeling voordelen. 

Voordelen die deels voor alle partijen hetzelfde zijn – denk aan de 

gestructureerde manier van werken -  maar die ook per ketenpartner 

kunnen verschillen.

VEILIGHEID VOOR BEZOEKERS EN PERSONEEL
Een bedrijf dat als eindgebruiker gebruik maakt van een noodverlichtings-

installatie wil zekerheid. Zekerheid dat de installatie werkt en voldoet aan de 

prestatie-eisen die aan de installatie zijn gesteld. Aspecten die van groot belang 

zijn om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te kunnen waarborgen. 

Dat wordt bijvoorbeeld mogelijk wanneer bij het ontwerp van de installatie 

gebruik wordt gemaakt van het NVFN-protocol Pragmatisch Projecteren, 

een praktische checklist waarin vóór het ontwerp alle belangrijke items aan 

de orde komen.



APPELS MET APPELS VERGELIJKEN
Noodverlichtingsinstallaties onderhouden? Dat laat je doen door een partij die 

kwaliteit levert. Want alleen door de installatie goed te onderhouden, vervult 

die zijn functie op het moment dat het nodig is. De NVFN Erkenningsregeling 

stimuleert die kwaliteit: de gestandaardiseerde manier van werken voorkomt 

onnodige fouten en stimuleert onderhoudsbedrijven om hun personeel zo 

gericht mogelijk op te leiden. En met onderhoudsbedrijven die voldoen aan de 

Erkenningsregeling zijn afnemers in staat om appels met appels te vergelijken. 

MINDER FAALKOSTEN DOOR GESTRUCTUREERDE AANPAK
In de installatiewereld waarin er gebrek is aan personeel, telt iedere minuut. 

Onnodig tijdverlies omdat werkzaamheden niet goed zijn voorbereid of 

uitgevoerd, moet dan ook ten koste van alles worden voorkomen. 

De installateur die werkt volgens de NVFN Erkenningsregeling werkt 

pragmatisch en snel omdat er een degelijk plan aan ten grondslag ligt. 

Door de gestructureerde manier van werken, worden de eisen en wensen 

van opdrachtgevers al in een vroeg stadium in kaart gebracht zodat daar 

vanaf het eerste begin rekening mee kan worden gehouden. 

BLIND VAREN OP PRESTATIE-EISEN
Adviseurs die betrokken zijn bij de projectering van noodverlichtingsinstallaties 

willen er blind op kunnen vertrouwen dat projectering aan kwalitatieve 

prestatie-eisen voldoet. Met een RION gecertificeerde partner is die kwaliteit 

gegarandeerd. Dat zorgt er niet alleen voor dat de adviseur zijn werk sneller 

kan doen, maar garandeert ook dat de uitgangspunten en eisen duidelijk zijn 

vastgelegd. Minder moeite, makkelijker werken en lagere faalkosten zijn het 

resultaat.

UNIFORME VEILIGHEID
Ook fabrikanten van noodverlichtingsinstallaties hebben belang bij de 

NVFN Erkenningsregeling. Zij weten zich nu verzekerd van partners die 

op een gestructureerde manier omgaan met veiligheid. 



Voor al deze partijen geldt dat de NVFN Erkenningsregeling in alle fasen van 

een project tot minder fouten leidt. Het resultaat? Minder faalkosten en een 

gestructureerde en daarmee efficiënte manier van projectuitvoering.

GOED OPGELEID PERSONEEL
De NVFN Erkenningsregeling is ontstaan vanuit de behoefte om de kwaliteit 

van het onderhoud aan noodverlichtingsinstallaties te waarborgen. 

Uiteindelijk is er voor gekozen om de regeling breder te trekken. 

Bij de invoering van de Erkenningsregeling geldt deze voor het ontwerp, de 

installatie én het onderhoud. Bij de invoering van de Erkenningsregeling 

is ook gekeken hoe aan de regeling kan worden voldaan. Goed personeel 

is daarbij stap één. Want met techniek die zich steeds verder ontwikkelt en 

installaties die steeds complexer worden, is kennis van zaken een eerste 

vereiste. Die deskundigheid is met de NVFN Erkenningsregeling een feit. 

Zo worden binnen noodverlichtingsbedrijven die aan de regeling voldoen, 

de werkzaamheden van monteurs én van monteurs in opleiding continu 

geverifieerd.

NVFN
De verenigde professionals in noodverlichting
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WAARBORG
Wie zaken doet met een RION-gecertificeerd bedrijf weet zich verzekerd van kwaliteit en veiligheid als 

het om het ontwerpen, installeren en onderhouden van noodverlichtingsinstallaties gaat. 

ONDERSCHEIDEND
Wie zich in een sterk 

concurrerende markt wil 

onderscheiden, kiest voor 

RION-certificering. Een 

prachtige en overtuigende 

manier om uw bedrijf in de 

markt te zetten.

BETERE OPLEIDING 
Goed opgeleid personeel? 

Dat begint bij een goed 

georganiseerd proces. 

De RION-certificering is een bewijs 

dat de processen goed zijn geregeld. 

KOSTENBESPARINGEN
Ontwerpen, installeren en 

onderhouden volgens uniforme 

werkwijzen zorgt voor minder 

fouten tijdens de uitvoering van 

werkzaamheden. Zo wordt automatisch  

bespaard op faalkosten. 

SNELLER
Werken volgens een 

georganiseerd proces betekent 

sneller werken. Daar profiteren 

alle partijen in de keten van. 




