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TenneT streeft naar ‘Zero Harm’, ofwel nul ongevallen. We 

willen dat onze medewerkers en de medewerkers van onze 

aannemers veilig thuiskomen, elke dag weer. 

 

Veiligheid maakt integraal deel uit van onze dagelijkse werkzaam-

heden. We werken volgens processen en procedures en nemen 

daarnaast de verantwoordelijkheid voor onze eigen veiligheid, die 

van onze collega’s en van onze omgeving. We zijn ervan over-

tuigd dat alle medewerkers Safety Leaders zijn. Daarom richten 

we ons op twee pijlers: Safety Leadership en Safet Execution.

 

Safety Leadership:

•  Board and Management - Ons management is open en 

toegankelijk en richt zich op het creëren van een cultuur waarin 

continu leren centraal staat om risico’s verder te beperken en 

een veilige werkomgeving te creëren. Ze zijn daarop te allen 

tijde aanspreekbaar.

•  The Individual - Elke medewerker draagt bij aan een veilige 

werkomgeving en de veiligheid van zichzelf en van anderen.  

Iedereen moet het voortouw nemen op het gebied van veilig-

heid. 

•  Industry leader - TenneT heeft een proactieve veiligheidscul-

tuur. We werken nauw samen met partners om de veiligheid 

verder te verbeteren en zijn een inspirerende en toonaan-

gevende TSO op het gebied van veiligheid.

 Safety Execution: 

•  Safety by Design - We ontwerpen assets zodanig dat de 

risico’s zo laag als redelijk mogelijk zijn. Om dit te bereiken, 

gebruiken we de beste technieken die intern en extern 

beschikbaar zijn. We plannen werkzaamheden zorgvuldig. 

De risico’s voor de veiligheid, de gezondheid en het milieu 

worden in kaart gebracht en beheerst. 

•  Safe Supply Chain - Door de markt continu te ontwikkelen 

en te stimuleren, hebben we een veilige supply chain op-

gebouwd en zijn we tegelijkertijd uitgegroeid tot een interes-

sante werk- en opdrachtgever. We zien onze aannemers als 

Partners in Safety.

•  Recognisable Way of Working - Op alle TenneT-locaties zijn 

dezelfde en duidelijk herkenbare veiligheidsmaatregelen geïm-

plementeerd en wordt proactief veilig gedrag gestimuleerd. 

 

Om deze pijlers te versterken, ontwikkelen we een krachtige 

SHE-organisatie, implementeren we een veiligheidsmanage-

mentsysteem en voeren we audits uit. 

Onze ambitie is om risico’s verder te beperken. We werken 

aan een proactieve veiligheidscultuur om ervoor te zorgen dat 

iedereen elke dag weer veilig thuiskomt. Ons uiteindelijke doel 

is dat iedereen ook thuis handelt vanuit hetzelfde veiligheids-

bewustzijn als op het werk.
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