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De TenneT Safety Roadmap 2025 is opgesteld in oktober 2021. Het is een gezamenlijk product 
van het corporate SHE-team, de operationele SHE-teams en vertegenwoordigers uit de 
organisatie. De Roadmap bevat concrete acties voor het implementeren van de strategische 
veiligheidsdoelstellingen zoals omschreven in de Safety Strategy 2025.

De Safety Roadmap wordt elk kwartaal geëvalueerd tijdens een bijeenkomst met de hierboven 
genoemde stakeholders (werkgroepleden), onder leiding van SSC-SHE. Hier wordt de 
vooruitgang geëvalueerd en worden beslissingen genomen over de acties (eigenaarschap, 
prioriteit, acties toevoegen of verwijderen enz.), zodat de Roadmap actueel blijft en blijft 
aansluiten op de behoefte van de organisatie.  

 
Rollen en verantwoordelijkheden van de werkgroepleden:

•  Alle werkgroepleden: zelf aanwezig zijn bij vergaderingen van de werkgroep of een 
vertegenwoordiger van de unit/afdeling aanwezig laten zijn; 

• Alle werkgroepleden: feedback geven op actieve Safety Roadmap-activiteiten vanuit het  
oogpunt van hun unit/afdeling;

• Alle werkgroepleden: de eigen unit/afdeling informeren over de inhoud en voortgang van de 
Safety Roadmap en over beslissingen die tijdens de evaluatiebijeenkomsten worden genomen.

 
Rollen en verantwoordelijkheden van de actiehouders:

•  Actiehouder: concrete deliverables, tijdskader en implementatieplan voor actiepunten opstellen;

• Actiehouder: alle acties in algemene termen of vereisten verankeren in corporate OHS-MS of 
corporate richtlijnen; 

• Actiehouder: statusupdate over de voortgang rapporteren aan SSC.

 
De Roadmap volgt de zes resultaatgebieden van de Safety Strategy 2025.
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The ‘TenneT 
way’

Safety is  
onze manier 
van werken

Safety  
needs  
our energy

2022 2023 2024 2025

Safety Roadmap 2025    SSC21-089    Confidentiality    June 2022

Safety 
Roadmap
2025



We realiseren 
veiligheid 
samen met onze 
ketenpartners

We hebben 
een “learning 
mindset”

Consistente 
benadering 
voor 
risicobeheer

2022 2023 2024 2025
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