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Partners in safety
Nieuwsbrief contractors TenneT

meeting heeft begin december in Aarau 
(Zwitserland) plaatsgevonden. Tenslotte wil 
ik benoemen dat TenneT haar SCL trede 3 
certificatie heeft weten te continueren. 

Ons aandachtsgebied voor de komende 
jaren is de menskant van veiligheid; houding 
en gedrag. Voelen we ons veilig om iets 
bespreekbaar te maken? Wie zijn de 
personen die voor ons werken en welke 
skills en mindset hebben ze? Hoe kunnen we hen bereiken en 
effectief beïnvloeden?

Een veilig 2020!

Grid Service 
vangnetteam Lees meer Grid Service 

vangnetteam

23
Lees meerKennisplatform 

Come together Lees meer Veilig uitvoeren
opdracht

Vangnetteam System 
Operations Nederland

Psychosociale  
veiligheid

19
Lees meer

Oscar van Aagten

Ondanks dat het al ver in januari 2020 is, wil ik iedereen alsnog  
het allerbeste voor het komende jaar wensen. Hopelijk heeft een 
ieder hele fijne feestdagen gehad en in goede veiligheid de 
jaarwisseling doorstaan. 

Een terugblik. Ik ben trots op de vorderingen die we in 2019 
gemaakt hebben om de Safety Culture Ladder in Nederland en 
Duitsland verder uit te rollen en dat de eerste grote stappen in 
andere landen gemaakt zijn, zoals in België en Zwitserland.  
Verder werken de Europese TSO HSE managers steeds inten-
siever samen, met het doel om kennis uit te wisselen en te werken 
aan gezamenlijk beleid, procedures en projecten. Een recente 
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We Climb. We Rise. We Shine.
Dat is het doel van de organisatie Rising You: Statushouders helpen een nieuwe toekomst op te bouwen door middel van 
ervaring op te doen in het vakgebied klimmen en zo aan het werk te gaan in de energiesector als bijvoorbeeld industrieel 
schilder van hoogspanningsmasten.

Corporate Social Responsibility
Manon van Beek (CEO TenneT) is één van 
de drijvende krachten achter TenneT’s 
contact met Rising You en vertelt waarom 
ze zo enthousiast is over deze organisatie:  
“bij Rising You komen ook veel van onze 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
ambities bij elkaar” vertelt Manon. “Het 
mes snijdt aan zoveel kanten! Het gaat om 
het zoeken naar talent, want in de gehele 
energieketen zoeken we meer dan 10.000 
mensen. Het gaat om een diversiteit aan 
culturen, het verrijken van je bedrijf en  
ook je leiderschapsontwikkeling wordt er 
positief door beïnvloed.” 

Binnen en buiten TenneT
Margriet Rouhof is verantwoordelijk voor 
CSR binnen TenneT. “Samenwerking met 
een organisatie als Rising You is belangrijk 
voor het realiseren van onze CSR ambities. 
Wij vinden het belangrijk dat we onze 
ambities niet alleen binnen de TenneT 
‘hekken’ vormgeven, maar ook daarbuiten. 
Dit geldt dus ook voor onze leveranciers. 

Rising You helpt onze ketenpartners om 
vakbekwame mensen te vinden in de 
huidige arbeidskrapte en bovendien met 
meer diverse werkpopulatie als gevolg.”

Aan het werk
Benjamin Gerard is oprichter van Rising 
You, die in België is gestart. Hij is overtuigd 

van de bijzondere talenten van de status-
houders waar hij mee werkt. Zijn organi-
satie is begonnen als klimclub om de 
integratie te bevorderen en deze doelgroep 
weer een gevoel van zelfvertrouwen te 
geven. De klimmers die van hun hobby 
een beroep willen maken, de zogeheten 
height potentials, worden uitgenodigd voor 
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één van hun opleidingen. “Om onze 
deelnemers te koppelen aan bedrijven 
maken we gebruik van de Reverse engi-
neering aanpak”, legt Benjamin uit. “We 
beginnen bij een bedrijf dat mensen nodig 
heeft en jullie sector heeft monteurs en 
industriële schilders van hoogspannings-
masten nodig. We gaan vervolgens kijken 
naar de benodigde certificaten, het 
benodigde gedrag, waar moeten ze wonen 
en alle mogelijke competenties die nodig 
zijn om het werk uit te voeren.”

In het selectieproces wordt het bedrijf 
actief betrokken. Zo heeft een contractor 
van TenneT, Iris (een schildersbedrijf), zelf 
de deelnemers geselecteerd. Dit geeft ook 
zelfvertrouwen aan de deelnemer, want de 
werkgever heeft hen zelf uitgekozen. Om 
tijdens de opleiding het contact te 
versterken, wordt er een mentor gekop-
peld aan de deelnemer. De opleiding wordt 

afgesloten met een stage bij het bedrijf, 
welke vervolgens beslist of de height 
potential in dienst komt. Het bedrijft zorgt 
dan voor de verdere verdieping van de 
opleiding.”

Meet & Greet 
Collega TSO Elia in België werkt al 
enige jaren samen met Rising You door 
contractors actief met hen in contact 
te brengen. Nu Rising You ook in 
Nederland gestart is, is ook TenneT een 
samenwerking met Rising You aangegaan. 

Afgelopen heeft Rising You een klimclub in 
Amsterdam geopend, met de ambitie om 
op meerdere locaties in Nederland uit te 
breiden.

In het eerste kwartaal van 2020 zal TenneT 
samen met Rising You een Meet & Greet 
event organiseren voor onze contractors 
om kennis te maken en te onderzoeken of 
er mogelijkheden zijn voor een samenwer-
king in de nabije toekomst.

Wilt u hierover meer weten, neem dan 
contact op ons via safety@tennet.eu 

In de contractor newsletter van April 
2019 vertelt Benjamin uitgebreid over 
zijn motivatie om Rising You op te 
richten.

mailto:safety%40tennet.eu?subject=Meet%20%26%20Greet%20Rising%20You
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Safety/Documents/TenneT_Contractor_Safety_Newsletter_Q2_2019_NL.pdf%3e
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Safety/Documents/TenneT_Contractor_Safety_Newsletter_Q2_2019_NL.pdf%3e
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Oil Spill Kit
Tijdens een Safety Walk, die samen met SPIE werd uitgevoerd, was senior manager Guido Fricke van TenneT een 
interessante veiligheidsmaatregel opgevallen die door de hen was ingevoerd. Een maatregel die volgens hem van grote 
waarde kon zijn voor andere business units van TenneT.

De veiligheidsmaatregel is het introduceren 
en installeren van draagbare ‘Oil spill 
emergency kits’ op TenneT projectlocaties. 

Deze kits kunnen worden meegenomen 
vanuit het centrale gebouw op de locatie, 
naar het specifieke gebied waar onder-

houds- en constructiewerkzaamheden aan 
oliehoudende onderdelen worden uitge-
voerd. In het geval van een incident, 
waardoor er olie weglekt, kan de impact op 
het milieu worden beperkt door gebruik te 
maken van de draagbare ‘oil spill emer-
gency kit’. 

Het initiatief werd voor het eerst gelan-
ceerd door onze Business Unit Grid 
Service Duitsland, Servicegruppe North-
West en wordt uitgerold naar de Duitse 
offshore locaties, evenals naar de andere 
Duitse onshore station locaties. 

Deze veiligheidsmaatregel is een mooi 
voorbeeld van het identificeren van goede 
praktijken en het snel implementeren ervan 
op andere locaties. Èn het draagt ook bij 
aan het verminderen van onze impact op 
het milieu bij het beheer van ons net.
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NEN Nieuws
Safety Culture Ladder vast 
onderdeel in aanbestedingen 
in de Bouw
Naast TenneT en ProRail, nemen nu ook 
grote opdrachtgevers in de Bouw het voor-
touw in het verbeteren van veiligheid in hun 
sector. Vanaf 2021 hanteren zij de Safety 
Culture Ladder om het veiligheidsbewust-
zijn van organisaties die opdrachten voor 
hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en 
vergelijkbaar te maken. Om het veiligheids-
bewustzijn als keten te verhogen, wordt 
er niet alleen certificering gevraagd van 
opdrachtnemers, maar ook de opdracht-
gevers laten zich certificeren.

De Governance Code voor Veiligheid in de 
Bouw (GCVB) heeft de afspraken, die 
gemaakt zijn rondom aanbestedingen de 
afgelopen weken, grootschalig gecommu-
niceerd aan belanghebbenden. Om 
namens de Safety Culture Ladder iedereen 
van de juiste informatie te voorzien is hier- 
voor een speciale webpagina ingericht. 
Hierop vinden organisaties en certifice-
rende instellingen antwoorden op hun 
vragen zoals wat de nieuwe afspraken in 
de bouw voor hen betekenen en hoe men 
hieraan kan voldoen. 

Deze pagina kunt u vinden op de NEN 
pagina: ‘Veiligheid in Aanbestedingen 
Bouw’.

Kwaliteitsborging van cultuur 
en gedrag audits
De Safety Culture Ladder wijkt in veel 
opzichten af van de standaard systeem- 
audits. Bij SCL audits wordt cultuur en 
gedrag ge-audit. Dit vraagt van auditoren 
een hele andere benadering en een andere 
manier van inventariseren dan bij systeem- 
audits. Het is daarom belangrijk dat elk 
bedrijf op dezelfde wijze wordt ge-audit. In 
plaats van ‘check listen’ staan juist obser-
vaties en interviews centraal. 

In het SCL certificatieschema is er uiter-
aard een ‘rode draad’ en inventarisatie 
schema beschikbaar, zodat elk bedrijf op 
dezelfde punten wordt beoordeeld. Op 
deze manier kan er een ‘zo eerlijk mogelijk 
beeld’ worden gevormd. Het vermogen 
van auditoren om cultuur te kunnen 
beoordelen, is daarom erg belangrijk voor 
een succesvolle audit. Vanuit NEN wordt 
hier continu in geïnvesteerd om de audi-
toren bij elkaar te brengen en de wijze van 
auditen te harmoniseren. 

Zo vindt er 3 tot 4 keer per jaar harmonisa-
tie overleg plaats waarin elke certificeren-
de instelling vertegenwoordigd moet zijn 
en is er de jaarlijkse auditoren dag bij NEN. 

Deze vond 14 november plaats en werd 
door zo’n 70 auditoren bezocht. De dag 
staat in het teken van kennisdeling en 
harmonisatie, waarbij in workshops diverse 
onderwerpen aan bod komen.

De bevlogenheid waarmee auditoren SCL 
audits uitvoeren, wordt op zo’n dag extra 
zichtbaar en is altijd weer bijzonder 
inspirerend, ook voor NEN als schemabe-
heerder. Daarnaast is er jaarlijks een flinke 
toename van auditoren, welke de toene-
mende belangstelling voor veiligheidsbe-
wustzijn vanuit de markt weerspiegelt. Een 
positief signaal!

http://https://gc-veiligheid.nl/veiligheid-in-aanbesteding-via
http://https://gc-veiligheid.nl/veiligheid-in-aanbesteding-via
https://www.safetycultureladder.com/nl/voor-wie/veiligheid-in-aanbestedingen-bouw/
https://www.safetycultureladder.com/nl/voor-wie/veiligheid-in-aanbestedingen-bouw/


Welkom

Laatste nieuws

Incidenten onderzoek

Safety Culture Ladder

In Focus

Links

Rising You

Oil Spill Kit

NEN Nieuws

Zero Accident Forum

Chroom IV update

Contractors TenneT Januari 2020

6

Contractors TenneT

Chroom VI update
In december heeft de werkgroep Cr6 van Netbeheer Nederland een eigen 
blootstellingsmetingen laten uitvoeren, gebaseerd op onze werkzaamheden en 
omstandigheden, op een locatie van HAK te Veendam.

De test werd gemeten en gemonitord door 
Rural Planning Services RPS. Daarbij zijn 
de volgende werkzaamheden onderzocht:
•	Machinaal	schuren
•	Doorslijpen	met	doorslijpschijf
•	Boren
•	Handmatig	schuren,	nat
•		Machinaal	kaal	schuren	met	

lamellenschijf 

Deze metingen moeten volgens de norm  
6 x 100 minuten lang worden uitgevoerd. 
Ze zijn uitgevoerd door personeel van de 
betrokken RNB’s, Gasunie en TenneT en 
gemeten en gemonitord door RPS. 
Omdat de risico’s nog onduidelijk zijn, zijn 
de werkzaamheden in volledige ‘contain-
ment’ en met volledige PBM uitrusting 
(volgelaatmasker) uitgevoerd.
Na analyse door RPS worden de conclu-
sies van deze onderzoeken binnen de 
werkgroep gebruikt om tot duidelijke 
branche (werk) afspraken te komen. 
Tevens worden de resultaten met Rijks-
waterstaat (RWS) gedeeld. 

Vooralsnog hanteert TenneT, met betrek-
king tot werkzaamheden, de uitgangs- 
punten zoals genoemd in het rapport van 
RWS: Beheersregime chroom-6 RWS, 
RVB en ProRail RWS.

Heeft u vragen of wilt u geïnformeerd 
worden over Chroom VI bij TenneT, neem 
dan contact op met safety@tennet.eu

Zero Accident Forum
In het laatste kwartaal van 2019 
werd TenneT officieel deelnemer 
van The Zero Accident Forum, 
dat geleid wordt door het IFA 
DGUV (Institut für Arbeitschutz 
der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung) in Duitsland. 

Dit forum is een netwerk van 
bedrijven van elke bedrijfsgrootte en 
uit alle bedrijfstakken die allemaal 
één doel hebben:  
het aantal werkgerelateerde en woon- 
werkverkeerongevallen in hun bedrijf 
tot nul reduceren. De focus ligt op 
regelmatige uitwisseling, het delen 
van best practices en netwerken. 
Meer informatie over dit forum vindt 
u op de IFA Zero Accidents pagina.

https://www.rps.nl/?s=chroom
https://www.arboportaal.nl/binaries/arboportaal/documenten/publicatie/2019/05/28/beheersregime-chroom-6/190618+Beheersregime+Chroom-6.pdf
https://www.arboportaal.nl/binaries/arboportaal/documenten/publicatie/2019/05/28/beheersregime-chroom-6/190618+Beheersregime+Chroom-6.pdf
mailto:safety%40tennet.eu?subject=Chroom%20IV
https://www.dguv.de/ifa/networks/zero-accident-forum/index.jsp
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Safety Culture Ladder update
Bijna 120 bedrijven hebben de certificatie positief afgerond, waarbij een handvol bedrijven er nog niet in geslaagd is om op het 
vereiste niveau gecertificeerd te geraken. Deze bedrijven werken met verdere verbeterprogramma’s om het vereiste niveau te 
behalen. Bijna 50 bedrijven zijn additioneel meervoudig gecertificeerd. Vier Bedrijven zijn zelfs op trede 4 gecertificeerd.

Gestaag stijgt het aantal gecertificeerde 
bedrijven en dit zal zich ongetwijfeld gaan 
vertalen in een toekomstig verbeterde 
veiligheidsperformance. Nog eens 90 
bedrijven zijn de SCL aan het implemen- 
teren. 
Inmiddels wordt bij nieuw gecontracteerde 
leveranciers in het contract een clausule 
opgenomen om de SCL te implementeren. 
Er zijn circa 65 bedrijven met zo’n contract 
clausule. Dat betekent dat inmiddels 275 
contractors bezig zijn met certificatie of 
gecertificeerd zijn.

Bouwbranche implementeert SCL
De SCL implementatie in de bouwbranche 
in Nederland, Governance Code Veiligheid 
Bouw (ook wel Via genaamd), is in volle 
gang. Duizenden leveranciers van de ‘10’ 
grootste Nederlandse bouwbedrijven zijn 
aangeschreven met het verzoek om de 
SCL certificatie te gaan realiseren. Dit 
geeft een vloedgolf aan interesse voor SCL 
implementatie in de Nederlandse markt, 
vooral voor de auditoren. 

TenneT pilot 
De TenneT contractors maken onderdeel 
uit van de TenneT pilot. Dit is een NEN pilot 
om de SCL light producten (SAQ+ en SAQ) 
en een aangepast audit regime te toetsen. 
Uiteindelijk is het de bedoeling om de 
positieve elementen uit de TenneT pilot 
definitief te integreren in het handboek. Na 
twee jaar werken aan deze pilot, worden 
de eerste resultaten geanalyseerd. Deze 
analyse wordt uitgevoerd door interviews 
te voeren met betrokkenen en de reste-
rende partijen via een survey te raad-
plegen. De eerste resultaten moeten nog 

vastgesteld worden, maar het is belangrijk 
om te melden dat we geen negatieve 
geluiden hebben gehoord en dat er vele 
ideeën zijn om de SCL standaard verder te 
professionaliseren.

Samenspel bedrijven en adviseurs
In deze en de volgende editie van deze 
nieuwsbrief zal TenneT extra aandacht 
geven aan de rol van adviseurs bij het 
implementeren van de SCL bij bedrijven in 
de Duitse markt. Er zijn inmiddels >10 
adviseurs in Duitsland die bedrijven 
begeleiden en ondersteunen bij de imple-
mentatie. Adviseurs kunnen een belang-
rijke rol vervullen, niet zozeer om het werk 
uit te voeren, maar in de planfase (GAP 
analyse, actieplan), in het meedenken aan 
potentiele oplossingen en vooral in het 
zorgen voor de continuïteit van de imple-
mentatie. Voor deze nieuwsletter hebben 
we gesproken met het adviesbureau 
Ingenieurbüro Hahn en hun opdrachtgever 
eos projekt ingenieurgeschellschaft. In dit 
interview komt naar voren dat een adviseur 
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in de SCL-implementatie een grote rol kan 
spelen in het vertalen van de richtlijn naar 
de praktische uitvoering in een bedrijf. 
Daarnaast publiceren we een interview 
tussen adviesbureau ecco en hun 
opdrachtgever Planungs Gruppe Grun 
waarbij de toegevoegde waarde van SCL 
wordt uitgelegd voor een bedrijf wat al 
intensief bezig is met veiligheid. De inter-
views vindt u op pagina 12 tot en met 16.

TenneT guidelines
De door TenneT gepubliceerde guidelines 
worden zeer positief ontvangen.  
De guidelines geven een compleet beeld 
van de SCL norm, NEN en de TenneT 
werkwijze.

Doorontwikkeling van SCL 
NEN is gestart met een aantal initiatieven 
om de kwaliteit van de SCL te waarborgen 
en te verbeteren. Het is gebruikelijk dat 
normen bij NEN elke 5 jaar worden 
getoetst. Enerzijds wordt er gewerkt aan 
een vereenvoudigde vragenlijst, waarvan 
het taalgebruik beter aansluit bij medewer-
kers van bedrijven. Nu is het taalgebruik 
voornamelijk afgestemd om auditoren.

Daarnaast worden er intensieve voorberei-
dingen getroffen voor een SCL 2.0. De 
intentie is dat de SCL norm beter aansluit 
bij het evalueren van houding en gedrag 
(nu is dat meer een hoofdstukindeling op 
basis van een management systeem) en 
dat de eisen nog logischer in oplopende 
vorm worden gepresenteerd. 

Verder wordt gepland de hogere treden 
beter te specificeren, zodat bedrijven en 
auditoren meer houvast hebben om de 
betreffende onderwerpen te implemen-
teren en te beoordelen. TenneT is, samen 
met diverse andere partijen, betrokken bij 
deze opzet. NEN streeft een maximale 

betrokkenheid na van alle marktpartijen, 
ook nog verdeeld over diverse landen. Dat 
betekent dat er ruimte is voor klankborden 
en ideevorming. Na het afstemmen van de 
inhoud, wordt er nog geruime tijd inge-
pland voor opmaak, vertaling en checks. 
De oplevering is gepland medio 2021.

Come together
De bijeenkomst van Come together in 
oktober was een groot succes. TenneT 
was dit maal de gastheer en de thema’s 
gedragsbeïnvloeding en gedragsobserva-
ties zijn uitgebreid gepresenteerd. Zonder 
de andere sprekers te kort te doen, was 
Patrick van Veen van Apenmanagement de 
‘eye catcher’ van deze bijeenkomst. In een 
zeer dynamische stijl wist Patrick de 
bezoekers te boeien met de langjarige 
observaties van apen, het bestuderen van 
de beïnvloedingsfactoren en de overeen-
komsten met menselijk gedrag. Op de 
volgende pagina vindt u een uitgebreid 
verslag van deze middag.

https://www.tennet.eu/nl/bedrijf/safety-bij-tennet/safety-culture-ladder
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Kennisplatform Come together
Tijdens de implementatie van de Safety Culture Ladder bij TenneT en de contractors, is in workshops en seminars ook 
aangegeven dat het uitwisselen van kennis en ervaring een integraal onderdeel is van het invoeren van een goede en 
verankerde veiligheidscultuur.

NEN is in de loop van 2017 gestart met 
een kennisplatform. Hiervoor zijn 
betrokken partijen uitgenodigd, zoals 
bedrijven, certificatie instanties en advi-
seurs. Al snel heeft dit netwerk zich 
ontwikkeld tot een denktank over veilig-
heidscultuur. Dit platform is een belangrijke 
inspiratiebron voor het verbeteren van de 
SCL norm, zoals de SCL 2.0. Bedrijven die 
de SCL implementeren hebben echter 
behoefte aan praktische voorbeelden en 
ervaringen en een denktank sluit niet aan 
bij die behoefte. Daaruit is Come together 
ontstaan.

Ontstaan en Oprichting
Uitwisseling van (praktische) kennis en 
ervaring kunnen een essentiële bijdrage 
leveren aan de implementatie, inspiratie en 
verdere groei van het veiligheidsbewust-
zijn. Met deze vraag in de markt hebben 
een aantal partijen (MVos advies, NCI, 
ProRail en TenneT) begin 2018 besloten 
om een kennisplatform op te richten, 
genaamd Come together. De doelgroep 

voor dit platform zijn bedrijven die SCL 
omarmen, invoeren en verder ontwikkelen. 
In 2018 hebben we nagedacht over de 
vorm (het is een stichting in oprichting),  
de financiën, doelgroepen en organisatie. 
De scope is vooralsnog beperkt tot 
Nederlands sprekende organisaties.

organiseren bij de bedrijven zelf. Hierdoor 
blijven de kosten beperkt en kunnen we 
ook externe sprekers uitnodigen..

De eerste bijeenkomst: 
Implementatie ervaringen
Bij de eerste bijeenkomst was ‘Van Oord’ 
onze gastheer op een mooie Rotterdamse 
locatie. Nadat ‘Van Oord’ had gepresen-
teerd hoe zij de SCL geïntegreerd hebben 
in een ruim gevuld scala van systeem 
certificaties, heeft KWS ons meegenomen 
in hun ervaringen om op trede 3 gecertifi-
ceerd te geraken. Dat was op dat moment 
niet gelukt, inmiddels wel, maar heel 
openlijk werd gedeeld welke verbeteringen 
noodzakelijk waren om op trede 3 gecerti-
ficeerd te geraken en hoe KWS dat aan het 
uitvoeren was. Aansluitend heeft Saferail 
hun ervaringen gedeeld om zich succesvol 
van trede 3 naar trede 4 te ontwikkelen.

Met de Mentimeter, een webtool om 
dialoog met de deelnemers te stimuleren, 
hebben we vervolgens, snel en efficiënt, de 

Dit heeft ertoe geleid dat we in april 2019 
een 1ste en in oktober 2019 een tweede 
bijeenkomst hebben georganiseerd. Come 
together organiseert deze voor maximaal 
70 bezoekers. Dit heeft het voordeel dat 
interactie met de deelnemers nog mogelijk 
is en dat we de bijeenkomst ook kunnen 
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tevredenheid van de bezoekers geïnventari-
seerd en gevraagd welk onderwerp we in 
de volgende bijeenkomst zouden moeten 
behandelen. Come together is immers een 
platform door en voor bedrijven.
De meest genoemde onderwerpen waren 
gedragsobservaties en gedragsbeïnvloe-
ding. En dat was dan ook het thema voor 
de presentatie in oktober 2019. 

De tweede bijeenkomst: 
Gedragsobservatie en beïnvloeding 
Dit keer was TenneT de gastheer in het 
heuvelachtige Gelderse landschap. Tijdens 
deze bijeenkomst heeft TenneT een 
presentatie gegeven over een onderzoek 
naar Psychologische veiligheid, gevolgd 
door een presentatie van Apenmanage-
ment. Er worden al vele jaren observaties 
uitgevoerd naar het gedrag van apen en 
hoe dit gedrag beïnvloedt kan worden. Met 
de informatie uit deze onderzoeken wordt 
een link gelegd naar menselijk gedrag en 
beïnvloeding.

De bijeenkomst werd afgesloten met een 
presentatie van DNV GL hoe zij gedrags- 
observaties hebben doorgevoerd. 
Opnieuw hebben we met de Mentimeter 
de bijeenkomst afgesloten en nu lijkt het 
thema voor de volgende bijeenkomst zich 
toe te spitsen op Safety by Design. Op dit 
moment wordt geïnventariseerd of we 
voldoende interessante sprekers bij elkaar 
kunnen krijgen om dit onderwerp de juiste 
aandacht te kunnen geven.

Deelnemen of bijwonen?
De bijeenkomsten zijn vrij snel vol geboekt 
door een ruime belangstelling, dus op tijd 
boeken is verstandig. Op deze webpagina 
zijn de presentaties te lezen en kunt u zich 
aanmelden voor komende bijeenkomsten. 

Inmiddels wordt ook een klankbordgroep 
gevormd en worden bedrijven in de 
organisatie betrokken. 
Bent u geïnteresseerd in deelname en/of 
de organisatie en behoort u tot de doel-
groep, twijfel dan niet om de website te 
bezoeken en bij te dragen aan de verdere 
implementatie van een verbeterde veilig-
heidscultuur in onze sector. Ook indien u 
als gastheer wilt fungeren, bent u van harte 
welkom.

In Duitsland zijn we, dit keer samen 
met NEN, met de bedrijven in gesprek 
om de behoefte aan deze vorm van 
kennisuitwisseling te toetsen.

https://www.veiligheidsladder.nl/
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Her-audit Safety Culture Ladder TenneT 
succesvol verlopen
In september en oktober heeft bij TenneT de her-audit van de Safety Culture Ladder (SCL) plaatsgevonden. KIWA, het 
auditbureau, heeft daarvoor drie dagen in Duitsland en drie dagen in Nederland bezocht.

De focus lag dit jaar op TenneT Grid 
Service Duitsland en TenneT Grid Service 
Offshore. Naast interviews met een dwars- 
doorsnede van het TenneT management 
en de staf afdelingen van deze units, zijn er 
ook 3 projecten in Nederland en Duitsland 
bezocht. 
Conclusie van de audit is dat KIWA van 
mening is dat TenneT nog steeds op trede 
3 (Calculatief) van de SCL functioneert. 

In de nieuwe Safety Vision 2022 en de 
Roadmap heeft TenneT de belangrijkste 
aanbevelingen van de vorige SCL audit 
(2018) geïntegreerd: we focussen ons op 
versterken van veiligheidsleiderschap en 
het bevorderen van een herkenbare 
TenneT manier van werken.

De auditoren zien en voelen overal in de 
organisatie de positieve effecten van het in 

Duitsland en Nederland uitgerolde Safety 
Leadership programma. Veiligheids-
initiatieven worden gedragen door het 
senior management. Op werkvloerniveau 
zijn er nog grote verschillen in de veilig-
heidsbeleving.  
Op één project zien de auditoren goede 
samenwerking tussen TenneT en contrac-
tors, met management dat echt betrokken 
is bij veiligheid. Op een ander project 
zagen de auditoren dat veiligheid sterk 
afhing van een werkverantwoordelijke, met 
een persoonlijke overtuiging voor veilig-
heid, die weinig steun voelde in zijn 
inspanningen. 

Gedurende de audit werden verschillende 
problemen geconstateerd die te herleiden 
zijn naar het ontwerp van het component / 
project. Dat benadrukt het belang van de 
aandacht voor Safety by Design zoals 
opgenomen in de TenneT Safety Vision 
2022.
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eos en Hahn, een mooie match
In een ontspannen sfeer praten we met Henning Müller en Thomas Hennig van eos projekt ingenieurgeschellschaft en 
Sebastian Hahn van Ingenieurbüro Hahn in het kantoor in Hannover. eos voert voor TenneT verschillende activiteiten uit voor 
het voorbereiden en leiding geven aan projecten. TenneT heeft aan eos gevraagd om zich te laten certificeren conform de 
Safety Culture Ladder en eos heeft besloten hiervoor de hulp in te roepen van Hahn.

De basis op orde
In eerste instantie vroeg eos zich af 
waarom TenneT ook hen gevraagd had de 
SCL te implementeren. Zij voeren toch 
immers geen uitvoerende activiteiten uit. Bij 
nader inzien werd ook door eos onderkend 
dat het belangrijk is ‘dat iedereen hetzelfde 
lied zingt’ zeker in het kader van veilig 
werken.

De eerstvolgende stap was dat men zich 
afvroeg of eos wel ‘ready to go’ was om 
SCL te kunnen implementeren. Bij het 
bepalen van de GAP analyse werd, mede 
door de ervaring en het inzicht van Hahn, 
besloten om allereerst de systeem certifi-

caties (ISO 9001, 14001, 45001) op orde te 
brengen inclusief een aantal aandachts-
punten, om de SCL later te integreren.

Het hele pakket van systeem certificaties 
en SCL wordt beheerd met een eenvou-
dige en flexibele software tool. Processen 
dienen plaats te vinden zonder bureau-
cratie en begrijpelijk voor iedereen. 
Zeker ook bij het voorbereiden en uit-
voeren van projecten is het beheersen van 
processen en communicatie een essen-
tiële voorwaarde.

Integratie SCL bij eos
Henning Müller vertelt, in alle openheid, 
dat hij er een half jaar over heeft gedaan 
om te begrijpen wat de SCL nastreeft. De 
eisen van de norm waren hierbij slechts 
een hulp, de samenstelling van systeem-
normen en SCL is met name ingericht om 
het werk eenvoudiger te maken en te 
ondersteunen. Zo zijn bepaalde wettelijke 

bepalingen, die voor eos niet van toepas-
sing zijn, toch doorgevoerd om de commu-
nicatie te verbeteren en daarmee te 
voldoen aan de verwachting conform SCL. 
Hierbij zijn zeer frequente communicatie en 
de eenvoudige software tool zeer behulp-
zaam in een snelle en effectieve organi-
satie. De vorm van de boodschap is niet 
belangrijk, effectief communiceren is echter 
essentieel. eos medewerkers zijn gevestigd 
op een 3-tal locaties en gestationeerd bij 
klanten. Via bijvoorbeeld video conferen-
cing vindt toch met grote regelmaat 
onderling overleg plaats en wordt eenieder 
geïnformeerd.

De adviseur als coach
Ingenieurbüro Hahn heeft niet het werk 
uitgevoerd, dat is door eos medewerkers 
zelf gedaan. Hahn heeft wel een onder-
steunende rol gespeeld om de SCL eisen 
te interpreteren naar de eos organisatie. 
Ook heeft het ingenieursbureau aange-
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geven waar het verbeterpotentieel zit en 
ideeën aangedragen voor mogelijke 
oplossingen. Daarbij hebben zij ook een 
actieve rol vervuld bij de opleidingen en 
trainingen die ten behoeve van de SCL 
certificatie werden gegeven. Verder is Hahn 
actief geweest om de, eerder afgesproken, 
rode lijn te bewaken en de continuïteit van 
de implementatie zeker te stellen.

Is de audit de laatste stap?
Tijdens de SCL audit heeft eos ook 
besloten onervaren collega’s naar voren te 
schuiven, zodat er een objectief beeld 
ontstond van de ingevoerde cultuur. eos 
heeft een hoge score behaald tijdens de 
audit op trede 3. 
Henning Müller is uitermate tevreden over 
de implementatie van SCL en de rol die 

Ingenieurbüro Hahn hierbij heeft vervuld. 
Zonder de begeleiding van een expert was 
de implementatie en succesvolle audit niet 
tot stand gekomen. Dit is echter geen 
reden om stil te gaan zitten. Begin 2020 
wordt een analyse gepland wat er nu 
geleerd is en wat het opgeleverd heeft, 
hoewel het gevoel hierover positief is.

Henning Müller benadrukt nog eens dat 
het invoeren van een goede en effectieve 
(veiligheids) cultuur van essentieel belang 
is. De SCL norm is flexibel en stelt geen 
eisen hoe houding en gedrag doorgevoerd 
dienen te worden. De implementatie heeft 
in ieder geval de horizon enorm verbreed, 
vooral van niet-technische aspecten.
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Succesvolle invoering van de  
Safety Culture Ladder
Hieronder leest u het interview met Birgit Littke van Planungsgruppe Grün GmbH en Pascal Behrens van ecco Unterneh-
mensberatung GmbH. Hierin wordt mooi weergegeven wat de toegevoegde waarde van SCL is voor een bedrijf wat al 
intensief bezig is met veiligheid. 

Wat betekent arbeidsveiligheid 
en een veiligheidscultuur in het 
bijzonder in een plangroep/een 
ingenieursbureau?
De SCL is nauw verbonden met de 
individuele cultuur in een organisatie. We 
hebben onze bestaande ondernemings- 
cultuur in eerste instantie aan de hand 
van een zelfbeoordeling geanalyseerd en 
gezocht naar aanknopingspunten, waarop 
we de verschillende thema’s van de SCL 
efficiënt konden oriënteren. Zo hebben 
we bijvoorbeeld de veiligheidsregels 

en -doelstellingen die tijdens het SCL-
proces zijn opgesteld, geïntegreerd in ons 
bestaande bedrijfshandboek.

Was u sceptisch bij de start van de 
invoering van de SCL?
We hebben al voor de invoering van de 
SCL veel te maken gehad met arbeids- 
veiligheid. Deze veiligheid is nodig 
vanwege de bijzondere risico’s die 
verbonden zijn aan sommige activiteiten 
van onze medewerkers (bijv. vleermuis- 
monitoring bij windturbines) en de wette-
lijke voorschriften. Vooral omdat we al 
uitgebreide regels hadden vastgelegd, 
waren we bij de start van het project zeer 
sceptisch en vroegen we ons af wat we 
konden verwachten. De scepsis vermin-
derde echter met het oog op de komende 
workshops. Hiervoor hebben we ons team 
in verschillende groepen verdeeld. Voor de 
kennismakingsworkshop vormden we 

groepen op standplaats. Voor de meer 
intensieve en inhoudelijke trainingen 
vormden we groepen volgens het type 
activiteiten en potentiële gevaren.

Welke uitdagingen zijn er voor u als 
ingenieursbureau ontstaan in het 
kader van de SCL?
In het begin was het moeilijk om het begrip 
voor en de noodzaak van het onderwerp 
over te brengen, vooral omdat we ons al 
intensief bezighielden met de veiligheid en 
gezondheid op het werk. Het was ook een 
uitdaging om van veiligheid en gezondheid 
op het werk een tastbare ervaring te maken 
voor iedereen. Ons team wordt dagelijks 
belast met opdrachten die overlappingen 
vertonen met de veiligheid en gezondheid 
op het werk. Uiteindelijk wisselen onze 
medewerkers in communicatierondes 
informatie uit over verschillende onder-
werpen, waaronder veiligheid en gezond-
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heid op het werk. Het was zeker nog een 
uitdaging om alle medewerkers de poten-
tiële gevaren te laten zien en ze begrijpelijk 
te maken.
Het onderwerp ‘Beloningen en sancties’ 
was ook een uitdaging. Dit is in tegen-
spraak met wat we verstaan onder een 
bedrijfscultuur die gebaseerd is op 
gemeenschapszin. Uiteindelijk hebben we 
met de steun van ecco een goede en 
haalbare oplossing gevonden. Het sleutel-
moment was hier de betrokkenheid van 
alle medewerkers bij de keuze van de 
instrumenten voor beloningen/sancties.

Was er bij u een ‘AHA-effect’?
Het ‘AHA-effect’ kwam bij ons bij de 
trainingen voor de leidinggevenden. Daar 
hebben we begrepen dat het management 
het bepalende segment is tijdens een 
cultuurwijziging. De managers moeten zelf 
het gewenste standpunt innemen ten 
opzichte van SCL in het bedrijf zodat dit 

ook door alle medewerkers kan worden 
geaccepteerd. Het is onze taak om 
consequent de gewenste houding te 
tonen. Hoe de arbeidsveiligheid wordt 
waargenomen, hangt dus vooral af van de 
houding van de leidinggevenden. 
Daarnaast maakten de trainingen voor 
medewerkers opnieuw duidelijk hoezeer 
ieder van ons met het onderwerp in 
aanraking komt. Zelfs op kantoor analy-
seerden we situaties zoals het gebruik van 
ladders, koffiemachines, trappen etc. en 
keken we hoe we het in de toekomst 
veiliger kunnen maken.

Heeft de invoering van de Safety 
Culture Ladder iets gewijzigd 
aan uw houding tegenover de 
arbeidsveiligheid?
Naast de eerder genoemde mentaliteits- 
wijziging bij de managers zorgt de sterke 
betrokkenheid van de medewerkers ervoor 
dat er steeds meer en positiever wordt 
gesproken over arbeidsveiligheid. Het feit 
dat eerdere gedragspatronen ter discussie 
worden gesteld, heeft bijvoorbeeld geleid 
tot een grote toegevoegde waarde in de 
analyse van oorzaken. 

Een ander voorbeeld: Door de intensievere 
uitwisseling van informatie tijdens de 
workshops over de mogelijke gevaren is 

het duidelijk geworden dat alle medewer-
kers zich zeer bewust zijn van de risico’s 
van een zakenreis in een auto. Als gevolg 
daarvan hebben wij de risicobeoordeling 
en de bijbehorende gebruiksaanwijzing 
aangescherpt, een snelheidslimiet van  
140 km/u vastgelegd en onze bedrijfs- 
wagens voorzien van een akoestisch 
signaal in geval van overtredingen.
In het algemeen wijzen we elkaar nog meer 
op onveilige situaties en mogelijke gevaren. 
We hebben ook kleine aanpassingen 
gedaan aan onze communicatiestructuur. 
Zo hebben we bijvoorbeeld een centraal 
e-mailadres voor incidenten ingesteld  
(‘No incident no accident’).

U hebt een certificering laten uit-
voeren volgens de SAQ+procedure. 
Wat is uw ervaring hiermee?
De reikwijdte van de certificering is heel 
goed te vergelijken met de certificering in 
het kader van kwaliteitsmanagementsys-
temen. Dankzij de groepsinterviews, die in 
het kader van de SCL-certificering werden 
gehouden, was niemand alleen en er 
ontstond geen klassiek goed of fout- 
antwoordenspel. De certificering bestond 
uit een tamelijk levendig interview waarbij 
de medewerkers in het middelpunt van de 
belangstelling stonden. Iedereen vond 
deze certificering heel aangenaam.
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Bent u van mening dat de SCL ook 
interessant kan zijn voor andere 
bedrijven?
Zeer zeker. Het maakt niet uit in welke 
bedrijfstak of met welke achtergrond. Door 
de manier waarop SCL wordt geïmple-
menteerd en gecertificeerd, kan deze voor 
elk bedrijf een effectieve manier zijn om de 
arbeidsveiligheidscultuur binnen het bedrijf 
te bevorderen. Door de communicatieve 
aanpak en de sterke betrokkenheid van de 
medewerkers is SCL veelbelovender dan 
een eenvoudige opvraging van 
documenten. 

U werd bij de SCL ondersteund door 
het adviesbureau ecco. Bent u van 
mening dat extern advies in principe 
nuttig is bij de invoering van de SCL?
Het was zeker de juiste beslissing te gaan 
voor de externe ondersteuning van ecco. 
ecco heeft het inzicht in het onderwerp en 
de aanpak op een transparante en begrij-
pelijke manier voorgesteld. We zijn ervan 
overtuigd dat het zinvol is om in het bedrijf 
een beroep te doen op externe ondersteu-
ning voor speciale en uitdagende thema’s. 
ecco heeft op verschillende gebieden voor 
tal van nieuwe impulsen gezorgd. Wij 
zullen onze samenwerking in de toekomst 
dan ook voortzetten en kijken uit naar de 
samenwerking.

Bent u als bedrijf gecertificeerd en wilt u ook uw ervaringen delen? We 
horen dit graag door middel van een voorbeeld uit de praktijk. Laten we 
elkaar inspireren en zo elkaars belevingswereld vergroten! Stuur uw tekst 
naar safety@tennet.eu

Statements

DEME
Tideway is van oudsher een overtuigd 
voorstander van de toegevoegde 
waarde die de safety culture ladder voor 
een organisatie heeft. Veiligheid is niet 
alleen het hebben van allernieuwste 
apparatuur of strenge procedures. Het 
betekent ook het hebben van een groep 
medewerkers die een bepaalde veilig-
heidshouding eigen heeft gemaakt en 
ook uitstraalt. Deze houding evolueert 
naar een organisatiecultuur en de SCL 
is een geweldig hulpmiddel om een 
organisatie (en haar contractors) op dit 
pad te helpen.

Met de transformatie naar DEME 
OFFSHORE is dit traject voortgezet en 
we zijn er trots op te kunnen aankon-
digen dat we opnieuw een SCL trede 4 

certificering hebben behaald. Dit biedt 
ons de mogelijkheid om ons te richten 
op de volgende stap en samen met 
onze contractors en klanten te streven 
naar het versterken van de veiligheids-
cultuur in onze sector.

Wij danken TenneT in hun bijdrage in 
ons continue streven naar uitmuntend- 
heid. Samen staan we sterker!

mailto:safety%40tennet.eu?subject=
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TenneT vangnetteam
In de nieuwsbrief van oktober hebben we een beeld geschetst over de soort incidenten waar TenneT mee te maken heeft 
en hoe de processen zijn ingericht om een incident aan te sturen. We gaan nu dieper in op de psychische zorg omtrent 
incidenten en hoe dit bij TenneT is ingeregeld.

Voor TenneT Nederland en TenneT 
Duitsland is de opvang van collega’s na 
een incident verschillend ingeregeld. 
Collega’s in Duitsland kunnen o.a.  
terecht bij ‘Die Johaniter’ en ‘PME Family 
services’. Voor Nederland geldt dat voor 
de unit Grid Services Offshore nog 
gekeken wordt naar de juiste nazorg. 
Voor Grid Services Onshore en System 
Operations Nederland is deze nazorg al 
ingeregeld. Er wordt namelijk gebruik 
gemaakt van een eigen ‘Vangnet’ Team. 
De vangnetteams bestaan uit TenneT 
medewerkers die, op vrijwillige basis, 
getraind zijn in het voeren van opvangge-
sprekken met collega’s en het herkennen 
van problemen bij de verwerking van 
ingrijpende gebeurtenissen. Ze verlenen 
emotionele ondersteuning na een ingrij-
pende gebeurtenis. 

Vangnetteam SON
Ursula is operationeel planner bij de 
afdeling System Operations Nederland 
(SON). Zij is sinds vijf jaar lid van het 

vangnetteam. We spraken met haar over 
hoe bij deze afdeling het vangnetteam is 
ingericht. 
“System Operations Nederland heeft 85 
bedrijfsvoerders die dag en nacht werken 
om het licht te laten branden”, verteld 
Ursula. “Het is een intensieve job met 
grote verantwoordelijkheid. De incidenten 
die kunnen plaatsvinden bij SON zijn 
bijvoorbeeld dat je, door een schakelfout, 
een deel van Nederland in het donker zet. 
En heel soms moet je een verbinding uit 
bedrijf nemen, omdat er een ernstige 
situatie is met personen in de buurt van de 
hoogspanning. Dat zijn hele ingrijpende 

dingen, ook omdat je zelf niet direct zicht 
hebt op de situatie. Het kan dan zijn dat je 
daarna je werk niet goed meer kunt 
uitvoeren, omdat je er zo gestressed van 
raakt. Dat willen we voorkomen. “

Opvang door collega’s
Vanuit de zorg en de psychiatrie blijkt dat 
voor een goede verwerking van een heftige 
gebeurtenis de opvang door collega’s, 
direct na het incident, het grootste effect 
heeft. Ursula: “vanuit incidenten uit het 
verleden, heeft System Operations 
Nederland in 2012 besloten dat er een 
nazorg traject moest komen. Om elkaar te 
ondersteunen hebben daarom alle 
bedrijfsvoerders de opleiding ‘collegiale 
traumaopvang’ gevolgd. In deze cursus 
leer je op de juiste manier vragen te stellen 
om zo je collega te helpen iets heftigs 
meteen te verwerken, op de werkvloer, met 
iemand die daar ook bij was. Iedereen is 
bewust gemaakt van de processen die in 
iemands hoofd kunnen plaats vinden en 
hoe je daar met elkaar over kunt praten.
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Als de eerste opvang van de directe 
collega’s is geweest en iemand heeft toch 
behoefte aan meer opvang, dan komt het 
vangnet in beeld. Meestal duurt dit een 
paar dagen, want de emoties moeten eerst 
‘gezakt’ zijn voordat je echt weet wat een 
ingrijpende gebeurtenis met je doet. 
Het is ook zo dat de ene persoon er heel 
veel last van heeft, terwijl de ander, die in 
dezelfde situatie zit, dit helemaal niet 
herkent. Als je toevallig niet lekker in je vel 
zit, dan komt iets heel anders binnen, 
terwijl de ander denkt: ‘ach ja’ en weer 
door werkt.”
Ursula legt uit dat de collega zichzelf kan 
aanmelden bij het vangnetteam, maar dat 
dit ook via zijn of haar manager kan zijn of 
door een collega die dit bij hen aangeeft. 

Geen waardeoordeel
SON heeft 5 vangnetteamleden die de 
verdiepende opleiding Trauma opvang van 
Buijssen Training en Educatie gevolgd 
waardoor ze makkelijker het gesprek aan 
kunnen gaan. Ursula legt uit dat vanuit het 
vangnet team zij ingaan op het deel ‘wat 
doet dit met jou?’.
Ursula: “wij zeggen niets over of je iets 
goed hebt gedaan of niet. Dat staat er 
helemaal los van. Het gaat er puur om dat 
je jouw gedachten en gevoel kunt uiten, 
zonder een waardeoordeel van onze kant. 
Dit soort gesprekken gebeuren overigens 
wel op afspraak, zijn absoluut vertrouwelijk 
en worden niet in de organisatie gedeeld. 
Vanuit de opleiding hebben we een 
structuur aangereikt gekregen en de 

vragen die we moeten stellen. Per gesprek 
gaan we dieper in op de gebeurtenis, met 
een maximum van 3 gesprekken. Vaak zijn 
we ook wel met 1 gesprek klaar. Maar 
mocht er na 3 gesprekken toch behoefte 
zijn om verder door te praten dan verwijzen 
we collega’s door naar de huisarts om dit 
verder te bespreken.

Let op elkaar
De kern van dit alles is dat je er voor elkaar 
bent als een collega iets meemaakt. Dit 
kan ook een situatie zijn, waarbij een 
collega een telefoontje krijgt over een 
ingrijpende privé gebeurtenis. Dan is het 
ook belangrijk dat je naar je collega kijkt en 
vraagt ‘hoe gaat het met je?’. Het kan zijn 
dat je collega eigenlijk het werk niet meer 
goed kan uitvoeren en dat er vervanging 
moet komen. Is hij/zij wel in staat om naar 
huis te rijden? 

Belangrijk is dat je jouw collega zijn/haar 
verhaal laat doen en laat aangeven wat hij/
zij nodig heeft. Stel open vragen en ga niet 
in op je eigen ervaringen met een soortge-
lijke gebeurtenis. Je collega heeft dan nog 
helemaal geen ruimte voor oplossingen, 
maar heeft behoefte aan een luisterend 
oor. Op deze manier geven we aan dat we 
er zijn voor elkaar, want we moeten het 
werk ook samen met elkaar doen!”



Incidenten onderzoek

Safety Culture Ladder

Welkom

Laatste nieuws

In Focus

Links

TenneT vangnetteam

Opdracht veilig uitvoeren

Safety moment: gezichtsletsel

Safety moment: ketting overbelast

Contractors TenneT Januari 2020

19

Weet zeker dat je de opdracht veilig kunt 
uitvoeren
Wim Loos is een rustige man met een zachte stem en we ontmoeten elkaar op het TenneT kantoor in Hoogeveen. Hij is 
vangnetteamlid voor Grid Services Nederland en we hadden afgesproken om over het GS vangnetteam te spreken. Dat 
doen we ook, eventjes. Maar Wim heeft wat documenten meegenomen, over een ernstig incident waarbij hij zijn collega 
heeft verloren.

“In September 1997, ging ik samen met 
mijn collega en een ingehuurde monteur 
een reparatie uitvoeren aan de bliksem-
draad van een 220kV Hoogspanningslijn. 
Deze lijn bezit 4 circuits: een zwarte, een 
witte, een grijze en een paarse. De circuits 
hangen boven elkaar. 
De bliksemdraad boven de wit-paarse 
zijde was defect. Het witte circuit werd 
daarom uitgeschakeld, geblokkeerd en 
vergrendeld. Het paarse circuit was al 
sinds de aanleg begin jaren 70 niet aange-
sloten en ‘zwevend’ (dus niet geaard) 
gehouden. Het argument hiervoor was dat 
het circuit geen aardsluiting zou veroor-
zaken bij eventueel lijndansen en beide 
circuits elkaar dan zouden raken. 
De situatie was door de werkverantwoor-
delijke als ‘veilig vrijgegeven’ en wij gingen 
aan het werk bij de diverse masten om o.a. 
losse aardingen te plaatsen. We moesten 

bij de reparatie de bliksemdraad laten 
zakken tot het paarse circuit waardoor er 
dus ook direct contact met de geleiders 
zou ontstaan.
Nadat wij de klus geklaard hadden, 
moesten we die losse aardingen in het 
paarse en witte circuit weer verwijderen. Ik 
ging als eerste de mast in met de touw-
loper en mijn collega volgde mij. Ter 
hoogte van de onderste traverse (zijarm) 
zei hij “doe mij de touwloper maar”. Dit 
bleken later zijn laatste woorden.
Nadat ik de 2 losse aardingen verwijderd 
had op de onderste traverse hoorde ik een 
soort van zucht. Ik keek omhoog en zag 
mijn collega liggen op de punt van de 
middelste traverse (het paarse circuit). Ik 
dacht even dat hij rustig achterover lag te 
kijken naar een vliegtuig boven ons, maar 
een seconde later zag ik vonken en hoorde 
ik gesis.

Ik begreep dat het goed mis was en riep 
naar de ingehuurde monteur beneden om 
een ambulance te bellen. Intussen klom ik 
zo snel mogelijk naar mijn collega toe. 
Daar aan gekomen, zag ik dat hij het 
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handvat van de losse aarding in zijn hand 
had terwijl de aarding aan de andere zijde 
nog op de fase klemde.
Nadat ik mezelf had vastgemaakt, schopte 
ik het handvat uit zijn hand. Gelijk daarna 
ontspande zijn lichaam en veranderde de 
kleur van zijn gezicht. Ik kreeg weer een 
beetje hoop dat dit nog goed zou aflopen. 
Ik checkte zijn ademhaling en hartslag, 
maar beiden waren gestopt, dus begon ik 
gelijk met reanimeren. Ik moest daarbij 
buiten de traverse hangen, omdat de 
constructie daar maar ongeveer 60cm 
breed is. Ondertussen kwam de inge-
huurde monteur naar boven, omdat hij niet 
wist hoe de telefoon werkte. Toen ben ik 
maar gestopt met reanimeren, omdat het 
zinloos was. Zijn lichaam lag op een open 
constructie en golfde op en neer tijdens de 

hartmassage. Nadat de ambulance 
gearriveerd was, hebben we hem op een 
brancard naar beneden getakeld en werd 
zijn dood geconstateerd. 
Na zijn overlijden is het paarse circuit 
doorverbonden op het witte circuit en 
geaard met vaste lijn aarders zodat 
werkzaamheden nu veilig konden worden 
uitgevoerd.”

Kritisch blijven
“Waar het mij om gaat, is dat we zelf 
kritisch moeten blijven, als er een situatie 
als veilig wordt vrijgegeven” legt Wim uit. 
“En dit geldt ook voor alle collega contrac-
tors en subcontractors waarmee we 
samenwerken. 25 Jaar lang heb ik gewerkt 
in een situatie die niet veilig was. Die 
beslissing in de jaren 70 is later niet meer 
geëvalueerd met de kennis die daarna 
werd opgedaan. En wij zijn blijven uitgaan 
van een veilige werkomgeving. Gelukkig 
doen we nu goed technisch risico onder-
zoek voordat we een nieuwe verbinding 
aanleggen en weten we veel meer over 
hoe spanning zich opbouwt in de lijnen.
Maar als het gaat om veiligheid geldt dat 
we altijd waakzaam moeten zijn. Kijk naar 
onze vervangingen in de Brown Field 
velden, deze worden steeds complexer. Of 
de aanleg van nieuwe velden en stations. 
De werkdruk is hoog en soms neem je zelf 

niet genoeg tijd om je eigen werkplek te 
inspecteren. 

Ook contractors en subcontractors dragen 
zelf deze verantwoordelijkheid en ook naar 
elkaar als collega’s. Mensen knikken snel 
ja, terwijl ze het eigenlijk niet snappen. Je 
moet op zo’n moment gewoon durven 
aangeven dat je iets niet begrijpt of dat je 
twijfels hebt. Weet zeker dat je de opdracht 
veilig kunt voeren. Het kan verschil uitmaken 
tussen leven en dood.”

Wim Loos

Foto: Albert Vliegenthart
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Gezichtsletsel door hogedrukspuit
Beschrijving van het incident: 
Bij werkzaamheden ter voorkoming van 
corrosie wordt de mast gereinigd met 
hogedrukreinigers voorzien van een 
roterende spuitmond (250 bar). Om de 
onderzijde van de traverse te kunnen 
reinigen, knielt de medewerker op het 
hoekijzer en staat dan voorovergebogen. 

Om te kunnen controleren of alle verontrei-
nigingen en loszittende verfdeeltjes 
verwijderd zijn, moet de medewerker zich 
nog verder vooroverbuigen. Daarbij heeft 
de medewerker zichzelf met de waterstraal 
van de nog werkende hogedrukreiniger in 
zijn gezicht geraakt. Omdat alles zeer snel 
ging, kan de medewerker zich helaas niet 
meer precies herinneren wat er gebeurd is. 

Mogelijkheden voor verbetering:
•		Met	een	waterstraal	van	een	HD-pistool	

is het mogelijk jezelf in het gezicht te 
raken. Ook wanneer je het HD-pistool  
op de verkeerde wijze vasthoudt, blijft 
deze werken in tegenstelling tot bijvoor-
beeld een haakse slijper. Houdt het 
HD-pistool altijd vast zoals dit is voorge-
schreven door de fabrikant.

•		Gebruik	daarom	altijd	een	klimhelm	met	
gelaatscherm.

•		Maak	eventuele	aanpassing	aan	de	
werkomgeving door bijvoorbeeld een 
bordes te plaatsen onder de te reinigen 
traverse. 

•		Vergroot	het	risicobewustzijn	door	
rekening te houden met bepaalde details 
bij de risicobeoordeling, de werkvoorbe-
reiding en bij het inwerken van nieuwe 
medewerkers.
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Ketting overbelast door hydraulisch  
systeem van graafmachine
Beschrijving van het incident: 
Bekistingsdelen moeten vanuit een 
bouwput op een vrachtwagen worden 
geladen. Vanwege de omstandigheden ter 
plaatse (vooral een sterk hellend terrein) 
hijst een graafmachine eerst de delen uit 
de bouwput. Daarna is het de bedoeling 
dat ze met een laadkraan op de vracht-
wagen worden gehesen. 

Bij dit incident brak, bij het ophijsen van 
één van de elementen, de hijsketting en 
schoot weg. Daarbij raakte de ketting de 
arm van een medewerker die het bekis-
tingsdeel met de hand wilde geleiden. Het 
bekistingsdeel viel vervolgens op de 
grond. 

Mogelijkheden voor verbetering:
•		Het	gebruik	van	een	graafmachine	als	

‘standaardwerktuig’ voor min of meer 
alle werkzaamheden op de bouwplaats 
brengt veel risico’s met zich mee. Er 
moet eerst worden nagegaan bij de 
werkvoorbereiding of andere werktuigen 
voor speciale werkzaamheden veiliger 
zijn.

•		Het	gebruik	van	ongeschikte	arbeids-
middelen is risicovol. Het is te adviseren 
om de aanbouwdelen die minder 
geschikt zijn, vóór het hijsen te demon-
teren. De acceptatie hiervan wordt 
verhoogd door het gebruik van moderne 
en ‘werkelijk tijdbesparende’ snel wissel 
inrichtingen.

•		Het	met	de	hand	geleiden	van	op- 
gehesen delen is erg risicovol voor de 
medewerker. Het is essentieel om buiten 
het gevarenbereik te verblijven en te 
werken, bijvoorbeeld door het gebruik 
van geleidingstouwen/-kabels.
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Programma Psychosociale veiligheid
De TenneT afdeling Large Projects Nederland (LPN) is al langere tijd bezig om de communicatie over veiligheid te verbeteren. 
Dit geldt voor de medewerkers onderling, maar ook naar hun contractors. Begin 2019 kreeg dit een extra impuls toen  
sommige contractors aangaven dat TenneT te weinig met hen in gesprek ging als er een onveilige situatie werd geconstateerd.

Naast de ambitie om trede 4 op de safety 
culture ladder te behalen, heeft dit mede 
geresulteerd in de opzet van het LPN 
programma ‘Psychosociale veiligheid’. Dit 
programma is inmiddels uitgerold binnen 
alle 4 de clusters en een groot aantal van 
de medewerkers (190) neemt hieraan deel.
In het kader van ‘leren door te inspireren’ 
hebben we met Vincent Hassfeld 
gesproken over dit programma. Hij is 
Overall Project Lead van het cluster 
Randstad380kV Noordring en ambassa-
deur van dit programma.

Programma Psychosociale veiligheid
“Psychosociale veiligheid draait om een 
aantal thema’s” vertelt Vincent enthou-
siast. “De kern van het geheel is dat 
veiligheid van ons allemaal is! Van operati-
oneel niveau tot aan de Board tot aan onze 
contractors. Het moet niet uitmaken wie, 
wie aanspreekt, als we dat maar op de 
juiste manier doen.”
Voor het Programma Psychosociale 
Veiligheid zijn 4 sub thema’s gedefinieerd 

die ervoor moeten zorgen dat de mede-
werkers het gesprek met elkaar durven 
aan te gaan en van elkaar leren: 
1) de ‘Nulmeting’ groep
2) de ‘Ik versterken’ groep
3) de ‘Systeem en Processen’ groep
4) de ‘Leren van anderen’ groep

De ‘Nulmeting’ groep
Om een passend programma op te zetten, 
heeft LPN een nulmeting gedaan om de 
huidige psychosociale veiligheidssituatie in 
kaart te brengen. Deze meting is uitge-
voerd door middel van een anonieme 
enquête onder de medewerkers. 

De ‘Ik Versterken’ groep
“Het doel van deze groep is dat je eerst 
terug gaat naar jezelf” legt Vincent uit. 
“Hierbij kijk je hoe je op een bepaalde 
situatie of opmerking reageert. Vervolgens 
analyseer je je eigen reactie en onderzoek 
je wat eventuele belemmeringen zijn om 
hier anders mee om te gaan. We helpen 
onze collega’s hierbij door de inzet van 

e-learnings en podcasts die meer inzicht 
geven in deze onderwerpen. Daarnaast 
geven we workshops, want door te delen, 
leer je en heb je meer begrip voor elkaar.”

Vincent geeft aan dat dit in de praktijk 
inhoudt dat je niet bestraffend reageert, 
maar het gesprek aangaat, de ‘waarom’ 
vraag stelt en hulp biedt. “Je kan leren hoe 
je iemand kan aanspreken en je kan ook 
leren begrijpen wat dat met iemand doet. 
Veiligheid is namelijk niet alleen voor 
degene die het uitvoert, maar ook voor 
degene die het signaleert.”
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De ‘Systemen en Processen’ groep 
Deze groep heeft een heel aantal onder-
werpen op de agenda staan. Zo zijn ze 
bezig veiligheid op een diepgaander niveau 
te integreren in onder andere het ‘inkoop / 
tender’ proces. Maar ze onderzoeken ook 
wat zij kunnen doen, als LP clusters, om 
de feedback met hun contractors te 
verbeteren. Dit doen ze o.a. door het 
geven van workshops over feedback 
geven en ontvangen.

“Daarom zijn we in juli vorig jaar in gesprek 
gegaan met diverse contractors” licht 
Vincent toe, “om te kijken welke onder-
werpen we moeten aanpakken om de 
gezamenlijke veiligheid te verbeteren. Er is 
veel enthousiasme vanuit de contractors 
over de vragen die we stellen. Ook bestaat 
er een grote behoefte vanuit hen om als 
TenneT één lijn te trekken als het gaat om 
veiligheid. Dat geldt bijvoorbeeld op het 
gebied van de interpretatie van de richtlijn 
‘Bedrijfsvoering van Elektrische 
Installaties’(BEI). Daarin geldt natuurlijk dat 
sommige onderwerpen langer de tijd nodig 
hebben, maar de Quick Wins, die pakken 
we gelijk op.”

‘Leren van anderen’ groep
Wat het programma hiermee wil bereiken, 
is dat de afdeling gaat leren van contrac-
tors die op hun projecten aan het werk zijn, 
maar dat ze ook leren van derden zoals 
‘collega’ bedrijven als Rijkswaterstaat, 
ProRail en Friesland Campina. Dit is ook 
gericht op psychosociale veiligheid, want 
ook zij zijn met dit thema bezig, wat 
overkoepelend de naam ‘gluren bij de 
buren’ heeft gekregen. (RNB Stedin heeft 
deze naam ook gebruikt voor hun HRO 
symposium in September.)

Vincent: “je moet je op veiligheidsvlak 
kwetsbaar durven opstellen en dat kan 
best eng zijn. Iedere medewerker van 
TenneT of de contractor moet zich veilig 
genoeg kunnen voelen om zijn / haar 
mening te geven. Ook als deze afwijkt van 
de mening van de hiërarchische lagen 
boven hen.

Vanuit deze groep brengen we dan ook 
onder de aandacht dat je op het gebied 
van veiligheid geen hiërarchie kan èn mag 
hebben. Dat geldt intern, maar ook extern. 
Contract weg, hiërarchie weg, we zijn 

allemaal hetzelfde. Uiteindelijk willen we 
allemaal die ene klus op een veilige manier 
realiseren.”

‘Leren door te inspireren’ 
Met dit artikel hebben we u willen inspi-
reren om zelf te kijken hoe uw organisatie 
omgaat met psychosociale veiligheid. 
Loopt er bij uw bedrijf ook een initiatief om 
de veiligheid onder elkaar en met derden 
te verbeteren, dan horen we graag van u! 
Want ‘leren door te inspireren’ kunnen we 
alleen, als we onze ervaringen met elkaar 
delen. Neem contact met ons op via 
safety@tennet.eu

mailto:safety%40tennet.eu?subject=
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Links
Life-Saving Rules
www.tennet.eu/nl/bedrijf/safety-bij-tennet/life-saving-rules/

Safety Culture Ladder
www.veiligheidsladder.org

Safety at TenneT
www.tennet.eu/nl/bedrijf/safety-bij-tennet/

Contractor Management
www.tennet.eu/nl/bedrijf/safety-bij-tennet/contractor-management/

Met dank aan:
Ad Huijbregts, Margriet Rouhof, Nicoline Krijger, Jeanette Zuter, Guido Fricke, Bert Visscher, Sander Zwanikken, Birgit Littke,  
Pascal Behrens, Thomas Hennig, Henning Müller, Sebastian Hahn, Sabrina Aerts, Vincent Hassfeld, Wim Loos, Ursula, Yvonne Kirchner, 
Oscar van Aagten en Sharon Semerel.

http://www.veiligheidsladder.org
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