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Deze newsletter wil ik graag met een positief geluid beginnen.  
Net zoals zovelen kijk ik uit naar de tijd dat de coronamaatregelen niet 
langer ons leven bepalen. Ik probeer daarom zoveel mogelijk plezier te 
halen uit de kleine dingen die wel mogelijk zijn. De lente komt eraan, 
de dagen worden langer en lichter, een heerlijk vooruitzicht.
 
Bij TenneT gebeuren ook mooie dingen. Zo is op 11 maart ons 
Integrated Annual Report 2020 gepubliceerd, om te lezen klik hier 
We kijken terug op een jaar waarin enerzijds records zijn gebroken.  
Zo hebben we meer geïnvesteerd dan het jaar ervoor. Aan de andere 
kant was het een jaar met een zwarte rand door de twee dodelijke 

52

incidenten bij contractors die op onze locaties 
in Duitsland aan het werk waren. 

In de rubriek In Focus leest u een interview 
met Maarten Abbenhuis, per 1 januari onze 
nieuwe COO. We hebben hem naar zijn 
mening over veiligheid gevraagd, wat hij 
belangrijk vindt en hoe we samen met jullie, 
onze ketenpartners een goede veiligheids- 
prestatie kunnen neerzetten.   
Veel leesplezier en blijft gezond!
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https://annualreport.tennet.eu/2020/downloads/qSzBp7HNbwVX/TenneT-IAR-2020.pdf
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Laatste nieuws
Safety Incentive Programma HSM Borssele Beta

Samenwerken voor Safety op de werkvloer. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het Safety 
Incentive Programme van het onlangs 
opgeleverde offshore netaansluitingsproject 
Borssele Beta. Tijdens de bouwperiode van 
het offshore platform Borssele Beta heeft 
TenneT samen met de bouwer van het 
platform HSM Offshore een programma 
uitgerold waarin veilig werken werd gestimu-
leerd en beloond. Tijdens de wekelijkse 
safety walks werden de veiligheidsprestaties 
beoordeeld wat resulteerde in een score. De 
werknemers van HSM (en onderaannemers) 
‘verdienden’ geld voor elk veilig gewerkt uur. 
Het totaalbedrag was 10.000 euro. Dit werd 
door TenneT verdubbeld en dus kon er 
20.000 euro worden verdeeld onder de 
geselecteerde goede doelen. Iedereen die 
aan dit project werkte kon een goed doel 
nomineren. 

Goed doel
Jannes Kinds, projectleider HSM voor de 
projecten Borssele Alpha en Beta: “Veilig 
werken staat bij HSM Offshore bij alle 
projecten voorop. Borssel Beta is in augustus 
2020 opgeleverd, gedurende het hele project 
hebben zich geen ongevallen voorgedaan. 
Met het Safety Incentive Programma zetten 
we ons ook in voor de samenleving in onze 
directe omgeving of wereldwijd. We geloven 

dat het onze medewerkers nog meer 
motiveert om hun werkzaamheden veilig uit 
te voeren als zij hun favoriete goede doel 
kunnen aandragen voor een donatie.“
Onlangs hebben Ghost Diving, Golog Support  
Foundation, Ronald McDonald Huis Sophia 
Rotterdam, De Nederlandse Vereniging Rett 
Syndroom en Stichting Innercity Project 
Rotterdam een mooie bijdrage ontvangen. 

Safety incentive
Bastiaan Burger, platform manager Borssele 
Beta: “TenneT besteedt veel aandacht aan 

veiligheid en de veiligheidscultuur van de 
organisatie en dat wordt ook verwacht van 
onze aannemers. Al in de aanbesteding 
hadden we vastgelegd dat iedere hoofdaan-
nemer die voor Borssele Beta zou gaan 
werken een Safety Incentive Programma 
dient op te stellen om veilig werken te 
stimuleren. Terugkijkend hebben we samen 
met HSM niet alleen een mooi bedrag bij 
elkaar gekregen, maar 
met een LTIF van 0 ook 
een mooi veiligheidsre-
sultaat neergezet.”
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Energy Safety Festival: dialoog in de keten is een must en gaat door

Binnen de bouw- en energiesector is grote 
behoefte aan het verbeteren van de veiligheid 
én een structurele, integrale inbedding 
hiervan. Vanuit deze vraag is het Energy 
Safety Festival (ESF) georganiseerd.  
Op 28 januari vond het digital pre-event 
plaats, waarvoor 440 deelnemers zich 
registreerden. Een korte impressie én een 
vooruitblik naar 7 oktober 2021, de dag 
waarop het fysieke festival plaatsvindt. 

De dialoog aangaan
Tijdens het event voeren de deelnemers een 
levendig gesprek met elkaar in de chat. Die 
dialoog wil de organisatie van het ESF 
vasthouden. Ter voorbereiding op het fysieke 
festival, maar vooral om het gesprek aan te 
gaan binnen de keten, om elkaar bewust te 
maken en van elkaar te leren. Met als 
uiteindelijke doel: nul ongevallen. Hoe kunnen 
bedrijven dit doen? 

Gezamenlijke observatierondes
Bewustzijn op de werkvloer is van groot 
belang. Hierbij valt te denken aan Gezamen-
lijke Veiligheid Observatie Rondes, inspectie-
rondes waar monteurs én managers aan 
deelnemen. Daarnaast speelt de gedragskant 
van veiligheid een belangrijke rol. Harold 
Lever (Bouwend Nederland): “Als je merkt dat 
iets niet perfect is voorbereid, is het lastig om 
alles stil te leggen op de bouwplaats. Maar 
hierdoor misken je het probleem.” 

Kronkels in het brein
Om deze gedragskant te begrijpen, is het 
goed om te weten hoe het brein werkt. 
Veiligheidspsycholoog Juni Daalmans:  
“Ons brein is 20.000 jaar geleden gepro- 
grammeerd en is daarna niet veel veranderd. 
Oude gewoontes als zelfoverschatting en het 
ontbreken van gevaarbesef zitten ons in de 
weg. En dat maakt dat veiligheidsmaat- 

regelen niet altijd werken.” Veel bouwbedrijven 
gaan met deze “kronkels” aan de slag om 
gedragsverandering te bewerkstelligen. 

Governance Code
Tot slot is het cruciaal om de handen ineen te 
slaan en integraal te werken. Initiatieven als 
de Governance Code Veilige Energienetten 
dragen hieraan bij. “Hiermee wordt het 
vanzelfsprekender om als netbeheerders en 
ketenpartners samen aan veiligheid te 
werken”, zegt Jeroen Grond (Stedin) en 
voorzitter van de stuurgroep. 

Al 18 opdrachtgevers, opdrachtnemers 
en adviesbureaus sloten zich aan als 
partner van het Energy Safety Festival.  

Wilt u zich ook aansluiten? Stuur een 
mail aan info@jbace.nl of bel voor meer 
info Anja Vijselaar: 06 - 3166 2564.  

Klik hier om het gehele digitale 
pre-event terug te kijken.

https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/ceos-netbeheerders-ondertekenen-governance-code-veilige-energienetten/
https://www.aanmelder.nl/energysafetyfestival7okt/wiki/603630/terugblik-pre-event
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App voor 
incidentmeldingen
TenneT vindt het belangrijk dat alle 
incidenten worden gemeld en gebruikt 
daarvoor het iTask-systeem. Het is 
essentieel om van incidenten te leren 
en kennis daarover te delen om zo 
ernstige ongevallen en incidenten in de 
toekomst te voorkomen.

Sinds kort is er ook een app waarmee 
Nederlandse TenneT-medewerkers 
laagdrempelig met behulp van een 
mobile device incidenten kunnen 
melden in iTask.  
Op termijn kunnen ook Duitse TenneT-
medewerkers deze app gebruiken.

Nieuw is dat binnenkort ook contrac-
tors zelf direct incidenten kunnen 
melden in iTask. 
Meer informatie  
hierover in een  
volgende newsletter.

Update psychosociale veiligheid

In een eerdere Contractor Newsletter hebben 
we aandacht besteed aan het programma 
‘Psychosociale veiligheid’ van Large Projects 
Nederland (LPN). We zijn nu ruim een jaar 
verder, wat is er in de tussentijd gebeurd?
Vincent Hassfeld, Head Large Projects Zuid 
West 380 kV West, vertelt:
 
”In 2019 hebben we met de werkgroep ‘leren 
van anderen’ een aantal opdrachtnemers en 
leveranciers bezocht en zijn we het gesprek 
aangegaan over (psychosociale) veiligheid.

Vier werkgroepen
Alle opdrachtnemers leveranciers waren 
enthousiast over ons initiatief en waardeerden 
de moeite die we hebben genomen om naar 
de kantoorlocaties van de opdrachtnemers 
en leveranciers te gaan. De acties die uit 
deze gesprekken zijn gekomen, zijn verdeeld 
zijn onder de vier werkgroepen nulmeting, 
leren van anderen, systemen en processen 
en het IK versterken.

Dialoog
“De volgende stap was een sessie met 
dezelfde leveranciers die we eerder bezocht 
hebben. Vanwege corona heeft dit pas in 
november 2020 plaatsgevonden. 
Het was een inspirerende en zinvolle sessie, 
waarin we een open dialoog met elkaar zijn 
aangegaan en waardevolle kennis en infor-
matie met elkaar hebben gedeeld.  
Er is bijvoorbeeld gesproken over veiligheids-
kleding. Het blijkt soms een uitdaging te zijn 
passende kleding voor vrouwen te bestellen. 

Een van de opdrachtnemers werkt samen 
met Brain Based Safety, die kennis over het 
brein vertaalt in het bevorderen van veilig 
gedrag in organisaties. Deze sessie krijgt 
zeker een vervolg. We houden u op de 
hoogte via deze newsletter.”

Vincent Hassfeld,  
Head Large Projects Zuid West 380 kV West

https://www.brainbasedsafety.nl/
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Approved Self Assessment 

Sinds de invoering van de nieuwe SCL 
producten begin 2020, zijn inmiddels enkele 
bedrijven laagdrempelig met de “voorloper” 
van SCL certificatie begonnen. Naast 
volledige certificatie werden namelijk de SCL 
Light (wat een Statement voor een bepaald 
niveau afgeeft) en de Approved Self 
Assessment (een zelfanalyse en verklaring) 
geïntroduceerd. 

Afhankelijk van het type opdracht en omvang 
van het bedrijf vraagt TenneT haar leveran-
ciers een bepaalde trede en type 
SCL-product te behalen. Naast TenneT 
vraagt de ViA ook de SCL-producten voor 
haar leveranciers. Afgelopen periode zijn 
daardoor ook de eerste Approved Self 
Assessment (ASA) verklaringen afgegeven. 
Dit product is niet gelijk aan een volledige 
SCL-certificatie, maar is voor veel bedrijven 
een beginpunt om met veiligheidscultuur aan 
de slag te gaan. Na een zelfinventarisatie via 
de online vragenlijst, stelt het bedrijf een 
GAP-analyse op en komt tot een actieplan, 
hoe de veiligheidscultuur de komende jaren 
naar een hoger niveau te brengen. Dit geheel 
wordt door een CI (Certificerende Instelling) 
beoordeeld, waardoor een ASA afgegeven 
kan worden.

SAQ Compact is herzien
De online vragenlijst waarmee een organisatie 
een eerste zelfinventarisatie doet voor één 
van SCL- producten (SCL Original, SCL, SCL 
Light of een Approved Self Assessment), is 
onlangs herzien. Deze compacte vragenlijst 
bestaat uit 18 vragen met daarbij elk vier 
stellingen, passend bij trede 2 t/m 5.  
De aanpassingen zijn alleen redactioneel. 
NEN heeft de aanpassingen gedaan naar 
aanleiding van feedback uit de markt. Zo zijn 
de stellingen nu compacter geformuleerd en 
is het taalniveau aangepast, zodat de vragen 
in alle lagen van de organisatie beter te 
begrijpen zijn. In de komende weken zal de 
vragenlijst in nieuwe vorm beschikbaar zijn 
via webtoolscl.nl. 

Safety Culture Ladder News 

Toelichting SAQ Compact
NEN heeft een nieuwe versie van de 
SAQ Compact gepubliceerd waarin 
een toelichting is opgenomen voor 
ingenieurs-, architecten- en advies- 
bureaus. 
Deze toelichting is momenteel alleen 
nog in het Nederlands beschikbaar, de 
andere talen volgen in Q2 van dit jaar. 

Informatiebijeenkomsten SCL 
in het kader van ViA of de 
GCVB

Voor organisaties die aan de slag willen met 
de SCL of vragen hebben over ViA organi-
seert NEN informatiebijeenkomsten.
Tijdens deze informatiebijeenkomsten zijn 
zowel NEN, een certificerende instelling als 
iemand vanuit de werkgroep ViA aanwezig. 
Deze bijeenkomsten worden bewust klein 
gehouden, zodat al uw vragen over certifi-
catie op de SCL en ViA beantwoord kunnen 
worden.

Deelnemers krijgen de gelegenheid contact-
gegevens met elkaar uit te wisselen. Op deze 
manier kunnen ook op een later moment 
ervaringen met elkaar gedeeld worden.

De online bijeenkomsten vinden plaats op:
• Datum 1:  8 april 14.00 - 15.00 uur
• Datum 2:  28 april 13.00 - 14.00 uur

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

https://webtoolscl.nl/nl/saq
https://webtoolscl.nl/nl
https://informatiebijeenkomst-scl-voor-via.nen-evenementen.nl/
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leidinggevenden en medewerkers op de 
bouwplaatsen. De manier van communiceren 
vormde een ander belangrijk element voor 
een succesvolle implementatie en verbetering 
van de acceptatie. Het onderwerp Safety 
Culture Ladder werd geïntegreerd in de 
reguliere bijeenkomsten van bouwleiders.  
Om het belang van het onderwerp te bena-
drukken, brachten de managing director en 
senior sitemanagers bezoeken aan bouw-
plaatsen. Hierbij legden ze tijdens Safety Talks 
en Safety Walks uit welk gedrag gewenst is 
op het gebied van veiligheid. Dit bleek essen-
tieel voor acceptatie en gedragsverandering. 

Tausendpfund verspreidde flyers en visite-
kaartjes die de ‘regels voor een veilige en 
gezonde werkplek’ benadrukken met de 
volgende aspecten:
•  Alleen veilig werk is goed werk (Ik draag 

de voorgeschreven persoonlijke bescher-
mingsmiddelen en werk alleen met geteste 
apparatuur)

•  Veiligheid via alle routes (ik houd verkeers- 
routes en vluchtwegen vrij, gebruik bestaande 
voetpaden en houd een veilige afstand aan)

•  Eerst denken, dan doen (ik mijd hectiek; 
bij twijfel gaat veiligheid van mijn collega’s 
en mij altijd voor)

•  Elke mening is belangrijk voor ons (ik 
meld alle incidenten en ben op de hoogte 
van de risico-inventarisatie voor mijn 
werkplek)

•  Doelstellingen zorgen voor richting (ten 
minste 100 dagen zonder ongevallen)

Deze ‘regels voor een veilige en gezonde 

Ferdinand Tausendpfund 
GmbH & Co. KG

Walter Sparrer, de bevoegde functionaris van 
Ferdinand Tausendpfund GmbH & Co. KG 
(actief voor TenneT op het gebied van civiele 
werken in hoogspanningsstations) vertelde 
over de situatie in zijn bedrijf voorafgaand aan 
de SCL-implementatie, over het implementa-
tieproces, de verandering in houding en de 
resultaten. 

Voorafgaand aan de SCL-implementatie had 
Tausendpfund meer dan vier jaar een succes- 
vol AMS Bau (‘Arbeitsschutzmanagement-
system’), een managementsysteem voor 
arbeidsomstandigheden. Dit systeem is 
gebaseerd op schriftelijk vastgelegde regels 
en voorschriften met regelmatige audits op 
kantoorlocaties, en enkele op bouwplaatsen. 
In eerste instantie was het niet eenvoudig om 
SCL te implementeren in de dagelijkse gang 
van zaken en medewerkers te motiveren hun 
gedrag te veranderen (“alweer een nieuwe 
veiligheidsstandaard”). Maar dankzij verschil-
lende acties kon Tausendpfund de SCL- 
implementatie met succes afronden en de 
neuzen van de medewerkers de goede kant 
op krijgen. Mensen begrepen al snel dat dit 
belangrijk was voor hun eigen gezondheid, 
waarna ze de verandering accepteerden. 
Een belangrijk punt was het aanstellen van 
een speciale consultant die het bedrijf door 
het proces begeleidde, uitleg gaf bij de 
NEN-enquête, deelnam aan de bijeenkom-
sten van bouwleiders en uitgebreid sprak met 

werkplek’ hebben geleid tot nieuw veilig-
heidsgedrag en een nieuwe veiligheidscultuur 
binnen het bedrijf. 
Het laatste element was de integratie van een 
beloningssysteem. De medewerkers krijgen 
een gratis maaltijd als er op de bouwplaats 
100 dagen geen ongevallen plaatsvinden. 
Deze stimulans leverde een stevige bijdrage 
aan het motiveren van medewerkers om het 
juiste veiligheidsgedrag te laten zien en was 
belangrijk voor de succesvolle SCL-implemen- 
tatie. Het resultaat van deze acties en het 
aangenomen veiligheidsgedrag is indrukwek-
kend: het aantal veiligheidsincidenten bij 
Ferdinand Tausendpfund GmbH & Co. KG 
(dat voorheen al een relatief laag ongevallen-
percentage kende) daalde met nog eens ruim 
80% in 2019 in vergelijking tot 2018. Voor het 
jaar 2020 is het ongevallenpercentage nog 
steeds zeer laag, 60% minder ongevallen 
vergeleken met 2018.

Ferdinand Tausendpfund GmbH & Co. KG is 
een positief voorbeeld van een succesvolle 
SCL-implementatie. Zowel het management 
als de medewerkers namen hun verantwoor-
delijkheid op het gebied van veranderde 
houding en gedrag, en invulling van de 
organisatie, wat resulteerde in lagere onge-
vallenpercentages en betere prestaties op het 
gebied van veiligheid. 
Op 24 en 25 november 2020 rondde het 
bedrijf de opvolgings-
audit voor de Safety 
Culture Ladder met 
goed gevolg af. 
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Neerstorten werkplatform
Beschrijving van het incident: 
Bij het neerlaten van een werkplatform met 
behulp van een hijstouw vanaf de eerste tra- 
verse, stortte het platform vanaf een hoogte 
van ongeveer 50 meter naar beneden. 
Daarbij zijn zowel het werkplatform als ander 
materiaal onherstelbaar beschadigd, maar 
gelukkig was er geen persoonlijk letsel.
Conform de algemene richtlijnen en de Life 
Saving Rules waren er geen werknemers 
aanwezig in de hijs- of gevarenzone. 

Oorzaken:
Het, af fabriek aanwezige, ingevlochten hijsoog, 
voorzien van een plastic afscherming is uit de 
invlechting geschoten, waardoor het hijsoog 
zich opende en de last naar beneden viel.

Maatregelen:
•  Bij TenneT is een controle van de gebruikte 

hijstouwen uitgevoerd.
•  Personen die (hijs) werkzaamheden op 

hoogte uitvoeren moeten geïnformeerd 
worden over de naleving van de onder-
staande maatregelen: 

 -  Uitvoeren van een start-werk gesprek 
(Toolbox Talk) aan het begin van de 
werkzaamheden en het uitvoeren van een 
Last Minute Risk Assessment (LMRA) 
direct voor de start van de werkzaamheden

 -  Vastleggen en afzetten van een gevaren-
zone (drop zone) onder zwevende lasten 
tijdens hijs- en/of montagewerkzaamheden

 -  Voor aanvang van de werkzaamheden 
moet een visuele controle van hijstouwen, 
lierkabels, sjormiddelen en verbindings-
elementen worden uitgevoerd

 -  Gebruik uitsluitend hijstouwen en ander 
materieel dat voor de werkzaamheden 
toegestaan en geschikt is.

Maatregelen door de fabrikant
•  De fabrikant heeft direct de desbetreffende 

‘batch’ van dit liertouw via een terugroe-
pactie uit de markt genomen.

•  De fabrikant is gelijk een onderzoek gestart 
en heeft ontdekt dat de sterkte van het 
touw gedeeltelijk onder de gespecificeerde 
waarde lag als gevolg van afwijkende 

waarden in het gebied van de verbin-
ding van het gesplitste touwuiteinde. 
Proeven op een trekbank toonden 
aan dat de lengte van de las moest 
worden verlengd om de gespecifi-
ceerde breukbelasting te garanderen.

Er werd geen sluitende verklaring 
gevonden voor de oorzaak van het 
ongeval bij belastingen van minder dan 
700 kg, ondanks uitgebreid testen. De 
fabrikant heeft verschillende hypotheses 
geformuleerd op basis van het schade-
patroon en theoretische overwegingen:

Hypothese 1 
Bij een lage belasting en korte toepas-
singstijd wordt de verbinding, daar waar 
het uiteinde van de lus in de lijn 
gevlochten is, steeds een beetje losser. 
Aangezien de belastingstijd zeer kort is, 
kunnen de vezels van de kernvlecht in 
de las niet snel genoeg tegen elkaar 
drukken en dus niet de vereiste wrij-
vingsverbinding in de samenvlechting 
tot stand brengen. 

Hypothese 2 
Het effect van hypothese 1 wordt verder 
negatief beïnvloed door de hoge 
snelheid bij gebruik van de lierkabel op Vernietigd werkplatform
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een trommellier. Het effect zal minder groot 
zijn indien het begin en einde van het hijsen 
en laten zakken gecontroleerd langzamer 
verloopt. 

Hypothese 3 
Indien een liertouw met hoge snelheid, dus 
ongeremd, door een katrol of inlaat (bij een 
lier) loopt, of er tegen aan stoot, wordt de 
samenvlechting vanuit een zijdelingse richting 
ongunstige belast, met mogelijk de effecten 
zoals in hypothese 1 besproken. De onder-
zochte lierkabel vertoonde compressie en 
slijtagesporen op de krimpkous en het touw, 
welke mogelijk ontstaan zijn als gevolg van 
het op hoge snelheid doorvoeren van het 
liertouw door een katrol of inlaat.

De volgende wijzigingen zijn direct in 
het productieproces aangebracht: 
•  De splits is verlengd tot 120 cm. Pas na  

60 cm na de las begint de ‘verjonging’.  
Met de verlenging van de splits wordt de 
wrijvingslengte in de vlecht aanzienlijk 
vergroot en aangepast aan de breuk- 
belasting van het touw. 

•  Het touwoog mag maar in een richting 
belast worden, nl. in dezelfde richting als 
het touw. 

•  Er mag maar 1 haak of karabijn in het 
touwoog gebruikt worden om zijwaartse 
krachten op het touwoog te laten werken.

•  Het liertouw mag absoluut niet geknoopt 
worden (zie foto rechts).

•  Wanneer de verbinding met het gesplitste 

kabeleinde tot stand is gebracht, blijft de 
lichte kern van het liertouw gewoonlijk op 
ten minste één punt zichtbaar. Dit punt 
wordt tijdens bedrijf beschermd door een 
rode täckling (zie foto).

Vergelijking tussen het oude en nieuwe touw (met maatverschillen)

Het liertouw mag absoluut niet geknoopt 
worden

De kern van het liertouw wordt tijdens 
bedrijf beschermd door een rode täckling



Incidenten onderzoek

Safety Culture Ladder

Welkom

Laatste nieuws

In Focus

Links

Nieuwsbrief contractors TenneT Maart 2021

9

Schade hydraulica laadkraan
Beschrijving van het incident:
Bij een vrachtwagen met laadkraan trad een 
storing op in de hydraulische leiding van de 
telescopische uitschuifdelen. Door de steile 
opstelling van de hijsarm en het verlies van 
de hydraulische druk, gleden de uitschuifbare 
hijsarmdelen naar beneden. Hierdoor 
ontstond naast het hydraulische lek ook 
schade aan de dieseltank van het voertuig, 
met verontreiniging als gevolg.

Oorzaken:
Technisch:
•  Scheuren van een niet flexibele (starre) 

hydraulische leiding aan de bovenkant van 
de uitschuifdelen van de laadkraan. 

•  Er zit geen slangbreukbeveiliging op de 
uitschuifbare hijsarm, de cilinders van de 
uitschuifbare armen zijn hier in serie 
geschakeld. Er zit wel een slangbreukbe-
veiliging op de eerste cilinder.

Volgens de norm EN 12999 is dat in deze 
configuratie toegestaan.

Aanbevolen maatregelen:
Technisch:
Zoals reeds gebruikelijk is, het uitvoeren van 
een visuele controle van de laadkraan tijdens 
het “Hauptuntersuchung” onderzoek (jaar-
lijkse APK van het voertuig) en een intensie-
vere controle van het hydraulische systeem 
tijdens de visuele halfjaarlijkse controle van 

de laadkraan, overeenkomstig het onder-
houdsplan van de fabrikant.

Organisatorisch:
•  Er mogen zich geen personen in de 

gevarenzone van de laadkraan bevinden. 
Het bereik waarin de telescopische 

uitschuifdelen kunnen bewegen, behoort 
ook tot de gevarenzone!

•  Voor gebruik, dagelijks, een grondige 
visuele controle van de laadkraan door de 
kraanoperator, overeenkomstig het onder-
houdsplan van de fabrikant.

De foto’s zijn achteraf in het kader van de behandeling van het voorval genomen om het voorval 
te verduidelijken. Daarom zijn bijvoorbeeld de steunvoeten van de vrachtwagen niet uitgeschoven.
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Loskomen deur VBS A200 kast
Beschrijving van het incident: 
Bij werkzaamheden aan een secundaire/VBS 
(Veld Besturing Systeem) kast (A200 kast van 
het merk Rittal), is de deur losgekomen. Hier- 
door is de binnendeur inclusief beveiligings-
apparatuur naar voren gevallen.
   
Oorzaken:
•  Bij werkzaamheden is de bovenste bout 

van de deur losgekomen.
•  De deur is niet conform het voorschrift van 

de fabrikant gemonteerd.

Maatregelen:
•  Controleer op korte termijn of de geïnstal-

leerde 180°-scharnieren conform de 
informatie in de montagehandleiding zijn 
voorbereid en gemonteerd.  
De kunststofbus in het meegeleverde 
scharnier moet met smeervet, bijvoorbeeld 

Molykote PG-75, worden ingevet. Verder 
moet de scharnierpen met 20 Nm worden 
bevestigd. 

•  Is de kunststofbus bij de montage niet 
ingevet, dan moet dit om veiligheidsre-
denen alsnog gebeuren. Hiervoor moet de 
scharnierpen eenmalig volledig naar buiten 
worden gedraaid.  
Het is belangrijk dat het gemonteerde 
zwenkraam in de oorspronkelijke positie in 
de VX-kast tegen vallen wordt beveiligd.

•  De scharnierpen is standaard voorzien van 
een eenmalig te gebruiken schroefborging. 
Door de scharnierpen naar buiten te 
draaien, verliest de aangebrachte schroef-
borging haar functie. Bij het opnieuw 
gebruiken van de scharnierpen moet deze 
daarom vóór het weer vastdraaien worden 
voorzien van een standaard schroefborg-
middel, bijvoorbeeld. Loctite 243!
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Versterk de bespreekbaarheid 
van veiligheid 
Per 1 januari is Maarten Abbenhuis de nieuwe COO in de Raad van Bestuur van TenneT.  
Hij volgt Ben Voorhorst op die na een loopbaan van 25 jaar TenneT heeft verlaten. We vroegen 
Maarten naar zijn kijk op Safety.

Hoe belangrijk is Safety voor jou?
Safety betekent voor mij dat iedereen na een 
dag werken weer veilig thuiskomt met 
voldoende energie om ook aandacht aan zijn 
privésituatie te kunnen geven. 
Veiligheid en een georganiseerde manier van 
werken zijn daarvoor basisvoorwaarden. Ik 
ben voorstander van een planmatige aanpak, 
waarin veiligheid altijd op de eerste plaats 
komt.

Safety Leadership is een belangrijk 
speerpunt voor TenneT. Welke 
kernwoorden associeer jij daarmee?
Het woord dat me direct te binnen schiet is 
cultuur. Er is een groot verschil tussen 
zeggen dat je veiligheid belangrijk vindt of 
een sfeer creëren waarbij iedereen denkt:  
‘hé dat menen ze echt’. Dat laatste is cultuur. 

Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen 
als het gaat om veiligheid. Niet alleen de 
mensen die ontwerpen, maar ook degenen 
die betrokken zijn bij de aanbesteding en die 
het werk uiteindelijk uitvoeren. De hele keten 
is betrokken bij veiligheid. We moeten een 

cultuur creëren en onderhouden waarbij 
iedereen die bij of voor TenneT werkt zich 
veilig genoeg voelt om op elk moment het 
werk stil te kunnen leggen als hij denkt dat 
het niet veilig kan worden uitgevoerd. 
Belangrijk is dat we op elk moment van de 
dag en in elke stap van het proces de 
bespreekbaarheid van veiligheid versterken. 

Hoe kunnen we risico’s beperken die 
het werk aan ons hoogspanningsnet 
met zich meebrengen?
Een aantal jaar geleden hebben we bij 
TenneT de zes Life Saving Rules ingevoerd. 
Dit zijn regels om zeer ernstige incidenten te 
voorkomen. Ik kan me voorstellen dat we 
daar een zevende aan toevoegen: dat 
iedereen zich veilig voelt om veiligheid op 
ieder moment bespreekbaar te maken. 
Daarmee zorg je voor een nog veiliger 
werkomgeving, zodat je aan het eind van de 
werkdag samen veilig naar huis kan gaan. 
Ik vind het belangrijk dat contractors actief 
met TenneT de dialoog voeren over veiligheid 
en ons wijzen op dingen die beter of eenvou-
diger kunnen, ook als het gaat om cultuur. 

Wij kunnen 
hen daarbij helpen 
door de veiligheidsperformance echt een 
onderdeel van de samenwerking te laten zijn. 
Veiligheid is een basisprincipe voor elke 
samenwerking. Als TenneT moeten we open 
staan voor het voeren van het gesprek en 
onze contractors stimuleren om zich uit te 
spreken. 

Zie je een ontwikkeling in hoe TenneT 
over veiligheid denkt? 
De laatste tien jaar is de bewustwording qua 
veiligheid enorm gegroeid. Inmiddels hebben 
we bij alle afdelingen, zowel onshore als 
offshore een hoge veiligheidsambitie en dat 
geldt ook voor onze kantoorlocaties. 
Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat er 
meer aandacht is voor psychologische veilig- 
heid. Dat aspect bepaalt hoe comfortabel je 
bent in het aanspreken van je collega’s, hoe 
je met je leidinggevende samenwerkt als je 
een onveilige situatie ziet. Ik zie een groei  
van een technocratische naar een cultuur- 
gedreven aanpak. We moeten ervoor zorgen 
dat die groei momentum houdt, want pas als 
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iedereen denkt hé ik heb hierin ook een rol, 
dan hebben we het voor elkaar.

TenneT staat de komende jaren voor 
enorme uitdagingen: hoe kunnen we 
alle projecten veilig realiseren?
In al onze projecten willen we dat over twee 
assen bereiken. De eerste as heeft betrekking 
op het cultuuraspect: veiligheid is iets van 
ons allemaal, inclusief onze (sub)contractors. 
De tweede as is een zorgvuldige, proces- 
gedreven aanpak van onze activiteiten. Zorg 
ervoor dat je al je werk goed voorbereidt, 
stap voor stap werkt en niet afwijkt van je 
plan. Mocht je wel moeten afwijken, bespreek 
het dan met je collega’s en doe een Last 
Minute Risk Assessment. 
Belangrijk is gestructureerd en planmatig 
werken volgens de processen, met de juiste 
vergunningen, samen met goed opgeleide en 
ervaren (sub)contractors. 
Het een kan niet zonder het ander, als je de 
procesmatige kant goed voor elkaar hebt, 
krijg je meer ruimte voor andere verbeter- 
initiatieven. Aan de andere kant heb je ook 
een goede cultuur nodig om het proces te 
laten werken.

Hoe kan Safety by Design bijdragen 
aan veiligheid?
Safety by Design is een belangrijk startpunt. 
In Nederland is ruimte schaars, dus we 
hebben de traditie om heel compact te 

bouwen. Als je naar de levensduur van 
assets kijkt is dat vaak niet eens zo handig. 
Het is goed om juist aan het begin al mensen 
vanuit de operatie of onderhoud erbij te 
betrekken. Dat kan resulteren in een ontwerp 
dat misschien qua investering niet de meest 
gunstige keuze is, maar wel qua levensduur 
en veiligheid. Die afweging moeten we 
integraal maken en dat begint bij Safety by 
Design. 

Heb je nog een boodschap voor onze 
contractors?
De uitdagingen in de energietransitie zijn 
enorm. We moeten daarom een aantrekke-
lijke sector zijn en blijven om voor te werken. 
Als je kunt aantonen dat je een veilige 
branche bent met interessant werk, kun je 
talent aantrekken. Samen met onze (sub)
contractors kunnen we die ambitie 
waarmaken. 
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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/

http://www.tennet.eu/nl/bedrijf/safety-bij-tennet/life-saving-rules/
http://www.veiligheidsladder.org
http://www.tennet.eu/nl/bedrijf/safety-bij-tennet/
http://www.tennet.eu/nl/bedrijf/safety-bij-tennet/contractor-management/
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