
Werk met een geldige 
werkvergunning als dit 
vereist is

• Ik ben bevoegd om het werk uit 
te voeren en beschik over een 
geldige werkvergunning wanneer 
nodig

• Ik ben geïnstrueerd over de 
gevaren en de veiligheidsmaat-
regelen

• Ik begrijp de veiligheidsregels in 
de vergunning en volg ze op

• Ik heb mij er van overtuigd dat de 
gevaren onder controle zijn en 
dat het veilig is om te beginnen

• Ik stop en beoordeel de risico’s 
opnieuw als de omstandigheden 
veranderen

Gebruik persoonlijke 
beschermingsmiddelen

• Ik gebruik altijd mijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen wanneer 
dit vereist is

• Ik gebruik mijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen zoals 
bedoeld (bijvoorbeeld juiste maat, 
correct bevestigd waar nodig)

• Ik controleer vóór gebruik of de 
toegelaten persoonlijke bescher-
mingsmiddelen goed werken en 
niet beschadigd zijn

Volg de regels 
voor veilig rijden

• Ik voer mijn bestemming in mijn 
navigatiesysteem niet in tijdens 
het rijden 

• Ik draag altijd een veiligheids-
gordel 

• Ik houd me aan de maximum-
snelheid en stem mijn snelheid 
af op de wegcondities

• Ik bel altijd handsfree en houd het 
gesprek altijd zo kort mogelijk

• Tijdens het rijden neem ik nooit 
deel aan een virtuele vergadering

Houd jezelf en anderen 
uit de ‘line of fire’

• Ik positioneer mezelf zo dat ik 
niet kan worden geraakt door:
- bewegende voorwerpen  
- bewegende voertuigen
- overdrukontlading
- vallende voorwerpen

• Ik onderneem actie om te 
voorkomen dat anderen zich in 
de line of fire bevinden

• Ik zet een gevarenzone af of 
markeer deze als er een risico is 
op vallende voorwerpen

Bescherm jezelf tegen 
vallen wanneer je op 
hoogte werkt

• Ik inspecteer mijn valbeveiliging 
vóór gebruik

• Ik bevestig mijn valbeveiliging 
aan geschikte ankerpunten

• Ik zeker gereedschap en 
apparatuur of neem maatregelen 
om te voorkomen dat ze vallen

• Ik bevestig dat een reddingsplan 
en reddingsmateriaal aanwezig 
zijn

Werk veilig in 
besloten ruimten

• Ik zorg voor een werkvergunning 
voordat ik een besloten ruimte 
binnentreed

• Ik bevestig dat energiebronnen zo 
nodig geïsoleerd zijn

• Ik bevestig dat de atmosfeer is 
getest en wordt gemonitord 
wanneer nodig

• Ik bevestig dat een buitenwacht 
klaar staat

• Ik bevestig dat een reddingsplan 
aanwezig is

Houd je aan de vijf 
veiligheidsregels voor 
het werken met elektriciteit

• Schakel de installatie volledig vrij
• Beveilig de installatie tegen 

wederinschakeling
• Controleer of de installatie 

spanningsloos is
• Zorg dat de installatie goed 

geaard en kortgesloten is
• Voorkom contact met andere, 

niet-spanningsloze installaties of 
onderdelen

Voer hijswerkzaamheden 
gecontroleerd uit en houd 
je aan de gevarenzone

• Ik controleer dat het hijsmateriaal 
en de last zijn geïnspecteerd en 
geschikt zijn voor de beoogde 
werkzaamheden

• Ik bedien alleen materiaal 
waarvoor ik gekwalificeerd ben

• Ik markeer gevarenzones en 
betreed deze niet

• Ik werk, sta of loop zonder 
toestemming niet onder een 
hangende last

Life-Saving Rules en 
Fair Approach: voor 
jouw veiligheid en 
die van anderen

Veiligheid heeft voor TenneT 
topprioriteit. We willen dat iedereen 
die voor ons werkt veilig thuiskomt, 
elke dag weer. Daarom heeft 
TenneT acht Life-Saving Rules, in 
combinatie met de Fair Approach.

De Life-Saving Rules bieden een 
leidraad voor veilig werken.

Het is daarom belangrijk dat 
iedereen die voor TenneT werkt, de 
acht Life-Saving Rules kent, volgt 
en weet hoe ze moeten worden 
toegepast in het dagelijks werk. 
Dit geldt zowel voor onze eigen 
medewerkers als voor medewerkers 
van aannemers. Volg altijd de 
Life-Saving Rules, voor je eigen 
veiligheid en die van anderen.

Wanneer je ziet dat een van de 
Life-Saving Rules wordt overtreden, 
start je met de Fair Approach. 
Je spreekt de persoon aan die de 
regel heeft overtreden, je corrigeert 
de situatie, zoekt uit waarom de 
regel is overtreden en definieert 
maatregelen die het makkelijker 
maken je aan de Life-Saving Rules 
te houden. 



Wanneer je ziet dat iemand een 
Life-Saving Rule overtreedt, doe 
je het volgende:

1. Spreek de betrokkene aan
2. Corrigeer de situatie
3. Bespreek waarom de regel is  
    overtreden
4. Definieer preventieve maatregelen
5. Meld het incident 

Je spreekt de betrokkene aan

Wanneer je ziet dat iemand een 
Life-Saving Rule overtreedt, spreek 
je deze persoon onmiddellijk aan en 
wijs je erop dat er een Life-Saving 
Rule is overtreden.

Je corrigeert de situatie

Samen corrigeer je de situatie. 
Neem contact op met de toezicht-
houder op de locatie wanneer je 
hulp nodig hebt om je te houden 
aan de Life-Saving Rule.

Mogelijke gevolgen

Hoewel we verwachten dat niet 
iedereen opzettelijk een Life-Saving 
Rule overtreedt, kan het soms 
voorkomen dat mensen moedwillig, 
bewust en roekeloos een Life-Saving 
Rule overtreden. In dat geval volgt 
een gesprek met de manager van 
de persoon die de regel heeft 
overtreden. Dit kan mogelijk 
gevolgen hebben volgens de 
geldende regels van TenneT of 
de aannemer.

Je bespreekt waarom de regel is 
overtreden

Bespreek de redenen waarom de 
betrokkene de Life-Saving Rule 
heeft overtreden. 

Je definieert preventieve 
maatregelen

Definieer maatregelen die volgens 
jou moeten worden genomen om 
het makkelijker te maken je aan de 
Life-Saving Rules te houden. Deze 
maatregelen moeten zijn gericht op 
de organisatie. 

Je meldt het incident 

Melden gaat niet over schuld. 
Het gaat om het verzamelen van 
informatie om ons te helpen 
begrijpen waarom regels worden 
overtreden en wat we moeten doen 
om te waarborgen dat dit niet meer 
gebeurt.

Hoe meld je een overtreding van 
een Life-Saving Rule?

TenneT-medewerkers kunnen het 
incident melden via Zenya. 
Medewerkers van aannemers 
kunnen het melden via hun 
TenneT-contactpersoon.

Fair Approach

De Fair Approach wordt in gang 
gezet wanneer je ziet dat iemand 
een Life-Saving Rule overtreedt. Het 
doel van de Fair Approach is om op 
organisatieniveau te leren en 
maatregelen te definiëren die het 
makkelijker maken je aan de 
Life-Saving Rules te houden.

 

1. 2. 3. 4. 5.




