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1. Algemeen 

1.1 Doel 
 
TenneT zet zich in voor een veilige werkomgeving en de bescherming van de veiligheid, de gezondheid en 
het milieu (Safety, Health and Environment, SHE) – voor haar eigen medewerkers en die van aannemers en 
van het publiek waarop onze activiteiten van invloed zijn. Wij zijn van mening dat goede SHE-prestaties een 
gezamenlijke inspanning vereisen en een gedeelde verantwoordelijkheid zijn van TenneT en haar aannemers. 
Iedereen wordt geacht samen te werken om ons doel ‘Zero Harm’ te bereiken.  
 
Dit document bevat de specifieke SHE-vereisten die TenneT hanteert voor alle (onder)aannemers die 
werkzaam zijn voor TenneT. Dit document maakt deel uit van het contract. De in dit document beschreven 
eisen gelden in aanvulling op wettelijke eisen en specificeren de interpretatie die TenneT aan deze eisen geeft. 
Dit document omschrijft de minimale naleving die van (onder)aannemers wordt verwacht. SHE is een 
kernwaarde bij alle activiteiten van TenneT. Aannemers dienen alle van toepassing zijnde TenneT-SHE 
richtlijnen, regels en procedures na te leven.  
 
Naast de algemene eisen die in dit document worden beschreven, gelden voor de aannemer specifieke eisen. 
Afhankelijk van de overeengekomen werkzaamheden, is een van onderstaande eisen van toepassing: 

• Operationele SHE voorschriften voor aannemers - Onshore NL 
• SHE Requirements for Contractors Offshore (Projects) 
• Operational SHE Requirements Offshore Germany 
• Attachment Safety Health Environment (Onshore Germany) 

 

1.2 Toepassingsgebied 
 
Deze richtlijn is van toepassing op alle (onder)aannemers van TenneT en hun medewerkers. Dit document 
staat niet op zichzelf en moet evenmin worden opgevat als allesomvattend eisenpakket voor 
(onder)aannemers. Naast deze richtlijn kunnen specifieke SHE-vereisten van toepassing zijn, zoals 
locatiespecifieke regels. 
 

1.3 Definities 
 
 
Aannemer 
Een persoon of organisatie die voor TenneT werkzaamheden verricht onder voorwaarden die in een 
overeenkomst zijn vastgelegd.  
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NB: Personen of organisaties die goederen leveren, worden in het kader van deze richtlijn niet beschouwd 
als aannemers, maar als leveranciers. Het spreekt voor zich dat een leverancier ook als aannemer worden 
beschouwd wanneer zowel goederen worden geleverd als werkzaamheden worden verricht.  
 
Identiteitsbewijs 
Ieder door de EG erkend document dat de identiteit van de documenthouder kan aantonen. Bijv. paspoort, 
Europese identiteitskaart, verblijfsvergunning. 
 
Veiligheidspaspoort 
Het veiligheidspaspoort is een persoonlijk document waarin alle relevante (veiligheids)trainingen van de 
houder worden geregistreerd. Er kunnen ook medische gegevens in worden opgenomen. 
 
Onderaannemer 
Een persoon of organisatie die een overeenkomst ondertekent om de verplichtingen van een overeenkomst 
van een andere persoon of organisatie deels of geheel uit te voeren. 
 
Locatie TenneT 
Een fysieke locatie die eigendom is van TenneT of een (tijdelijke of permanente) werklocatie onder (direct of 
indirect) management van TenneT, bijv. (niet-limitatief): een kantoorpand, hoogspanningsstation, offshore-
platform, bouwplaats of kabellegplaats. 
 

1.4 Relatie met andere TenneT-richtlijnen 
 
• Functional Directive Definitions and classification of SHE incidents: 

Deze richtlijn maakt duidelijk welke incidenten binnen en buiten het toepassingsgebied vallen, hoe 
incidenten moeten worden geclassificeerd en hoe het aantal gewerkte uren wordt bepaald. 

• Functional Directive Incident Reporting Investigation and Review: 
Deze richtlijn voorziet in algemene regels voor het rapporteren van SHE-incidenten en geeft aan welke 
incidenten moeten worden onderzocht (wanneer, wie, hoe) en hoe onderzoeken naar incidenten 
worden beoordeeld in de verschillende organisatielagen. 

• SSC17-005 Goedgekeurde methoden voor SHE-incidentenonderzoek: 
Dit document is een lijst van door TenneT erkende methoden voor het vaststellen van directe en 
onderliggende oorzaken van SHE-incidenten. 

 
 
 
2. Beleidsniveau 

2.1 Algemeen 
Het is van belang dat onze aannemers bekend zijn met de missie en visie van TenneT en dat zij deze erkennen 
en naleven. Specifiek wordt hier bedoeld de Safety Vision en Life-Saving Rules van TenneT. In de volgende 
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alinea’s wordt algemene informatie gegeven. Uitgebreide informatie over deze onderwerpen is te vinden op 
de website van TenneT: www.tennet.eu.  
 

2.2 Missie 
 
De missie van TenneT bestaat uit twee onderdelen: 
• de leveringszekerheid van elektriciteit garanderen; 
• een geïntegreerde en duurzame Noordwest-Europese energiemarkt ontwikkelen. 
 
Kwaliteit is een kernwaarde voor TenneT. Op het gebied van veiligheid betekent dit dat we werken volgens 
de hoogste veiligheidsstandaarden.  
  

2.3 Safety Strategie en Visie 2025 
 
Onze Safety Visie is ‘Alle medewerkers elke dag weer veilig en gezond thuis laten komen’. Met andere 
woorden: Zero Harm. Daarom willen wij, als TenneT, zorgen voor een solide basis en onze inspanningen op 
het gebied van veiligheid versterken, zodat dit centraal komt te staan in onze cultuur en dagelijkse praktijk. Als 
onderdeel van onze algemene strategische doelstellingen voor 2025, is ons strategisch veiligheidsdoel het 
bieden van een veilige werkomgeving die voldoening geeft  voor ongeveer 10.000 medewerkers en 
(onder)aannemers. Het doel van de Safety Strategie is het verbeteren van onze veiligheidsprestaties. De 
Safety Strategie is opgesteld als gezamenlijk kader waarop we onze acties kunnen baseren. We zijn allemaal 
verantwoordelijk voor het verbeteren van veiligheid en we moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat elke 
medewerker elke dag weer veilig en gezond thuis komt. 
 
Veel van wat we willen bereiken is afhankelijk van  de kennis en vaardigheden van onze aannemers. Bouw 
relaties op met onze aannemers op basis van gelijkheid, partnerschap en vertrouwen. Door een proactieve 
veiligheidsdialoog te voeren en samen te werken aan gezamenlijke verbeteringsinitiatieven, creëren we een 
gemeenschappelijk inzicht in wat we willen bereiken en wat we van elkaar verwachten. Dit leidt tot een 
proactieve, veilige werkomgeving gebaseerd op gestandaardiseerde werkprocedures, een klimaat  voor 
verbeteringen en een cultuur waarin iedereen zich vrij kan uitspreken over ideeën en zorgen, en waarin we 
altijd zorg hebben voor elkaar. 
 

2.4 Life-Saving Rules 
 
De Life-Saving Rules bestaan uit een set van acht regels, die essentieel zijn voor de bescherming van het 
leven en de gezondheid van alle TenneT-medewerkers en medewerkers van aannemers. Deze regels moeten 
door iedereen en overal worden opgevolgd. 
 
 
 

http://www.tennet.eu/
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Onze acht Life-Saving Rules zijn: 
 

 

Werk met een geldige 
werkvergunning als dit vereist is 

 

 

Voer hijswerkzaamheden gecontroleerd 
uit en houd je aan de gevarenzone 

 

Bescherm jezelf tegen vallen 
wanneer je op hoogte werkt 

 

 

Gebruik persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

 

Werk veilig in besloten ruimten  

 

Volg de regels voor veilig rijden 

 

Houd je aan de vijf veiligheidsregels 
voor het werken met elektriciteit 

 

 

Houd jezelf en anderen uit de ‘line of 
fire 

 
Fair Approach 
Bij TenneT streven we een lerende mindset na. De Fair Approach is een systeembenadering, dat wil zeggen 
dat niet alleen naar individuen wordt gekeken, maar ook naar oorzaken en externe factoren op systeemniveau.  
In de praktijk betekent de Fair Approach dat iedereen een gesprek voert met degene die de Life-Saving Rule 
heeft overtreden. Het doel is te achterhalen waarom hij/zij de Life-Saving Rule heeft overtreden, om er lering 
uit te trekken en organisatorische maatregelen vast te stellen om soortgelijke overtredingen in de toekomst te 
voorkomen. 
 
Indien een Life-Saving Rule bewust, moedwillig en roekeloos niet wordt nageleefd, kan de TenneT-
locatieverantwoordelijke de medewerker van de aannemer de toegang tot het TenneT-terrein ontzeggen. De 
opdrachtnemer bepaalt of en welke disciplinaire maatregelen genomen moeten worden, volgens het eigen 
sanctiebeleid 
 
 
 
3. Strategisch niveau 

3.1 Wettelijke en andere vereisten en naleving van regels 
 
Aannemers moeten zich houden aan alle relevante en van toepassing zijnde (inter)nationale SHE-wetgeving, 
waaronder internationaal zeerecht. De door TenneT gestelde eisen dienen te worden opgevat als aanvulling 
op of bindende interpretatie van wettelijke en andere vereisten. Daaronder worden tevens bepaalde wetten, 
codes of normen verstaan waarvan TenneT aangeeft dat ze van toepassing zijn. 
Bij een geschil of invoering van nieuwe wet-/regelgeving gedurende een project behoudt TenneT zich te allen 
tijde het recht voor om te bepalen hoe deze wet-/regelgeving moet worden geïnterpreteerd en in welke mate 
deze op een project van toepassing is. 
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3.2 Safety Leadership 
 
Volgens de Safety Visie 2025 vertaalt Safety Leadership zich als volgt naar verplichtingen voor het Contractor 
Management:  

- Onderzoek naar SHE-incidenten van de aannemer moet onder leiding staan van een medewerker van 
de aannemer met managementverantwoordelijkheden die geen directe rol heeft in SHE-beleid. 
Onderzoeksrapporten moeten worden ondertekend door een senior manager van de aannemer. 

- Na afronding van een incidentenonderzoek door de aannemer, kan een bestuurslid van de aannemer 
worden uitgenodigd voor de Incident Review Board van TenneT. Dit kan ook het geval zijn bij 
herhaling van incidenten uit een lagere categorie. 

- Een leidinggevende van de aannemer (min. 1 niveau boven projectniveau) kan worden verzocht om 
Safety Walks uit te voeren of hieraan deel te nemen. 

- Na een ‘major’ SHE-incident moet een leidinggevende van de aannemer (min. 1 niveau boven 
projectniveau) de correctieve en preventieve maatregelen die zijn genomen, tijdens een bijeenkomst 
aan TenneT presenteren. Een dergelijke bijeenkomst kan door TenneT worden aangevraagd in geval 
van minder ernstige incidenten, herhaling van incidenten of wanneer gebeurtenissen na een incident 
wijzen op duidelijke afwijkingen van een verantwoorde Safety Culture. 

 

3.3 Bedrijfsevaluaties 
 
Tijdens en na afloop van een project of van de overeengekomen werkzaamheden, wordt de SHE-performance 
van de aannemer geëvalueerd. De resultaten kunnen gevolgen hebben voor de aannemer. 
 

3.4 Risicobeoordeling en leidende SHE-principes 
Aannemers voeren een risico-inventarisatie en -evaluatie uit van alle structurele en incidentele activiteiten en 
situaties (waaronder te voorziene noodsituaties) voordat deze activiteiten worden uitgevoerd en/of deze 
situaties tot stand komen. TenneT wordt op de hoogte gesteld van de uitkomsten. TenneT kan om aanvullende 
informatie vragen voordat de activiteiten mogen worden uitgevoerd of de situatie tot stand mag komen. 
 
De aannemer pakt de risico’s als volgt aan (in volgorde van prioriteit): 

1. Risico wegnemen; 
2. Risico bij de bron aanpakken; 
3. Risico minimaliseren door o.a. veilige werksystemen in te stellen; 
4. Voor zover het risico blijft bestaan, persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen. 

 
Naast het bovenstaande verwacht TenneT dat aannemers volgens het ALARP-principe (As Low As 
Reasonably Practicable) werken. Aannemers worden beoordeeld volgens de sectorspecifieke normen. 
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3.5 SHE in de ontwerpfase 
 
De SHE-principes zoals beschreven in de vorige alinea zijn ook van toepassing op de ontwerpfase. In het 
ontwerp moet rekening worden gehouden met iedere fase van de levenscyclus van het eindproduct en de 
risico’s die daaraan verbonden zijn.  
 

3.6 SHE-bijeenkomsten en -audits 
 
TenneT kan SHE-bijeenkomsten organiseren en/of SHE-audits waarbij medewerkers van de aannemer zijn 
betrokken. De aannemer zal desgevraagd deze activiteiten mogelijk maken en onbeperkt toegang verschaffen 
tot personen en informatie (binnen redelijke grenzen). De aannemer zal zijn medewerkers in staat stellen aan 
deze activiteiten mee te werken. 
 

3.7 Melden SHE-incidenten 
 
Aannemers dienen alle (potentiële) SHE-incidenten en bijna-incidenten te melden die zich voordoen tijdens 
werkgerelateerde activiteiten die op basis van een overeenkomst namens TenneT worden uitgevoerd. 
Wanneer aannemers er niet zeker van zijn of een gebeurtenis een (potentieel) incident is dat derhalve gemeld 
moet worden, dienen ze de verantwoordelijke lijnmanager of SHE-vertegenwoordiger van TenneT te 
raadplegen.  
 
Een incident moet zo snel mogelijk nadat het is voorgevallen worden gemeld (≤24 uur). Incidenten dienen te 
worden gemeld op een manier die expliciet met de aannemer en de projectverantwoordelijke van TenneT is 
overeengekomen.  
 
Zie voor verdere informatie de Functional Directive  Rapportage, Onderzoek en Evaluatie van SHE-incidenten. 
 

3.8 Stimuleringsprogramma’s 
 
De aannemer moet twee stimuleringsprogramma’s hebben. Het ene programma moet gericht zijn op de 
personen die op locatie werken. Het andere programma moet gericht zijn op het projectniveau, dus de 
projectmanager en andere kernfuncties. 
Beide programma’s moeten: 

• positief stimuleren; 
• gebaseerd zijn op de performance van het hele team; 
• beperkt blijven tot een specifieke fase van het project. 

Strafmaatregelen op het gebied van Safety Performance moeten worden vermeden. 
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3.9 Incidentenonderzoek 
 
Incidenten die optreden tijdens werkzaamheden onder toezicht van een aannemer, dienen bij voorkeur door 
de aannemer en TenneT te worden onderzocht. Van het management wordt een actieve rol verwacht in het 
onderzoeksproces, zoals beschreven in paragraaf 3.2. 
 
Incidenten in de categorie 'Major incident' dienen te allen tijde te worden onderzocht. Voor de categorie 'Minor 
incident' bepaalt de veiligheidskundige van TenneT of een onderzoek moet worden uitgevoerd of niet. 
Raadpleeg voor een definitie van de incidentcategorieën, zie Bijlage 1. 
 
De aannemer is verantwoordelijk voor een tijdige afronding van het onderzoek (binnen vier weken voor Minor 
incidenten en binnen twee maanden voor Major incidenten). Deze periode kan, afhankelijk van de 
omstandigheden, worden verlengd. Wanneer een verlenging nodig is, dient de aannemer hiervoor 
goedkeuring te verkrijgen van de onderzoeksleider van TenneT. 
 
De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Het onderzoek heeft minimaal tot 
resultaat: 

• vaststelling wat er is gebeurd (bijv. beschrijving van de gebeurtenis, tijdlijn, volgorde van 
gebeurtenissen); 

• vaststelling van de directe en onderliggende oorzaken; 
• specifieke aanbevelingen gericht op de directe en onderliggende oorzaken; 
• een schriftelijk onderzoeksrapport. 

Major SHE-incidenten 
SHE-incidenten die onder toezicht van aannemers plaatsvinden, moeten bij voorkeur worden geanalyseerd 
met behulp van de Tripod Beta-methode. Het gebruik van andere methoden is echter ook toegestaan. Een 
lijst met goedgekeurde methoden (SSC17-005) is te vinden op onze website. Aannemers die een methode 
willen gebruiken die niet in deze lijst opgenomen is, kunnen voor goedkeuring contact opnemen met de SSC-
afdeling van TenneT (safety@tennet.eu). 

Minor SHE-incidenten 
Voor ‘minor’ SHE-incidenten is de keuze voor de onderzoeksmethode vrij. De enige voorwaarde is dat het 
incident met de methode systematisch kan worden geanalyseerd en dat de methode een algemeen 
geaccepteerde onderzoeksmethode is. 
 
Zie voor verdere informatie de Functional directive Incident Reporting Investigation and Review. 
 

3.10 Rapporteren van SHE-performance 
 
Aannemers rapporteren elke maand hun SHE-gegevens. Dit rapport moet worden ingediend op de derde 
werkdag van de maand volgend op de maand waarop het rapport betrekking heeft. De TenneT-richtlijn 
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‘Definities en classificatie van SHE-incidenten’ vormt de basis voor het rapport. De hoofdaannemer stelt een 
integraal rapport op waarin de gegevens van alle onderaannemers zijn opgenomen. 
 
TenneT verlangt van de aannemer en onderaannemers elke maand informatie over ten minste de volgende 
zaken:  

• Totaal aantal medewerkers van de aannemer op locatie per aannemersbedrijf;  
• aantal gewerkte uren; 
• aantal SHE-incidenten, gespecificeerd per categorie; 
• aantal bijna-ongevallen; 
• aantal SHE-incidenten dat in de desbetreffende maand is onderzocht en afgesloten;  
• aantal milieu-incidenten. 

 
In de overeenkomst kunnen aanvullende rapportagecriteria worden gesteld. 
 

3.11 Reageren op noodsituaties 
 
Alle medewerkers van de aannemer dienen bekend te zijn met het noodplan voor het project en deel te nemen 
aan rampoefeningen. De procedures die klaar moeten liggen bij de aannemer en beoordeeld moeten zijn door 
TenneT voor aanvang van de werkzaamheden, zijn o.a. de volgende:  

• Crisismanagementplan dat aansluit bij het crisismanagement van TenneT;  
• Noodplan  

 
De aannemer dient nauw met TenneT samen te werken om ervoor te zorgen dat de procedures van iedere 
aannemer (incl. onderaannemers) en externe hulporganisaties effectief op elkaar aansluiten. Hieronder valt 
ook projectspecifieke informatie over noodplannen, zoals:  

• Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor crisismanagement;  
• Contactgegevens van projectpartijen (werkgever en aannemers);  
• Contactgegevens externe hulpdienst;  
• Stroomschema eerste handelingen in geval van nood.  

 
De aannemer dient noodprocedures te ontwikkelen om met noodsituaties te kunnen omgaan. Het plan van de 
aannemer bevat ook rampoefeningen om het vermogen te testen om op noodsituaties (evacuatie en brand) 
te reageren.  
 
Voor de start van een nieuwe projectfase moet in ieder geval een oefening worden uitgevoerd. 
 
 
4. Operationeel niveau 

Zie: 
• Operationele SHE voorschriften voor aannemers - Onshore NL 
• SHE Requirements for Contractors Offshore (Projects) 
• Operational SHE Requirements Offshore Germany 
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• Attachment Safety Health Environment (Onshore Germany) 
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Bijlage 1: ‘major’ en 'minor’ SHE-incidenten 

Alle SHE-incidenten die worden gemeld, worden door de SHE-expert van TenneT beoordeeld op zowel 
feitelijk als potentieel letselniveau. 
 

Letselniveau Voorbeelden 
4 
 

Dood Een of meer doden 

3 
 

Ernstig letsel 
 

Amputatie / ernstige verminking / permanente handicap 
Permanente gehoorschade of permanent oogletsel 
Derde- en vierdegraads brandwonden 

2 
 

Matig letsel 
 

Botbreuken, diepe snijwonden 
Tijdelijke gehoorschade of tijdelijk oogletsel 
Tweedegraads brandwonden 

1 
 

Licht letsel 
 

Oppervlakkige snijwonden / kneuzingen / verstuiking / verrekking 
Tijdelijke gehoorschade / beschadiging van het hoornvlies 
Eerstegraads brandwonden 

0 
 

Geen letsel 
 

Voorwerp in het oog, verwijderd door spoelen 
Uitglijden, struikelen en vallen, zonder zwelling of kneuzing 
Pijn zonder trauma 

Tabel 1. Letselniveaus 
 
‘Major’ SHE-incident 
SHE-incidenten met feitelijk of potentieel letselniveau van 3 of 4 zijn ‘major’ SHE-incidenten. 
 
‘Minor’ SHE-incident 
SHE-incidenten met feitelijk of potentieel letselniveau 0, 1 of 2 zijn ‘minor’ SHE-incidenten. 
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