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Partners  
in safety

Voorwoord

Lees meer Grid Service 
vangnetteam

12
Lees meer5 miljoen  

veilige uren Lees meer Transformator gekanteld 
tijdens transport

Overlast door storing 
in Flevoland

Offshore  
Safety Top Lees meer

Oscar van Aagten

Alle units bij TenneT zijn druk bezig met het opstellen van hun plannen voor 2023. Zo ook onze unit, Corporate Safety 
& Security. Gezien de recente serieuze en dodelijke ongevallen, ontwikkelen we onder andere initiatieven om de (project) 
onboarding te verbeteren. Het is van cruciaal belang dat alle partijen vooraf weten wat er gedaan moet worden, welke 
regels van toepassing zijn en hoe we met elkaar om willen gaan, ook als het spannend wordt. Investeren in de relatie 
aan de voorkant, voor een goede en veilige uitvoering! 

Onderdeel van een goede onboarding is het kennen van onze Life-Saving Rules. Deze hebben we recent aangepast en 
intern zowel extern gedeeld. Daarnaast organiseren we Safety Tops en Partnerdagen om op directie- en management-
niveau de dialoog over een veilige operatie te voeren. Voor het operationele niveau ontwikkelen we samen met de EU 303- 
partners een aantal instrumenten, zoals Project Start Up, Project Follow Up, DagStart, Start Werk, gebruikmakend van 
een Safety Wall. Alles erop gericht mensen met elkaar in contact te laten komen en de dialoog te stimuleren. Zo werk 
je aan vertrouwen. Safety needs our energy!
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TenneT heeft haar Life-Saving Rules geactualiseerd
Sinds 2016 gelden zes Life-Saving Rules. Naar 
aanleiding van de ongevallen die zich sinds-
dien hebben voorgedaan, heeft TenneT de 
Life-Saving Rules opnieuw beoordeeld en 
aangepast. De geactualiseerde Life-Saving 
Rules bestaan uit een set van acht regels, die Life-Saving Rules

Werk met een geldige werk- 
vergunning 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 veiligheidsmaatregelen

• 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

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 is kortgesloten
• 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 betreedt 
deze niet

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

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 
beschermingsmiddelen 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 veiligheidsgordel
• Ik houd me aan de maximumsnelheid 

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

essentieel zijn voor de bescherming van het 
leven en de gezondheid van alle medewer-
kers van TenneT en de medewerkers van 
onze aannemers. De vernieuwde Life-Saving 
Rules zijn met onmiddellijke ingang van 
toepassing voor alle aannemers.  

De nieuwe set Life-Saving Rules verschilt 
enigszins van de oude set. Sommige regels 
zijn toegevoegd en sommige zijn gewijzigd, 
gebaseerd op een evaluatie van de dodelijke 
ongevallen die we in het verleden hebben 
gehad.
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Fair Approach 
TenneT heeft de update van de Life-Saving 
Rules gecombineerd met de Fair Approach, 
een instrument om vast te stellen of en 
waarom mensen Life-Saving Rules over-
treden en in welke context dat gebeurt, om 
zo tot effectieve en duurzame verbeteracties 
te komen. De Fair Approach is gebaseerd op 
de aanname dat werknemers naar hun werk 
komen om goed werk te leveren en niet met 
de bedoeling om regels te overtreden.

Wat zijn de regels?
TenneT heeft acht Life-Saving Rules. Elke 
regel bevat 3-5 acties die een TenneT-
medewerker of een medewerker van een 
aannemer moet uitvoeren om zichzelf en 
anderen veilig te houden als hij aan een taak 
begint. De Life-Saving Rules zijn niet bedoeld 
om alle risico’s en gevaren van TenneT’s 
activiteiten te adresseren. Ze zijn bedoeld om 
de aandacht te vestigen op de activiteiten die 
het meest waarschijnlijk tot een dodelijke afloop 
leiden en de levensreddende acties waarover 
iemand controle heeft. Neem daarom de tijd 
om uzelf en uw collega’s vertrouwd te maken 
met de acht Life-Saving Rules.

Veranderen andere SHE-vereisten van 
TenneT?
De implementatie van de Life-Saving Rules 
verandert niets aan andere SHE-vereisten. 
De Life-Saving Rules zijn niet nieuw en zijn 
gebaseerd op nationale wet- en regelgeving. 
Het doel is om de belangrijkste eisen te 
communiceren en te benadrukken vanwege 

de dodelijke incidenten en incidenten met een 
hoog risico die we in het verleden hebben gehad.

Wat gebeurt er als een Life-Saving Rule 
niet kan worden nageleefd? 
Als een aannemer tijdens een taak of activiteit 
vaststelt dat de regel niet kan worden 
nageleefd, moet het werk onmiddellijk 
worden stopgezet. In uitzonderlijke gevallen 
kan het werk worden uitgevoerd als de 
werkverantwoordelijke een risicobeoordeling 
heeft uitgevoerd en passende maatregelen 
heeft genomen. Die moeten ervoor zorgen 
dat hetzelfde veiligheidsniveau wordt bereikt. 
TenneT moet vóór het begin van de werk-
zaamheden op de hoogte worden gesteld.

Wat zijn de verdere stappen als een Life-
Saving Rule wordt overtreden?
Bij TenneT hebben we een lerende mentali-
teit. Een overtreding van een Life-Saving Rule 
biedt ons een kans om te leren. Wanneer je 
ziet dat iemand een Life-Saving Rule over-
treedt, wordt de Fair Approach gestart. 
De Fair Approach is een instrument om na te 
gaan waarom iemand een Life-Saving Rule 
heeft overtreden. Het kan zijn dat iemand niet 
weet dat een bepaalde regel in een specifieke 
situatie van toepassing is, of denkt dat hij/zij 
zijn/haar werk niet kan doen zonder een regel 
te overtreden, of hij/zij denkt een betere en 
effectievere methode te kennen om zijn/haar 
werk te voltooien. In de praktijk betekent de 
Fair Approach dat iedereen die iemand een 
Life-Saving Rule ziet overtreden, de persoon 
die de regel heeft overtreden aanspreekt, 

indien hij dit zonder risico kan doen, de 
situatie corrigeert, de redenen achterhaalt 
waarom de regel is overtreden en maatre-
gelen vaststelt om naleving van de Life-
Saving Rules te vergemakkelijken.

Moet een aannemer een overtreding van 
een Life-Saving Rule melden?
Elke overtreding van een Life-Saving Rule 
moet worden gemeld. Aannemers moeten 
een overtreding van een Life-Saving Rule 
melden via hun TenneT contactpersoon. 

Wat zijn mogelijke sancties als een 
werknemer van een aannemer een Life-
Saving Rule overtreedt?
Bij bewuste, moedwillige en roekeloze 
overtreding van een Life-Saving Rule kan de 
TenneT-locatie-erantwoordelijke de mede-
werker van de aannemer voor een bepaalde 
tijd de toegang tot het terrein van TenneT 
ontzeggen. De aannemer bepaalt of en welke 
disciplinaire maatregelen genomen moeten 
worden, volgens zijn eigen sanctiebeleid.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Op onze corporate website is informatie over 
de Life-Saving Rules and Fair Approach 
beschikbaar in 11 talen: Engels, Nederlands, 
Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, 
Pools, Roemeens, Tsjechisch en Turks.
Klik hier om de e-learning te doen (klik op 
“Direct starten” en dan op de groene button 
“Zelfregistratie voor niet-TenneT-mede- 
werkers”).

https://academy.tennet.eu/nl/ui#/catalog/course/67bc14fe-e5b3-4da1-9f14-a0d2423ebd2a?token=clsbu%2B5bcsQiLSA9s0MJmDDmfdUxXp%2Fz2qIB5uFUXqxXS2zuWXonA%2B1J27IxOYN%2FHBftQ%2FZkbHxAxdYQR7ChK7vMaxuo3xkl1juQNBnjtwv9gkOVK%2BnsqX%2BwlHkZdW%2B9NLjxDVeX%2FCEC9q2ctGCUF7fer294pNzc5Ch1UsUT0uliSFicD3n%2Fk9XHxaZ2bWrbR0J3KBuinqLNOxkanRe9W5euDwK9QVFHpTWH59w6CxO0NVxZUnv1VJa2Rxu6DaD43g1fU%2F7GjJMB6yY4ixd9Hw%3D%3D
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Vijf miljoen veilige uren
Nul ongevallen op de werkvloer: dat is waar 
TenneT en veel andere bedrijven naar 
streven. Helaas is de praktijk vaak anders, 
ondanks alle energie die er in veilig werken 
gestoken wordt. 
Maar ver weg, in Singapore, hebben Michiel 
Cadenau, Project Director, en Herman 
Harreman, Site Manager, iets heel moois 
bereikt: vijf miljoen gewerkte uren zonder 
ongevallen. Een mijlpaal. En als inspiratie dat 
het kan. En dat het geen toeval of gelukje is, 
vertellen Michiel en Herman zelf.

Verschillen
Herman werkt al 10 jaar voor TenneT in het 
buitenland, eerst in Dubai en nu in Singapore. 
Hij weet wat de uitdagingen zijn. Herman: 
“Alles gaat hier anders dan we in Nederland 
en Duitsland gewend zijn. Een andere cultuur, 
andere manier van werken, en sommige 
medewerkers hebben geen enkele oplei-
ding.” Om te beginnen aan de bouw van een 
platform zoals DolWin5, moet je je dus goed 

verdiepen in de mensen in je team. Iedere 
woensdag eet Herman met zo’n 15 mede-
werkers en verschillende onderaannemers 
samen. Een initiatief van onze platform lead 
Maurice Blenkers. Ook Michiel eet mee als hij 
er is. Michiel: “Je merkt wel dat ze dat wat 
ongemakkelijk vinden, maar ook dat ze het 
enorm waarderen.” 

Zorg voor elkaar
Herman houdt goed in de gaten wat er in de 
mensen omgaat: “Medewerkers zijn soms 
drie jaar van huis, en dat huis staat dan 
misschien in Bangladesh of India. Er kan van 
alles door iemands hoofd gaan. Als je daar 
rekening mee houdt, kun je iemand even wat 
anders laten doen als werken op hoogte een 
risico vormt. Binnen een team letten we op 
elkaar, en is er iets, dan is dat bespreekbaar.” 

Vieren
Om de mensen echt te leren kennen moet je 
contact met ze maken. Michiel: “Dat is niet 

altijd even gemakkelijk. Je hebt een taalbar-
rière en de collega’s hier zijn het niet gewend 
om op gelijk niveau met ‘de baas’ te praten. 
Maar dat weerhoudt mij niet om toch het 
contact aan te gaan. Zeker nu we ook iets te 
vieren hebben.” Want vorige week was het zo 
ver: 1800 medewerkers hebben samen vijf 
miljoen uur zonder ongeval gewerkt. Een 
prachtig resultaat. Herman: “Zoiets moois wil 
je met elkaar vieren en dat gebeurt vandaag. 
Iedereen ontvangt een rugzak én een door mij 
persoonlijk gesigneerd certificaat. Die hand- 
tekening, als bewijs, is waardevol voor deze 
medewerkers. Zij zien het als een blijk van 
waardering. Dat is het ook, het is niet niks. 

Succesfactoren
Een goede voorbereiding is het halve werk, 
volgens Michiel. “Een goede werkvoorberei-
ding is zó belangrijk. Het gaat vaak mis 
wanneer mensen gaan improviseren. 
Daarnaast is alert leiderschap belangrijk. Kijk 
naar de ‘near-misses’ (bijna-ongevallen): wat 
kun je daaruit opmaken? En neem vervolgens 
actie om de werkwijze te verbeteren. En als 
laatste moet je je als leider realiseren, het 
werk gebeurt buiten, niet achter je beeld-
scherm. Zorg dan ook dat je je buiten laat 
zien. Zonder als een politieagent op te 
treden, want dan sla je de plank finaal mis.” 
Aannemer Keppel staat er precies zo in. 
Michiel: “Dat maakt dat we een goed team 
zijn samen. Ik ga voor nog meer veilige uren!”
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Safety Strategy 2025
TenneT’s safety visie is ‘Alle medewerkers 
elke dag weer veilig en gezond thuis laten 
komen’. Met andere woorden Zero Harm. 
Helaas komt onze visie nog niet tot uiting in 
onze prestaties. De Safety Strategy die TenneT 
onlangs heeft opgesteld, moet 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. Ons doel is het bieden van 
een veilige werkomgeving voor al onze 
medewerkers en de werknemers van onze 
(onder) aannemers op onze projecten.

Safety 
Roadmap
2025Omexom Contractor  

Safety Day
TenneT werd door haar partner Omexom 
uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan 
hun Contractor Safety Day. Wij vinden het 
heel erg belangrijk dat dit soort evenementen 
georganiseerd worden, om elkaar op te 
zoeken en de dialoog te voeren. Klik hier voor 
een sfeerimpressie.

Safety conference 
Portugal 
Eén van onze partners uit Portugal, Silva&Vinha, 
organiseerde 23 september een safety confe- 
rentie met haar stakeholders in de Portugese 
energiesector. Op verzoek van hen hebben 
wij via een video, aangegeven welke ontwik-
kelingen wij zien op het gebied van veilig-
heidscultuur en hoe wij daar mee om gaan. 
Klik hier voor de video.

Safety Top 2022
Om de dialoog met onze partners te stimu-
leren en te voeren organiseert TenneT in 
2022 twee Safety Tops waar onze executive 
board en leden van het senior leadership 
team het gesprek over safety en de daarbij 
horende dilemma’s, met onze partners, 
aangaan. 
De eerste Safety Top was georganiseerd voor 
onze offshore activiteiten en heeft in juli 
plaatsgevonden. In november staat de Safety 
Top voor contractors uit de ‘onshore’ sector 
in Duitsland op het programma. Begin 2023 
die voor Nederlandse contractors ‘onshore’. 
Lees hier meer over het hoe en waarom van 
de Safety Top.

Energy Safety Festival 
verplaatst naar april 2023
Door een brand op de NBC Nieuwegein 
congreslocatie, is deze locatie helaas 
niet beschikbaar voor het Energy Safety 
Festival dat gepland stond voor 4 okto- 
ber. Daarom is besloten om het Energy 
Safety Festival van 4 oktober te ver- 
plaatsen naar dinsdag 18 april 2023.
Wie zich al had geregistreerd voor  
4 oktober heeft inmiddels een e-mail 
ontvangen. Het is mogelijk de registratie 
mee te nemen naar april 2023. We hou- 
den u via deze newsletter op de hoogte.

Safety Roadmap 2025
De Safety Strategy 2025 is vertaald naar de 
Safety Roadmap 2025, die per resultaat- 
gebied specifieke acties aangeeft om onze 
ambitie, Zero Harm, te realiseren. Klik hier 
voor meer informatie.

https://www.youtube.com/watch?v=bwaCT1Lou7g
https://vimeo.com/758975687/d079ccb018
https://www.tennet.eu/nl/about-tennet/safety-bij-tennet
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Overlast door storing in Flevoland
Vrijdagmiddag 2 september jl. heeft op twee hoogspanningsstations van TenneT in Flevoland enige tijd brand gewoed. Zowel 
in Dronten als Lelystad was de brandontwikkeling te zien. Ook op de tussenliggende hoogspanningslijn was rookontwikkeling 
te zien, waarbij een lijn ook smeulde en lager hing dan gebruikelijk.

De hulpdiensten rukten massaal uit en uit 
voorzorg werd onder meer een aantal wegen, 
waaronder een gedeelte van de A6 afge-
sloten. Het incident begon om 15.10 uur. Er 
was een forse spannningsdip op het net. Een 
kortsluiting in het systeem kon door tech-
nisch falen niet snel worden gestopt, waar-
door de verbinding overbelast en oververhit 
raakte. Tevens viel op verschillende plekken 
in het gebied de elektriciteit uit. Binnen een 
uur was de stroomvoorziening door TenneT 
in samenwerking met de regionale netbe-
heerder weer nagenoeg volledig hersteld. 

Overlast
De stroomstoring leidde in de omgeving tot 
de nodige overlast. Treinen vielen uit, mensen 
zaten vast in liften, winkels moesten sluiten 
en in een attractiepark Walibi vielen de 
attracties uit. Op de regionale wegen 
ontstonden op diverse plekken files.
Het onderzoek naar de oorzaak van deze 
storing is in gang gezet. TenneT is opgelucht 
dat zich geen persoonlijke ongelukken 
hebben voorgedaan. Op station Lelystad 
waren mensen aan het werk toen de kortslui-
ting begon, maar gelukkig is menselijk leed 
bespaard gebleven. Bekijk hier de berichtgeving in het NOS-journaal en Omroep Flevoland.

https://www.youtube.com/watch?v=b3JhTOmLOdk
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Onveilige situatie bij conserverings- 
werkzaamheden aan mast
Beschrijving van het incident
In het project A300 Westküstenleitung 
werden aan een hoogspanningsmast 
conserveringswerkzaamheden uitgevoerd. 
Ter plaatse werd de volgende onveilige 
situatie vastgesteld:
•  Voldoende kennis over het gebruik van de 

reddingsmiddelen kon niet worden 
aangetoond door de werkploeg die het 
werk uitvoerde.

  Uit een praktijktest ter plaatse bleek dat de 
medewerkers deels niet vertrouwd waren 
met het reddingsconcept en het gebruik 
van de reddingslijn. Ook beschikten ze niet 
over alle voorzieningen die voor het 
betreffende reddingssysteem vereist zijn.

•  Er werden tekortkomingen in de 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
(PBM’s) tegen vallen van een hoogte 
geconstateerd. 

 -  De volledige beschermingsuitrusting was 
in hoge mate vervuild met verf, zodat de 
veiligheidsfuncties niet meer konden 
worden gegarandeerd.  

 -  Voor de afzondelijke PBM’s waren geen 
geldig keuringsbewijzen aanwezig en de 
productlabels van de PBM’s waarop de 
houdbaarheid (verwijderingsdatum) 
vermeld staat, waren nog maar deels of 
helemaal niet meer leesbaar.

•  Er werd een driedelige multipurpose- 
schuifladder gebruikt, die niet was voor-
zien van een geldige keuring.

Op basis van de genoemde gebreken 
werden de conserveringswerkzaamheden 
gestaakt.
 
Onderstaande foto’s dienen om een beter 
beeld te vormen: 
1.  PBM’s  vervuild met verf
2.  Onleesbare productlabels van PBM
3. Beschadigd productlabel van PBM
4.  Label slechts deels leesbaar en geen 

duidelijke keuring
5.  Ladder niet gezekerd tegen wegglijden
6.  Geen keuringssticker aanwezig

1

2

3

5

4

6
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Basismaatregelen voor aanvang van de 
conserveringswerkzaamheden
•  Actuele risicobeoordeling en de bijbeho-

rende bedieningsinstructies én het bewijs 
van ontvangen instructie moeten ter 
plaatse beschikbaar zijn.

•  Er moet een reddingsplan beschikbaar 
zijn.

•  Het reddingsmateriaal moet op de locatie 
van de mast gereed zijn voor gebruik.

•  Voor alle ingezette werknemers moet een 
bewijs van instructie/training in het gebruik 
van reddingsmiddelen of het redden van 
hoogte en beschikbaar zijn. 

•  De arbeidsgeneeskundige geschiktheid 
voor werkzaamheden met valgevaar moet 
worden getoetst en bevestigd.

•  Al deze bewijzen moeten in de veilig-
heidspas (in Nederland in het DVP) worden 
vermeld.

•  Keuringscertificaten voor alle PBM’s moeten 
volledig gedocumenteerd zijn, inclusief het 
jaarlijkse deskundigenonderzoek.

•  PBM’s moeten zijn voorzien van een 
geldige keuringssticker. Als alternatief 
kunnen de keuringscertificaten ter plaatse 
worden bewaard. Keuringscertificaten 
moeten duidelijk aan het betreffende 

arbeidsmiddel kunnen worden 
toegewezen.

•  Indien van toepassing kunnen in de 
risicobeoordeling kortere inspectie-inter-
vallen worden gespecificeerd, aangezien 
alle PBM’s onder zware omstandigheden 
(bijv. blootstelling aan verf) worden 
gebruikt.

•  Steunladders moeten tegen uitglijden aan 
de mast worden bevestigd en moeten ten 
minste 1,00 m hoger reiken dan het punt 
van waarop van de ladder wordt gestapt. 
De ladders moeten zijn voorzien van een 
geldige keuringssticker. 
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Onveilige situatie ontstaan doordat een  
jager met zijn geweer een landmeter  
(fauna-inventarisatie) in het vizier nam
Incident:
Tijdens een inventarisatie ’s avonds laat/ 
’s nachts (van o.a. uilen, vleermuizen, 
amfibieën) ter voorbereiding op het vast- 
stellingsbesluit werd een landmeter door een 
jager met zijn geweer in het vizier genomen 
en niet direct herkend als mens.

Aanbevolen maatregelen:
•  Lokale jagers dienen voor aanvang van de 

maatregelen door TenneT via de bevoegde 
(lagere) jachtautoriteiten te worden 
geïnformeerd.

•  Bovendien moet de bevolking via beschik-
bare informatiekanalen worden geïnfor-
meerd over de inventarisatiemaatregelen, 
bijvoorbeeld door middel van diverse 
displays, spandoeken, borden, enz.

•  De bureaus voor milieuplanning nemen dit 
gevaar op in hun risicobeoordelingen en 
voegen als risicobeperking het dragen van 
veiligheidskleding tijdens inventarisatie-
werkzaamheden toe.



Welkom

Incidenten onderzoek

Laatste nieuws

In gesprek met

Links

Nieuwsbrief contractors TenneT November 2022

10

Dodelijk ongeval bij het lossen van  
onderdelen van een tijdelijke mast
Op woensdagmiddag 13 juli 2022 ontvingen wij het droevige bericht van een ernstig arbeidsongeval met dodelijke afloop bij 
een van onze aannemers. Het ongeval gebeurde tijdens het lossen van on-derdelen van een tijdelijke mast op een bouwplaats 
voor het uitbreidingsproject van het elektriciteitsnet Emden/Ost-Conneforde.

De politie en het Openbaar Ministerie hebben 
een onderzoek ingesteld naar de toedracht 
van het ongeval. Waar mogelijk zal TenneT 
ondersteuning verlenen bij dit onderzoek. 
Ons medeleven gaat uit naar de familie, 
vrienden en collega’s van het slachtoffer.

De volgende maatregelen werden direct 
genomen
• Beveiliging van de plaats van het ongeval
• In gang zetten van eerste hulpmaatregelen
• Informeren van relevante autoriteiten
• Instellen van een ongevalsonderzoek
•  Gemeenschappelijke interne en externe 

afstemming tussen het bouwbedrijf en 
TenneT.

Aanbevelingen
Op dit moment wordt onderzoek gedaan 
naar de oorzaken en achtergronden van het 
ongeval. Het is nu nog niet mogelijk om 
concrete aanbevelingen te doen.
Het uitvoeren van een passende en adequate 
risicobeoordeling en het uitvoeren van een 
reeks controle controlemaatregelen om de 
kans op en de gevolgen van incidenten is 

essentieel bij het voorkomen van incidenten 
als deze, dit proces omvat:
• Een goede (werk)voorbereiding
•  Het vóór aanvang van de werkzaamheden, 

tijdens een start-werk bespreking, 
bespreken van de mitigerende maatre-
gelen welke uit de risicobeoordeling naar 
voren zijn gekomen, met het personeel dat 
de werkzaamheden feitelijk gaat uitvoeren,

•  Het direct, vóór aanvang van de werk-
zaamheden, uitvoeren van een LMRA (Last 
Minute Risk Analysis) en, ter plekke, 
nogmaals te beoordelen of aan alle 
(wettelijke en “Best Practice”) voorwaarden 
is voldaan

•  Het tijdens de uitvoering doorlopend 
toezien op eigen veiligheid, maar ook op 
de veiligheid van een ander.

Foto van de plaats van het ongeval
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220-110 kV Transformator gekanteld  
tijdens transport

Beschrijving van het incident
Op 7 september 2022 is aan het eind van 
een lang transport vanuit Kroatië, een 
transformator met dieplader door de weg 
gezakt en gekanteld. Dit gebeurde tijdens het 
laatste deel van het transport, van de tijdelijke 
loskade in Tytsjerk (provincie Friesland) naar 
het 220 kV-station Louwsmeer.
 
Voor de laatste 1.000 meter, die gedeeltelijk 
over een particuliere met beton verharde weg 
en openbare asfaltweg voert, is de transfor-
mator op een hiervoor speciaal toegeruste 
dieplader gezet. Voorafgaand aan dit incident 
was deze route, die over veengrond voert, 
door een gespecialiseerd bedrijf onderzocht 
op draagkracht en bereikbaarheid. De met 
beton verharde weg was verstevigd met 
speciale transportplaten en getest met 250 ton 
ballast. Dezelfde route was de dag daarvoor 

al gebruikt voor het afvoeren van de oude 
transformator. 
Door nog onbekende oorzaak is de combi-
natie (transformator en dieplader) weggezakt 
en gekanteld. Als gevolg hiervan is de 
waterleiding naar het nabijgelegen woonhuis 
gesprongen. 

Onderzoek
Op dit moment is nog niet duidelijk of er 
milieuschade is. Zoals het er nu naar uitziet, 
is er geen olie, diesel of andere vloeistof 
gelekt. Nader onderzoek moet hier meer 
duidelijkheid over geven. 
De transporteur en de leverancier hebben in 
samenwerking met TenneT een onderzoek 
opgestart naar de oorzaken van dit incident. 
Daarnaast is een actie uitgezet hoe we de 
combinatie op een veilige manier kunnen 
bergen. 
Bij dit incident heeft niemand lichamelijk letsel 
opgelopen. Tegelijkertijd heeft dit incident op 
veel betrokkenen een diepe indruk gemaakt. 
Dit werd o.a. versterkt door het besef dat 
vlak voor het kantelen van de combinatie, er 
nog mensen dicht naast liepen, dat wil 
zeggen binnen de “line of fire”.
Direct na het incident is de plek ontruimd en 
afgezet. Andere nutsvoorzieningen zijn 
gecontroleerd op schade. Tevens is bewa-

king georganiseerd (24/7) en is een alterna-
tieve route naar de aangelegen woonboerderij 
aangelegd. Het waterbedrijf heeft de water-
voorziening inmiddels weer hersteld. 

Aanbevelingen
Mogelijke aanbevelingen voorafgaand aan 
het onderzoek: 
•   Wees je ervan bewust dat ondanks een 

goede voorbereiding en getroffen maatre-
gelen, er toch omstandigheden kunnen zijn 
die kunnen leiden tot dergelijke situaties; 

•   Zorg ervoor dat, ondanks alle maatregelen, 
niemand zich naast de oplegger bevindt. 
(Eén van de 8 Life-Saving Rules luidt 
“Houd jezelf en anderen uit de line of fire” 
en dit geldt uiteraard ook voor omstanders 
en pers).
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Offshore Safety Top: samen op weg naar 
een proactieve, veilige cultuur
Wij hebben een enorme opgave: zorgen dat het licht blijft branden voor bijna 43 miljoen gebruikers in Nederland en Duitsland. 
Met het oog op de energietransitie misschien wel onze grootste opgave ooit. En dat vraagt onze aandacht voor veiligheid meer 
dan ooit. Verkennen van nieuwe manieren van samenwerken, is daarbij essentieel.

In juli organiseerde TenneT een 
Safety Top om de leiders van 
onze offshore contractors 
opnieuw te ontmoeten. Met het 
doel om als gelijkwaardige 
partners en initiatiefnemers 
samen de volgende stap in 
veiligheid te zetten.

Beweging
We zoeken nieuwe manieren om te 
werken aan het elektriciteitsnet van 
de toekomst. En dat doen we niet 
alleen. Onze contractors spelen 
een belangrijke, zo niet belang-
rijkste, rol in de uitvoering van 
die taak. Oscar van Aagten 
(foto boven) is als Corporate 
Program Manager Safety altijd 
op zoek naar hoe iets beter kan. 
Oscar: “Waar ik naar streef is een 
beweging, waarmee we samenwerken 
aan vernieuwde, proactieve veilige cultuur. 
Ouderwets denken als in ‘u vraagt, wij 
draaien’, is echt voorbij. Om die nieuwe 
beweging op gang te krijgen probeer ik zo 

veel mogelijk initiatieven te koppelen 
aan ons ‘Safety needs our 

Energy-beweging’. Een ontwik-
keling op het gebied van safety 
leadership, die wij samen met 
AMI Consultancy hebben 
opgezet. En waarvoor ik 

Christian Schütte (foto onder) 
benaderd heb.”

Gelijkwaardigheid
Christian werkt als consultant bij AMI 

Consultancy: “Ik bijt mij graag vast 
in dit soort vraagstukken. Wat 
heeft een organisatie nodig om 
die volgende stap te zetten. 
Samen met opdrachtgevers 
bouwen aan veilige culturen. 
TenneT is groot en complex, 

echt samenwerken, op basis van 
gelijkwaardigheid, is cruciaal om 

veiligheid naar een hoger plan te tillen.” 
Het gaat er volgens beide heren niet om dat 
alleen TenneT de veiligheidsregels bepaalt, 
maar dat contractors, samen met TenneT, de 
lijnen uitzetten. Werken vanuit partnership 

dus. Gezamenlijk eigenaarschap tonen, 
elkaar daarbij versterken, om voor de 
medewerkers buiten een zo veilig mogelijke 
werkomgeving creëren. Om hier een goed 
begin mee te maken kwamen verschillende 
leiders uit de offshore sector in juli bij elkaar in 
de koepelgevangenis in Arnhem.

Enorme bereidwilligheid
Oscar: “We willen toe naar een omgeving 
waarin we sleutelen aan onze manier van 
samenwerken. Met een gezamenlijk motto: 
samen prioriteiten stellen over wat veiliger 
kan en moet. Onze initiatieven moeten de 
persoon die buiten werkt echt bereiken.” 
Door contractors mee te nemen, als een 
soort interne collega’s, bereik je veel meer. 
De Safety Top laat zien dat de bereidwillig-
heid van leiders, om samen de volgende stap 
te zetten, er is. Er was een open sfeer waarin 
mensen zich kwetsbaar opstelden en ook 
kritisch naar zichzelf keken. Christian: “De 
uitspraak ‘the risk is in the room’ galmt nog 
steeds na in mijn hoofd. We zagen diverse 
leiders, vanuit TenneT maar ook vanuit de 
contractors, die de stap naar voren zetten in 
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hun presentaties of tijdens de gesprekken 
over hoe verder.”

Werkgroep
En nu is het tijd om door te pakken. Het is 
belangrijk om gezamenlijk op te trekken, de 
spelregels te bepalen en één team te vormen 
als het gaat om veiligheid. Dat bereik je niet in 
één dag. Oscar: “We gaan nu in een kleine 
werkgroep met elkaar werken aan thema’s 
die we gezamenlijk belangrijk vinden. Ik ben 
heel blij om te zien dat mensen uit zichzelf 
opstaan om zich aan te melden. Dat geeft 
alleen maar aan dat er vertrouwen is en dat 
we op de juiste weg zijn.” De mensen in de 
werkgroep bepalen zelf wat aandacht nodig 
heeft. Dat zijn één of twee onderwerpen, 
waar heel gericht aan gewerkt wordt. Vaak 
wordt er oplossingsgericht gedacht, om er 
morgen mee verder te kunnen. Christian: 
“Maar wij hebben juist behoefte aan mensen 
die ontwikkelgericht denken. Die verder 
denken dan morgen, zodat collega’s buiten 
er structureel voordeel van hebben.”

Stip op de horizon
Er is geen draaiboek, in de loop van de tijd 
moet duidelijk worden wat het effect is van 
de stappen die nu gezet worden. Christian: 
“De weg ernaar toe is zeker niet in beton 
gegoten, maar we hebben zeker wel een stip 
op de horizon. Over pakweg anderhalf jaar 
moeten we wel resultaat zien van onze 
inspanningen. Dus aantoonbaar meer samen 
proactief optrekken op het gebied van 
veiligheid. Met als resultaat in minder inci-
denten/ongevallen buiten. Ons doel is dat we 
echt ervaren dat de onderlinge band sterker 
is. En dat we aan de voorkant verwachtingen 
duidelijker naar elkaar uitspreken en daar 
vervolgens samen structureel opvolging aan 
geven.”

Op 24 november staat de Safety Top voor con-
tractors uit de ‘onshore’ sector in Duitsland 
op het programma. 7 februari 2023 die voor  
Nederlandse contractors ‘onshore’.  
Oscar: “Het wordt geen een op een kopie 
van de offshore Safety Top in juli. Bij onshore 
spelen andere onderwerpen, we vinden het 
belangrijk om de agenda daarop aan te 
passen. In de uitnodiging vragen we ook om 
zelf thema’s aan te dragen, zodat het 
programma goed aansluit. De komende 
weken worden druk met alle voorbereidingen. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook 
tijdens deze dagen mooie stappen voor-
waarts zetten”, besluit Oscar.

Lees hier het verslag en hier de oogst (beiden 
Engelstalig).

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-10/Offshore%20Safety%20Top%202022%20Highlight%20report.pdf
https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-10/Offshore%20Safety%20Top%202022%20Harvest.pdf
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Links
Life-Saving Rules 

Safety Culture Ladder 

Safety at TenneT 

Contractor Management

https://www.tennet.eu/nl/node/1322
https://www.tennet.eu/nl/about-tennet/safety-tennet/safety-culture-ladder
https://www.tennet.eu/nl/about-tennet/safety-bij-tennet
https://www.tennet.eu/nl/about-tennet/safety-tennet/contractor-management
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