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Partners  
in safety

Voorwoord

Lees meer Grid Service 
vangnetteam

15
Lees meerSafety Top Onshore 

Germany Lees meer Omgevallen  
bouwmachines

Explosie kabeleind- 
sluiting

Start of the Year 
Safety MeetingLees meer

Oscar van Aagten

Net voor de afsluiting van het jaar, hebben we samen met ons 
Safety-team weer een mooie Contractor Newsletter gemaakt. Vol 
met informatie over diverse onderwerpen, zoals een sfeerverslag van 
een geslaagde Safety Top in Mainz, Duitsland waar senior leaders 
van TenneT en Duitse partners met elkaar “auf Augenhöhe” spraken 
over veiligheid voor de “workers in the field”. 

Verder is er nieuws met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de 
SCL- standaard en een aantal incidenten die we graag met jullie 
willen delen. 

Hoe bouw je aan een goede samenwerking en 
deel je kennis? Lees snel hoe wij dat willen 
invullen tijdens de Start of the Year Safety 
Meeting, op pagina 15. 

Vanaf deze plek wil ik iedereen hele fijne 
feestdagen toewensen. Met veel warmte van 
vrienden en familie, ook tijdens deze energie-
crisis. Maak er wat moois van en tot in het 
volgende, hopelijk nog veiliger, jaar.

3 8 10
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Laatste nieuws
TenneT sluit in 2022 meerjarige raamovereenkomsten met  
EU-300, EU-301 en EU-302 partners
Vol trots heeft TenneT het afgelopen half 
jaar meerjarige raamovereenkomsten 
gesloten met bedrijven die werkzaam-
heden gaan uitvoeren in het kader van 
Technical & Spatial services (EU-300), 
bovengrondse hoogspanningsverbin-
dingen (EU-301) en kabelverbindingen 
(EU-302) in Nederland. 

De focus van deze meerjarige raamover-
eenkomsten ligt op het ontwikkelen van 
partnerships door langdurige en inten-
sieve samenwerking. Binnen deze part- 
nerships zal ook veel aandacht zijn voor 
het ontwikkelen van veiligheid standaarden 
en de manier van samenwerken. Wij gaan 
er van uit dat een hechtere samenwerking 
met onze partners een positieve bijdrage 
gaat leveren aan een betere Safety perfor- 
mance! 

We kijken er tevens naar uit om de succes- 
volle samenwerking van het afgelopen 
jaar met onze EU-303 partners (Stations), 
in 2023 verder uit te breiden.

EU-303 partners: 
SPIE Nederland, Heijmans, Omexom, 
Volker Energy Solutions, Croonwolter&dros 
en Mobilis (SC&M), Acciona, H&MV 
Engineering en Efacec. 

EU-300 partners:
Arcadis-DNV (samenwerking), E-MERGE 
(samenwerking van Antea, Bilfinger 
Tebodin, Witteveen+Bos), WSP, Sweco, 
Movares, Peutz en Ensol.

EU-301 partners:
Qirion, Volker Energy Solutions, SPIE 
Nederland.

EU-302 partners:
Heijmans, Volker Energy Solutions, BAM 
Energie & Water, Van Gelder Kabel- 
leiding- en Montagewerken, A.Hak 
Electron en NRG (combinatie Alsema, 
Denys, Van Vulpen).

Harmonisatie van HSE voor- 
schriften voor TenneT Onshore 
activiteiten Duitsland
De “Anlage SHE” van Grid Field Operations 
Onshore Germany (GFO-G), die ook voor 
onze unit Large Projects Germany (LPG) werd 
toegepast, alsmede de aanvullende voorschrif- 
ten van Large Projects Germany (LPG) en de 
SHE-eisen van Large Projects DC (LPD) zijn 
samengevoegd tot één document. Dit was 
een belangrijke stap op weg naar harmoni-
satie voor onze Duitse onshore activiteiten.

Het nieuwe document heet nu “Functional 
Directive TenneT HSE Requirements - 
Onshore Germany”. Het bevat enerzijds 
informatie over het TenneT HSE-beleid, de  
HSE-principes (moed, verbinding en eige-
naarschap) en algemene principes, bijvoor-
beeld over samenwerking in partnerschap. 
Verder zijn eisen geconcretiseerd op basis 
van empirische data van de afgelopen jaren 
en aangevuld met bevindingen uit relevante 
ongevallenanalyses.
Om tot een eenduidig begrip van het nieuwe 
document te komen, is begin 2023 een 
uitwisseling van ervaringen met veiligheids- 
en gezondheidscoördinatoren en veiligheids-
specialisten van aannemers gepland. De 
nieuwe TenneT HSE-eisen onshore Duitsland 
vindt u binnenkort op onze homepage.

https://www.tennet.eu/nl/safety-bij-tennet/safety-health-environment-she-voorschriften


Incidenten onderzoek

Safety Culture Ladder

Welkom

Laatste nieuws

In gesprek met

Links

Nieuwsbrief contractors TenneT December 2022

3

TenneT Safety Top Onshore Germany
Meer veiligheid dankzij sterke band met partners
Intensieve uitwisseling en interessante resultaten tijdens de de tweede TenneT Safety Top, dit keer gericht op de Onshore 
business in Duitsland. TenneT hecht grote waarde aan het voeren van het gesprek over veiligheid met de directies van haar 
belangrijkste partners en het uitwisselen van ervaringen. Daarom heeft TenneT de Safety Top voor de Duitse Onshore partners 
georganiseerd. 

Tijdens de opening van de Safety Top op  
24 november jl. in Mainz benadrukte TenneT 
COO Tim Meyerjürgens het belang van deze 
dialoog. Hij verwees naar de uitdagingen met 
betrekking tot de energietransitie en de 
toenemende druk om onze ambities te 
realiseren. “Tijdsdruk zal er altijd zijn en druk 
op de kosten zal ook blijven, voor wat betreft 
veiligheid zullen we nooit compromissen 
sluiten. Veiligheid verdient alle aandacht en 
daarom is het gesprek daarover zo belangrijk 
voor onze partners en voor TenneT.” 
Om de verbinding met elkaar aan te gaan 

stelt Tim voor elkaar te ‘duzen’ en bij de 
voornaam aan te spreken. Met een groot 
applaus wordt dit voorstel ontvangen door de 
deelnemers. Arina Freitag, CFO TenneT, gaf 
aan dat de jaarlijkse investering van TenneT 
van ongeveer 6 miljard mogelijkheden en 
kansen biedt. 

Daarna deelden Georg Praehauser, Director 
LPG, Peter van der Burg, Associate Director 
GFO-G en Richard Gort, Director GFO, de 
gemeenschappelijke boodschap om een 
sociaal veilige omgeving te creëren door 

nieuwsgierig te blijven, naar elkaar te luisteren 
en je kwetsbaar op te durven stellen, “bekijk 
veiligheid vanuit je persoonlijke perspectief.” 

Meer dan 100 deelnemers
De Safety Top Onshore Duitsland, met meer 
dan 100 deelnemers, was erop gericht van 
elkaar te horen en te begrijpen wat een ieder 
beweegt, waar de zorgen liggen en hoe we 
elkaar beter kunnen ondersteunen om in de 
uitvoering veilig te blijven werken. 
Manon van Beek, CEO TenneT, benadrukt: 
“Veiligheid in werkzaamheden is ‘Chefsache’. 
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Wij als senior leaders hebben en voelen de 
verantwoordelijkheid om leiding te geven, te 
luisteren en te leren. Dagelijks geven we 
opnieuw aandacht aan veiligheid door onder 
andere onze Life-Saving Rules te bena-
drukken. Ik vind het belangrijk dat alle 
medewerkers elke dag veilig thuiskomen.”

Leiderschap in veiligheid
Guido Seifen, lid Raad van Bestuur van 
Omexom Hochspannung GmbH, gaf zijn 
persoonlijke invulling bij het thema leider-
schap in veiligheid. Zijn overtuiging is dat 
veiligheid alleen bereikt kan worden als er een 
langdurig commitment van het topmanage-
ment is door te blijven communiceren en te 
investeren. Een voorbeeld van deze investe-
ring is de ontwikkeling van hun trainingscen-
trum, waar regelmatig oefeningen worden 
gehouden en waar ongevallen worden 
nagespeeld en besproken. Omexom stelt dit 
trainingscentrum ook beschikbaar voor 
andere organisaties. Omexom is het eerste 
Duitse bedrijf dat trede 4 gecertificeerd is op 
de Safety Culture Ladder. 

Zijn presentatie werd gevolgd door Simon 
Konzelmann, Head GFO-G-XS bij TenneT. Hij 
benadrukte het belang om gezamenlijk te 
leren van incidenten en kleine voorvallen. 
Daarnaast gaf Simon aan dat iedereen de 
mogelijkheid heeft om de ‘STOP-regel’ toe te 
passen bij een onveilige situatie. 
Peter Wardinghus, algemeen directeur van 
Aarsleff Grundbau, sloot af met zijn bijdrage 
over de manier waarop zijn bedrijf omging 
met een dodelijk bedrijfsongeval. Zijn bood-
schap is om medewerkers aan te moedigen 
en dilemma’s bespreekbaar te maken. “Maak 
veiligheid persoonlijk en bouw een vertrou-
wenscultuur op.”

Tim gaf aan dat TenneT, een paar jaar 
geleden, zich realiseerde dat wij onze 
partners in de keten niet goed konden 
bereiken. “We hebben toen veel manieren 
onderzocht om het beter te doen en kwamen 
met de invoering van de Safety Culture 
Ladder waarin ook het culturele aspect is 
opgenomen. Het resultaat dat we zien is dat 
de cultuur bij onze (onder)aannemers aan het 
veranderen is, dat medewerkers dat over-
nemen en nu is het onze gezamelijke verant-
woordelijkheid dat dit wordt doorgegeven.  
Dit is een proces dat onze inspanning nodig 
zal blijven hebben om met elkaar de volgende 
trede te nemen.”

Veiligheid een zaak van samenwerking
De tweede helft van de dag werd geopend 
door Manon van Beek en Tim Meyerjürgens. 
Zij gingen met alle partners in gesprek in de 

vorm van een “ask each other anything”- 
dialoog. Daaruit kwamen interessante vragen 
naar boven die goede aansluiting vonden bij 
de break-out sessies. Verdeeld over zeven 
groepen gingen de deelnemers in twee 
rondes in gesprek over onderwerpen als 
veiligheidscultuur, morele versus juridische 
verantwoordelijkheid, regels en leerpotentieel 
en mentale gezondheid stonden centraal. 

Aan het einde van de Safety Top onder-
streepte Manon van Beek hoe actieve 
deelneming nieuwe inzichten heeft gegeven; 
“We hebben met elkaar gesproken over 
leiderschap in veiligheid en ook de daarbij 
behorende verantwoordelijkheden. In het 
Engels spreken we over responsibility, maak 
daarvan response en ability om te blijven 
leren en te anticiperen. Daarbij hoort ook 
‘vertrouwen.’ 

Een kenmerk van vertrouwen is dat je het 
eerst geeft voordat je het terug krijgt. Een 
pro-actieve veiligheidscultuur krijg je door je 
te richten op de mindset van mensen en de 
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’zachte’ kant van veiligheid. Voel je je 
veilig genoeg om je uit te spreken in 
bijvoorbeeld een andere taal?

Zeer eenvoudig, zeer moeilijk!
Manon gaf een toelichting op haar quote: 
“Ganz einfach, ganz schwierig! Veel zaken 
zijn logisch en algemeen bekend, in het 
Nederlands spreekt men van gezond 
boerenverstand. In het Duits zeggen we 
gesunde Menschenverstand. Om een 
situatie gemakkelijker te maken, bekijk het 
persoonlijk; wat zou je doen als het je 
man of kind betreft? Wat moeilijk is, zijn 
de kleine dingen die simpel zijn. Veiligheid 
is een mentaliteit. Het moet een gewoonte 
worden en dat maakt het moeilijk. 
Vandaag hebben we het bewijs geleverd 
dat het gesprek met elkaar er zeker toe 
doet en dat veiligheid een zaak van 
samenwerking is. De treden van de Safety 
Culture Ladder beklimmen we samen. Dit 
vraagt om leiderschap en wederzijds 
vertrouwen, alsmede de bereidheid om te 
luisteren en te leren want Safety needs 
our energy.”

Alle bevindingen en toelichtingen die 
horen bij de break-out topics van deze 
Safety Top zijn verwerkt in een Harvest 
Report. De volgende Safety Top voor 
Onshore Nederland staat gepland op  
7 februari 2023 in Arnhem.

Op 19 oktober 2022 kregen negen mede-
werkers van TenneT uit Nederland en 
Duitsland de kans om het Onboarding-Center 
van het chemische bedrijf LyondellBasell AG 
op de locatie Wesseling te bezoeken. 
LyondellBasell AG heeft in 2021 de Duitse 
prijs voor bedrijfsveiligheid (Deutscher Arbeits- 
schutzpreis) in de categorie ”strategisch“ 
voor haar concept ”contractor-onboarding“ 
gewonnen. Het concept werd voor de eerste 
keer in 2018 tijdens een grote fabrieksrevisie 
met enkele duizenden opdrachtnemers 
toegepast en dan verder ontwikkeld. Ook dit 
jaar heeft het opnieuw zijn waarde bewezen 
bij de revisie van de fabriek. Doel van het 
concept is de kwalificatie en praktische vaar- 
digheden van de opdrachtnemers vooraf te 
controleren en te waarborgen.

Praktische kwalificatie 
Aan de basis ligt een opleidingspakket dat 
aan de opdrachtnemers enkele weken voor 
het begin van de werkzaamheden wordt 
verstrekt om hun werknemers voor te 
bereiden. Eerst wordt een theoretische test 
online uitgevoerd aan de hand van een 
vragenlijst. Na het slagen voor de theoreti-
sche test wordt de praktische kwalificatie 
vervolgens ter plaatse in een testcentrum 
(onboarding center) gecontroleerd aan de 
hand van verschillende praktische tests. Zo 
worden bijvoorbeeld de regels voor het veilig 
hijsen van lasten, de veilige en correcte 
montage van flenzen, de instructies voor 

hogedrukreiniging of de behandeling van 
vorkheftrucks gecontroleerd. Na het slagen 
voor de test is de werknemer van de opdracht- 
nemer bevoegd om de werkzaamheden uit te 
voeren. Oscar van Aagten, leider van de 
werkgroep contractor management bij 
TenneT vat samen: “Leren van anderen is 
heel belangrijk om jezelf te verbeteren. Dit 
bezoek gaf ons nieuwe ideeën en suggesties 
voor de verdere ontwikkeling van ons onboar- 
dingproces”. Benjamin Behrendt, SHE-Advisor 
bij TenneT voegt eraan toe: “Ik ben overtuigd 
van dit systeem en ben uiteraard zeer geïnte- 
resseerd om een soortgelijk systeem hier bij 
TenneT in te voeren”

Onboarding van aannemers

Samen in Safety 
Leadership
Het intranet van TenneT kent een rubriek 
“TenneT Talk”, waarin TenneT-collega’s in 
een video een onderwerp aansnijden 
wat hen bezighoudt. In een van deze 
video’s vertellen Stijn Gelderblom, Busi- 
ness Unit Manager bij SPIE en Vincent 
Hassfeld, Head Large Projects Nether-
lands Area West op een persoonlijke 
manier over het belang van veiligheid. 
Hun wens is het veiligheidsbewustzijn in 
projecten te vergroten en incidenten te 
voorkomen die zich kunnen voordoen.  
Alert blijven op veiligheid vergt moed: 
jezelf durven uitspreken en beslissingen 
nemen die grote gevolgen kunnen hebben 
voor kosten, planning en vertragingen. 

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-12/Onshore%20Safety%20Top%20Germany%20Harvest_EN.pdf
https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-12/Onshore%20Safety%20Top%20Germany%20Harvest_EN.pdf
https://www.lyondellbasell.com/de/wesseling-site/
file:///\\ka-dc02.alfa.local\data$\afdeling\CSS\Algemeen\19.%20Communicatie\Contractor%20Newsletter\Contractor%20Newsletter%202022\Contractor%20Newsletter%20december%202022\Preisträger%202021%20(deutscher-arbeitsschutzpreis.de
https://vimeo.com/766819866/06080fb6d7
https://vimeo.com/766819866/06080fb6d7
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Groepsinterviews bij Safety 
Culture Ladder audits 
toegestaan

NEN heeft besloten dat het toegestaan is om 
groepsinterviews te houden bij SCL-audits, 
mits er sprake is van een auditteam. Zowel 
certificerende instellingen als gecertificeerde 
organisaties vinden deze methode een goede 
aanvulling. 

Bij het houden van groepsinterviews gelden 
de volgende voorwaarden:
•  De kwaliteit van de groepsinterviews moet 

tenminste gelijk zijn aan de kwaliteit van 
individuele interviews; 

•  Groepsinterviews moeten een aanvulling 
zijn op de individuele interviews, groepsin-
terviews mogen niet dienen als vervanging 
van de individuele interviews; 

•  Groepsinterviews hebben geen invloed op 
de totale audittijd besteding; 

•  In het auditrapport moeten de namen zijn 
vermeld van alle deelnemers aan een 
groepsinterview; 

•  De groep te interviewen personen mag uit 
maximaal 10 personen bestaan; 

•  De auditoren moeten bij de groepsinter-
views zorgen dat alle aanwezigen bij het 
interview worden betrokken, ook dient 
iedereen zijn/haar mening te kunnen uiten; 

•  Een leidinggevende moet aanwezig zijn bij 
een groepsinterview ter beoordeling van 
het auditteam. 

GCVB stelt de overgang naar trede 3 op 
de Safety Culture Ladder uit tot 2025 
Ondertekenaars van de Governance Code 
Veiligheid in de Bouw (GCVB) hanteren vanaf 
1 januari 2022 de eis trede 2 op de Safety 
Culture Ladder. Het doel hiervan is om het 
veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen 
de bouw te verhogen. 

De overgang van trede 2 naar trede 3 stond 
gepland voor 1 januari 2024, maar de GCVB 
heeft besloten deze overgang één jaar uit te 
stellen. Dit houdt in dat per 1 januari 2025 
trede 3 van de Safety Culture Ladder de eis 
is bij Veiligheid in Aanbesteding. De reden dat 
de GCVB dit besluit heeft genomen komt 
mede door de SCL-methodiek. 1 januari 
2025 sluit beter aan op het ritme van de 
Safety Culture Ladder. Certificaten, state-
ments en verklaringen zijn namelijk drie jaar 
geldig.

Vanaf 1 oktober 2022 SAQ Compact 
ook bij SCL Light toegestaan 
De Safety Culture Ladder kent verschillende 
producten: SCL Original, SCL, SCL Light en 
Approved Self Assessment. Wanneer u met 
Safety Culture Ladder aan de slag wilt, kiest 
u één van deze producten. Bij elk product 
behoort een assessment om de norm te 
kunnen toetsen. De keuze voor het product 
bepaalt welk assessment u kunt of moet 
gebruiken. NEN heeft twee assessments 
ontwikkeld, de verkorte assessment ‘SAQ 
Compact’ en de gedetailleerde assessment 
‘SAQ Extended’.
 
Tot voor kort was het niet mogelijk om de 
SAQ Compact toe te passen op SCL Light. 
De NEN heeft gemerkt dat het aantal te 
beantwoorden vragen en de moeilijkheids-
graad van de vragen in de SAQ Extended 
veel organisaties afschrikt, met als gevolg dat 
organisaties eerder de keuze maken voor 
Approved Self Assessment. NEN heeft 
daarom besloten vanaf 1 oktober 2022 SAQ 
Compact ook toe te staan bij SCL Light.  
 
Hoe zit het nu?
•  SCL Original > vrije keuze
•  SCL > vrije keuze
•  SCL Light > SAQ Compact (nieuw)  

of SAQ Extended
•  Approved Self Assess- 

ment > SAQ Compact.
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Statement
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.

Kehrer Planung
“Al voor de certificering stelden wij zeer hoge 
eisen aan een gezonde en veilige manier van 
werken en hadden wij ons zeer intensief 
beziggehouden met het thema arbeidsveilig-
heid, wat SCL voor ons betekent en hoe wij 
dit in onze werkomgeving kunnen toepassen. 
Wij zijn zeer trots dat dit nu officieel als 
certificering is erkend.
Op weg naar de certificering werden we 
uitstekend begeleid door onze coach. 

Een collega heeft het onderwerp op zich 
genomen en is als SCL-vertegenwoordiger 
beschikbaar voor het hele Kehrer-team voor 
vragen en suggesties. 
Als onderdeel van de certificering konden wij 
ons veiligheidsbewustzijn en onze werkcul-
tuur kritisch bekijken en ook aanpassen en 

optimaliseren. We zijn erg blij dat er ook iets 
voor het privé leven wordt meegenomen via 
SCL. Er is een uitwisseling over het thema 
veiligheid, het bevordert de saamhorigheid, 
we zijn waakzamer, observeren meer en 
hebben dus ook meer aandacht voor onze 
medemens in ons privéleven. 

Het zeer intensieve werk met de SCL heeft 
ons bewust gemaakt van het belang en de 
dagelijkse aanwezigheid van veilig werkge-
drag en de preventie van arbeidsongevallen 
en heeft blijvende positieve veranderingen 
teweeggebracht.”

SCL2.0. Doorontwikkeling van 
de SCL-standaard
De Safety Culture Ladder bestaat in zijn 
huidige vorm sinds 2012. De afgelopen tien 
jaar zijn er ontwikkelingen geweest in de 
toepasbaarheid van de standaard in de 
verschillende markten en landen. Een 
herziening op de inhoud van de standaard 
heeft nog niet plaatsgevonden. Maar daar 
komt verandering in. In de afgelopen jaren is 
NEN, samen met experts uit haar netwerk 
begonnen te onderzoeken hoe een herzie-
ning eruit kan komen te zien. 
Klik hier voor een uitgebreid persbericht dat 
gepubliceerd is op de NEN website.

Succesvolle SCL-audit TenneT
In oktober en november 2022 heeft NCI de 
jaarlijkse controle-audit van ons van ons SCL 
certificaat uitgevoerd. In Nederland bezocht 
NCI een hoogspanningsstation in Zwolle en 
de offshore werf in Hoboken (België) en had 
besprekingen op ons hoofdkantoor in 
Arnhem. In Duitsland bezocht NCI een 
hoogspanningsstation in “Unterweser”, een 
bouwplaats voor hoogspanningsmasten 
naast Conneforde en had het Webex-
bijeenkomsten met vertegenwoordigers van 
GFO-G en van het Duitse operationele 
HSE-Team.

De auditoren zagen dat dankzij ons 
verscherpte veiligheidstoezicht op de werk- 
locaties de veiligheid meer onder controle 

leek te zijn op de bezochte projectlocaties. 
Ook werd gewaardeerd dat we tijdens de 
audit direct hebben ingegrepen op het 
moment dat we onveilige handelingen of 
situaties constateerden. Hierdoor is onze 

SCL level 3 certificering verlengd. De volgende 
volledige audit staat gepland voor oktober 
2023. Momenteel laat TenneT meerdere 
projecten en bedrijfsonderdelen certificeren 
op SCL level 4.

mailto:safety%40tennet.eu?subject=
https://safetycultureladder.com/de-herziening-van-de-scl-scl-2-0/
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Explosie kabeleindsluiting bij verwijderen 
van luchtdruk in oliegevulde kabel
Op maandagmorgen 17 oktober 2022 heeft een ontploffing plaatsgevonden op het 150 kV-station in Lutterade, Limburg. 
Tijdens de werkzaamheden voor het verwijderen van de olie uit de oliedrukkabel is de porseleinen isolator van een oude (te 
amoveren) kabeleindsluiting geëxplodeerd. Helaas heeft een van de medewerkers mogelijke gehoorschade opgelopen. Het 
incident is als potentieel dodelijk ingeschaald.

Werkzaamheden
De onderaannemer is aan het werk gegaan 
met een compressor om met luchtdruk de 
olie te verwijderen uit de reeds geknipte 
kabel. Vlak na het aansluiten van luchtdruk 
op de 2e kabeleindsluiting (de 1e was zonder 
problemen diezelfde morgen uitgevoerd) is 

de isolator geëxplodeerd. De medewerker 
stond op circa 2 meter afstand van de 
isolator tijdens de klap. Direct na de explosie 
heeft de medewerker de compressor uitgezet 
en veiliggesteld.

Oorzaak
Op dit moment is onvoldoende duidelijk wat 
de achterliggende oorzaken zijn geweest. Dit 
wordt onderzocht samen met een onafhan-
kelijke partij. Eerder wordt er niet over 
mogelijke oorzaken gespeculeerd. 

Getroffen maatregelen
•  Alle werkzaamheden op deze locatie zijn  

in overleg met alle betrokkenen direct 
stopgezet;

•  De locatie is tot nader bericht volledig 
gesloten en blijft onaangetast t.b.v. 
onderzoek;

•  De medewerker is uit voorzorg langs 
huisarts en specialist gegaan voor het 
gehoor. Het is nog onbekend of hierbij 
permanente gehoorschade is ontstaan.  
Dit is namelijk niet per direct vast te stellen;

•  De Arbeidsinspectie is tevens ingelicht uit 
voorzorg voor eventueel blijvend letsel;

•  Een deskundige partij is ingeschakeld door 
hoofdaannemer voor het uitvoeren van 
verder onderzoek.

Gevolgen
•  Porseleinen scherven rondgeslingerd in 

een straal van meer dan 20 meter rondom;
• Harde klap/geluidsgolf;
• Beschadigde installatie;
•  Geen duidelijke verontreiniging waar- 

genomen op locatie.

Aanbeveling
Tijdelijk alle soortgelijke werkzaamheden met 
perslucht en oliedrukkabels op te schorten 
totdat verder onderzoek de onderliggende 
oorzaak(en) aan het licht brengt.

Daarnaast het algemene advies om alert te 
zijn op alle risico’s met betrekking tot pers-
lucht werkzaamheden. Onderschat de risico’s 
van perslucht niet! Schakel een deskundige 
partij in indien noodzakelijk.
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Brug valt naar beneden tijdens werkzaam-
heden in hoogspanningsmast 
Dinsdagmorgen 25 oktober 2022 is op het project Beter Benutten lijnverzwaring Krimpen-Geertruidenberg 380 kV in circuit wit 
een brug naar beneden gekomen vanuit de traverse (zie foto). De brug is na visuele inspectie (brug kwam nieuw uit de doos) 
via het officiële oog geborgd aan de traverse in mast 2 van de verbinding Krimpen ad IJssel - Geertruidenberg 380 kV. Een 
tweede borging werd gemaakt door een extra hijsband te bevestigen aan de brug.

Twee mannen die maximaal 80 kilogram 
wegen zijn via de traverse in de brug 
geklommen. Zij waren geborgd via hun 

Rollgliss die was vastgemaakt aan de 
traverse. Aan de brug waren twee gereed-
schapstassen bevestigd waar bijna niets in 
zat (in de een zat alleen een touw en schroe-
vendraaier, in de andere een schroeven-
draaier en een combinatietang). Tijdens de 
werkzaamheden, voorbereiding om de lijn 
aan de traverse te bevestigen, is de brug 
langzaam naar beneden gekomen en is het 
metalen deel afgebroken.

Door het bevestigen van de hijsband is 
voorkomen dat de brug geheel naar beneden 
viel. De medewerkers zijn hiervan 
geschrokken. Een van de medewerkers had 
de brug vast ten tijde van de val, de andere 
medewerker heeft aan zijn Rollgliss 
gehangen, die aan zijn valharnas bevestigd 
was, die bevestigd was aan de traverse. Via 
de brug zijn de medewerkers omhoog 
geklommen en vervolgens via de traverse en 
de klimpennen naar beneden gekomen. 
De toezichthouder heeft direct contact 
opgenomen met de werkverantwoordelijke, 
die vervolgens contact heeft opgenomen met 

de veiligheidskundige. Hoe het kan dat deze 
brug afgebroken is, wordt door de leverancier 
en een onafhankelijke partij onderzocht. 

Welke maatregelen zijn er genomen na 
het incident?
Hoe het kan dat deze brug afgebroken is zal 
door de leverancier en een onafhankelijke 
partij onderzocht worden. Dit type bruggen 
(zie typeplaatje) mag tot nader order niet 
gebruikt worden, tot uit onderzoek is geleken 
dat de bruggen veilig zijn.
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Diverse ongevallen met omgevallen  
bouwmachines
De afgelopen twee maanden hebben bij onze unit Large Projects Germany (LPG) diverse incidenten plaatsgevonden waarbij 
bouwmachines zijn omgevallen. Bij twee ongevallen droeg de bestuurder van het voertuig geen veiligheidsgordel. Hieronder 
worden als voorbeeld vier van deze incidenten kort beschreven:

•  Arbeidsongeval met verzuim van  
07-09-2022

  De bestuurder van een voorlader is tijdens 
het transport van roosters door een 
oneffenheid in de weg gereden, waardoor 
het voertuig begon te slingeren. Hierdoor 
kantelde het voertuig naar voren. Daarbij 
werd de bestuurder, die op dat moment 
geen veiligheidsgordel droeg, door de 
opening aan de voorkant op de tele-
scooparm geslingerd.

•  Arbeidsongeval met verzuim van  
30-09-2022

  Tijdens de demontage van een oude mast 
en de daaropvolgende sloop van de oude 
fundering bleef het werktuig van een 
graafmachine (beitel) in de fundering 
haken. Bij de poging om het werktuig los 
te maken viel de graafmachine om. 

• Bijna-ongeval van 04-10-2022
  Een wiellader raakte van de grindweg en 

gleed met één kant de greppel in. Dit 
leidde niet tot letsel- of materiële schade.

•  Arbeidsongeval met verzuim van  
14-10-2022

  Bij het verplaatsen van kabelresten uit een 
container naar een container erachter is de 
bestuurder met zijn telescoopheftruck 
(Manitou) omgevallen. De bestuurder werd 
door het zijraam uit de cabine geslingerd, 
omdat hij geen veiligheidsgordel droeg.

De omgevallen graafmachine De omgevallen telescoopheftruck
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In sommige gevallen droeg de bestuurder 
tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden 
niet de aanwezige veiligheidsgordel van de 
bouwmachine, waardoor de bestuurder bij 
het kantelen uit de bouwmachine werd 
geslingerd of in paniek eruit sprong (vaak 
raakt de bestuurder bedolven onder de 
kantelende machine). Daarom wijzen wij 
nogmaals op de verplichting om op bouw-
machines de veiligheidsgordel te dragen, 
alsmede op het belang van het gebruik van 
alle andere veiligheidsvoorzieningen en de 
inachtneming van onze Life-Saving Rule 
“Volg de regels voor veilig rijden”.

Ongevallencijfers van de Duitse bedrijfsver-
eniging voor de bouw (BG Bau) uit 2021 laten 
zien dat 20% van de gemelde incidenten met 
bouwmachines een dodelijke afloop had.
Bij de dodelijke ongevallen droeg geen enkel 
slachtoffer een veiligheidsgordel. Uit een 
enquête blijkt dat meer dan 90% van de 
bestuurders van bouwmachines slechts af en 
toe, zelden of nooit een veiligheidsgordel 
draagt. Het is belangrijk dat de bestuurders 
zich ervan bewust zijn dat de veiligheids-
gordel levens kan redden, ook als slechts 
gedurende korte tijd werkzaamheden worden 
uitgevoerd. 
Klik hier voor meer informatie (in het Duits) 
van BG Bau over bewustwording.

Let op alle TenneT-projecten bij het werken 
met bouwmachines op de volgende punten 

om ongelukken te voorkomen die leiden tot 
omvallen.

Maatregelen met betrekking tot de 
incidenten
•  De geldende risicoanalyses, bedrijfsin-

structies en bewijsstukken met betrekking 
tot opleiding/ en/of instructie voor de 
geplande werkzaamheden moeten ter 
plaatse aanwezig zijn.

•  De rijbewijzen voor het besturen van de 
gebruikte machines moeten ter plaatse 
beschikbaar zijn. 

•  De bouwmachines moeten conform de 
gebruiksvoorwaarden van de fabrikant 
kunnen worden toegepast.

•  Voor het begin van de werkzaamheden 
moet de bestuurder zich ervan overtuigen 
dat de machine in veilige staat verkeert, en 
moeten alle betrokkenen door de persoon 
die verantwoordelijk is voor de werkzaam-
heden worden geïnstrueerd met betrek-
king tot de te verrichten werkzaamheden.

•  Vlak voor het begin van de werkzaam-
heden moet een LMRA (Last Minute Risk 
Analysis = stoppen - nadenken - handelen) 
worden uitgevoerd, zodat onbekende of 
op grond van de plaatselijke omstandig-
heden aanwezige extra risico’s worden 
herkend en tijdig daarop kan worden 
gereageerd. Vlak voor het begin van de 
werkzaamheden moet bijvoorbeeld het 
volgende nogmaals worden gecontroleerd:

 -  Zijn bodemgesteldheid, terreinhellingen 

en rijwegen geschikt om de werkzaam-
heden veilig uit te voeren?

 -  Zijn de veiligheidsafstanden tot de 
randen van bouwputten en taluds 
voldoende?

 -  Worden de gebruiks- en toepassings-
grenzen van de machines niet 
overschreden?

 -  Zijn geschikte voorzieningen en toebe-
horen aanwezig voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden?

 -  Worden door de geplande werkzaam-
heden belasting, draagvermogen, hijslast 
en kiplasten niet overschreden?

Vanwege de nog lopende onderzoeken naar 
de ongevallen worden in dit Safety Moment 
geen oorzaken van de ongevallen genoemd 
bij de individuele incidenten. 

Maar wat kunnen we zelf doen? Heel simpel! 
Kijk bij je dagelijkse werkzaamheden op de 
bouwplaats en bij ieder bezoek aan een 
bouwplaats of de bestuurders van machines 
(vrachtwagens, tractoren, kranen, heftrucks 
etc.) tijdens hun werkzaamheden een 
veiligheidsgordel dragen. Of het nu een 
heup-, driepunts- of harnasgordel betreft, de 
aanwezige gordel moet worden gebruikt, 
altijd en overal! Als je afwijkingen ziet, spreek 
de desbetreffende persoon dan meteen ter 
plaatse aan, hiervoor heeft niemand een 
speciale opleiding nodig. 

https://www.tennet.eu/nl/node/1322
https://www.bau-auf-sicherheit.de/anschnallen
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Omvallen drie bestaande masten van  
bovengrondse lijn buiten bedrijf
Op 19 september 2022 ontstond rond 21.00 uur kortsluiting tussen een bovengrondse lijn buiten bedrijf van TenneT en een  
20 kV-lijn van Bayernwerk AG in de buurt van Kulmbach (Beieren). De kortsluiting werd veroorzaakt door het eenzijdig 
bezwijken van een verankering met een zgn. dodemansanker aan een mast van de 380/220 kV-lijn die buiten bedrijf was.

Het met dodemansankers vastgezette, 
beveiligde bereik strekte zich uit over 3 span- 
velden met 4 steunmasten. Door het plotse-
linge bezwijken van het dodemansanker aan 
één kant van dit bereik bezweken 3 van de 4 
steunmasten en vielen alle geleiders en de 
glasvezelkabel op de grond. Daarbij raakte 
de 20 kV-lijn van Bayernwerk AG bescha-
digd. Er was gelukkig geen persoonlijk letsel.

De oorzaken van het plotselinge bezwijken 
van het dodemansanker zijn nog onduidelijk. 
Het desbetreffende dodemansanker is ca.  
7 weken voor het incident aangebracht.

Onmiddellijk getroffen maatregelen
•  Afzetten nabijgelegen wegen
•  Afzetten en aansluitend vrijmaken van de 

gevarenzones (met name kruising met 20 
kV-lijn)

•  Controle van de staaldraadtakels (ook wel 
genoemd tirfor)

•  Aanbrengen extra betongewichten t.b.v. 
de dodemansankers (5 ton/anker) 

•  Controle van de nog aanwezige dode-
mansankers op belastbaarheid

•  De opdracht voor het veilig verwijderen 
van de omgevallen masten is gestart.

Extra aandacht
Met deze Safety Alert willen wij iedereen 
vragen tijdens en voorafgaand aan het werk 
extra aandacht te besteden aan de volgende 
beginselen van veiligheid op de werkplek. 
Hieronder vallen naast de vereiste documen-
tatie (zoals risicobeoordelingen, instructies, 
bewijsstukken) ook: 

•  Goede voorbereiding werkzaamheden; 
•  Voor het begin van de werkzaamheden 

voldoende tijd nemen om alle potentiële 
veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s 
op de werkplek vast te stellen, zodat tot 
dan toe onbekende of niet aanwezige 
risico’s kunnen worden herkend en 
incidenten kunnen worden voorkomen 
(LMRA: Last Minute Risk Analysis);

•  Afstemming met de collega’s over de 
arbeidsprocedures en (mogelijke) gevaren; 

•  Goed op je eigen veiligheid en de veilig-
heid van je collega’s letten.

Omgevallen mast Bezweken dodemansanker
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Afronding onderzoek dodelijk ongeval in 
staalopslag Wernberg-Köblitz
Zoals vermeld in eerdere newsletters, werden voor het project Ostbayernring door twee medewerkers van de servicegroep 
leidingbouw in de staalopslag Wernberg-Köblitz mastelementen verplaatst, waarbij een medewerker dodelijk gewond en zijn 
collega licht gewond raakte.

Graag delen we met u de inzichten  met 
betrekking tot de toedracht van het ongeval 
en, naast de al eerder gecommuniceerde 
direct getroffen maatregelen, verdere maat- 
regelen beschrijven.

Toedracht van het ongeval
Beide medewerkers kregen de opdracht om 
in de staalopslag verschillende stalen onder- 
delen voor masten voor een bovengrondse 
lijn te verplaatsen. Tijdens de werkfase 
waarbij een bundel met 6 traverserails (ca. 
430 kg en 5 m lang) met behulp van de 
palletvorken werd verplaatst van stapel B 
naar stapel A, deed zich het ongeval voor. 
Vanwege de ligging van stapel B kon de 
shovel de last niet direct boven stapel A 
positioneren (zie tekening). Daarom werd ter 
plaatse besloten om de bundel met de hand 
van de palletvork op stapel A te schuiven. 
Nadat dit aan een zijde van de bundel was 
gelukt, viel de bundel vervolgens van de vork 
c.q. de stapel.

Onder welke omstandigheden de mede-
werker precies onder de bundel stalen 



Incidenten onderzoek

Safety Culture Ladder

Welkom

Laatste nieuws

In gesprek met

Links

Nieuwsbrief contractors TenneT December 2022

14

onderdelen belandde en dodelijk gewond 
raakte, kon niet met zekerheid worden 
vastgesteld. 

Op basis van de volgende basisrisico- 
factoren zijn belangrijke basisoorzaken 
geïdentificeerd:
• Procedure (risicoanalyse/bedrijfsinstructie)
• Ontwerp (concept van de staalopslag)
• Hardware (arbeidsmiddelen) 
• Communicatie (leren van incidenten)
•  Onverenigbare doelstellingen (hanteren 

van de last)
•  Organisatie (schriftelijke opdracht en 

verantwoordelijkheden)
• Training (instructie en scholing).

Uitgevoerde c.q. in gang gezette 
maatregelen
•  Controle en aanpassing van de risicoana-

lyses met betrekking tot de omgang met 
materialen en bedrijfsinstructies voor het 
gebruik van arbeidsmiddelen 

•  Controle en aanpassing van de opslag-
concepten voor stalen constructiemast-
profielen en soortgelijke materialen met 
raadpleging van logistieke experts. Daarbij 
dient bijvoorbeeld rekening te worden 
gehouden met het volgende:

 -  Vastleggen van verantwoordelijkheden 
(bijv. verlader, voor het werk verantwoor-
delijke persoon)

 -  Stabiliteit en gesteldheid van de 
ondergrond

 -  Voldoende rangeerruimte voor op- en 
afladen inplannen, inrichten en markeren

 -  Vastleggen van gevaarlijke zones
 -  Selectie en gebruik van geschikte 

transportmiddelen en overige 
hulpmiddelen 

 -  Richtlijnen voor zekering van de lading en 
op- en afladen

 -  Materialen zekeren ter voorkoming van 
verschuiven, kantelen en naar beneden 
vallen

 -  Stapelhoogte van stalen constructie-ele-

menten max. 1,5 m met max. 3 lagen 
staal per stapel

 -  Hellingshoek van gestapelde materialen
 -  Kwalificatie, scholing en instructie van de 

medewerkers waarborgen 
•  Update van de Life-Saving Rules met 

focus op gevaarlijke zones 
•  Bewustmaking en update Last Minute Risk 

Analysis: STOP - situatie bespreken en 
pas dan starten met de werkzaamheden 

•  Controle van de opdrachten en vastleg-
ging van de voor het werk verantwoorde-
lijke personen, ook bij nevenwerkzaam- 
heden

•  Controle van de processen voor scholing 
en instructie (relevantie voor de werkzaam-
heden waarborgen) 

•  Situatierelateerde instructie van de 
desbetreffende medewerkers en leidingge-
venden met betrekking tot bovenstaande 
maatregelen

•  Periodieke opvolging en audit met betrek-
king tot de uitvoering van de maatregelen.
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Start of the Year Safety Meeting:  
samen het jaar veilig beginnen
Marjolein de Gorter-Manhoudt, TenneT Director Large Projects Nederland, en Klaas Bakker, TenneT Head Large Projects 
Nederland, area Noord, vertellen over het ontstaan van het initiatief Start of the Year Safety Meeting dat we op 9 januari 2023 
gaan organiseren, de essentie van veiligheid en hoe je veiligheidsbewustzijn alloceert. 

De TenneT-afdelingen GFOx en LPx organi-
seren een Start of the Year Safety Meeting. 
Op alle werklocaties van projecten, stations, 
platforms en kantoren willen we het nieuwe 
jaar positief starten met een gezamenlijke 
nieuwjaarsbijeenkomst waarin we iedereen 
een goed, gezond en veilig nieuwjaar toe- 
wensen. Uit ervaring is gebleken dat collega’s 
en partners het positief ervaren om op deze 
manier de vakantiemodus af te sluiten en kort 
met elkaar in gesprek te gaan over verschil-
lende onderwerpen, want de kracht van de 
gemeenschappelijke deler komt naar voren 
als ervaringen worden gedeeld om van elkaar 
te leren en ook te anticiperen. 

Veiligheidsbewustzijn
Klaas: “Veiligheid is enorm belangrijk voor 
ons. In LPN Area Noord, SCL-4 gecertifi-
ceerd, zijn we sinds 2019 begonnen om na 
lange vakanties (zomer en kerst) op te starten 
met een Start of the Year Safety meeting.  
Die ervaring heeft laten zien hoe belangrijk het 
is om met elkaar het gesprek over veiligheid 
aan te gaan. Ga als leidinggevende bij de 
mensen in het veld langs. In de uitvoering 

lopen we tegen situaties aan die soms vragen 
om een maatwerkoplossing. Een simpel 
voorbeeld waarin we een veilige omgeving 
werkbaarder kunnen maken zijn de werk-

zaamheden van stratenmakers. Wij hebben 
de algemene afspraak dat een bouwhelm 
moet worden gedragen op een station. Ook 
stratenmakers die werkzaamheden uitvoeren 
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moeten een helm dragen, maar je snapt wel 
dat als je op de knieën ligt en elke keer moet 
bukken om een steentje aan te tikken, de 
helm afrolt en daar word je niet blij van. Dat 
frustreert eerder dan dat je het veiligheids- 
bewustzijn aanspreekt. Op dat moment ga je 
met elkaar in gesprek om te kijken waar 
maatwerk kan worden toegepast om de 
situatie aan te passen naar een veilige werk- 
bare omgeving door heel simpel het gebied 
veilig af te zetten en dan een vrijwaring te doen 
en het kinbandje aan de helm niet af te doen.” 

Zorg en veiligheid met elkaar oppakken
Marjolein geeft aan; “Wat voor mij heel 
essentieel is dat wij het echt voor elkaar 
krijgen dat iedereen veilig thuiskomt. Tijdens 
de Safety Top Offshore in Arnhem in juli van 
dit jaar werd in het gesprek tussen Senior 
Leaders gezegd “the risk is in this room”.  
En daar ligt voor ons gelijk de uitdaging, wat 
kunnen wij als management doen dat we 
daadwerkelijk de werkvloer bereiken? Met dit 
mooie initiatief op 9 januari gaan we met 
elkaar het gesprek aan. Wij kunnen als 
management laten zien dat we het juist heel 
erg belangrijk vinden om samen met de 
mensen op de werkvloer, die het echte werk 
doen, die de echte helden zijn in mijn ogen, 
verbinding te maken. Wat beweegt jou nu? 
Wat heb je nodig om daadwerkelijk veilig 
thuis te komen met elkaar? Maak dan die 
verbinding visa versa want daar gaat het 
natuurlijk wel om in essentie. We kunnen nog 
zulke mooie plannen bedenken maar zolang 
wij het niet vertaald krijgen naar onze mede-

werkers dan zijn wij nergens. Wij zijn er om te 
helpen dat het werk zo veilig mogelijk kan 
worden uitgevoerd.”

Zelfbewustzijn
Een andere uitdaging ligt op het vlak van 
zelfbewustzijn over veiligheid. Herken je het 
veiligheidsbewustzijn in je DNA? Klaas: 
“Maak een gespreksonderwerp persoonlijk 
en projecteer het beeld naar een privé 
situatie, daarmee creëer je bewustzijn. Als je 
thuis gaat klussen willen we nog wel eens 
een stoel of laddertje pakken want een stijger 
kost weer geld. Overdenk vooraf wat een 
goede veilige afweging zou zijn en bedenk 
wat de consequenties kunnen zijn van de 
stap die je zet. Hetzelfde geldt dat je vanuit 
een soort vanzelfsprekendheid zorgt voor de 
verlichting op je fiets. Als je dat soort dingen 
in je hebt zitten dan heb je het veiligheids- 
bewustzijn in je DNA.” 
Je zit weliswaar in een andere rol maar dat 
betekent niet dat je dan een andere mindset 
moet hebben.

Marjolein: “Het is aan ons allemaal om niet te 
denken dat het wel meevalt en dat je niet 
zoveel invloed hebt op veiligheid op de 
werkvloer. Ik denk dat veel mensen zich 
daarop verkijken. Veiligheid gaat niet alleen 
om de opmerkzaamheid dat ik niet struikel 
over de draad die ergens ligt. Waar het meer 
om gaat is dat je je bewust bent van elke 
aktie die je neemt, wat de impact zou kunnen 
zijn op de mensen en je collega’s die buiten 
aan het werk zijn. Dat betekent dat je zelf 

actief op zoekt gaat naar waar zit ik nu als 
schakeltje in de hele keten. En op welke 
manier kan ik van positieve invloed zijn. 
Bijvoorbeeld als salarissen twee dagen te laat 
worden uitbetaald dan kan dat voor sommige 
collega’s een zorg worden en zijn ze in 
gedachten met andere dingen bezig. Deze 
zorgen worden meegenomen naar de 
projectsite en kunnen een weerslag hebben 
op de veilige uitvoering. Wat een kleinigheidje 
lijkt, kan voor een collega grote gevolgen 
hebben. Dat zijn wel de essenties waar 
eenieder zich bewust van moet zijn; wat jou 
rol is met jou werk op de veiligheid van jou 
collega’s? 

De zorg en aandacht voor elkaar is heel 
belangrijk en met de Start of the Year Safety 
Meeting op 9 januari a.s. willen we daar op 
een passende manier positieve aandacht aan 
geven, want Safety needs our energy.
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Links
Life-Saving Rules

Safety Culture Ladder

Safety at TenneT

Contractor Management

https://www.tennet.eu/nl/over-tennet/safety-bij-tennet/life-saving-rules
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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