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De 7 discussiepunten
1. Een veilige cultuur om je uit te spreken   
  Hoe kunnen we een omgeving creëren waarin 

onze collega’s worden aangemoedigd om zich 
uit te spreken (ideeën delen en zorgen uiten)? 
Hoe kunnen wij als leidinggevenden dit 
ondersteunen?

2.  Alle medewerkers op de werkvloer 
bereiken

  Hoe bereiken we alle medewerkers op de 
locatie? Veiligheid in de hele keten van 
aannemers (partners!)

3.  Zorgen voor onze mensen   
  De werkdruk (tijdsdruk) die wordt ervaren op 

het gebied van veiligheid en de zorg voor 
onze mensen.   

4.  Naleving van Life-Saving Rules
  Hoe kunnen we er voor zorgen dat onze 

medewerkers de Life-Saving Rules (op de 
locatie) beter naleven om hun gezondheid te 
beschermen?    

5.  Het leerpotentieel ontgrendelen
  Hoe kunnen we meer leren van elkaars 

werkwijzen en gemaakte fouten?   

6.   Een veilige start van een project 
  Hoe ontwikkel je wederzijdse verwachtingen 

voordat het werk begint?   

7. TenneT als veiligheidspartner
  Een eerlijk gesprek.  

1.  Een veilige cultuur om je  
uit te spreken 

Hoe kunnen we een omgeving creëren waar-
in onze collega’s worden aangemoedigd om 
zich uit te spreken (ideeën delen en zorgen 
uiten)? Hoe kunnen wij als leidinggevenden 
dit ondersteunen?

Context:
Hoe kan ik safety leadership uitdragen? Het is niet 
gemakkelijk om je uit te spreken, vooral niet als je 
iemand wilt aanspreken die hoger staat in de 
organisatie. We hebben gesproken over het 
creëren van een cultuur en randvoorwaarden, maar 
vooral over het eigen gedrag. Hoe uitnodigend ben 
ik als leider, en welke (vaak onbedoelde) 
belemmeringen herken ik bij mezelf? En wat doe ik 
eraan om die belemmeringen te verminderen of 
weg te nemen?

Kernthema’s en inzichten:
•  Het gaat allemaal om mensen en gedrag. Als 

leiders moeten we de verantwoordelijkheid 
nemen en echt betrokken zijn bij de mensen in 
het veld. 

•  Dit kost niet alleen tijd, maar kan soms ook best 
wat beangstigend zijn. Hoe kom jij over, weet je 
de juiste snaar te raken? En als er een onveilige 
situatie lijkt te zijn: zie ik het wel goed (ik ben 
immers niet de expert)?

•  Voorbeeldgedrag werkt sterk motiverend. Zowel 
door zelf het ‘goede’ voorbeeld te geven (vooral 
door actief met mensen om te gaan en open 
vragen te stellen), maar ook door een positieve 
aanmoediging te geven aan anderen die zich 
durven uit te spreken.

•  Als managers worden we soms bijna als 
karikaturen gezien in plaats van als mensen. “De 
baas komt eraan, vlug! Zet je helm op!” Dit 
patroon kun je proberen te doorbreken door 
informele gesprekken te voeren, maar ook door 
simpelweg wat vaker aanwezig te zijn.

•  Een risico is dat mensen zelf gaan verzinnen wat 
jij als leidinggevende belangrijk vindt. Dit kan 
leiden tot ongewenste loyaliteit (we moeten 
haast maken en ons inzetten om het project af 
te krijgen!). Je kunt dit verminderen door 
belangrijk te maken wat werkelijk belangrijk is en 
dit veelvuldig te herhalen.



•  We praten vaak over ‘stop de job’, maar dit wordt 
als ingrijpend ervaren. Wat is de stap die daaraan 
voorafgaat (uitspreken) en hoe zorg je ervoor dat 
daaraan ook meer aandacht wordt besteed?

•  Zorgen voor het welzijn van je mensen is erg 
belangrijk. Door meer belang te hechten aan 
vrije dagen en dit uit te dragen naar je klant, kun 
je een groot verschil maken. Dit betekent dat 
leiders zich ook moeten uitspreken tegenover 
hun klanten en/of andere stakeholders.

•  Bewustwording over culturele verschillen is 
belangrijk: in sommige culturen is het gewoon 
not done om iemand aan te spreken binnen een 
hiërarchie.

Concrete ideeën om dingen te verbeteren:
•  Hou vaker safety walks (of safety talks). Ga echt 

het gesprek aan en vooral: stel open vragen en 
wees bereid om te leren.

•  Wees je bewust van je eigen belemmeringen om 
je uit te spreken en herken ze bij anderen. 

•  Geef feedback wanneer mensen zich (durven) 
uitspreken.

•  Weet wie je moet aanspreken als er een 
veiligheidsprobleem is. Als je als leidinggevende 
veel druk ervaart van je klant, weet dan met wie 
je kunt en moet praten.

2.  Alle medewerkers op de werkvloer 
bereiken

Hoe bereiken we alle medewerkers op de 
locatie? Veiligheid in de hele keten van aan-
nemers (partners!).

Context:
•  Als we consequent veilig willen werken, moet 

veiligheid zijn verankerd in ons DNA. Hoe kunnen 
we dit bewerkstelligen bij alle medewerkers?

•  Belangrijkste uitdagingen.
•  Theorie (boodschap) versus praktijk. En belofte 

versus levering (geloofwaardigheid). Kantoor 
versus bouwplaats/uitvoering

•  Geen uniforme werksystemen in de branche

Concrete ideeën/suggesties om dingen te 
verbeteren:
•  ‘Zachte start’. Leg eerst (persoonlijk) contact en 

bespreek kwesties tijdens follow-upgesprekken, 
de eindevaluatie. 

•  Ga tijdens de ‘zachte start’ na wat de gedeelde 
veiligheidsambities en -waarden zijn 
(gemeenschappelijk verhaal).

•  Deel cijfers, maar vooral ook verhalen, ga in op 
persoonlijke ervaringen en deel goede 
voorbeelden en geleerde lessen.

•  Zet een systeem met buddy’s/mentors op. Houd 
elkaar scherp, bespreek dingen en leer van 
elkaar.

•  Meerjarige contracten en ‘vaste’ teams. Dan kun 
je samen een cultuur en gewenst gedrag 
uitdragen voor partijen/medewerkers die er nog 
maar kort zijn.

•  Veranderingen in de planning(en). Doe een stap 
terug en denk na over risico’s en gevolgen.

•  Zorg voor certificering van projecten op niveau 
SCL-4. Maak dit een onderdeel van de 
projectambitie, een gemeenschappelijk verhaal 
en gemeenschappelijke aanpak.

•  Gelijke PBM en waar mogelijk gelijke normen 
om gemeenschappelijkheid uit te dragen.

Wat is hiervoor nodig:
•  Zorg voor een gemeenschappelijk standpunt en 

draag samen je boodschap uit.
•  Investeer in langdurige relaties.
•  Moedig dialogen op basis van gelijkwaardigheid 

aan, stimuleer openheid en verslaglegging en 
maak dingen bespreekbaar in een vroege fase.

•  Organiseer gezamenlijke 
veiligheidsbijeenkomsten op operationeel 
niveau. Verbind, reflecteer en leer.

•  Waardeer tegenspraak, geef explicieter blijk van 
waardering en leg duidelijker de nadruk op 
positieve aspecten.

3. Zorgen voor onze mensen 
De werkdruk (tijdsdruk) die wordt ervaren op 
het gebied van veiligheid en de zorg voor 
onze mensen.

Context:
De tijdsdruk en deadlines die gepaard gaan met de 
energietransitie-projecten (zowel opex als capex), 
zullen blijven aanhouden.
Als leiders spelen we een sleutelrol om onze teams 
te ondersteunen en ondanks deze druk, mentaal 
en fysiek, veilig te blijven.



Kernthema’s en inzichten:
•  Onze invloed is het grootst bij de vroege fasen 

van projecten: wanneer we vertrouwen 
opbouwen tussen projectpartners, tijdens de 
fase voorafgaand aan de gunning, inclusief een 
dialoog over realistische planning, risico’s en de 
human resources die nodig zijn om volgens de 
planning te leveren, zowel qua expertise als 
kwaliteit.

•  Ons gedrag als leiders beïnvloedt de teams 
zowel positief als negatief.

Dominante factoren die bijdragen aan de 
tijdsdruk:
•  Geen echt open communicatie over realistische 

planning; tegenstrijdigheid tussen het belang 
van de aannemer die het werk wil binnenhalen 
en de wens van de opdrachtgever (TenneT) om 
deadlines te halen.

•  De processen voorafgaand aan de gunning 
duren lang, waardoor de uitvoeringsperiode 
korter wordt.

•  Onvoldoende voorbereiding, te weinig expertise 
ingebracht in een vroege fase waardoor er later 
veranderingen nodig zijn.

Ideeën om die factoren positief te beïnvloeden:
•  Investeer in echte partnerschappen en bouw 

vertrouwen op, voer een eerlijk gesprek over 
realistische planning, risico’s en de nodige 
(human) resources. Leg geen onnodige straffen 
op aan een aannemer die nee durft te zeggen.

•  Draag de relevante expertise van beide partijen 
aan in een vroege fase, wanneer de planningen 
worden vastgelegd.

•  Zorg voor een kwalitatief hoogwaardige start van 
het project, bouw vertrouwen op en creëer 
bewustzijn bij alle teamleden.

•  Standaardiseer bouwstenen en componenten 
om de voorspelbaarheid van het 
planningsresultaat te verbeteren.

•  Wees je bewust van het eigen gedrag: nemen 
we zelf de tijd, doen we actief mee, luisteren we 
en letten we op non-verbale communicatie? 
Erkennen en vieren we successen en zijn we 
ons bewust van het risico om te overreageren 
(met meer regels) bij tegenslagen?

4. Naleving van Life-Saving Rules
Hoe kunnen we er voor zorgen dat onze 
medewerkers de Life-Saving Rules (op de 
locatie) beter naleven om hun gezondheid te 
beschermen?

Context:
Naleving en leiderschap zijn nauw met elkaar verbon- 
den. Leiderschap is alleen effectief als anderen 
willen volgen. Welke strategieën kunnen effectief 
zijn om de acceptatie van LSR te vergroten? 

Kernthema’s en inzichten:
•  Regels (en procedures) zijn noodzakelijk, maar 

zijn tegelijkertijd ook een aanvulling op 
leiderschap en waarden. Wees flexibel in de 
manier waarop je ze afdwingt. 

Hoe kun je de acceptatie vergroten?
•  Ga in op de beweegredenen voor de regels. 

Geef een inspirerend beeld van de gewenste 
toekomst. 

•  Wees duidelijk over verwachtingen en verwacht 
gedrag. 

•  Doe wat je zegt. Zeg nee wanneer dat nodig is. 
Geef het goede voorbeeld.

•  Oefen en breng in de praktijk!
•  Geef ook complimenten bij positief/goed 

gedrag. 
•  Bespreek het onderwerp dagelijks (organiseer 

een dagelijkse veiligheidsroutine). Blijf mensen 
eraan herinneren. 

•  Implementeer een duidelijk rapportageproces 
(bijna-ongevallen) en geef feedback over de 
resultaten. Leer van fouten/mislukkingen. 

•  Neem tijd voor gezamenlijke reflectie, maak het 
persoonlijk. 

•  Wees duidelijk over rollen, verantwoordelijk-
heden, interacties en scope. 

•  Maak er een teamprestatie van. Investeer in 
verbinding en zorg. 

Wat heeft een negatieve invloed op de acceptatie?
•  Oneerlijke straffen. Straffen voor slecht gedrag 

zonder leerproces. 
•  Onduidelijke communicatie. Dubbelzinnigheid en 

interpretaties. Onsamenhangende opdrachten. 
Kortzichtig management.

•  Tolerantie voor afwijkingen zonder uitleg. 



•  De schuld geven aan de cultuur, kwaad worden 
bij slecht nieuws. 

•  Silomentaliteit bij wederzijdse afhankelijkheden. 
•  Alleen ‘informele’ processen en feedback.
•  Alleen maar kritiek krijgen van bovenaf. 
•  Incidenten verbergen. 
•  Budgetbeperkingen.
•  Negeren dat sommige mensen regels en 

procedures nodig hebben en willen.

5. Het leerpotentieel ontgrendelen
Hoe kunnen we meer leren van elkaars 
werkwijzen en gemaakte fouten?

Context:
Een dialoog tussen safety leaders binnen TenneT 
en hun aannemers (partners). Sociale veiligheid 
bevorderen door inzicht te krijgen in best practices 
en te leren van gemaakte fouten.

Kernthema’s en inzichten:
•  Sociale veiligheid: ik zeg niet alleen dat ik open 

sta voor feedback, maar ik praat ook actief over 
mijn eigen worstelingen (de sleutel hier is 
kwetsbaarheid en openheid). Op die manier 
moedig ik ook anderen aan om meer te delen.

•  Hoe kun je verbinding maken met partners in de 
keten van aannemers: neem de tijd om af en toe 
bij te praten. Door te vertragen kunnen we praten 
over de onderstroom. En zo bouwen we vertrou-
wen op. En vertrouwen faciliteert en versnelt 
samenwerking.

•  Hoe trek je jonge talenten met potentieel en 
millenials aan die verschillende verwachtingen 
hebben over de balans tussen werk en 
privéleven?

Concrete ideeën om dingen te verbeteren:
•  Neem de tijd om bij te praten met collega’s en 

partners (soms is doorzettingsvermogen nodig, 
mogelijk aarzelen mensen in het begin om echt 
hun gevoelens te delen)

•  Laat bij problemen de projectmanagers inspringen 
(met een nuchtere blik) in plaats van de contract- 
managers (want die hebben een andere taak). 
Contractmanagers zullen mogelijk (vanuit hun 
rol) een open en eerlijke dialoog voeren.

•  Zorg voordat je gaat samenwerken voor een 
match tussen collega’s/projectteams. Vraag of 

ze de samenwerking prettig vinden. Mensen 
weten intuïtief of iets werkt of niet.

•  Gelijkheid tussen partners wordt bereikt door te 
investeren in de relatie (vertragen om te 
versnellen).

6. Een veilige start van een project
Hoe ontwikkel je wederzijdse verwachtingen 
voordat het werk begint?  
Een reflectie over onze huidige manier om 
werkzaamheden veilig op te starten. Welke 
thema’s moeten worden besproken voordat 
het werk begint om veilige werkomstandig-
heden te creëren? Hoe zorgen we voor een 
gedeelde visie over de verwachtingen rond 
deze thema’s?

Context:
De deelnemers waren een zeer diverse groep met 
veel niet-Nederlandse aannemers. Hierdoor waren 
de gesprekken divers, met verschillende 
perspectieven. Sommige aannemers waren pas net 
een samenwerking met TenneT aangegaan, 
anderen zijn al jaren partner. De culturele verschillen 
en bijbehorende benaderingen werden benoemd: 
elk land (soms zelfs regio) heeft eigen werkwijzen.

Kernthema’s en inzichten:
•  Eerlijke contracten zijn nodig om goede 

samenwerkingen tot stand te brengen en zijn 
een belangrijke voorwaarde om veilig te werken 
(stop met dubbele boetes, tijdsdruk).

•  Duidelijkheid, hoewel we vaak denken dat de 
regels rond veiligheid duidelijk zijn voordat we 
aan het werk beginnen, blijkt uit de praktijk dat 
er ruimte is voor verschillende interpretaties 
(meer focus nodig op details en uitleg op alle 
niveaus). Begrijpen we elkaar echt, spreken we 
dezelfde taal?!

•  Culturele achtergrond/gedrag moet vaker 
worden meegewogen; investeren om elkaar 
echt te leren kennen en open te staan voor 
elkaar.

Wat is de huidige situatie?
•  De huidige manier van investeren om wederzijds 

begrip te creëren bij de start van een project 
werd door de groep beoordeeld met een cijfer 
tussen 6 en 8 (op een schaal van 1-10). In het 



algemeen niet slecht, maar toch ook nog 
vatbaar voor verbetering. 

Welke thema’s moeten worden besproken?
•  Verantwoordelijkheid: wie is waarvoor verant-

woordelijk om een veilige omgeving te creëren. 
En wat verwachten we precies van elkaar?

•  Partnerschap en vermeende hiërarchie: als 
contracten als oneerlijk worden ervaren, kunnen 
we dan van elkaar verwachten dat we een open 
cultuur hebben waar veiligheid de hoogste 
prioriteit heeft?

•  Ga bij aanbestedingen vaker in op risicoanalyse.

Hoe ontwikkel je gedeelde verwachtingen rond 
deze thema’s?
•  Laat een coördinator van de aannemer en van 

TenneT samenkomen om de veiligheidsthema’s 
te bespreken en investeer in een kick-off-traject 
waar wordt ingegaan op verantwoordelijkheden, 
duidelijkheid van de regels en risico’s.

•  Zorg voor opbouwende feedback en maak het 
persoonlijk: zou jij je kind/geliefde aan dit project 
laten werken?!

7. TenneT als veiligheidspartner
Een eerlijk gesprek.

Context
Er waren interactieve gesprekken met veel open 
reacties waarbij vooral aannemers hun mening 
deelden. Er werden levendige discussies gehouden 
over drie stellingen in twee werkgroepen.

Kernthema’s en inzichten:
•  Het centrale woord was partnerschap. We hebben 

verkend hoe we hier invulling aan kunnen geven 
tijdens de samenwerking. 

•  Kernpunten: met elkaar praten, gebruikmaken 
van elkaars kennis en ervaring; ketenoverstijgend 
werken zodat de consequenties goed in kaart 
worden gebracht en regels zo worden gebruikt 
dat ze functioneel zijn en niet hinderlijk (dat wil 
zeggen helder en eenduidig zijn).

Ideeën/gedachten/suggesties voor  
“Het is duidelijk dat planning en budget nooit 
belangrijker zijn dan veiligheid”
•  Een gedegen planning geeft (ook) houvast, biedt 

inzicht om het werk gedaan te krijgen en maakt 
gesprekken mogelijk. Belangrijk hierbij is 
beheersing van de werkdruk zodat het werk ook 
daadwerkelijk veilig kan worden gedaan 
(bijvoorbeeld binnen het arbeidsrecht). Elkaar 
hierin aanmoedigen en bijsturen is cruciaal. 

•  Veiligheid in de hele waardeketen: wat doen we 
om de werkzaamheden buiten veilig te kunnen 
uitvoeren? Deelnemers gaven aan hoe belangrijk 
het is om het werk veilig te organiseren en wat 
daarvoor nodig is. Advies hierbij is: in een vroege 
fase samen de risico’s te verkennen en daarnaar 
te handelen (d.w.z. we organiseren voldoende 
capaciteit). 

•  Er is gesuggereerd om niet alleen de aannemers 
te trainen, maar ook de collega’s van TenneT 
hierbij te betrekken zodat het een gezamenlijke 
inspanning wordt (bijvoorbeeld: reddingswerk op 
hoogte).

Ideeën/gedachten/suggesties voor  
“TenneT spoort de markt aan tot continue 
ontwikkeling om de veiligheid in de hele 
toeleveringsketen te verbeteren”
•  Een deelnemer merkte tijdens een bezoek op 

locatie op dat er veel verschillende regels zijn en 
veel verschillende kleding wordt gedragen. De 
suggestie is om hierin meer uniformiteit te 
brengen, zodat duidelijk is wat er wordt 
verwacht en de samenwerking beter wordt 
bevorderd.

•  Tijdens de discussie over contracten en 
veiligheid is de suggestie gedaan om veiligheid 
buiten de contractonderhandelingen te laten, 
zodat de veiligheid niet onder druk komt te 
staan. 

Ideeën/gedachten/suggesties voor 
“Als ik mijn zorgen over veiligheid uit, worden die 
altijd serieus genomen door TenneT”
•  In het algemeen wordt er naar aannemers 

geluisterd en zien ze dat TenneT optreedt. Het is 
goed om samen het gesprek aan te gaan en 
vast te stellen wat er nodig is om veilig te 
werken (in plaats van dingen af te dwingen). Er 
werd voorgesteld om over de aanpak van 
veiligheid te leren van andere sectoren, 
bijvoorbeeld de politie. Zo kan onze dominante 
blik worden opgefrist en kunnen er ideeën 
worden opgedaan. 


