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Veiligheid gaat over leiderschap
Mooie open gesprekken tijdens de derde TenneT Safety Top, met onze partners die voor 
Onshore Nederland werken. Voor TenneT zijn gesprekken met de directies van haar belangrijk-
ste partners heel waardevol. De dialoog over veiligheid en hoe we elkaar kunnen helpen om  
veiliger te werken voeren we op basis van vertrouwen.

Manon van Beek, CEO bij TenneT, benadrukte in 
haar openingswoord het belang van met elkaar 
het gesprek voeren over veiligheid. “Wij staan voor 
de energietransitie en dat het veilig gebeurt. Het is 
belangrijk dat we praten over verantwoordelijkheid 
die we met elkaar willen nemen in de hele keten 
van toeleveranciers. Daar horen ook leerervaringen 
bij. Zeg wat je wil zeggen en deel wat je wil delen, 
want we willen verbinding door naar elkaar te 
luisteren en van elkaar te leren.” 
Veiligheid gaat over “response en ability.” Voel je 
verantwoordelijk en spreek elkaar aan, want op die 
manier maken we ons werk veiliger en daar gaat 
het om. 

Veiligheid is ook leiderschap; “the risk is in this 
room.” In alle grote dingen die we doen, maar ook 
in de kleine dingen laten we leiderschap zien. Hoe 
veilig is de werkomgeving? En hoe reageer je als je 
aangesproken wordt op veiligheid? Leiderschap is 
om te denken “the opportunity is in this room.” 
“Samen staan we voor de opgave om de energie-
transitie vooruit te brengen in Nederland en in 
Duitsland. Het is enorm belangrijk dat onze  
mensen veilig kunnen werken en dat je daar open 
over praat.”

Maarten Abbenhuis, COO bij TenneT, opende met 
de uitspraak: “werken aan de energietransitie en 
het bestaande systeem is in de basis veilig, als 
iedereen weet wat hij moet doen en met wie en 
wanneer. Daarom is een goede voorbereiding met 
elkaar zo belangrijk.”  

Bij een grote storing op 2 september jl. bleek snel 
dat veiligheidsbeslissingen juist waren genomen. 
In de voorbereiding zijn alle mogelijke veiligheids- 
scenario’s besproken met iedereen die betrokken 
was bij het uitvoeringsproces. Wat heeft geresul-
teerd in geen gewonden. Dit zorgde er bij de 
betrokken collega’s voor dat hun twijfel over de 
goede uitvoering kon worden weggenomen en dat 



er juist goed is gehandeld. We kunnen leren van 
dit zorgvuldige proces.
Veiligheid gaat ook over psychologische veiligheid, 
waarin de mens centraal staat. Hoe gaan wij met 
elkaar om? Hoe houden we invloed op de werk-
sfeer als de werkdruk hoog is? Het is onze taak 
om iedereen in de keten ervan bewust te maken 
dat veiligheid behalve in procedures, protocollen 
en werkwijzen ook in het individu zit.  
“Veiligheidsbewustzijn kan je niet overdragen, 
maar je kan mensen wel overtuigen.” Daarmee 
kunnen we er ook voor zorgen dat werk aan 
hoogspanning veilig blijft.

Cultuur is persoonlijk
Marjolein de Gorter-Manhoudt (Director LPN), 
Frank Wester (Associate Director GFO-N) en 
Richard Gort (Director GFO en interim Director 
Safety) vervolgden de opening met de gemeen-
schappelijke boodschap om als partners de 
zorgen en uitdagingen met elkaar te delen. 
Marjolein: “wat kunnen wij doen aan de veiligheid 
van de mensen buiten, die ervoor zorgen dat het 
project wordt gerealiseerd? Bij partnerschap hoort 
een goed gesprek, want op die manier kunnen we 
zorgen voor onze mensen en hun veiligheid.”

Frank: “veiligheidsbewustzijn is het afgelopen jaar 
enorm verbeterd. De inspanningen die we daarvoor 
samen leveren waarderen wij zeer. Elk incident is 
er een te veel. Ik heb het hier niet over cijfers, 
maar over de mens. We willen graag begrijpen 
waar jullie tegenaan lopen. We willen graag de 
dialoog voeren en begrijpen hoe we met elkaar 
een volgende stap kunnen zetten.”  

Richard benadrukt dat veiligheid persoonlijk is en 
voor hem een persoonlijke waarde heeft. Een 
goed partnership, wat betekent dat en wat is 

daarvoor nodig? Een persoonlijke relatie betekent 
goede samenwerking. “Veiligheid is persoonlijk 
omdat het ons in staat stelt om ons te verbinden 
met de mensen op de werkvloer. We zijn niet 
alleen verantwoordelijk met elkaar om de condities 
te scheppen dat onze mensen veilig kunnen 
werken maar we zijn ook verantwoordelijk om 
iedereen te overtuigen om veilig te willen werken. 
Het verschil zit in ‘compliance’, je doet het omdat 
het je verteld wordt, en ‘discipline’, ik doe het 
omdat ik het zelf wil, ook als niemand kijkt. 
 Als mensen willen kan je het verschil met elkaar 
maken dan spreek je over cultuur en cultuur is 
persoonlijk.”

Na de opening door TenneT volgde het gedeelte 
waarin persoonlijke reflectie centraal stond.  
Drie Senior Leaders gaven een inleidende presen-
tatie om met elkaar een dialoog te starten over je 
eigen rol, making Safety personal.

Context nodig om veilig te werken
Bart Smolders, directievoorzitter Infra Heijmans liet 
een kort fragment zien uit de Volvo Ocean Race 
en sprak over veiligheid en leiderschap. Hoe kon 
het mis gaan in deze race? Er zijn drie fouten 



gemaakt: in de voorbereidingen, het team ging op 
pad met ondeugdelijk gereedschap en er is 
afgeweken van de werkmethode. “Als je dit 
verhaal naar onze business brengt, zie je dat om 
goede redenen VNB’s (Voorziene Niet Beschik-
baarheid) last minute worden gewijzigd. Mijn zorg 
daar zit in ongewenste loyaliteit. Ik zie vaak dat 
teams bij verschuiving van planning het werk 
alsnog proberen te doen. We zullen van elkaar 
moeten begrijpen hoe we bepalen waar de grens 
ligt en hoe onze teams goed voorbereid zijn?  
Hoe kunnen wij zorgen dat in de keten de context 
klopt en dat we zorgen dat onze mensen iedere 
dag veilig thuiskomen?”

Veiligheid: it’s simple, but not easy 
Melanie Nissink, TenneT Head LPN Area Central, 
sprak in haar presentatie over het nemen van 
verantwoordelijkheid bij incidenten. “Een incident 
staat niet op zichzelf, maar is meestal een opeen-
stapeling van keuzes die we maken in gebeurte-
nissen. Hoe komt dat tot stand en wat kan ik 
daaraan doen? Veiligheid: it’s simple but not easy.”  
Soms is het een ongeluk dat niemand kon voor- 
komen, hoe heftig de gevolgen ook zijn. Onze 
verantwoordelijkheid ligt in de nazorg naar familie, 
vrienden en collega’s. De gevolgen van het incident 
zijn voor betrokkenen soms lastig te accepteren 
en er wordt gezocht naar de schuldvraag, oorzaak 
of dader. “We kunnen leren van elkaar en luisteren 
naar elkaar zonder oordeel en met compassie. 

Neem tijd voor elkaar ook voor momenten die voor 
een ander belangrijk zijn. Zorg en verantwoorde-
lijkheid nemen in alles wat je doet; durf bij te 
dragen, durf aan te spreken en vooral durf grenzen 
te stellen. Bij elke keuze die wij maken, elke stap 
die wij nemen wil je een bijdrage aan veiligheid 
leveren, voor mijzelf, mijn collega’s, tijdens  
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ontwerpfases en tijdens bouwfases. 
It’s simple, but not easy! Wat doe jij?”

Self-healing teams
Adam Middleton, Vice President Western Europe 
Siemens Energy deelde een persoonlijk verhaal 
over self-healing teams en de ongemakkelijke 
waarheid. Dagelijks maken we mee dat we worden 
geconfronteerd met gebeurtenissen die de  
verkeerde kant op gaan. Die een negatieve impact 
hebben en wat we eraan kunnen doen. 
Wat is de realiteit op dit moment; post-Covid, 
stijgende werkdruk, reorganisatie, energietransitie 
en aan het einde van de dag is het onzeker, com- 
plex en onoverzichtelijk. Dat betekent dat er men-
sen in onze organisatie zijn die dit voelen. Dat het 
invloed heeft op de uitvoering van het werk.  
Hoe herken je bij je collega mentale afwezigheid? 
Hoe creëer je een cultuur waarin mensen durven 
zeggen dat iets niet oké is? Hoe uitnodigend zijn 
we naar elkaar? Hoe kunnen we elkaar helpen? 

De oplossing lijkt voor de hand te liggen; vertrouwen 
in elkaar en wees eerlijk over je gevoel en deel wat 
je wil delen. Bedenk daarbij dat de realiteit op dit 
moment niet zal veranderen: “headquarter is not 
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Veiligheid gaat over plannen, voorbereiden en over 
hoe je leiding en support geeft in het moment. Het 
gaat over loyaliteit en waarderen en hoe we met 
elkaar ongewenste loyaliteit een halt toeroepen. 
Verander niet de context maar laten we zorgen dat 
iedereen zich veilig voelt. 

Veiligheid komt niet alleen, het is altijd een samen-
hang. Het is aan ons als leiders om die samenhang 
als een rode draad te zien waarin we elkaar vinden 
en verbinden. Maak onderwerpen bespreekbaar 
en sta open om te reflecteren. Het gaat over delen 
wat je hebt geleerd en benoemen wat gevoeld 
wordt en wat niet gezegd wordt. Wat ga jij doen 
om dit te vergroten binnen je organisatie?” 

“Wat ik ook meeneem is vertrouwen. Veiligheid is 
vertrouwen. Jullie zijn partners en het punt met 
vertrouwen is dat je het eerst moet geven voordat 
je het terug krijgt. Ik wil jullie vertrouwen geven als 
partners van TenneT en het vertrouwen dat dat 
wederzijds is, dat we samen naar het volgende 
niveau gaan in veiligheid want Safety needs our 
energy.”

coming to save you”. Als je zelf oké bent kun je 
voor anderen zorgen. Hoe voel jij je?

Na de lunch liepen Manon en Maarten de zaal in 
om een gesprek met partners op ooghoogte te 
voeren in de vorm van ‘ask each other anything’. 
Daaruit kwamen interessante vragen naar voren 
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, regels en 
leerpotentieel, zorg voor elkaar en veiligheid in de 
keten. De samenvatting van de break-out sessies 
is gebundeld in het Harvest report.

Hoe mijn energie het verschil kan maken
Aan het einde van de middag deelde Manon haar 
gedachten over waar wij het verschil kunnen 
maken. “Hoe ga ik de inhoud van het gesprek met 
de werkvloer delen? Ga naar je mensen op de 
werkvloer toe en ga met ze in gesprek. Het is een 
kleine moeite met grote impact. 
Wat doe je als niemand kijkt? Het verschil tussen 
‘compliance’ en ‘discipline’ komt naar voren als 
we cultuur persoonlijk maken. Als mensen willen 
kan je het verschil met elkaar maken.


