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Workshop werkvoorbereiding & Contracting

perspectief op veiligheidscultuur
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Governance Code Veilige Energienetten

Processen & Organisatiestructuur

Organisatiecultuur

Onderlinge relaties

Mindset

Artefacten

Gedragspatronen

Trots

Talent & vaardigheden

Verhalen

Ervaringen

Waarden en normen

Rolmodellen

Overtuigingen

Persoonlijk leiderschap
Dromen

Lef

Prestaties

Regels Besturing

KPI’s
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Die kunnen we hebben!
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Een definitie van organisatiecultuur:

‘De wijze waarop de leden van de organisatie zich intern in hun 

onderlinge relaties en extern in hun relaties met klanten en leveranciers 

gedragen.’
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GVE in een notendop

Hoofddoelstelling is het terugdringen van veiligheidsrisico’s bij het realiseren, gebruiken en in stand 

houden van energienetten, om zo onveilige situaties te vermijden en ongevallen te voorkomen.

Om dit doel te realiseren, gaan wij samenwerken om de veiligheidscultuur in de keten te verbeteren.

Wij doen dat door onze werkwijzen en instrumenten op elkaar af te stemmen. Wij nemen daarin onze 

eigen verantwoordelijkheid. Wederzijds vertrouwen, de basis voor onze samenwerking, vervult daarbij 

een belangrijke rol.
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Basis GVE

1. Verbetering van de veiligheidscultuur in de hele sector. 

2. Continue verbetering van de veiligheid bij werkzaamheden. 

3. Continue verbetering van de veiligheidsprestaties van de energienetten. 

4. Uniformering en standaardisatie van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen 

(uitrusting etc.) voor een effectiever en doelmatiger veiligheidsbeleid in zowel de eigen organisatie als 

binnen de sector. 

5. Creëren van een level playing field doordat opdrachtgevers en opdrachtnemers zich 

committeren aan deze Code. 

6. Gedurende de hele levenscyclus van de energienetten meewegen van de veiligheidscultuur en 

het veiligheidsgedrag bij de besluitvorming en de uitvoering. 

7. Monitoring van veiligheidsprestaties en melding van ongevallen en incidenten, te classificeren met 

gemeenschappelijke standaarden. 

8. Delen van informatie over veiligheid. 

9. Ontwikkeling van risicobeheersingssystemen. 

10.Versterking van opleidings- en scholingsprogramma’s. 

11.Werken aan een meer eenduidige weging van veiligheidscriteria bij aanbestedingen en gunningen 
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Minder veiligheidsrisico’s energienetten

Processen & Organisatiestructuur

Veiligheidscultuur
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GVE Kernwaarden & uitgangspunten Veiligheidscultuur

Verantwoordelijkheid Leiderschap Samenwerking

1. Zorg

2. Integriteit

3. Betrouwbaarheid

4. Professionaliteit

5. Kwaliteit

6. Toezicht naleving

7. Aanspreken

1. Constante aandacht voor veiligheid

2. Sturen op veiligheid

3. Initiatief nemen

4. Tonen voorbeeldgedrag

5. Zorgen voor de juiste prikkels

1. Transparante communicatie

2. Gelijkwaardigheid ketenpartners

3. Standaardisatie

4. Uniformering

5. Harmonisatie

6. Respect

7. Bereid elkaar te versterken

8. Open houding

9. Transparant
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Centrale vraag voor vandaag: 

‘Hoe kunnen we dit gewenste veiligheidsgedrag 
stimuleren in de werkvoorbereidingsfase?’
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Vandaag op ontdekkingsreis

• Focus: Werkvoorbereiding in relatie met 

veiligheidscultuur

• Vorm: Interactie (samenwerken)

• Mindset: Serieus onderwerp, maar plezier 

hebben mag!

• Ambitie: We gaan vanmiddag hier weg vol met 

ideeën en inspiratie om binnen de eigen 

organisatie ermee aan de slag te gaan. 
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Agenda voor vandaag

Tijd Programmaonderdeel Sprekers

10:15 – 11:15 uur

Kijkje in de keuken: Werkvoorbereiding bij Stam & Co en veiligheidscultuur

In gesprek over GVE kernwaarden en gedrag

Marc Bronk en 

Danny Schoneveld

Allen

11:15 – 11:30 uur Koffie 

11:30 – 12:15 uur

Reflectiesessie: Wat kunnen we leren van e-incidenten vanuit het perspectief 

werkvoorbereiding?

Rik Luiten 

Frank Sack

Rick Pellis

12:15 – 12:30 uur Afronding Jeroen Grond
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Werkvoorbereiding bij Stam & Co 

met een blik op GVE veiligheidscultuur

(Marc Bronk en Danny Schoneveld)
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Werkvoorbereiding en Contracting

• Wat verstaan we onder werkvoorbereiding?

→Werken vanuit een raamcontract met bestekprijzen

→ Voorcalculatie op basis van werktekening met omschrijving

→ Toets voorcalculatie opdrachtgever

→ Vergunningen controleren (o.a. graafvergunning gemeente)

→ Bodemonderzoek controleren 

→Materialen benodigd 

→ Planning ploeg en materieel

→ Schouw op locatie ca. 2 a 3 weken voor aanvang (bouwlocatie/ langs 

de weg)

→ Final check door uitvoerder ca. week voor uitvoering

Initiatieffase

Ontwerpfase

Prijs- en 
contractvormingsfase

Uitvoeringsfase

Beheerfase
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Enkele uitdaging in de werkvoorbereiding

Externe factoren

- Doorlooptijd vergunningen (Gemeentelijke eisen zoals verkeersplan)

- Bodemonderzoeken hebben invloed op de planning (extern toezicht/ V&G-plan)

- Werktekeningen niet altijd duidelijk/ te veel informatie 

- Uitvoerder bouwplaats komt afspraken niet na 

- Bewoners informeren/ toegankelijkheid woning 

- Weer/Grondwaterstand 

Interne factoren

- Afzetting in meterprijs 

- Onderbezetting (aantrekken vakmensen/ uitlopen planning)

- Materieel en verassingen in de sleuf (levertijden)

- Moment van schouw (vb. scholen of gezondheidscentrum)

- Final check (verschil van technisch inzicht tussen uitvoerder en werkvoorbereider)
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Kernwaarde verantwoordelijkheid

Elkaar durven aanspreken 

- Durven werk stil te leggen (veiligheidscultuur)

- Veiligwerken app Stam & Co (onveilige maar ook veilige situaties melden)

- Uitdaging gebruik van applicatie/ sfeer van elkaar verlinken wegnemen

- Juist ook goede voorbeelden delen (voorbeeldgedrag stimuleren)
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Kernwaarde Leiderschap

Zorgen voor de juiste prikkels

- Signalen uitvoering oprecht serieus nemen en 

direct op handelen als werkvoorbereider

- Terugkoppelen waar het in het proces zit 

(laat zien dat je ermee bezig bent)

- Uitvoerder heeft uiteindelijk het laatste woord 

(mandaat)

- Uitvoerders van “de oude stempel” vereisen 

meer coaching van de werkvoorbereider   
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Kernwaarde Samenwerken

Transparantie

- Wekelijks operationeel overleg opdrachtgever (Zeg niet dat je de planning haalt als je op voorhand 

weet dat dit niet gaat lukken)

Respect

- Communicatie tussen uitvoerder en werkvoorbereider erg belangrijk (vaste combinaties/ aandacht 

voor: goed gedrag belonen/teambuilding)

Bereid elkaar te versterken

- Durf je opdrachtgever te vragen om mee te denken
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In gesprek met de keten…
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GVE Kernwaarden & uitgangspunten Veiligheidscultuur

Verantwoordelijkheid Leiderschap Samenwerking

1. Zorg

2. Integriteit

3. Betrouwbaarheid

4. Professionaliteit

5. Kwaliteit

6. Toezicht naleving

7. Aanspreken

1. Constante aandacht voor veiligheid

2. Sturen op veiligheid

3. Initiatief nemen

4. Tonen voorbeeldgedrag

5. Zorgen voor de juiste prikkels

1. Transparante communicatie

2. Gelijkwaardigheid ketenpartners

3. Standaardisatie

4. Uniformering

5. Harmonisatie

6. Respect

7. Bereid elkaar te versterken

8. Open houding

9. Transparant
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WG Leren van Incidenten
GVE workshop werkvoorbereiding

Datum: 1 juli 2021

Frans Sack (Heijmans), Rick Pellis (Baas), Han Verhagen (Alliander), Peter Kuijpers (Enexis) en Rik Luiten (NBNL/Krado)



Inhoudsopgave

1. Introductie werkgroepen

2. Typerende voorbeelden van incidenten

3. Praktijksituaties in beeld

4. ‘Thuis’ verder reflecteren



Introductie werkgroepen

• Er zijn twee werkgroepen actief: één voor e-
incidenten en één voor gasincidenten.

• Beide groepen zijn ontstaan op initiatief van 
zowel netbeheerders en aannemers. Zij 
hadden behoefte aan beter inzicht in en 
informatiedeling over incidenten die het 
gevolg zijn van werken aan elektriciteits- en 
gasnetten. 

• De groepen zijn opgericht door en vallen 
onder de Groep Veiligheidsregelgeving (GVR) 
en sluiten aan bij hoofdstuk 6 uit de 
governance code Veilige Energienetten.



Introductie werkgroepen

• De WG Leren van e-incidenten is sinds 2017 actief. De focus ligt op incidenten met 
vlambogen, elektrisering of explosies die zijn ontstaan bij het werken onder spanning. Er 
zijn inmiddels ruim 250 incidenten verzameld. 

• Dit jaar is gestart met WG Leren van gasincidenten. Zij richt zich op incidenten bij het 
werken aan gasnetten waarbij sprake is van bedwelming/verstikking, brand of explosie. 

• Beide groepen bestaan uit een mix van netbeheerders en aannemers, zie onder. 

• De functies van de leden zijn divers. Ze variëren van veiligheidskundige tot operationeel 
manager en van opleider tot werkverantwoordelijke. 



• Geïnspireerd op incidenten worden 
toolboxflyers opgesteld. Deze flyers 
worden via de leden, nieuwsbrieven en 
www.BEIVIAG.nl verspreid.

• Ook wordt er jaarlijks een analyse over 
de totale database uitgevoerd. Deze 
geeft inzicht in welke soort incidenten 
landelijk veel voorkomen en wat de 
(onderliggende) oorzaken zijn. 

• Doel van de producten is om lezers een 
beter inzicht te geven in de risico’s van 
het werken aan energienetten. En om  
ze te stimuleren met verbeteracties de 
veiligheid te vergroten.

Introductie werkgroepen

http://www.beiviag.nl/


Typerende voorbeelden van incidenten

4x



Voorbeeld 1: verwijderen aansluitingen (startwerkoverleg)



Voorbeeld 2: trekken kabelbundel (ontwerp & tracés)



Voorbeeld 3: monteren gasleiding (belang juiste materiaal)



Voorbeeld 4: plaatsen ringklem (bekendheid & instructie)



Praktijksituatie in beeld

• Deze sheets worden alleen besproken als er tijd voor over is. 

• Indien dit niet het geval is; eindigen we onze bijdrage de laatste sheet.



Praktijksituaties in beeld: geen vluchtroute



Praktijksituaties in beeld: rioolbuizen op werkplek



Praktijksituaties in beeld: deuropening aan weg



Praktijksituaties in beeld: toegang station versperd



Praktijksituaties in beeld: doe-het-zelver…



‘Thuis’ verder reflecteren

• Het leren van incidenten 
stopt natuurlijk niet in 
deze zaal! 

• We stimuleren jullie graag 
om ook ‘thuis’ met 
collega’s het goede 
gesprek aan te gaan en 
geven vier reflectie-
kaarten kado. 

• De kaarten hebben een 
sterke link met 
werkvoorbereiding.


