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Safety Vision 2018

TenneT wil haar positie als toonaangevende 

netbeheerder in Noordwest-Europa versterken met 

behoud van haar ‘license to operate’. In onze Safety 

Vision 2018 beschrijven we hoe we deze doelen 

willen bereiken. De Safety Vision 2018 is afgestemd 

op TenneT’s algehele visie. Deze visie kan worden 

verwezenlijkt door het aantal bedrijfsincidenten en  

ongevallen tot nul terug te dringen en door geen 

activiteiten uit te voeren die schadelijk kunnen zijn 

voor de gezondheid en het welzijn van onze eigen 

medewerkers of de medewerkers van onze 

aannemers. 

TenneT beseft dat Safety Leadership alleen tot stand 

kan komen door processen zo efficiënt en effectief 

mogelijk te laten verlopen. 

Met andere woorden: onze safety performance 

weerspiegelt de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. 

Operational excellence kan alleen worden bereikt 

door een brede, proactieve, op risico’s gebaseerde 

benadering van onze bedrijfsactiviteiten en processen. 

We willen worden erkend als een excellent performer 

op het gebied van safety. We hebben daarom besloten 

om te leren van best-in-class performers, waaronder 

vooraanstaande petrochemische bedrijven die op dit 

vlak grote successen hebben geboekt.

We hebben onze focus voor de komende jaren gelegd 

op de volgende aandachtsgebieden:

•	 Safety	Leadership

•	 One	TenneT	standard

•	 Contractor	management

Volgens TenneT is dé sleutel tot succes gelegen in 

het inzicht dat alle belanghebbenden 

verantwoordelijkheid delen voor het realiseren 

van deze visie. 

Safety Leadership

We beschouwen elk incident of ongeval als een 

waardevolle les die ons helpt om onze safety 

performance te optimaliseren. 

TenneT leidinggevenden aanvaarden volledige 

verantwoordelijkheid voor safety en tonen leiderschap 

dat zichtbaar is en erkend wordt in de gehele 

organisatie. Door het goede voorbeeld te geven 

kunnen zij werkelijk het verschil maken. TenneT 

leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het 

opbouwen van een organisatie die beschikt over alle 

benodigde systemen en procedures om eventuele 

incidenten en ongevallen te voorkomen. Onze 

leidinggevenden hebben inzicht in de risico’s die 

spelen binnen hun werkomgeving en nemen 

maatregelen om deze risico’s goed te beheersen. 

TenneT leidinggevenden communiceren over safety en 

handelen actief als het gaat om onderzoeken binnen 

de organisatie met als doel continuous improvement.   

One TenneT standard

Het beleid van TenneT op het vlak van safety moet 

duidelijk zijn voor al onze medewerkers en contractors. 

Waar van toepassing zullen we bedrijfsbrede normen 

invoeren om deze duidelijkheid te bieden. We zullen 

heldere grenzen stellen en begeleiding bieden aan 

onze eigen medewerkers en aan medewerkers van 

onze aannemers. 

Contractor management

Contractors	vervullen	een	belangrijke	rol	bij	onze	

activiteiten. TenneT hecht daarom groot belang aan 

het optimaliseren van de safety performance van 

onze aannemers. TenneT groeit en dit betekent dat 

werkzaamheden vaker zullen worden uitgevoerd door 

aannemers. We beoordelen de capaciteiten en safety 

performance van onze aannemers tijdens de selectie- 

fase en we betrekken hen voortdurend bij het behalen 

van de doelen van onze Safety Vision 2018. 

Stay tuned. Safety first!


