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Een veilige werkplek – overzicht middelen
Werkplekinspecties
(uitvoeringsgericht)
Installatie RI&E
(bedrijfsgericht)

Toolboxen
(kennisgericht)

VGM plan
(projectgericht)

VGM-werkplan
WVG & TRA
(taakgericht)

LMRA
(werkplek en
omgevingsgericht)

Gedragsobservatieronden
(coachingsgericht)

Werkvergunning – veiligheidsbeheersmaatregelen
Om een veilige werkplek te kunnen
garanderen is een strikte navolging van
veiligheids-beheersmaatregelen
noodzakelijk ter bescherming van onze
medewerkers, installaties, omgeving en
het milieu.
In SAP WCM is het mogelijk om deze
veiligheidsbeheersmaatregelen te
modelleren middels Work Clearance
Management.

Noodzakelijk voor het creëren van een veilige werkplek

Werkvergunningen

Werkvergunningen dienen als beheersmaatregel voor potentiële
risico’s, die aan de onderhoudswerkzaamheden verbonden zijn.
Het is een document waarmee autorisatie verleend wordt aan
de juiste personen om op gespecificeerde tijden, bepaald
werk uit te voeren.
Een werkvergunning legt deze afspraken en voorwaarden vast
waardoor misverstanden, tijdens de uitvoering van het werk,
voorkomen kunnen worden.

Werkvergunningen – communicatie momenten
Het doel van een werkvergunningen systeem is om de gemaakte
afspraken en maatregelen vast te leggen én een communicatie
moment te creëren tussen:
1) vergunning planner én
vergunning voorbereider

2) vergunning verstrekker én de
vergunninghouder(s)

Het gesprek zal gaan over de risico’s van de taak/taken en de
bijbehorende beheersmaatregelen.

Work Clearance Management

Work Clearance Management (WCM), stelt ons in staat om een volledig
goedkeuringsproces van risicovol onderhoudswerk in te richten.
Belangrijke principes bij opstellen en uitgifte vergunning in WCM
•

Het vier ogen principe, minimaal 2 afzonderlijke personen moeten ‘een
stap’ goedkeuren

•

Autorisatie principe, alleen de juiste personen kunnen goedkeuring
verlenen aan de vrijschakelmaatregelen en de normalisatie hiervan

•

Overzicht, er is controle en bewaking op complexe vrijschakelaanvragen

Work Clearance Management

Het al dan niet vrijgeven van een installatie of installatiedeel is
afhankelijk van het veilig stellen van de werkomgeving. Dit gebeurt
tijdens het z.g. Lock-out/Tag-out/Try-out (LoToTo)proces.
Deze installatiedelen worden vrij geschakeld aan de hand van WCM
documenten, de vrijschakellijsten. Aan de installatiedelen worden
zichtbaar de vrijschakellabels gehangen, én de blokkeersloten om
wederinschakeling te voorkomen.
Hiermee wordt transparant wanneer en hoe een installatie(deel) in
onderhoud of in testbedrijf is en wanneer het weer in bedrijf mag
worden gesteld.

Werkvergunningen – doelstellingen

 Bevorderen van de communicatie tussen partijen.
 Vroegtijdig onderkennen van gevaren en risico’s.
 Schriftelijk vastleggen van risico beheersmaatregelen (SiM-formulieren)
 Het vooraf, kwalitatief, kunnen beoordelen van vrijschakelaanvragen.
 Schriftelijk vastleggen van alle verder gemaakte afspraken.

Werkvergunningen - geldigheid

Een werkvergunning is geldig indien hij (digitaal) is ondertekend
door zowel de verstrekker als de houder. De vergunning wordt steeds
aan het einde van de werkdag ingeleverd bij de verstrekker.
Bij verlenging dient de vergunning dagelijks vrijgegeven te worden.
Deze verlenging vindt plaats ná herbeoordeling van de werksituatie
én ondertekening van de vergunning.
Bij calamiteiten vervallen alle werkvergunningen. De omvang van het
gebied waarin de werkvergunningen vervallen, tijdens een
calamiteit, wordt bepaald door de dienstdoende Teamleider
bedrijfsvoering in zijn rol als ploegleider BHV.
Wanneer is een werkvergunning geldig

Werkvergunningen - rollen
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Welke rollen zijn van belang in het werkvergunningenproces WCM.
• De maintenance coördinator vervult de rol van planner, zorgt voor de werk technische voorbereiding
• De teamleider bedrijfsvoering vervult de rol van vergunning voorbereider en/of vergunning verstrekker,
zorgt voor de proces technische voorbereiding
• De verantwoordelijke voor de werkuitvoering (contractor of eigen personeel), vervult de rol van houder

Een werkvergunning - documenten
werkvergunning

Onderhoudsorder

+

Dit is altijd, minimaal, een combinatie van een onderhoudsorder én de ondertekende - werkvergunning.

Een onderhouds-werkorder bij RWE

Kees is er
verantwoordelijk voor dat
de omschrijving van de
order klopt. De order is
opgedeeld in de diverse
taken die uitgevoerd
gaan worden.
Des te gedetailleerder
deze taakbeschrijving,
des te beter kan men
straks de benodigde
risico
beheersmaatregelen
vaststellen.

Kees
Planner

Een onderhouds-werkorder bij RWE

De kop van de onderhoudsorder bevat een ordernummer + taaknummer.
Op een onderhoudsorder staat exact beschreven welke taken er
uitgevoerd gaan worden.
Op de onderhoudsorder worden ook alle taken beschreven.
Op de onderhoudsorder staan 2 belangrijke tekstdelen:
• De lange tekst van de onderhoudsorder.
• De lange tekst van de taak.

Kees is er verantwoordelijk voor dat de onderhoudsorder op de
juiste wijze tot stand komt.

Kees
Planner

Werkvergunning - Veiligheidsmaatregelen
De veiligheidsmaatregel (of SIM=Sicherheits Maβnahmen) vastlegging
kan bestaan uit:
•

Een graaf- of grondwerkvergunning

•

Een betreedvergunning

•

Een heet werkvergunning

•

Een stralingsvergunning

•

Een arbeidsveiligheidsvergunning

•

Een Ex-bereik (ATEX) vergunning

•

Een vergunning voor werkzaamheden met verhoogd risico (TRA)

Kees is er verantwoordelijk voor dat de noodzakelijke SIM maatregelen
tijdig én correct worden voorbereidt op de werkvergunning.

Kees
Planner

Werkvergunning – beoordeling en
voorbereiden vrij schakelingen
De werkvergunningvoorbereider, die
verantwoordelijk is voor de proces technische
werkvoorbereiding, waaronder de vrij schakelingen, zal
de juistheid van de voorgestelde SIM maatregelen
beoordelen en eventueel aanvullen /corrigeren in
overleg met de planner.

De werkvergunningvoorbereider zal de juistheid van de voorgestelde SIM
maatregelen beoordelen en evt. aanvullen /corrigeren in overleg met de
planner.
Nico
Voorbereider

Een werkvergunning bij RWE
Kees is er
verantwoordelijk dat alle
werktechnische
beheersmaatregelen
aangegeven zijn.
Hij kan hiervoor de
arbeidsveiligheid
werkvergunning
gebruiken.

Wilco is er
verantwoordelijk voor
dat de werktechnische
én zijn noodzakelijke
vooraf-maatregelen
tijdig én correct
uitgevoerd zijn.

Vóór het uitgeven van
een werkvergunning
kan het noodzakelijk
zijn dat er zogenaamde
vooraf-maatregelen
getroffen worden. Kees
geeft deze ook aan.

Kees

Wilco

Planner

Houder

Werkvergunning - overname
Nico is er verantwoordelijk voor om met Wilco de activiteiten én
beheersmaatregelen, die in de werkvergunning staan, door te
spreken.
Zonder dit gesprek zal Wilco de werkvergunning niet over nemen.

Immers, een werkvergunning is een
communicatiemiddel waarin alle activiteiten én
beheersmaatregelen, om veilig te kunnen werken,
worden vastgelegd tussen verstrekker en houder.

Nico

Wilco

Verstrekker

Houder

werkvergunning - beheersmaatregelen
Indien er een
beheersmaatregel door
de houder (VH)
uitgevoerd moet worden
dan is dat d.m.v. een
‘bolletje’ aan te geven.

Nico
Verstrekker

Indien de
beheersmaatregel door
de vergunning
verstrekker (VV)
uitgevoerd moet worden
dan is dat d.m.v. een
‘vierkantje’ aan te
geven

VM

VH

VV

Wilco
Houder

Een werkvergunning - vooraf maatregelen (VM)

Een vooraf maatregel
kan een actie zijn die
voltooid moet zijn
voordat de
werkvergunning
uitgegeven kan worden.
Bijv. plaatsen afzetting /
brandblusser of
uitvoeren meting(en)…

Een vooraf maatregel
kan aangevinkt worden
als de houder of de
verstrekker deze moet
uitvoeren.
1e bolletje is VM
aanwezig. 2e bolletje of
vierkant geeft aan wie
hem uitvoert én dan
ook elektronisch
bevestigd.

VM

VV

VH

Nico

Wilco

Verstrekker

Houder

Een werkvergunning – uitgifte en overname
Wilco neemt de
vergunning
elektronisch over
d.m.v. het aanmelden
met zijn F-nummer.
Het initiële wachtwoord
is zijn geboortedatum
in omgekeerde
volgorde.
DD.MM.JJJJ =
JJJJMMDD

Werkvergunning wordt
overgenomen door
Wilco

De werkvergunning
wordt elektronisch
ondertekent door Wilco

Nico

Wilco

Verstrekker

Houder

Werkvergunning overnemen en teruggeven in
SAP
• Als Houder (AvO) met F-nummer (Fremdfirmen-nummer) en
wachtwoord (Kennwort) kan men de werkvergunning
overnemen in het SAP systeem op het vergunningen-uitgifte
bureau
• Teruggave of overgave (aan een andere Houder) van een
werkvergunning, elke werkdag alleen via het
vergunningenbureau

Een werkvergunning – wisseling houder
Module: wisseling van
vergunninghouder.
Wilco levert zijn
werkvergunning in, en
dan wordt de vergunning
overgenomen door een
andere houder.

Een werkvergunning
kan tussentijds ook
overgenomen worden
door een andere
houder.

De naam van Wilco zal
dan wijzigen in de naam
van de nieuwe houder.
Tevens wordt de datum en
tijdstip van ondertekenen
aangepast.

Nico

Wilco

Verstrekker

Houder

Werkvergunning - verantwoordelijkheden
Als verstrekker van werkvergunningen ben ik er verantwoordelijk
voor dat er veilig in en aan onze installaties gewerkt kan worden.
Een werkvergunning is voor mij een communicatiemiddel waarop
alle activiteiten beschreven staan met daarbij de proces technische
beheersmaatregelen die door mij zijn uitgevoerd. Deze
werkvergunning spreek ik, voor uitgifte, door met de
werkvergunning houder.
Nico
Verstrekker
Als houder van een werkvergunning ben ik er verantwoordelijk
voor om alle werkzaamheden en risico’s met mijn collega’s door te
spreken voordat wij aan het werk gaan.
Tevens spreken wij de werk technische beheersmaatregelen door
die getroffen moeten worden om het werk veilig te kunnen
uitvoeren.

Wilco
Houder

Daarna voer ik gezamenlijk met al de betrokkenen de LMRA uit op
de werkplek.
Als Houder (AvO) ben ik altijd bereikbaar en op locatie aanwezig
Werkvergunning en LMRA dienen altijd op de werkplek aanwezig te
zijn. In geval van hoog risico ben ik continu op de werkplek
aanwezig.

