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NETSCHAKEL:                Jaar-week       

Opmerkingen/bijzonderheden:        

Vergunningnummer:        

Opsteller: CWV/WV *):                     

Tel. : 06-       Datum:         Paraaf:  

Akkoord: OIV :            

Tel. : 06-       Datum:         Paraaf:  

 

Station 

: 

     Verbinding :       

Veld :      Circuit :  

     

 

VNB periode    d, d/n, 

oa, etc 

Ttijd 

Geef tijd of selecteer 

periode     

:                  t/m        Tijd:        t/m                        

 :                  t/m        Tijd:        t/m                                                   

 :                  t/m        Tijd:        t/m                                        

                   t/m        Tijd:        t/m                                        

 

De werkzaamheden bestaan uit: 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

Door WV aangewezen Ploegleider: 

      

Ploegleiders (bij meerdaagse 

werkzaamheden):                                                                                            

Ploegleider:                                                   

Datum:       Paraaf: 

Ploegleider:                                                   

Datum:       Paraaf: 

Ploegleider:                                                   

Datum:       Paraaf: 
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Uitvoering werkzaamheden door : 

      

      

      

      

 

Bedienings- en veiligheidsmaatregelen door of in opdracht van WV: 

Te nemen veiligheidsmaatregelen: 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  
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Verzendlijst :     Station(s):  

 :     IV: 

 :     CWV: 

 :     WV: 

 :     Derden:       

 :           

 

Taak-Risico analyse 

      Risico      Maatregel  
Toelichting op keuze werkmethode of noodzaak 

V&G plan 

  Werken in de gevarenzone  spanningsloos werken        

  met afscherming        

  Werken in de nabijheidszone   spanningsloos werken        

 

 met afscherming        

 met toezicht        

  Werken buiten de nabijheidszone   spanningsloos werken        

 

 met afscherming        

 met toezicht        

Risico Maatregelen bij 

spanningsloos werken 

Maatregelen bij werken 

met afscherming 

Maatregelen bij werken 
onder toezicht 

  Elektrocutie   Spanningsloos werken    Afschermen   Toezicht 

  Ongewild schakelen   Beveiligen tegen schakelen 
   Automatische 

schakelsystemen blokkeren 
  n.v.t. 

  Capacitieve en inductieve lading   Aarden en kortsluiten   n.v.t.   n.v.t. 

  Aarden verkeerde netdeel 
  Afwezigheid 

bedrijfsspanning aantonen 
  n.v.t.   n.v.t. 

  Tijdens schakelen door …   PBM’s toepassen                  

 
Bijzondere elektrische risico's voor de mens door: 

 
Maatregelen op bijzondere elektrische 

risico's voor de mens: 

Check 

(paraaf) 

 Werken in een mast/station met ongeïsoleerde actieve delen   

 
Een werkplek waar geen (veiligheidsmaatregelen) zichtbaar 

zijn  
       

 Condensatoren over vermogenschakelaars        

 Terugvoeding door spanningstransformatoren of secundaire installatie    

 Terugvoeding door aggregaten of noodvoedingen        

 Tijdelijk opheffen van veiligheidsmaatregelen i.v.m. …   

 
Gebruik van geleidende hulpmiddelen zoals hoogwerkers, steigers of 
hijswerktuigen 

  

 Ongeaarde delen na, tijdens demontage        

 Overspanningen door schakelhandelingen andere velden (SEMP)   

 Potentiaal verschillen bij werken vanuit een hoogwerker   
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Taak-Risico analyse (vervolg) 

 Andere dan elektrische risico's voor de mens door:  
Maatregelen op andere dan elektrische risico's voor 

de mens: 

 Werken met aanrijd gevaar (auto, trein e.d.)   

 Werken in de open lucht   

 Werken op hoogte    

 Werken onder fysieke belasting (geluid, tillen, graven etc.)   

 
Werken in de nabijheid van draaiende of bewegende delen 

(regelschakelaar, VS e.d.) 
  

 Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (asbest, SF6, PCB's etc.)   

 Bijzondere omgevingsinvloeden zoals …   

 Bijzondere installaties zoals  brandblusinstallatie, hoge druk   

 Werken met leken, nieuwe medewerkers   

 Elektromagnetische velden (o.a. antennes)   

 Werken in en met vervuilde grond   

 Bijzondere risico's voor de installatie door:  
Maatregelen op bijzondere risico's voor de 

installatie: 

 Beschadiging van componenten i.v.m.:   

  Werken in de open lucht   

  Gebruik van hoogwerker, steiger   

  Gebruik van hijswerktuigen        

  Graafwerkzaamheden        

  Transportwerkzaamheden   

  Lassen        

  Het trekken van draden (losschieten naar ander circuit)        

 
 Montage fouten zoals Isolatie fouten geleiders onderling en 

t.o.v. aarde 
       

  Fase draaiingen        

 Bijzondere risico's voor het milieu door:  Maatregelen op bijzondere risico's voor het milieu 

 Olielekkages    

 Chemische verontreiniging door: Schoonmaakmiddelen, verf etc.        
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Volledig uit bedrijf nemen van OVK1-1 i.v.m. het vervangen van Q1 en Q2. 

  Verdeler  Veld/Groep Richting Handeling Check 

10  
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30  
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