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VEILIGHEID BIJ GRAVEN 
NABIJ KABELS EN LEIDINGEN
 

REGEL HET VOORAF, VOORKOM HIERDOOR VERTRAGING EN KOSTEN
WAT  TOOLBOX ALGEMEEN

THEMA Gas, Elektriciteit, Data

DOEL Samen graafschade voorkomen

 − Voorlichting over het veilig werken nabij kabels en / of leidingen van Stedin.
 − Leren van elkaar:
   o  wat kunt u beter doen 
   o wat kan Stedin beter doen!

INHOUD − Wie is Stedin

 − Wat doen wij
 − In welke gebieden is Stedin netbeheerder
 − Wat doet de afdeling “Graafschadepreventie”.
 − Contactgegevens
 − CROW 500
 − KLIC
 − Elektriciteit / Datatransport
   o Spanningssoorten 
   o Soorten kabels
   o Hulpstukken
   o Gevaren / risico’s
 − Gas
   o Druksoorten
   o Soorten leidingen
   o Afsluiters (appendages)
   o Gevaren / risico’s
 − Toekomst van graafschadepreventie
 − Wat doet Stedin niet goed en wat kan Stedin beter doen om schade aan haar netten te voorkomen.

DOELGROEP Medewerkers van aannemers die werken in het netbeheerdersgebied van Stedin.
  Van directie, werkvoorbereiding tot de grondwerker.
 
WIE KOMEN ER? De toolbox wordt georganiseerd door afdeling “Graafschadepreventie” Staf S&O van Stedin.
 Aanwezig zijn:
 − Teamleider en/of Ketenmanager
 − Preventie medewerker(s) van het betrokken gebied
 − Optioneel
   o Operationeel Installatie Verantwoordelijke Gas en / of Elektriciteit.
   o Medewerker Backoffice (Klicdesk)

TIJDSDUUR Minimaal 1 uur en maximaal 3 uur afhankelijk van doelgroep en vragen en opmerkingen  uit de groep. 

KOSTEN Er zijn geen kosten verbonden aan deze toolboxen.

LOCATIE Bij voorkeur op de locatie van de aannemer. Wij kunnen zorgen voor een beamer en geluidsboxen als 
deze niet aanwezig is. Voor kleinere groepen kan volstaan worden met een groot beeldscherm.

TIJDSTIP Bij voorkeur tussen 07.30 uur en 16.00 uur. In overleg kan hier eventueel van afgeweken worden.

CONTACTGEGEVENS Jan Koopman Frans Vlek KLIC-desk 
 Ketenmanager Graafschadepreventie Teamleider Graafschadepreventie 088 895 62 22
 Telefoon: 06 51 241 948 Telefoon:  06 55 892 016  klicdesk@stedin.net
 E-mail:  jan.koopman@stedin.net E-mail:  frans.vlek@stedin.net  www.stedin.net
Ten slotte
Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins 
onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.


