VEILIGHEID BIJ GRAVEN
NABIJ KABELS EN LEIDINGEN
REGEL HET VOORAF, VOORKOM HIERDOOR VERTRAGING EN KOSTEN
WAT

TOOLBOX SPECIFIEK

THEMA

Gas, Elektriciteit, Data

DOEL

Samen graafschade voorkomen
−
−
−
−

INHOUD

Kennis maken met de preventiemedewerker van Stedin
Voorlichting over het veilig werken nabij kabels en / of leidingen van Stedin
Hoe kunnen we samen graafschades voorkomen / beperken / impact beperken.
Gemaakte afspraken delen

De inhoud van de toolbox wordt afgestemd op de werkzaamheden die verricht gaan worden.
Voorbeelden specifieke toolbox:
− Aanleg glasvezel
− Plaatsen ORAC’s
Voorbeelden inhoud van de toolbox
−
−
−
−
−

		
			
			
			
			
		−

Wat doet de afdeling “Graafschadepreventie”
Contactgegevens
CROW 500
KLIC
Elektriciteit / Datatransport
o
o
o
o
o
Gas

Welke spanningssoorten kom je in het project tegen
Hoe zijn de kabels te herkennen
Hulpstukken
Huisaansluitingen
Gevaren / risico’s

		
o Welke druksoorten kom je in het project tegen?
			 o Soorten leidingen
			 o Hulpstukken
			 o Huisaansluitingen
			 o Gevaren / risico’s
− Werkafspraken

DOELGROEP

Medewerkers van aannemers die direct betrokken zijn bij de uit te voeren werkzaamheden van 		
directievoerder tot grondwerker.

WIE KOMEN ER?

De toolbox gegeven door één of twee preventiemedewerker(s) van het gebied waarin de 			
werkzaamheden verricht gaan worden.

TIJDSDUUR

Afhankelijk van de werkzaamheden minimaal 30 minuten tot maximaal 1 uur

KOSTEN

Er zijn geen kosten verbonden aan deze toolboxen.

LOCATIE

Bij voorkeur op de locatie van de aannemer.

TIJDSTIP

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

CONTACTGEGEVENS

KLIC-desk

ZAK.DOC.ST.019.07.18

088 895 62 22
klicdesk@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.

