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Wat is er gebeurd?
Bij het plaatsen van mespatronen in een kunststof
aansluitkast is sluiting ontstaan tussen de 2e en 3e
fase.

Hoe kon dit gebeuren?

Toolbox flyer leren van E-incidenten nr. 5

De werkzaamheden bestaan uit het maken van een
nieuwe aftakmof voor een aansluiting van 3 x 63A in
een appartementencomplex. De bewoners zijn conform de voorgeschreven procedure van de netbeheerder schriftelijk geïnformeerd over de geplande
onderbreking van de stroomvoorziening. Na het maken van de mof en controle van de werkzaamheden,
is bij het plaatsen van de zekeringen sluiting ontstaan.

Foto 1: Beschadigde zekeringen

Tijdens de sluiting is er geen persoonlijk letsel ontstaan doordat de medewerker gebruik maakte van de
juiste beschermingsmiddelen. De schade is hierdoor
beperkt gebleven tot verlenging van de geplande onderbreking van de aansluitingen en beschadigingen
aan de aansluitkast.
In VWI E-04 - een netdeel in- en uit bedrijf nemen
en/of veilig stellen - wordt de te volgen werkwijze
omschreven voor het in- en uit bedrijf nemen van een
netdeel inclusief de veiligheidsmaatregelen.

Directe oorzaken
De medewerker heeft tijdens zijn werkzaamheden de
zekering scheef geplaatst. Hierbij is er contact gemaakt tussen de 2e en 3e fase.

Indirecte oorzaken
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden werd
de medewerker gestoord door bewoners die vragen
hadden over de (op handen zijnde) stroomonderbreking. Zij beweerden hier niet van op de hoogte te zijn
gesteld. Het te woord staan van de bewoners heeft
gezorgd voor onnodige afleiding en ongewenste druk.

Foto 2: Beschadigde mespatroontrekker

Aandachtspunten en maatregelen
VWI E-04 schrijft voor dat de werkzaamheden zonder
beïnvloeding door andere personen moeten worden
uitgevoerd. Dit kan worden gerealiseerd door het afschermen van de werkplek of het onderbreken van
het werk. Beide is in dit geval niet gebeurd.
Er wordt daarnaast aangeraden om medewerkers te
(blijven) trainen op de omgang met bewoners en de
beantwoording van hun vragen.

De VWI die van toepassing is: E-04 - Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen

