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Geen opdracht Raamopdracht - RO Directe opdracht - DO Goedgekeurde opdracht - GO

Er is geen opdracht benodigt voor een aantal WV geeft opdracht voor een aantal WV accordeert het werkplan, bepaalt de WV accordeert het werkplan, bepaalt de De wijze van opdrachtverstrekking en werkuitgifte van niet in dit overzicht opgenomen

 identieke, kleinschalige en overzichtelijke   identieke, kleinschalige en overzichtelijke  uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek 

activiteiten. activiteiten gedurende een langere periode zelf in opdracht aan die medewerker(s) zelf in opdracht aan die medewerker(s)

Er is geen accordering door OIV Een RO behoeft geen accordering door OIV Een DO behoeft geen accordering door OIV Een GO heeft een accoord van de OIV nodig

Werkuitgifte door "leek", bijv. planner of 

leidinggevende.

Werkuitgifte hoeft niet door WV Werkuitgifte door WV Werkuitgifte door WV

Werkuitgifte mag door "leek", bijv. planner   

Onderstaand de voor een RO in aanmerking Onderstaand de activiteiten die een goed- MS HS

komende activiteiten keuring van de OIV nodig hebben VWI VWI

In geval van een combinatie van een DO-werkplan 

en een bedieningsplan

In geval van een combinatie van een GO-werkplan 

en een bedieningsplan

  

E-104/204 veiligstellen WP,  bedieningshande 

lingen BP

E-104/204 veiligstellen WP,  bedieningshande 

lingen BP

104 204

E-110 Stromen en spanningen in overige systemen 

meten

E-110 Stromen en spanningen in open systemen 

meten

110 Stromen en spanningen aan primaire delen in MS meten   

E-113/213 113 213 HS- en MS-kabels meten en beproeven

E-148 148 Aanbrengen tweede MS-aarding bij twee kabels op één eindsluiting

E-236(zie E-204) Buiten de schakelfoutbeveiliging 

om schakelen in HS

236 Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS

E-121/221 121 221 Aanpassen/uitwisselen van veiliggestelde installaties 

E122/222 Verzetten tapstand MS/LS transformator 

met afgeschermde MS aansluiting(2 personen).

Een oliemonster nemen aan de onderzijde 

transformator of wisselen silicagel(1 persoon).

Het uitvoeren van visuele inspecties(1 persoon).

E-122/222 (2 personen)

Een oliemonster nemen aan de bovenzijde 

transformator(1 persoon) 

122 222 Onderhoud/inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren

                                     E-123/223                                                             

(Installatie is in bedrijf en volledig 

afgeschermd)                 Schouwen en 

meteropname

                                         E-123/223                                                                                       

(Installatie in bedrijf en volledig afgeschermd)                     

Asbestherkenning, asbestinventarisatie, sloten 

vervangen, schilderen van deuren en kozijnen, 

onderhoud terreinen, werkzaamheden aan 

verdeelkasten voor glasvezelapparatuur, 

communicatieantennes en bijbehorende apparatuur, 

gas- of luchtbehandelingsapparatuur en 

regelapparatuur voor luchtdruk, thermografische 

inspectie, ultrasone PD meting, overig schilderwerk, 

vervanging van deuren of kozijnen, civiele 

werkzaamheden, werkzaamheden aan 

kabeldoorvoeringen, schoonmaakwerkzaamheden 

van de ruimte, vervangen van lamp(en), licht en 

kracht installaties (aanwijzing BEI-BLS noodzakelijk) 

.                                                                                    

(Installatie in bedrijf en niet volledig 

afgeschermd)                  Schouwen en 

meteropname .

                                          E-123/223 )                                      

(Installatie in bedrijf en niet volledig 

afgeschermd)

Asbestherkenning, asbestinventarisatie, sloten 

vervangen, schilderen van deuren en kozijnen, 

onderhoud terreinen, werkzaamheden aan 

verdeelkasten voor glasvezelapparatuur, 

communicatieantennes en bijbehorende apparatuur, 

gas- of luchtbehandelingsapparatuur en 

regelapparatuur voor luchtdruk, thermografische 

inspectie, ultrasone PD meting, overig schilderwerk, 

vervanging van deuren of kozijnen, civiele 

werkzaamheden, werkzaamheden aan 

kabeldoorvoeringen, schoonmaakwerkzaamheden 

van de ruimte, vervangen van lamp(en), licht en 

kracht installaties (aanwijzing BEI-BLS noodzakelijk) 

. 

123 223 Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen, of verdeelkasten

                                          E-130/230  

1 persoon: Repareren van mantelschade 

(aardscherm/loodmantel onbeschadigd), 

aanbrengen van uitkleurunits en het uitkleuren van 

kabeladers, het invoeren of verwijderen van kabels; 

het (de)monteren/bijvullen van een 

eindsluiting/controle niveau van isolatiemedium(de 

gehele installatie is veiliggesteld of de rest van de 

installatie is in bedrijf, maar volledig afgeschermd).

2 personen:  Monteren van een mof, het invoeren of 

verwijderen van kabels; het (de)monteren/bijvullen 

van een eindsluiting/controle niveau van 

isolatiemedium (De rest van de installatie is in 

bedrijf, maar onvolledig afgeschermd).

130 230 Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren

E-132/232 132 232 HS- en MS-kabels verleggen

E-133/233 133 233 Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS net

E-134/234 134 234 (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen.

E-138 138 Sensoren op geïsoleerde primaire delen in MS aanbrengen of verwijderen

E-139/239 139 239 HS en MS kabels selecteren en knippen

E-236  Buiten de schakelfoutbeveiliging om 

schakelen in HS

236 Buiten de schakelfoutbeveliging om schakelen in HS

E-241 Aanbrengen van kettingen en plaatsen van 

vlaggen

E-241 Aanbrengen werkaarders in de mast(en) 241

E-242 Het toezicht op werkzaamheden in de buurt 

van HS-lijnen

242 Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen 

Onderstaand de activiteiten die minimaal via een 

directe opdracht moeten worden uitgevoerd

Activiteit

Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten

Opmerkingen

De WV mag van een RO altijd een DO of een GO maken. Van een DO mag een WV altijd een GO maken.      

activiteiten wordt bepaald door de IV.

Bedienen en veiligstellen

Algemeen

 


