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3 Algemene informatie 
WPS staat voor Work Permit System en is het werkvergunningensysteem dat de Universiteit Utrecht gebruikt om 

afspraken in vast te leggen zodat werkzaamheden op een gecontroleerde wijze veilig uitgevoerd kunnen worden.  

Deze Handleiding beschrijft alle facetten in het gebruik van het programma en is voorzien van aanvullende praktische 

informatie, te herkennen aan de geel omlijnde tekstkaders met een lampje. 

 

WPS is een Web aplicatie ook wel clouddienst genoemd, wat inhoudt dat er geen software op apparaten nodig is. Er 

is dus geen Applicatie (App) nodig. Het programma start je op door het webadres ook wel URL (Uniform Resource 

Locator) genoemd in te voeren. We hebben afgesproken dat je moet inloggen met je solisID zodat we bij de Universiteit 
Utrecht alle gebruikers van het systeem kunnen beheren inclusief die van externe bedrijven die ook van WPS gebruik 

maken. 

 

WPS is eenvoudig te gebruiken op elk apparaat en met elk besturingssysteem, zoals smartphone, tablet, labtop of 

desktop. WPS past zich automatisch aan aan de breedte van een scherm. Op elk apparaat zijn dezelfde 

bedieningsfuncties van toepassing. 

 

Een gebruiker dient eenmalig ingelogd te zijn waarna een beheerder de toepasselijke rol(len) kan toekennen. 
 

Of en voor welke functionaliteiten je toegang hebt wordt bepaald door de toegekende rechten vanuit je functie. De WPS 

inrichting voor de Universiteit Utrecht is geconfigureerd met de volgende hoofd functionaliteiten: 

Aanvragen, werkvergunning, veiligstelkaart (LOTOTO Lock-out, tag-out en try-out), Taak Risico Analyse (TRA).   

Werkzaamheden worden onder andere beoordeelt op de mogelijke risico’s die kunnen optreden tijdens 

werkzaamheden, hiervoor moeten dan beheersmaatregelen getroffen worden. Als de risico’s groot zijn wordt er gewerkt 

met het vier ogen principe, wat inhoudt dat de inhoud van de werkvergunning medebeoordeelt moet worden door een 
medewerker met kennis van zaken en voldoende ervaring. Wanneer deze nodig is kun je lezen in de Handleiding. 

 

WPS zal de Aanvrager stap voor stap door dit (deel)proces leiden waarbij de meest logische te beredeneren stap door 

het systeem groen is gemaakt. De Aanvrager ziet alleen de aanvragen en werkvergunningen die gekoppeld zijn aan 

betreffende gebruiker. 

 

Aan het einde van het aanvraag deel is de laatste actie van de ‘Aanvrager’, het indienen van een aanvraag. Na deze 

actie wordt de ingediende aanvraag geconverteerd naar een werkvergunning en door een Coördinator beoordeeld. 
Als de Coördinator de ingediende aanvraag niet goed (genoeg) vindt, kan hij deze terugsturen met een opmerking. 

Als de 'Coördinator' wel akkoord is wordt de aanvraag in behandeling genomen. 

 

WPS heeft de mogelijkheid om notificaties te versturen naar e-mailadressen. De acties die een e-mailnotificatie 

triggeren staan in de voorkeuren vermeld. NB. standaard staan deze notificaties uit! Wil je notificaties ontvangen zorg 

dan dat je deze bij de eerste keer inloggen aan zet op basis van voorkeursinstellingen en de toegekende rol(len). 

 

 
 

 

 

Bij het woonbedrijf werken we vanuit regio’s, aanvragen doe je dus in één van de regio’s. De gebruikers van de regio’s 

hebben rechten om in één regio te werken.  
Aan een aantal regio’s zijn ook buitenruimte toegevoegd omdat hier overlap in werkzaamheden zitten. 
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4 Work Permit System (WPS) 
De webpagina (Url) om in te loggen bij WPS is https://universiteit-utrecht.werkvergunningensysteem.nl/ 

Klik vervolgens op de link Inloggen met SolisID om het inlogscherm hieronder te zien. 

 

4.1 Inloggen 
Log in met je SolidID van de Universiteit Utrecht en 2FA (two factor authentificatie) 

Inloggen doe je met je usersname en password. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.2 Menustructuur 
Bij de eerste keer inloggen met alleen de toegekende rol van Aanvrager komt de gebruiker in de standaard systeem 
weergave terecht. Deze is het overzicht van alle open aanvragen.  

 
 

De hoofdnavigaties bestaan uit; Aanvragen, Werkvergunningen, Taak-Risico-Analyses en veiligstelkaarten. De 

gebruiker zal alle entiteiten te zien krijgen die gekoppeld zijn aan betreffende gebruiker. Bij een eerste keer inloggen 
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zullen alle pagina’s leeg zijn. Rechtsboven staat de naam met daaronder de toegekende rol(len). Klik op de naam voor 

het extra menu; Gebruikersgegevens, Voorkeuren en Uitloggen. 

 

4.3 Voorkeuren 
Bij de ‘Gebruikersgegevens’ is alleen een telefoonnummer in te vullen of te veranderen. Alle andere informatie wordt 

door de SolisID koppeling meegegeven. Er staat ook nog een overzicht van de toegekende rollen. 

 

Bij de ‘Voorkeuren’ is meer in te stellen. Hier kan de gebruiker aangeven naar welke pagina de gebruiker naar toe wordt 
geleid na inloggen. Na het opslaan van de ‘Voorkeuren’ geeft een klik op het logo dezelfde gewenste paginavoorkeur 

als na inloggen 

 
De beschrijving van de notificaties spreekt voor zich. Het aantal notificaties hangt af van de toegekende rollen. 
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5 Aanvragen 
Vanuit het menu ‘Werkvergunningen’ alsook ‘Aanvragen’ kan men een nieuwe aanvraag starten. Klik op ‘+ Aanvraag’ 

om een nieuwe aanvraag te starten. 

 

 

 

 

5.1 Basisinformatie 
De “Basisinformatie” is algemene informatie van de aanvraag die later een-op-een wordt geconverteerd naar de 

werkvergunning. Alle gegevens die ingevuld worden, kunnen later altijd nog worden gewijzigd als dat nodig is door een 

'Coördinator’, indien zich een situatie voordoet die dat vereist. In dit stadium zijn sommige velden verplicht en andere 

zijn optioneel. Het systeem laat weten wanneer een veld verplicht is doordat het rood kleurt. 

 
 

Voor gecontracteerde bedrijven. 
Indien de Aanvrager bij het uitvoeren van de werkzaamheden deze zelf mechanisch en/of elektrisch wil veiligstellen is 
hiervoor een door de UU ondertekend overdrachtsbewijs nodig, welke als bijlage toegevoegd moet worden. 
 
Belangrijk! 
De aanvrager dient eerst een veiligstelkaart te maken en in te vullen (zie hoofdstuk x) vervolgens de aanvraag in te vullen 
en in te dienen. Deze volgorde zorgt ervoor dat als de coördinator de aanvraag in behandeling neemt de veiligstelkaart direct 
zichtbaar is voor de coördinator. NB. de locatie van veiligstellen moet dan wel gelijk zijn aan de locatie in de aanvraag. 
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5.1.1 Regio en Locatie 

De Universiteit Utrecht kent in WPS 6 regio’s. Elke regio heeft haar eigen locatie structuur. Als een andere ‘Regio’ 

wordt gekozen verandert de locatie structuur. Klik op de locatiebalk om het onderstaande scherm te zien.

 
Deze locatie structuur hoort bij de regio ‘BINNENSTAD’. Er kan geklikt worden op een naam zoals bijvoorbeeld 

‘Academiegebouw’ of op de map ervoor die de map dan opent. Het cijfer (in de map) geeft aan hoeveel items er zich 

in de map bevinden. Als men de naam weet kan deze worden ingegeven in het veld ‘begint met’. Het systeem zal 

direct beginnen met filteren op basis van de ingegeven letters, cijfers, tekens. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Het is belangrijk dat gebruikers van WPS weten in welke regio de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden omdat 
er bij de aanvraag altijd eerst een regio geselecteerd moet worden en pas daarna het gebouw respectievelijk de ruimte. 
Weet je niet in welke regio het gebouw zich bevindt dan kun je een regio selecteren en kijken of het gebouw zich in de 
geselecteerde regio bevindt. Is dit niet het geval selecteer dan een andere regio totdat je het gebouw kunt selecteren waar 
de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 
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5.1.2 Externe referentie 

Aan dit veld zijn geen technische voorwaarden verbonden. Dit is een eenvoudig tekstveld waarop gezocht kan 

worden in het aanvragen en werkvergunningen overzicht. Hoe dit veld wordt ingezet is een interne aangelegenheid. 

5.1.3 Aantal personen 

Geef aan met hoeveel personen het werk wordt uitgevoerd. 

5.1.4 Geplande start en einde 

Gaaf de datum in van wanneer de werkzaamheden dienen te starten tot en met de laatste dag van werkzaamheden. 

Deze 2 velden maken deel uit van een aantal instellingen en werken als volgt. Er zijn 2 variabelen; 

1 de maximale geldigheidsduur, deze staat op 6 maanden 

2 de maximale verlengduur, deze staat op 7 dagen (1 week) 

In theorie zijn de volgende voorbeelden mogelijk 

Voorbeeld 1:  Het is vandaag 9 december 2022.  
  Ik dien een aanvraag in die start op 20 januari 2023 en eindigt op 21 juli 2023. Geldigheidsduur is  

  6 maanden. In dit geval kan ik de werkvergunning niet meer verlengen omdat deze de maximale 

  geldigheidsduur van 6 maanden heeft bereikt. 

Voorbeeld 2: Het is vandaag 9 december 2022. 

Ik dien een aanvraag in die start op 20 januari 2023 en eindigt op 29 januari 2023. Geldigheidsduur is 

 9 dagen. Ik kan de werkvergunning zo vaak verlengen met maximaal 7 dagen tot de datum van 21  

 juli 2023 is bereikt. 

Voorbeeld 3: Het is vandaag 9 december 2022.  
  Ik dien een aanvraag in die start op 20 januari 2023 en eindigt op 21 januari 2023. Geldigheidsduur is  

  1 dag. In dit geval kan ik de werkvergunning zo vaak verlengen met maximaal 7 dagen tot de datum 

  van 21 juli 2023 is bereikt 

5.1.5 Houder 

De houder kan op 2 manieren worden ingegeven. Uit een lijst en handmatig. De houders uit de lijst worden beheerd 

door de Beheerder. Als de houder uit een lijst komt heeft deze ook een account in WPS. 

Handmatig betekent dat er extra velden ingevuld dienen te worden. Alleen het telefoonnummer is optioneel. 

5.1.6 Afdelingshoofd UU en Toezichthouder UU 

Dit zijn velden die door de coordinator ingevuld kunnen worden. Bij afdelingshoofd UU kan dit een manager of 
teamleider zijn, die bijvoorbeeld geinformeerd moet worden bij calamiteiten.  En als er er toezichthouder nodig is de 

naam van de toezichthouder.  

Het externe referentie invoerveld is bedoeld om gerichte informatie op te nemen, bijvoorbeeld: 
• Een meldingsnummer uit het service managementsysteem (Topdesk) F22 04 4444 
• Een Operationele Activiteit uit het service managementsysteem (Topdesk) OA22 04 4444 
• Een opdrachtnummer van de UU, gevolgd door de naam van de contactpersoon van de UU. 

Opdrachtnummer 123456, Pieter de Goede. 
Met bovenstaande informatie kan de behandelaar en/of contactpersoon per mail geïnformeerd worden. 
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5.2 Type Werkzaamheden 
Selecteer de uit te voeren werkzaamheden. Er kunnen meer dan 1 worden geselecteerd. Alle werkzaamheden op 

deze pagina zijn optionele keuzes. Dat betekent dat er geen verplichting is om een werkzaamheid aan te vinken. De 

werkzaamheden corresponderen met de cijfers/stappen 3 tot en met 10 in de voortgangsbalk aan de bovenkant. 

 
 

Aan de rechterkant is basisinformatie met een uniek volgnummer voor deze aanvraag bestaande uit jaartal-maand-

opvolgend. Aan de onderkant staan 4 knoppen die voor zich spreken. Elke stap dient te worden opgeslagen als er 

informatie is gewijzigd. De stap ‘Opslaan en sluiten’ geeft de overzichtspagina van de aanvraag. Een niet afgemaakte 
aanvraag kan te allen tijde weer worden hervat met de tot dan toe ingevoerde informatie. In dit voorbeeld zal klik op 

‘Opslaan en volgende stap’ naar cijfer tien springen en de inhoud tonen die hoort bij ‘Werken aan elektrische 

installatie [hoog risico]’. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Deze 8 typeringen van werkzaamheden zijn aangeduid als hoog risico. Vanuit het beleid veilig werken woonbedrijf is 
bepaald dat deze werkzaamheden relatief veel voorkomen bij de Universiteit Utrecht en dat deze werkzaamheden veelal ook 
aanzienlijke risico’s met zich mee kunnen brengen. De vragen bij deze typering van werkzaamheden zijn dan ook uitgebreid 
en voorzien van een onderverdeling voorbereiding, tijdens de werkzaamheden, PBM’s, metingen en eventuele bijlagen.  
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5.3 Inhoud, maatregelen en meer 
Elk type werkzaamheid heeft een eigen pagina met inhoud. Deze inhoud bestaat in de regel uit te nemen 

maatregelen, risico’s en meer. De inhoud kan worden aangeboden als ja/nee, als meerkeuze en open velden. Vink 

aan, selecteer of geef in wat van toepassing is.  

 
De stappen 11 tot en met 16 zijn niet optioneel. Dit betekent dat wat er ook in stap 2 aan type werkzaamheden is 

geselecteerd, de ‘Aanvrager’ zal altijd langs de stappen 11 tot en met 16 worden geleid.  

 

5.4 Verhoogd risico bepaling 
In deze stap wordt bepaald of er een ‘TRA’ dan wel een ‘Ander geautoriseerd werkdocument’ nodig is. Elk item op 

deze pagina heeft een weegfactor (getal), de hoogte is afhankelijk van het risico van elk item. Elke groep met items 
heeft een drempelwaarde (getal). Als door het aanvinken van één of meerdere items de drempel wordt overschreden 

wordt de Aanvrager langs stap 18 verhoogd risico geleid. De keuze in stap 18 bepaald of stap 19 de TRA en stap 20 

geautoriseerd werkdocument ook nodig zijn.  

NB. alhoewel het niet verplicht is in de diverse stappen iets in te vullen, gaan we er wel vanuit dat iedereen vanuit zijn 
eigen rol en verantwoordelijkheid de noodzakelijke gegevens op de juiste wijze en compleet invoert. 
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5.4.1 Verhoogd risico  

Kies 1 of beide opties om aan te geven hoe het verhoogd risico te beheersen.
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5.4.2 Taak Risico Analyse  

Stap 19, kies een beschikbare van toepassing zijnde TRA of maak een nieuwe aan. 

 
Als er geen basis TRA’s (zie Hoofdstuk 8.2) beschikbaar zijn waaruit gekozen kan worden, kan een nieuwe TRA 
worden aangemaakt. Vul de velden volledig en correct in voor een duidelijke en goede risicobeheersing. Zijn er meer 

taak risicoregels nodig klik dan op ‘Taak Risico Toevoegen’. Klik indien gereed op ‘Opslaan, volgende stap’. 
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5.4.3 Geautoriseerd werkdocument  

Als voor deze optie is gekozen in stap 18 kunnen hier meerdere bijlagen worden toegevoegd. De naam van elke 

bijlage kan naar wens worden aangepast. De bijlagen worden na opslaan bij de aanvraag gevoegd. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bij de Universiteit Utrecht verstaan we onder een geautoriseerd document een document dat in overleg tussen twee 
of meer personen en/of bedrijven tot stand is gekomen en waarin afspraken zijn vastgelegd die betrekking hebben op het 
veilig uitvoeren van werkzaamheden en die tenminste ondertekend is door een daartoe bevoegd persoon van de Universiteit 
Utrecht. Maar mag natuurlijk ook medeondertekend worden door de personen die het document tot stand hebben gebracht. 
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5.4.4 Samenvatting   

De laatste pagina in het aanvraag deel is de samenvatting.  

 
In deze laatste stap kan de ‘Aanvrager’ een aantal acties uitvoeren; 

● De aanvraag ‘Bewerken’ als er de ‘Aanvrager’ zelf aanpassingen wil verrichten voordat de aanvraag wordt 

ingediend, 

● De aanvraag ‘Annuleren’ waardoor deze aanvraag de status ‘Geannuleerd’ krijgt en niet meer te gebruiken 
is, 

● De aanvraag ‘Indienen’ waardoor de aanvraag de status ‘Ingediend’ krijgt, niet meer te wijzigen is en de 

'Coördinator' de aanvraag kan beoordelen. De beoordeling kan resulteren in het terugsturen van de 

ingediende aanvraag naar de ‘Aanvrager’ in kwestie. Deze terugsturen actie van de 'Coördinator' is altijd 

voorzien van een reden. 
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5.5 Coördinatie 
Het coördineren zal worden uitgevoerd door een ‘Coördinator’. Nadat een aanvraag is ingediend zal een ‘Coördinator’ 

een notificatie ontvangen, indien ingesteld in de voorkeuren, met daarin een link naar betreffende ingediende aanvraag. 

Dezelfde aanvraag is vanuit WPS te benaderen in de overzichtslijst. Het filteren op een bepaalde status, in dit geval 

‘Ingediend’ bij aanvragen, geeft overzicht. 

 

5.5.1 In behandeling nemen 

De ‘Coördinator’ zal nu bepalen of de ingediende aanvraag goed genoeg is om in behandeling te nemen. 

 
 

Alle door de ‘Aanvrager’ ingevulde informatie is in te zien. Klik op de verschillende tabbladen; ‘Verhoogd risico bepaling’, 

‘Taak Risico Analyse’ en ‘Geautoriseerd werkdocument’ voor betreffende informatie. 

De ‘Coördinator’ heeft nu een aantal opties: 
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● ‘Terugsturen’, als de aanvraag niet acceptabel genoeg is om in behandeling te nemen, met opgave van 

reden. De ‘Aanvrager’ dient opnieuw de aanvraag in te dienen. 

● ‘Afwijzen’, Een reden kan zijn dat de aanvraag niet meer relevant is. De aanvraag is met deze status niet 

meer te gebruiken. 
● ‘In behandeling nemen’, De aanvraag is goed genoeg om te converteren naar een werkvergunning. De 

aanvraag zal de status ingediend krijgen en een werkvergunning is gemaakt. Deze actie is niet omkeerbaar. 

 

In alle gevallen kan de ‘Aanvrager’ een notificatie ontvangen, indien ingesteld. 
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6 Nieuwe werkvergunning 
De ‘Coördinator’ heeft de aanvraag door deze in behandeling te nemen laten converteren naar een werkvergunning 

met een uniek nummer.  

 
 

De ‘Coördinator’ heeft de volgende opties: 

● ‘Annuleren’, als de werkvergunning niet meer van toepassing is. De werkvergunning zal met deze status niet 

meer te activeren zijn. 

● ‘Bewerken’, Standaard privileges van een ‘Coördinator’ zijn dat deze de gehele informatie van de 

werkvergunning kan muteren, behalve de aangemaakte en gekoppelde TRA. 
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Van ‘Basisinformatie’ tot aan alle maatregelen is aan te passen. Dus het toevoegen van maatregelen die andere acties 

triggeren behoort tot de mogelijkheden. De maatregelen en andere informatie zijn gegroepeerd in verantwoordelijkheid 

en soort. Doorloop de verschillende stappen om hier vertrouwd mee te geraken.  

In deze coördinatie fase wordt ook bepaald of en welke medebeoordelings rollen nodig zijn. Dit is in stap 19 en kan in 

de loop van de tijd veranderen door een andere indeling. 

 
 

Bij klik op ‘Opslaan en sluiten’ wordt altijd de overzichtspagina getoond met in groen de meest logsiche volgende stap. 
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6.1 Veiligstelkaart 
Klik op ‘Veiligstelkaart aanmaken’ om een veiligstelkaart te selecteren of aan te maken. 

 
De veiligstelkaarten die te selecteren zijn in dit overzicht zijn vooraf gemaakt waarbij de locatie tussen de 

werkvergunning en de locatie van de veiligstelkaart overeenkomt. Dit is belangrijk omdat een veiligstelkaart een andere 

locatie kan hebben dan een veiligstelling op de kaart. Dit wordt behandeld in het hoofdstuk over veiligstelkaarten. 

Selecteer een vooraf gemaakte veiligstelkaart of klik op ‘Nieuwe veiligstelkaart’ 
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In dit voorbeeld is een bestaande veiligstelkaart geselecteerd. De veiligstelkaart is aan te passen. 

  
Klik op ‘Opslaan, volgende stap’ voor het overzicht en om de medebeoordeling te starten. Vul de verplichte velden zo 

volledig en correct mogelijk in. 

 

  

Bij de Universiteit Utrecht werken we in principe niet met slotnummers, dat wil niet zeggen dat het niet toegestaan is 
om met slotnummers te werken. Indien gewenst bepalen de regio’s dit zelf. 
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6.2 Medebeoordeling initiëren  
Nadat de veiligstellingen zijn ingegeven volgt het aansturen van de medebeoordeling. De knoppen ‘Bewerken’ en 

‘Werkvergunning annuleren’ hebben nog steeds dezelfde functies als eerder beschreven. Ook kan in deze fase de 

veiligstelkaart nog worden aangepast.  

  
Klik op “Medebeoordeling aanvragen’ voor de volgende stap in het proces. 

 
In dit voorbeeld is er één (1) medebeoordeling nodig door een Veiligheidskundige. Er kan gekozen worden voor een 

naam uit de lijst of ‘Ongeacht welk bevoegd persoon’. Deze laatste optie zal een notificatie sturen naar alle gebruikers 

in de lijst. Degene die de werkvergunning activeert om te medebeoordelen, diens naam wordt aan de werkvergunning 

gekoppeld. Geef indien van toepassing een opmerking mee door op de knop ‘+ Opmerking toevoegen’ te klikken. Klik 

op ‘Medebeoordeling opslaan’ zodat de gekozen gebruiker de notificatie ontvangt en het systeem de functionaliteit 

vrijgeeft om de medebeoordeling uit te kunnen voeren. 
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In de lijstweergave van de werkvergunningen is te zien dat een werkvergunning in medebeoordeling is door het status 

icoon en het blauwe rondje met de 3 puntjes erin. Als een medebeoordeling is goedgekeurd zal het rondje groen kleuren 

en indien afgekeurd rood. Als de medebeoordelaar nog geen beoordeling heeft gedaan maar wel bijvoorbeeld een 

opmerking heeft opgeslagen, dan is de beoordeling in uitvoering en kleurt het rondje oranje.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De keuze “ongeacht welk bevoegd persoon” moet bij voorkeur niet gebruikt worden omdat er te veel personen worden 
geïnformeerd die toch geen bijdrage kunnen leveren in de medebeoordeling. Zorg dus dat je vooraf bepaald wie de juiste 
kennis heeft om de medebeoordeling te doen. 
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6.3 Medebeoordeling uitvoeren 
De medebeoordeling wordt in dit voorbeeld uitgevoerd door een ‘Veiligheidskundige’. Om het proces aan te houden 

volgt nu de beoordeling om daarna weer coördinerende stappen te beschrijven. 

 
Alle informatie om een goede medebeoordeling uit te kunnen voeren is beschikbaar. Klik op de tabbladen voor de 

specifieke informatie. Als er geen reden is om deze medebeoordeling af te wijzen, vink ‘Goedgekeurd’ aan, geef 

optioneel een opmerking mee en klik op ‘Medebeoordeling opslaan’.  
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De ‘Coördinator’ kan middels de notificatie voorkeuren instellen om op de hoogte te worden gebracht van de 

medebeoordeling. In de vernieuwde lijstweergave is grafisch te zien dat de beoordeling is goedgekeurd. 

 
Klik op de werkvergunning om de beschikbare acties te tonen. Het is nu nog steeds mogelijk om de werkvergunning te 

bewerken, of de veiligstelkaart aan te passen en nogmaals ter medebeoordeling in te dienen. 

 
Als al deze acties niet nodig zijn zal de ‘Coördinator’ de werkvergunning indienen bij de ‘Vertrekker’ middels de knop 

‘Werkvergunning indienen’. 
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6.3.1 Verstrekking 

Nadat de ‘Coördinator’ de werkvergunning heeft ingediend zal de Verstrekker een notificatie ontvangen, indien 

ingesteld in de voorkeuren. We noemen het samenspel tussen de rollen van ‘Coördinator’ en ‘Verstrekker’ ook wel het 

4-ogen-principe. De ‘Verstrekker’ heeft onder andere als taak om te controleren of hetgeen de ‘Coördinator’ heeft 

gecoördineerd ook daadwerkelijk klopt met de situatie voorhanden en dus veilig is, en zet de uit te voeren 

veiligstellingen in gang. 

 
De ‘Verstrekker’ heeft de keuze uit 3 opties: 

● ‘Terugsturen’ naar de ‘Coördinator’ met de benodigde opmerkingen als de werkvergunning niet goed wordt 

bevonden, 

● ‘Afwijzen’ waardoor de werkvergunning de status ‘Afgewezen’ krijgt en niet meer te gebruiken is, 

● ‘In behandeling nemen’ waarmee de ‘Verstrekker’ de werkvergunning accepteert. 
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6.3.2 In behandeling nemen 

De houder bevestigd voordat de Vertrekker de werkvergunning in behandeling kan nemen. In veel gevallen zal de 

‘Aanvrager’ ook de ‘Houder’ zijn. Bij klik op de button ‘In behandeling nemen’ volgt het volgende scherm. 

 

 

De ‘Houder’ zal nu een e-mail ontvangen op het ingegeven e-mailadres. In de e-mail is een link naar de werkvergunning 

opgenomen. Als de ‘Houder’ ook een ‘Aanvrager’ is zal deze een account hebben in WPS. Het kan voorkomen dat de 

‘Houder’ geen ‘Aanvrager’ is en geen account heeft. In dat geval is er een (deep) link naar de werkvergunning. Het 

volgende scherm zal de ‘Houder’ te zien krijgen. 
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Als de ‘Houder’ een oordeel wil geven klikt deze op ‘In behandeling bevestigen’. Het volgende scherm zal te zien zijn. 

 
Als de ‘Houder’ de werkvergunning afwijst is het verstandig om een opmerking toe te voegen. Bij ‘Goedkeuren’ en klik 
op ‘Opslaan’ zal de werkvergunning de status ‘In behandeling door verstrekker’ krijgen. Nu kan de ‘Verstrekker’ de 

werkvergunning verder leiden in het proces.  
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6.3.3 Verstrekken behandelen 

Nadat de ‘Houder’ de werkvergunning heeft goedgekeurd kan de ‘Verstrekker’ de volgende acties uitvoeren. 

 

6.3.3.1 Terugsturen 

Als op ‘Terugsturen’ wordt geklikt opent dit een scherm waar de ‘Verstrekker’ met opgave van reden de werkvergunning 

terug kan sturen naar de ‘Coördinator’. Dit resulteert in een statuswijziging naar ‘Behoeft wijziging’. 
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6.3.3.2 Bewerken 

Klik op ‘Bewerken’ geeft de mogelijkheid om basisinformatie aan te passen. 

 

6.3.3.3 Aanvullen 

Klik op ‘Aanvullen’ geeft de ‘Verstrekker’ de mogelijkheid om informatie aan te vullen, niet om informatie te verwijderen. 
De verschillende schermen zijn in grote lijnen gegroepeerd op soort, verantwoordelijkheid en logica.

 
‘Opslaan en sluiten’ geeft het overzicht zoals bij 5.3.3. 

6.3.3.4 Afsluiten 

Klik op de knop ‘Afsluiten’ zal de werkvergunning de status ‘Afgesloten’ geven waardoor deze niet meer te activeren 
is, niet in de lijst van ‘Open werkvergunningen’ staat en ook niet op de ‘Statuskaart’ getoond wordt. 
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6.3.3.5 Veiligstellen 

Klik op ‘Verzoek veiligstellen’ activeert de veiligstel stappen en geeft het volgende scherm. Hier kunnen de uit 

 
te voeren veiligstellingen worden aangevinkt die de ‘Verstrekker’ wil laten uitvoeren. Selecteer ‘Uitvoeren’ bij de 

veiligstellingen en klik op ‘Veiligstelverzoek indienen’. Dit zorgt ervoor dat er een notificatie naar de ‘Veiligsteller’ wordt 

verzonden, als de voorkeur notificatie is ingesteld, met het verzoek om de betreffende veiligstelling uit te voeren. De 

link in de mail brengt de ‘Veiligsteller’ naar het scherm waar de registratie uitgevoerd kan worden. 

 
In het geval dat de ‘Verstrekker’ niet al de veiligstelkaart en de labels heeft uitgeprint, kan de ‘Veiligsteller’ deze alsnog 
uitprinten door in het registratiescherm op ‘Terug’ te klikken waardoor het bovenstaande scherm verschijnt. Hier kunnen 
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de benodigde printen worden samengesteld zoals de labels en de veiligstelkaart. Als de ‘Veiligsteller’ de registratie wil 

uitvoeren klikt deze op ‘Veiligstellingen registreren’. 

 

 

 
In dit scherm kunnen diverse situaties worden aangegeven. De ‘Veilisteller’ kan ‘Uitgevoerd’ aanvinken of ook ‘Niet 

uitgevoerd’ en een andere veiligstelling toevoegen die wel is uitgevoerd. Vervolgens dient de ‘Veiligsteller’ ook aan de 

geven of het ‘Veilig om aan te werken’ is. Zolang de ‘Veiligheidsstatus’ voor alle typen niet ‘Veilig om aan te werken’ is 

kan de werkvergunning niet verstrekt worden door de ‘Verstrekker’. Klik op ‘Veiligstellingen registreren’ om de 

ingegeven informatie vast te leggen. De werkvergunning heeft nog steeds de status ‘In behandeling’. De situatie is nu 

voor de werkvergunning dat alle maatregelen zijn uitgevoerd als ook de benodigde veiligstellingen.  

 

Nu ziet de ‘Verstrekker’ de knop ‘Verstrekken’ en is in de gelegenheid om deze actie uit te voeren voor de 
werkvergunning. De ‘Verstrekker’ kan nog steeds basisinformatie wijzigen door op de knop ‘Bewerken’ te klikken. Ook 

Bij de Universiteit Utrecht werken we met beschrijfbare labels en (nog) niet met labelprinters. 
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is het mogelijk om niet te verstrekken en het verzoek in te dienen bij de ‘Veiligsteller’ om de veiligstellingen op de heffen. 

Daarnaast kan de ‘Verstrekker’ de werkvergunning hier al ‘Afsluiten (met uitgevoerde veiligstellingen)’. Deze actie zal 

de werkvergunning de status ‘Afgesloten’ geven en de openstaande veiligstellingen actief laten. 

 
Klik op ‘Verstrekken’ geeft de werkvergunning de status ‘Verstrekt’ en het volgende scherm. 

 
‘Bewerken’ geeft de ‘Verstrekker’ nog steeds de mogelijkheid om basisgegevens aan te passen. 

‘Delen’ maakt het mogelijk om de werkvergunning middels een deeplink met een of meerdere e-mailadressen te delen. 

De werkvergunning kan alleen ingezien worden. 

‘Afdrukken’ van de werkvergunning en de andere onderdelen die deel uitmaken van de werkvergunning. Het systeem 

genereert pdf-bestanden die printer onafhankelijk gebruikt kunnen worden. 
‘Verlengen’ (zie ook de uitleg in hoofdstuk 4.1.4.) geeft de mogelijkheid om de werkvergunning langer geldig te laten 

zijn dan de einddatum bij ‘Geldig tot en met’. De werkvergunning wordt afgesloten en een identieke wordt geopend met 

de volgnummers-extensie .1. 

‘Werk afgerond’ is de knop die wordt gebruikt nadat de ‘Houder’ heeft aangegeven dat het werk daadwerkelijk afgerond 

is en alle betrokken gebruikers het ermee eens zijn dat de procedure gestart kan worden om de werkvergunning 

volgens procedure af te sluiten.  

‘Afsluiten (met uitgevoerde veiligstellingen)’ zal de werkvergunning de status ‘Afgesloten’ geven en de openstaande 
veiligstellingen actief laten. 
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7 Afsluiten 
Nadat het werk is afgerond start het deel van de procedure die leidt tot het afsluiten van de werkvergunning met 

veiligstellingen. Zoek de betreffende verstrekte werkvergunning en klik op ‘Werk afgerond’. Het volgende scherm zal 

tonen. 

7.1 Werk afgerond 
Dit is een actie die door de ‘Verstrekker’ wordt uitgevoerd. 

 
Geef optioneel een opmerking mee en eventueel bijlagen. Als dit met een device zal gebeuren waar een camera in zit 

kunnen er ook foto’s worden toegevoegd. Klik op ‘Werkvergunning werk afronden’.  

7.2 Opheffen veiligstellingen 
De werkvergunning krijgt de status ‘Werk afgerond’ en het volgende scherm zal de ‘Verstrekker’ te zien krijgen. 

 
Naast het afdrukken van alle documenten die deel uitmaken van de werkvergunning, kan de ‘Verstrekker’ er om 

verschillende redenen voor kiezen om de knop ‘Werk niet afgerond’ te gebruiken. De werkvergunning zal de status ‘In 

behandeling’ krijgen en de werkvergunning zal opnieuw verstrekt moeten worden. In de meeste gevallen zal de 
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‘Verstrekker’ de knop ‘Verzoek opheffen veiligstellingen’ gebruiken. 

 
Vink bij de op te heffen veiligstellingen ‘Opheffen’ aan en klik op ‘Veiligstellingen opslaan’. De ‘Veiligsteller’ zal een 

notificatie ontvangen, als in de voorkeuren aangevinkt, waarin de link naar de registratiepagina van de betreffende 
veiligstelkaart zal leiden. Nadat de ‘Veilisteller’ de veiligstelling heeft uitgevoerd zal hij deze registreren. 

 
De ‘Veiligsteller’ zal nu kiezen voor ‘Opgeheven’ waarna de ‘Veiligheidsstatus’ automatisch naar ‘Onveilig om aan te 

werken’ springt. Klik op ‘Veiligstellingen registreren’ voor het vastleggen van de uitgevoerde veiligstellingen.  
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8 Werkvergunning afsluiten 
De laatste actie in het proces is het afsluiten van de werkvergunning, alhoewel de ‘Verstrekker’ de werkvergunning 

alsnog actief kan houden door een andere keuze te maken. 

 
Bij klik op ‘Afsluiten’ zal de werkvergunning de status ‘Afgesloten’ krijgen en niet meer bij de ‘Open werkvergunningen’ 
komen te staan. Bij het afsluiten kan net als bij ‘Werk afgerond’ optioneel een opmerking en bijlagen toegevoegd 

worden. Om de afgesloten werkvergunning te benaderen dient men in het werkvergunningenoverzicht de status 

‘Afgesloten’ te kiezen.  

 

8.1 Acties 
Voor elke entiteit in WPS worden de acties gelogd. Naast het status icoon is een klein pijltje. Klik hierop geeft een 

overzicht van de gelogde acties. Klik op ‘Alle acties tonen’ voor een uitgebreid overzicht. 
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De acties kunnen op elk moment worden benaderd, daarvoor hoeft een entiteit niet de status ‘Afgesloten’ te hebben. 
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9 Taak Risico Analyse (TRA) 
Een TRA dient ervoor om risico’s die niet met aanwezige maatregelen in WPS te beheersen zijn, of werkzaamheden 

met onvoorspelbare risico’s, toch in kaart te brengen en de gevaren te mitigeren. De TRA-systematiek is een 

aanvullende veiligheids-functionaliteit die op verschillende manieren toegepast kan worden. Zo is het mogelijk om 

vooraf basis-TRA’s te maken en die tijdens de aanvraagfase te integreren bij een aanvraag. Of er wordt tijdens de 

aanvraag een incidentele TRA gemaakt in stap 19 op basis van de ingevulde informatie in stap 17, zie hoofdstuk 4.4.1.   

en 4.4.2. Het aanmaken van een TRA tijdens de aanvraag fase kan iedereen met de rol ‘Aanvrager’. Het aanmaken 

van een Basis TRA zijn privileges die verhooggekoppeld zijn aan de rollen ‘Aanvrager’ en ‘Coördinator’ maar alleen de 

‘Coördinator’ kan een basis-TRA goedkeuren en dus afronden. 
 

 

 

9.1 Overzicht 
De link ‘Taak-Risico-Analyse’ in het hoofdmenu geeft alle bestaande TRA’s. In het submenu is een overzicht van 

beschikbare statussen te selecteren. Op elke kolom in het overzicht is te sorteren en te filteren. 

 
 

9.2 Maken basis-TRA 
Het maken van basis-TRA’s kan nuttig zijn als er veel van dezelfde voorkomende situaties zijn die een TRA vereisen 

waarvan de inhoud veelal gelijk is. Bij het kiezen van een beschikbare basis-TRA tijdens de aanvraag maakt het 

systeem een kopie van betreffende basis-TRA en laat de originele intact. De kopie kan naar inzicht worden gemuteerd. 

Deze zal niet als nieuwe basis-TRA worden opgeslagen. Klik op ‘+Basis-TRA’. 

Bij de Universiteit Utrecht zijn er een vijftal risico categorieën (indien van toepassing) die in een TRA opgenomen 
moeten komen. Het betreft de aspecten veiligheid en gezondheid, milieu, onderbreking primaire proces, reputatie/imago en 
financiële gevolgen. In de procedure werkvergunningen wordt dit nader toegelicht. 
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Geef een titel en omschrijving in, beide velden zijn verplicht. Dit geldt ook voor de 4 velden van een Taak-Risico. Op 

het korte omschrijvingsveld en de omschrijving kan worden gezocht in het TRA overzicht. Het meest in het oog 

springend in het overzicht is het korte omschrijvingsveld.  

 
Bepaal of de TRA voor alle regio’s zichtbaar dient te zijn of alleen voor één specifieke regio. Als de TRA voor alle 

regio’s zichtbaar dient te zijn laat het ‘Regio’ veld oningevuld. Als de TRA voor één specifieke locatie is bedoeld, vul 

zowel de ‘Regio’ alsook de ‘Locatie’ in. Maak vervolgens zoveel ‘Taak-Risico’ regels aan als nodig. Het toevoegen van 

bijlagen is optioneel. Met de pijltjes rechts van het ‘Verantwoordelijkheid’ veld kunnen regels worden verplaatst. 

 
Klik vervolgens op ‘TRA aanmaken’. Deze handeling is in dit voorbeeld uitgevoerd door een ‘Aanvrager’. De TRA heeft 
nu de status ‘Niet beoordeeld’. 
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In deze fase kan de ‘Aanvrager’ de gemaakte TRA nog bewerken of een kopie ervan maken. Vervolgens dient een 

‘Coördinator’ de TRA te openen, te beoordelen en goed te keuren. Ingelogd als ‘Coördinator’ het volgende scherm. 

 
De ‘Coördinator’ heeft nu nog de mogelijkheid om de TRA te bewerken of af te wijzen. Als status ‘Afwijzen’ is een TRA 

niet meer te gebruiken. De ‘Coördinator’ dient op ‘Goedkeuren’ te klikken waarna de TRA de status ‘Goedgekeurd’ zal 

hebben en zichtbaar zal zijn als er een aanvraag wordt gemaakt in de regio ‘Buitenruimte’ die een TRA vereist.  

In de PDF zal er een vinkje staan bij ‘Gecontroleerd door SHE’. 
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10 Veiligstelkaart 
De rol ‘Aanvrager’ heeft de privileges om veiligstelkaarten aan te maken. Gebruikers die de rol van ‘Aanvrager’ hebben 

kunnen indien nodig vooraf een veiligstelkaart aanmaken die in de coördinatiefase aan de werkvergunning gekoppeld 

wordt.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Voor externe bedrijven geldt dat als het externe bedrijf naast de uitvoering van de werkzaamheden ook de veiligstelling 

wenst te doen. Dan dient er een door beide partijen een ondertekent overdrachtsbewijs (tijdelijke verantwoordelijkheid) 
ge-upload te worden bij de aanvraag. Dit geldt voor zowel elektrische als mechanische veiligstellingen. 
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10.1 Aanmaken nieuwe veiligstelkaart 
Klik op ‘+Veiligstelkaart’ om een nieuwe kaart aan te maken. Het is belangrijk dat de ‘Regio’ en ‘Veilig te stellen locatie’ 

overeenkomen met de dezelfde waarden op de werkvergunning waar de veiligstelkaart voor is bedoeld. Zo kan tijdens 

de coördinatiefase de betreffende coördinator de van toepassing zijnde veiligstelkaart koppelen. 

De locatie, titel en omschrijving zijn verplichte velden om in te vullen. 
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Voeg de benodigde type veiligstellingen toe aan de kaart. Standaard wordt dezelfde locatie gekozen die boven bij de 

‘Basisinformatie ’is ingegeven. De mogelijkheid voor het kiezen van een locatie is nu niet beperkt tot een enkele regio. 

De gehele locatiestructuur wordt zichtbaar omdat het mogelijk moet zijn om op een andere locatie iets veilig te stellen. 

 
Het systeem geeft een waarschuwingssymbool als teken dat een andere locatie dan boven is gekozen. Het gebruik 

maken van een ‘Veiligheidsslot’ en het ‘Slotnummer’ wordt in de praktijk vaak ingegeven door betreffende ‘Veiligsteller’.  

Indien gereed, klik op ‘Veiligstelkaart’ aanmaken. Nadat de veiligstelkaart is opgeslagen is deze te selecteren door een 

coördinator van een toepasselijke werkvergunning. 

 

 

10.2 Overzicht veiligstelkaarten 

 
In het overzicht van de veiligstelkaarten wordt de naam van de maker van de veiligstelkaart bij ‘Coördinator’ geplaatst. 

Wanneer tijdens de verstrekkingsfase de ‘Verstrekker’ een werkvergunning heeft verstrekt waar een veiligstelkaart aan 

gekoppeld is, komt de naam van betreffende ‘Verstrekker’ bij de veiligstelkaart te staan. 

Bij de Universiteit Utrecht werken we in principe niet met slotnummers, dat wil niet zeggen dat het niet toegestaan is 
om met slotnummers te werken. Indien gewenst bepalen de regio’s dit zelf. 
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Een veiligstelkaart is te bewerken door een ‘Coördinator’ van veiligstelkaarten. Een veiligstelkaart kan volledig worden 
bewerkt totdat de ‘Verstrekker’ op de knop ‘Verzoek veiligstellen’ heeft geklikt. De veiligstelkaart in kwestie is nu 

vergrendeld. Bestaande veiligstellingen kunnen niet worden gewijzigd. Wanneer de ‘Verstrekker’ daadwerkelijk op de 

knop ‘Veiligstelling indienen’ heeft geklikt verandert de status van de veiligstelkaart van ‘Nieuw’ naar ‘Actief’ en is deze 

niet meer volledig aan te passen. De bestaande veiligstelling(en) is/zijn niet meer de wijzigen, er kunnen wel nieuwe 

worden toegevoegd. Onderstaande afbeelding geeft een gekoppelde veiligstelkaart waarbij een ‘Elektrisch 

Laagspanning’ veiligstelling uitgevoerd kan worden. Nieuwe veiligstellingen zijn toe te voegen. Het systeem geeft altijd 

de actuele ‘Status’ van de veiligstellingen zoals die geregistreerd zijn. 
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10.3 Aanroepen veiligstelkaart 
Een veiligstelkaart is vanuit verschillende pagina’s aan te roepen; 

● Vanuit de overzichtslijst van werkvergunningen kan geklikt worden op het gekoppelde veiligstelkaartnummer. 

 
● Vanuit een werkvergunning en het tabblad ‘Veiligstelkaart’, klik vervolgens op ‘Weergeven’. 

 
● En vanuit de overzichtslijst van ‘Veiligstelkaarten’.  
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11 Statuskaart 
De ‘Statuskaart’ is een weergave functionaliteit waar geen acties uitgevoerd kunnen worden. De kaart is puur als 

weergave bedoeld voor alle actieve entiteiten.  

11.1  De kaart 
De ‘Statuskaart’ is standaard te benaderen voor de rollen ‘Coördinator’, ‘Verstrekker’ en ‘Veiligsteller’. Door klik op de 
naam rechtsboven verschijnt het menu waarin de link naar de ‘Statuskaart’ staat. Als men op de link met de 

rechtermuisknop klikt kan men de ‘Statuskaart’ in een ander tabblad openen. 

 
Op deze aangeleverde plattegrond staan de campussen van de Universiteit Utrecht. Door in het midden boven op de 

dropdown te klikken kan men snel naar een bepaalde locatie inzoomen. Rechtsonder is een snelfiltering voor de drie 
hoofdgroepen; aanvragen, werkvergunningen en veiligstellingen. Elke groep heeft een eigen kleur. Het filter icoon 

(trechter) aan de linkerkant geeft de mogelijkheid voor een verfijnde filtering. Verder kan er op datumbereik worden 

gefilterd door een vinkje te plaatsen bij ‘Toon alleen werk in de periode’ en de gewenste data in te geven. 
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12.1  Dashboard 
Het ‘Dashboard’ is een statistiek en rapportage functionaliteit die als privilege standaard is gekoppeld aan de 

coordinator, verstrekker en veiligsteller rol. Deze module verwerkt ruwe data en geeft veel mogelijkheden om deze 

ruwe data te doorzoeken. 

12.2  Functionaliteit 
De standaard datum selectie is de dag van vandaag. Kies nieuwe data voor informatie over de gewenste periode. De 

vier grote rechthoeken met de cijfers in het midden zijn knoppen waarop geklikt kan worden voor uitgebreide 

informatie en selectie. Deze vertegenwoordigen van links naar rechts informatie over; aanvragen, werkvergunningen, 

tra’s en veiligstelkaarten. De lijndiagram functie zal mee veranderen met een gewijzigde periode en resultaten. Op 

‘Recente acties’ kan geklikt worden voor een overzicht van de 20 meest recente acties betreffende aanvragen, 

werkvergunningen, tra’s en veiligstelkaarten. 

 
Klik op de werkvergunningen rechthoek (2de van links) geeft onderstaande weergave.  
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Om meer data te zien is de preset periode ‘Laatste jaar’ gekozen in het datumveld. Het resultaat geeft 38 gemaakte 

werkvergunningen. 

 
In deze weergave zijn de rechthoeken niet meer als button te gebruiken. De cijfers in deze rechthoeken blijven staan, 

ongeacht de filtering die eronder wordt toegepast. De tabbladen ‘Algemeen’, ‘Acties’, ‘Gebruikers’ en ‘Doorlooptijd’ 

hebben elk specifieke filters. Het resultaat van de gebruikte filters is de lijst onder de grafiek die geëxporteerd kan 

worden. Elk resultaat is te exporteren als .csv en te openen in bijvoorbeeld Microsoft Excel. 
 

 


