Work Permit
Overzicht functies:























Gebaseerd op de Deltalinqs Botlek
methode
Opdeling in aanvraag, maatregelen
verstrekker, maatregelen houder,
bekrachtiging, gasmetingen en TRA
Informatie van een werkvergunning
wordt in één A3/A4 overzicht
ingevuld en getoond
Begeleiding bij invullen
werkvergunning
Registratie gasmetingen
TRA ondersteuning gekoppeld aan
werkvergunning
Digitale handtekening via
wachtwoord of handtekening
(tablet)
Grafische weergave van actieve
werkvergunningen
Ondersteuning van interne en
externe medewerkers
Mogelijke statussen van een
vergunning: Concept, aanvraag,
verstrekt (indicatie te laat
ingeleverd/verlopen), verlengd,
geretourneerd of afgesloten
Meerdere vergunningen tegelijkertijd
verlengen, intrekken (bij
calamiteiten) of afsluiten
Plannen op basis van aangevraagde
werkzaamheden
Geldigheidsduur vergunning
configureerbaar per
vergunningscategorie
(dagvergunning, stopvergunning,
etc.). Categorieën zijn
configureerbaar
werkvergunning is configureerbaar
Werkvergunning wordt gekoppeld
aan een locatie (ruimte) en/of tag
(proceslocatie)





















Overzicht van alle
werkvergunningen met filter
mogelijkheden
Bij het verstrekken controle
op
- verplichte gasmetingen
- alle benodigde
maatregelen van de
verstrekker zijn genomen
- TRA is goedgekeurd
Toevoegen van bijlagen,
bijvoorbeeld een PDF
bestand
Koppeling met werkorder
applicatie mogelijk
(werkorderomschrijving,
tagnaam, werkordernummer
etc.)
Ondersteuning
werkvergunningssjablonen
(standaards)
Ondersteuning van TRA
sjablonen
Archivering van
werkvergunningen en TRA
Ondersteuning warme,
koude, hoog risico
werkvergunningen
Bij maatregelen door
verstrekker (bijvoorbeeld
elektrisch VP) kan een
digitale handtekening vereist
worden (configureerbaar).
Filteren in overzicht op basis
van locatie, tag, firma,
status (aanvraag, verstrekt
etc.).
Autorisatie van functies
Mogelijkheid tot eigen titel
op werkvergunning.
Maatwerk mogelijk

Work Permit
Refine IT oplossingen:
Shift Manager
Work Permit
Terminal Suite
OPC integratie
LockOut - TagOut

De digitale werkvergunnings applicatie van IAP verbeterd
het proces van beheren en
uitgeven van
werkvergunningen en
bevorderd daarmee een veilige
werkomgeving.
Daarnaast is het digitaal
afhandelen van
werkvergunningen efficiënter
en bespaard veel tijd
(aanvraag, autorisatie,
handhaving) waardoor er meer
tijd besteedt kan worden aan
veiligheid en milieu.
Door gebruik te maken van de
applicatie krijgen alle

betrokken partijen in één
oogopslag een overzicht van alle
geplande en in uitvoering zijnde
werkzaamheden. Dit overzicht
toont tevens de verlopen en te
laat ingeleverde vergunningen.
Het overzicht is beschikbaar voor
alle medewerkers die daar
behoefte aan hebben. Dergelijke
overzichten bevorderen de
onderlinge communicatie en
creëren daarmee een veiligere
werkomgeving omdat men meer
grip heeft op de risicobeheersing
(veiligheid en milieu).

Afhandeling van een
werkvergunning
De aanvrager voert de aanvraaggegevens in. De
applicatie controleert of alle benodigde gegevens
ingevuld zijn. Bij een koppeling met een werkorder
systeem worden de benodigde gegevens
overgenomen in de aanvraag. Zodra alle gegevens
ingevoerd zijn wordt de aanvraag digitaal
ondertekend door de aanvrager.
Vervolgens verschijnt in het overzicht als zijnde
‘aangevraagd’. De verstrekker specificeert de te
nemen maatregelen en controleert de aanvraag.
Tevens dienen, indien van toepassing, de
voorbereidende werkzaamheden digitaal ondertekend
te worden ter bevestiging dat ze zijn uitgevoerd door
een geautoriseerde medewerker.
Indien de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden
wordt de werkvergunning door zowel de houder als
verstrekker digitaal ondertekend.
De werkvergunning verschijnt in het overzicht als
zijnde ‘verstrekt’. De werkvergunning wordt op A4 of
A3 papier afgedrukt en meegegeven aan de houder.

vergunning in de status “Afgesloten”
gezet worden. De vergunning
verdwijnt dan uit de overzichtslijst.

Na afloop van de werkzaamheden of aan einde van de
dag/wacht wordt de op papier afgedrukte vergunning
geretourneerd aan de verstrekker. De
werkvergunning verschijnt dan in het overzicht als
zijnde ‘geretourneerd’. Indien de vergunning niet op
tijd is geretourneerd verschijnt deze in afwijkende
kleur in het overzicht. Op deze wijze kan men direct
beoordelen of alle werkvergunningen aan het einde
van de dag/shift geretourneerd zijn.

Verstrekte vergunningen kunnen op
elk moment worden ingetrokken in
geval van bijvoorbeeld een calamiteit.
Ingetrokken vergunningen moeten
geretourneerd worden alvorens ze
weer verstrekt kunnen worden. Het is
mogelijk om meerdere vergunningen
tegelijkertijd in te trekken.

Indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag
nemen kan de vergunning de volgende dag/shift weer
verstrekt/verlengd worden voor een in te stellen
periode.
Als de werkzaamheden zijn afgerond krijgt de
vergunning de status ‘afgemeld’. Nadat er een
optionele controle heeft plaats gevonden die
betrekking heeft op de werkzaamheden kan de

Voor werkzaamheden met een
verhoogd risico dient een Taak Risico
Analyse (TRA) uitgevoerd te worden.
Binnen de applicatie kan er een TRA
aangemaakt worden voor een
werkvergunning. In een TRA staan de
taken, risico’s en beheers
maatregelen beschreven.

