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EdeA was al heel lang op zoek naar mogelijkheden om ondergrondse afsluiters 
te borgen in verband met LOTOTO. Maar de bestaande oplossingen pasten niet 
of waren niet degelijk genoeg. Medewerkers van A.HAK ontwikkelden enkele 
eenvoudige en goedkope oplossingen, die aan de wensen van EdeA voldoen.  
Een mooi voorbeeld van goede SEC-samenwerking!

Het invoeren van LOTOTO voor IBL was 
vorig jaar al een feit, maar voor OBL was 
dat nog steeds niet gelukt. Putjes, paaltjes, 
afsluiters, straatpotjes … hoe kun je die 
vergrendelen? Wim Berendsen, ic’er bij 
EdeA, deed een uitgebreide zoektocht: 
“We hadden al op internet gezocht naar 
mogelijkheden om ze te vergrendelen.  
Er was gewoon niets te vinden dat paste.  
Of ze waren van kunststof en dus te 
kwetsbaar. Of ze waren te duur. En bij de 
leveranciers van de afsluiters en potjes leek 
ook niet echt nagedacht te zijn over een 
manier van uniek vergrendelen.” 

Meedenken
Op verzoek van EdeA dachten de mannen 
van A.HAK mee naar een oplossing, in 

verband met de invoering van LOTOTO 
voor OBL. Wil Dritty, hoofd van uitvoering 
bij A.HAK, vertelt: “Wij waren blij dat EdeA 
ons vroeg of we mee wilden denken. Het 
gaat immers ook over onze veiligheid. Wij 
hebben er zelf baat bij als LOTOTO ingevoerd 
kan worden en we veilig kunnen werken!  
Als je met eigen ogen ziet dat iets 
afgesloten is, geeft dat toch een beter 
gevoel bij de werkzaamheden.” 

Inventief
Harry Janssen, Roger Tillie, John Sillen 
en Alex Smeets van A.HAK kwamen met 
een aantal inventieve ideeën. Eenvoudige 
middelen waarmee de 1001 soorten 
afsluiters vergrendeld konden worden. 
In de werkplaats maakten ze hiervan een 

aantal modellen. Die werden bij EdeA 
gedemonstreerd en EdeA koos hieruit drie 
modellen waarvan een prototype gemaakt 
werd. Daarmee kon 90% van alle situaties 
gedekt worden. Van elk van deze drie 
prototypes werden in de werkplaats van 
A.HAK twintig stuks gemaakt. Wim: “We 
waren hier heel goed mee geholpen, want 
daarmee was onze LOTOTO-cirkel eindelijk 
gesloten. Het is belangrijk dat A.HAK en 
andere bedrijven bij ons veilig kunnen 
werken. Dat is onze verantwoordelijkheid.” 

Niet op ieder potje
Danick Deckers en Mitch Schroijen 
(OBL wtk’s) zijn ook blij met de nieuwe 
hulpmiddelen om te vergrendelen. Mitch: 
“Je kunt ze gerust laten vallen, ze kunnen 
echt tegen een stootje. Alleen passen ze 
nog niet op ieder potje. Maar met enige 
creativiteit krijgen we het toch veilig 
gewaarborgd. Dan maken we er natuurlijk 
wel een aantekening van.“

Presentje
Wil is trots op zijn medewerkers: “Het 
bijzondere hieraan vind ik dat dit 
gezamenlijk is opgepakt en dat iedereen 
een veilige werkplek belangrijk vindt. We 
vinden het ook erg fijn dat EdeA onze 
inbreng waardeert en dat deze vier mannen 
een gepaste attentie ontvangen. Dat 
onderstreept het belang dat EdeA hecht aan 
goede samenwerking en veiligheid.”
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