
 

     
  

 

Update veiligheid BAM Infra Nederland - september 2022  
  

Beste relatie, 

 

BAM hecht grote waarde aan een veilige werkomgeving voor alle betrokkenen bij de projecten 

die we met elkaar uitvoeren. Iedereen na een werkdag weer veilig naar huis, dat is ons motto. 

Via deze nieuwsbrief houden wij u als gewaardeerde ketenpartner graag op de hoogte van 

actuele onderwerpen op het gebied van veiligheid. Wij hopen u hiermee snel inzicht te geven in 

wat er zoal speelt op dit vlak binnen BAM Infra Nederland. In deze editie:  

 

1. Veiligheidsblad kwartaal 2-2022. 

2. Initiatieven met ketenpartners. 

3. Kwartaalthema Q3-2022: 'Snijd jezelf niet in de vingers'. 

4. Focuspunt: Werken in het donker. 

5. Vooraankondiging: enquête Veiligheidscultuur. 

6. Safety Alerts. 

7. Toolboxen. 

8. Deel deze nieuwsbrief! 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze onderwerpen? Dan vernemen wij dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

BAM Infra Nederland bv 

 

Kommer den Uil, Directeur SHEQ  

Richard Piekar, Directeur Inkoop  

  

  

 



 

1. Veiligheidsblad Q2-2022  
  

Het Veiligheidsblad wordt ieder kwartaal gepubliceerd om in één overzicht alle 

belanghebbenden te informeren over de ongevallen, meldingen en constateringen. In het 

veiligheidsblad wordt onder meer aangegeven wat er met meldingen is gedaan, welke 

ongevallen hebben plaatsgevonden en wat de grootste risico’s waren waar incidenten uit zijn 

ontstaan. Bekijk het Veiligheidsblad voor de cijfers en details. 

   

 

  

 

 

2. Initiatieven met ketenpartners  
  

Een veilige werkomgeving creëren we door met elkaar in gesprek te zijn, van elkaar te leren en 

initiatieven te belonen. In de afgelopen periode zijn er weer diverse acties ondernomen die 

bijdragen aan dit doel. Hieronder daarvan een selectie. 

 

Regio Wegen Regio Oost organiseerde een inspirerende dag met ketenpartners op het TT 

circuit in Assen en BAM Energie en Water Noord en Zuidwest  organiseerde een partnersessie 

en Masterclass onder leiding van Mark Tuitert bij de BAM sluizen en het fort in IJmuiden. 

 

Bij BAM Infra Projecten ontving ketenpartner Ben Hoogenhoud een veiligheidspluim voor de 

werkzaamheden die zij verrichten op het project Afsluitdijk. Het vaste team dat daar met ons 

samenwerkt blinkt uit in het goed onderhouden van de bouwplaatsinrichting en het proactief 

plaatsen van tijdelijke leuningen en hekwerken. Bij BAM Infra OV werd vaste transporteur René 

Lammers Transport door middel van een workshop meegenomen in het Jouw Veiligheid is Mijn 

Veiligheid programma. 

  

  

 

  

 

Bekijk het Veiligheidsblad Q2-2022  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.bam.com%2Fx%2Fc%2F%3FLU.bbuMgEP0a71scbr6wK2uVuNsoVV1ppbap9iUCAw0JBtfgWO3PZ3FSaZjLmTmHmbZC5NJVRfSmymB5GSoCMLwY11Yd00bb95SzLm1ddzlUhxB6.3O5lOMAYOqZknHg5NN_cEG2QTubujEY504zYfl7HMyNk_BVgu6jTdM062mrBpZaExGvg.QxCqnYaELMlDY3xMUN7CJH8Fq0YydtmBtnGRd7P0gtPDdM7K9qewQQ2i.2p4kNgTGzRzNzAfMc50VGswJmJc2yMqdpL9QP1vW.BAusAllS1ABGpwftUyP7XlqfEPB9dmwIlFEmJWxLSkhZKEkLBkrBKAeIAwbiCFeZIoDkDIqWQEgZKxlXnCquSI6KWR58vxwXlKICYwhIiUlGSARf7Mm6ycbseXff880.z7Eo5efDbnt0uqnJ9HhcTc3dSj.WD39n7BWZsfnazvX6WW.z7Qke2G6a67fXeps3FiT4LgpiAOZvb3a9218PNyYv6_P4tjm75iO6s6s36LNuFVTNC0YfCVoHz_mfJ.iESZS6Ugfp5XCWogIXUa3HEJz9DwA39&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975399277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YgnvxB4D5QidC%2FtYvyR9p3Zc2vA3F0RvTKyw2kLaQtg%3D&reserved=0


 

3. Kwartaalthema Q3-2022: Snijd jezelf niet in 

de vingers  
  

Iedereen heeft zich wel eens gesneden. Op het werk of tijdens een 

klusje thuis, langs een papiertje of bij het schillen van een appel. Vaak 

is het met een pleister op te lossen, maar ook dan is er een kans dat er 

vuil in de wond komt en het gaat ontsteken. Zeker als je je handen veel 

gebruikt voor het werk. Soms is een snijwond ernstiger en kan die zelfs 

leiden tot verzuim. 

  

Tijdens dit kwartaalthema behandelen we wat de meest voorkomende 

oorzaken van snijwonden zijn en wat je kunt doen om snijwonden te 

voorkomen. 

 

Hieronder de link naar de vlog. 

 

Als bijlage is de toolbox opgenomen. 

Bekijk hieronder de bijbehorende vlog:  

 

  

   

  

  

 

  

  

  

 

  

 
 
 
 

4. Focuspunt: Werken in het donker  
  

  

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baminfra.nl%2Fdocumenten%2Ftoolbox-snijd-jezelf-niet-in-de-vingers&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975555487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sQvsNIwDQh%2FgTQgVo2GVE4qbd6kyFDOLk58SVEy0dQQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.bam.com%2Fx%2Fc%2F%3FS7Y1Mvmfa2sOJHNsTQ0t.hfZmhgYG.7PyU_2zU3MzMnMS9dLSszVS87P.Z9hm1FSUlBspa_PJqP.P8XWqbSkJD8PAAA23&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975555487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oGD2pDqXf9uTkBQvCrsPoNybIBnfEuCzqQ4gmvStyFE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXbBucq98nec&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975555487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GOKIcDv5ddPdbrsy192or4GQiHdfyylU%2BmgV%2FLTMxFo%3D&reserved=0


Herfst... Het is steeds later licht en eerder donker. Dat betekent dat we een steeds groter deel 

van onze werkdag in het donker werken. Dat brengt risico's met zich mee! Een kleine kuil of een 

struikel object kan grote gevolgen hebben als je deze niet ziet. En die kans is groot als het nog 

donker is. Door het tijdsverschil dat ontstaat na het omschakelen van zomertijd naar wintertijd, 

veranderen de omstandigheden aan het begin en het einde van de dag op onze bouwplaatsen 

en projecten. Besteed daarom extra aandacht aan het verlichten van de werkplaats: zorg dat de 

werkplek goed verlicht is. 

  

  

 

 

5. Vooraankondiging: enquête Veiligheidscultuur  
  

Onder de slogan "Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid" streeft BAM naar de hoogste 

veiligheidscultuur op onze projecten. Dit kunnen we niet alleen. Iedere dag werken we met 

elkaar aan veiligheid, we passen op elkaar en leren van elkaar zodat iedereen aan het einde van 

de dag weer veilig naar huis kan. 

 

Hoe ervaren u en uw medewerkers de veiligheidscultuur van BAM? Wij leren graag van u! 

In de komende periode zullen wij uw organisatie benaderen en vragen deel te nemen aan onze 

enquête Veiligheidscultuur. De uitkomsten van de enquête gebruiken we om concrete acties op 

te starten die bijdragen aan onze gezamenlijke ontwikkeling van de veiligheidscultuur. Wij zullen 

de resultaten samenvatten en aan u terugkoppelen in een volgende nieuwsbrief Veiligheid. 

  

  

 

  
  

 

  

  

  

6. Safety Alerts  
  

 

  7. Toolboxen  
  

  

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.bam.com%2F&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975555487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=omfwgJeozDyBG3sFgs6v5GwIpl2PSY72toYiGPKGEsM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.bam.com%2F&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975555487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=omfwgJeozDyBG3sFgs6v5GwIpl2PSY72toYiGPKGEsM%3D&reserved=0


Binnen BAM Infra Nederland worden 

regelmatig Safety Alerts verzonden wanneer 

daarvoor een specifieke aanleiding is. 

 

Ook onze branchegenoten werken met Safety 

Alerts. Als aannemersbranche willen we van 

elkaar leren, en daarom delen de 

aannemersbedrijven onderling ook 

veiligheidsinformatie. De essentie van een 

Safety Alert komt erop neer dat 

kritische/specifieke veiligheidsinformatie bij 

alle direct betrokken medewerkers bekend 

moet zijn. 

 

Ter informatie zijn een aantal Safety Alerts 

opgenomen van de afgelopen periode: 

- Medewerker uit kraancabine gelanceerd 

- Medewerker zwaargewond door 

elektrificering hoogspanning (Dura Vermeer) 

- Dodelijk ongeval bouwloods (TenneT) 

 

  De toolbox is een overlegmoment om kennis, 

ervaringen en best practices over veiligheid, 

kwaliteit, gezondheid, milieu en gedrag met 

elkaar te delen. 

Het doel is om een gesprek op gang te 

brengen over thema’s die aansluiten op 

actuele risico’s van de werkzaamheden en zo 

veilig te kunnen werken. 

 

Op het moment dat op de projecten van BAM 

de toolboxbijeenkomsten naar worden 

georganiseerd worden zonder meer ook alle 

aanwezige (externe) medewerkers betrokken. 

 

Bijgaande toolboxen zijn actueel.  

- Veilig naar huis rijden 

- Werken met minigravers bij het spoor 

  

 

   

  

8. Deel deze nieuwsbrief  
  

Wij vragen u de informatie uit deze nieuwsbrief ‘Update Veiligheid BAM’ te delen met de 

medewerkers binnen uw organisatie. Verder roepen we u met klem op deze nieuwsbrief ook te 

delen met uw samenwerkingspartners en eventuele zzp’ers. Wij merken dat juist zij niet altijd 

goed geïnformeerd zijn over de gewenste veiligheidseisen. Door deze informatie ook met hen te 

delen bereiken we samen iedereen die een bijdrage levert op de projecten van BAM. 

  

  

  

    

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baminfra.nl%2Fdocumenten%2Fsafety-alert-medewerker-uit-kraancabine-gelanceerd&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975555487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B%2Fbb6lTiomD%2FdIdoggpKDEjByWRhDu6P42Z%2Fca0MjhQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baminfra.nl%2Fdocumenten%2Fsafety-alert-medewerker-zwaar-gewond-door-elektrificering-hoogspanning-dura-vermeer&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975555487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=80Uq9BeMO%2FCozOaMKSE%2Bze%2FeUaT%2BuZA4NK%2B2pLHcxg8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baminfra.nl%2Fdocumenten%2Fsafety-alert-medewerker-zwaar-gewond-door-elektrificering-hoogspanning-dura-vermeer&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975555487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=80Uq9BeMO%2FCozOaMKSE%2Bze%2FeUaT%2BuZA4NK%2B2pLHcxg8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baminfra.nl%2Fdocumenten%2Fsafety-alert-dodelijk-ongeval-bouwloods-tennet&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975555487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sdQPIeoX03HsY4xb4c56ezNWdRmpbvfvgQUVQm%2FPj1Y%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baminfra.nl%2Fdocumenten%2Ftoolbox-veilig-naar-huis-rijden&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975555487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y88MpHCvNKnuB4BW4x1u94O%2FoYATOBajmAUNWsLPiYs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baminfra.nl%2Fdocumenten%2Ftoolbox-werken-met-minigravers-bij-het-spoor&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975555487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kikdt%2Forl%2BAl7dQK7MV7Ue8MEHp%2BJWdtZ9rCFtgQhGc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.bam.com%2Fx%2Fc%2F%3FS7Y1Mvmfa2sOJHNsTQ0t.hfZmhgYG.7PyU_2zU3MzMnMS9dLSszVS87P.Z9hm1FSUlBspa_PJqP.P8XWqbSkJD8PAAA23&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975711720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SkgfkIf3Fz7Xn3MSpS756e9o2LB8YSbPwIym%2Bku49SE%3D&reserved=0


  

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem contact met ons op 
via procurement.baminfra@bam.com. Bekijk ook de leverancierspagina op onze website. 

 
Volg ons op sociale media 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

 

mailto:procurement.baminfra@bam.com
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.bam.com%2Fx%2Fc%2F%3FTclNDkAwEEDhqzhB6zdEMuewnlYxyXRIiR5.sLN5i_95qFuN0L9l6KpBE7RlUynvHiISk6zGYTR_j7rBdl3HOVqbc.6UZElohC2HOyQUTyGdOsMU3IErCRb.8QAA82&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975711720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aksL58fsskJ%2BIoi49hFQd399bYgOnq%2FaSz%2FBQP4ub7Y%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbaminfra&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975711720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BW%2FY%2FStHI%2F4Ym%2B21jzhR9nG4beqtkZbVuOlp4mKfNX4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbaminfra.nl&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975711720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GNtl7stLYKlE3%2FG%2BrDBH8e4dH2PgSNGKrORUsujD5kg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBAMInfra_nl&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975867932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UrELy6GrSYtR1C0bmvKpdu6oPQ%2BZLruGUle7t3R7Les%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbaminfranederland&data=05%7C01%7Cniels.jacops%40bam.com%7Ce7a30b6dc2cd40280dae08daa133b317%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637999540975867932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9%2BPRyo3fJMvz6zdL7x4Ieg6y2XrOVqF4gGh0PMElC0A%3D&reserved=0

