Arbeidsongevallen dit jaar

Ongevallen met verzuim

Hoeveel ongevallen met verwonding waren er dit jaar tot nu toe?

Welke ongevallen met verzuim waren er dit kwartaal?

Aantal met
verzuim

Aantal dodelijk
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Dit is gemiddeld
12 personen per
maand

Dit is gemiddeld
3 personen per
maand

Dit is al 5 jaar
niemand bij
BAM Infra NL

Aantal ongevallen

Verstappen
▪
Medewerker glijd uit over gladde rijplaten
▪
Medewerker stapt mis bij uit kiepbak klimmen en valt 3 meter
▪
Medewerker verzwikt enkel door natte ondergrond op talud
▪
Medewerker stapt over geleiderail en bezeert knie
▪
Medewerker stapt uit container en verdraait zijn knie
Beknellen hand
▪
Medewerker krijgt hand tussen hijsdraad en katrol en verliest
helft van pink
▪
Bij koppelen slang aan bemalingspomp klapt duim van
medewerker dubbel

Top 3 grootste risico’s

Omwaaien materieel
▪
Medewerker breekt heup door omwaaiende Dixi
Vallend materiaal van steiger
▪
Medewerker geraakt door vallende steigerplaat die los op
steiger lag en geraakt werd door een hijslast

Verstappen

Beknellen hand

Verliezen evenwicht
▪
Medewerker verliest evenwicht bij het overeind komen en valt
tand door lip

Omwaaien
materieel

Meldingen

VEILIGHEIDSBLAD

Toolbox
Hoeveel medewerkers hebben de toolbox van
het kwartaalthema gevolgd?

Veiligheid
Kwaliteit

Kwartaalthema – 1-2022

april
Veilig gedrag
Welk uitgangspunt scoorde
het minst goed?

859

Wat is er uit werkplekinspecties gebleken?

Top 3 verbeterpunten

Geen afval op en
rond bouwplaats

Werken met
Looppaden vrij
van struikelgevaar gekeurd materieel

22%

509

55%

Overig

Acties door meldingen
▪

▪
▪

Inspecties

Aantal
meldingen

Milieu

BAM Infra Nederland - 2022

Veilig werken doen we samen

4%
19%

Situatie benoemen en voorkomen
Bijv. Complimenteren: Straatwerk stilgelegd
tot risico losliggende dakpannen was opgelost
Bijv. Onderzoek naar niet bespreekbaar
durven maken van onveilige situaties
Borden plaatsen
Bijv. Snelheidsbeperkende borden plaatsen
Bijv. Bord en ketting ‘verboden toegang’
Registratie
Bijv. Gegevens registreren voor
trendanalyses
Bijv. Afvoerbon na lekkage archiveren

Positieve meldingen
1%

Bijvoorbeeld:
▪
Goed gehandeld door alles proactief vast te
zetten en vroegtijdig het werk te stoppen voor
storm Eunice
▪
Gebruik van nieuw interactief dagstartformulier
▪
Juiste PBM gebruikt.
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Positief

Overig

