Ongevallen dit jaar

Ongevallen dit kwartaal
Welke ongevallen met verzuim waren er dit kwartaal?

Aantal met
verzuim

Aantal dodelijk

28

11

0

Dit is gemiddeld
1 per 3 dagen

Dit is gemiddeld
1 per 8 dagen

Dit is al bijna 3
jaar gelukkig
niemand

Aantal ongevallen

Top 3 grootste risico’s

Handletsel
snijden/beknellen

Verstappen

Raken
kabel/leiding

Verstappen/vallen over
▪
Medewerker stapt omlaag van tempexblok en bezeert enkel
▪
Medewerker verzwikt enkel bij lopen op een parkeerplaats
▪
Medewerker valt door niet-geëgaliseerde grond
Snijden in hand/ beknellen van hand
▪
Medewerker onderaannemer verliest deel wijsvinger bij
beknelling tussen twee haspels
▪
Medewerker snijdt in vinger bij herstellen plotter/printer
Werken met groot materieel
▪
Verkeersregelaar geraakt door graafmachine
▪
Medewerker bekneld geraakt door kantelende pomp
▪
Machinist loopt rugklachten op door omvallende minishovel
Werken met elektrisch (hand)materieel
▪
Medewerker wordt tegen hals geraakt door bandenzaag
Vallen van hoogte
▪
Vlechter valt 1,5 meter van ladder en loopt hoofdletsel op
i.c.m. gebroken arm (ziekenhuisopname)
Vallend materiaal van steiger
▪
Medewerker op het hoofd geraakt door vallende pallet uit
magazijnstelling

Naast deze veiligheidsrisico’s zijn er op dit moment ook gezondheidsrisico’s vanwege de Corona-virus (COVID-19)
Zie voor meer informatie daarover onze intranetpagina (BAM medewerkers) en onze website (ketenpartners)

VEILIGHEIDSBLAD

Meldingen
11%

BAM Infra Nederland

5%

5%

Kwartaal 1 - 2020

Aantal meldingen

570

Inspectieresultaten
Wat is er uit werkplekinspecties gebleken?

Top 5 verbeterpunten:
▪
▪
▪
▪
▪

79%

Werken met gekeurd materieel
Zwerfafval is opgeruimd
Looppaden en werkverkeer gescheiden
Werkplek en keten opgeruimd
Bouwplaats afgeschermd voor anderen

Milieu

Veiligheid

Kwaliteit

Overig

Maatregelen
Uitgangspunten
Hoe worden de uitgangspunten voor houding en gedrag beoordeeld?
ja

nee

419

31

Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid en die van anderen

327

45

Voordat ik begin, stem ik mijn werkzaamheden af met anderen

352

29

Ik spreek anderen aan en onderneem actie als ik een situatie onveilig vind

330

10

Ik laat mij aanspreken op mijn houding en mijn gedrag

332

21

Ik durf hulp te vragen bij twijfel

405

12

Ik meld verbeterpunten en incidenten zodat we als organisatie leren

224

21

Ik geef een compliment als er veilig wordt gewerkt

Wat is er gedaan met de meldingen?
▪
▪

▪
▪
▪

Verduidelijken BHV
Bijv. Verzamelplaats is gemarkeerd en
gedeeld met de BHV-ers
Aanpassen/verbeteren waarschuwingen
Bijv. Borden plaatsen met bijv. “Verboden
voor onbevoegden”, “Waarschuwing
drijfzand” of “Pas op: hoge drempel”
Repareren of herstellen materieel
Bijv. Camera CAT loader vervangen
Werken met veilig materieel
Bijv. Oude strop doorsnijden en weggooien
Situatie veilig maken
Bijv. Bladeren op parkeerplaats vegen
vanwege uitglijdgevaar

