Ongevallen dit jaar
Aantal ongevallen

Aantal met
verzuim

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

64

19

0

Dit is gemiddeld
1 per 3 dagen

Dit is gemiddeld
1 per 10 dagen

Dit is al 3 jaar
gelukkig
niemand

Top 3 grootste risico’s

Verstappen
▪
Asfaltwerker valt op heet asfalt
▪
Medewerker valt over piketpaaltje
▪
Medewerker glijdt uit op H-balk en bezeert scheenbeen
Kracht zetten
▪
Medewerker scheurt biceps bij plaatsen stempelplaat
▪
Medewerker scheurt spier bij duwen en trekken voor het
koppelen aanhanger
▪
Medewerker kneust rib op bij versjouwen materialen
Vallen in gat
▪
Medewerker valt in put bij verwijderen putplaat
Vallend materiaal
▪
Medewerker loopt schaafwond op door betonvoet die van
shovel valt

Handletsel
snijden/beknellen

Raken
kabel/leiding

Verstappen

Naast deze veiligheidsrisico’s zijn er nog steeds gezondheidsrisico’s vanwege het Corona-virus (COVID-19)
Zie voor meer informatie daarover onze intranetpagina (BAM medewerkers) en onze website (ketenpartners)

VEILIGHEIDSBLAD

Meldingen
10%

BAM Infra Nederland

5%

8%

Kwartaal 2 - 2020

Aantal meldingen

1209

Inspectieresultaten
Wat is er uit werkplekinspecties gebleken?

Top 5 verbeterpunten:
▪
▪
▪
▪
▪

78%

Werken met gekeurd materieel
Opruimen zwerfafval
Looppaden en werkverkeer gescheiden
Gebruik PBM
Bouwplaats afgeschermd voor anderen

Milieu

Veiligheid

Kwaliteit

Overig

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

nee

856

111

Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid en die van anderen

721

110

Voordat ik begin, stem ik mijn werkzaamheden af met anderen

735

88

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

736

31

Ik laat mij aanspreken op mijn houding en mijn gedrag

713

50

Ik durf hulp te vragen bij twijfel

839

64

Ik meld verbeterpunten en incidenten zodat we als organisatie leren

484

52

Ik geef een compliment als er veilig wordt gewerkt

Wat is er gedaan met de meldingen?
▪

▪
▪
▪
▪

Bespreken/aanspreken
Bijv. Naar aanleiding van onveilig
achterlaten sleuven
Bijv. Naar aanleiding van open laten hek
Keuren/controleren materieel
Bijv. Laten herkeuren heftruck
Werken met veilig materieel
Bijv. Nieuwe zaagtafel besteld waar (asfalt)
boorkernen ingeklemd kunnen worden
Veilige situatie herstellen
Bijv. Hekwerk vastgezet en extra hekwerk
toegevoegd
Waarschuwing toevoegen
Bijv. Stickers aangebracht op dieseltank

