Ongevallen dit jaar

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

Aantal met
verzuim

Aantal dodelijk

95

27

0

Dit is gemiddeld
1 per 3 dagen

Dit is gemiddeld
1 per 10 dagen

Dit is al 3 jaar bij
BAM Infra NL
gelukkig niemand

Aantal ongevallen

Top 3 grootste risico’s

Werken met groot materieel
▪
Medewerkers aangereden door achteruitrijdende pick-up
truck
▪
Machinist heeft rugklachten nadat minigraver is aangereden
door achteruitrijdende asfaltvrachtwagen
▪
Medewerker tegen hoofd geraakt door knijperbak van krol
Beknellen hand
▪
Medewerker op arm geraakt door spoorstaaf die uit
hijsband valt
▪
Medewerker breekt pink bij laden schrikhek op aanhanger
Rondvliegend voorwerp
▪
Medewerker geraakt door wegschietende bezem
Beknellen voet
▪
Medewerker door schiftijzer geraakt op voet

Handletsel
snijden/beknellen

Raken
kabel/leiding

Verstappen

Agressie
▪
Verkeersregelaar mishandeld door automobilist

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

VEILIGHEIDSBLAD

Meldingen
9%

BAM Infra Nederland

4%

8%

Kwartaal 3 - 2020

Aantal meldingen

1780

Inspectieresultaten
Wat is er uit werkplekinspecties gebleken?

Top 5 verbeterpunten:
▪
▪
▪
▪
▪

79%

Werken met gekeurd materieel
Opruimen afval
Looppaden en werkverkeer gescheiden
Gebruik PBM
Looppaden vrij van struikelgevaar

Milieu

Veiligheid

Kwaliteit

Overig

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

nee

2718

213

Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid en die van anderen

2119

234

Voordat ik begin, stem ik mijn werkzaamheden af met anderen

2239

190

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

2140

82

Ik laat mij aanspreken op mijn houding en mijn gedrag

2132

132

Ik durf hulp te vragen bij twijfel

2652

147

Ik meld verbeterpunten en incidenten zodat we als organisatie leren

1378

177

Ik geef een compliment als er veilig wordt gewerkt

Wat is er gedaan met de meldingen?
▪
▪
▪
▪

▪

Veiliger werkwijze
Bijv. trap laten vervangen voor rolsteiger
Vallend materiaal voorkomen
Bijv. aanbrengen extra kantplanken
Onderlinge planningsafspraken maken
Bijv. afgesproken dat verkeersregelaars
pas vertrekken als werk asfaltploeg klaar is
Veilig hijsen
Bijv. shovel en container verplaatst om
minder hoog te hoeven hijsen
Bijv. inzetten van stuurlijnen
Incidenten bespreken op de werkvloer
Bijv. nieuwe werkmethode bespreken
Bijv. open gesprek tijdens een dagstart

