Arbeidsongevallen dit jaar

Dodelijk Verkeersongeval

Aantal met
verzuim

Aantal dodelijk

126

34

0

Dit is gemiddeld
1 persoon per
3 dagen

Dit is gemiddeld
1 persoon per
11 dagen

Dit is al 3 jaar
niemand bij
BAM Infra NL

Aantal ongevallen

Top 3 grootste risico’s

Handletsel
snijden/beknellen

Raken
kabel/leiding

Verstappen

Er blijven gezondheidsrisico’s door het Corona-virus
Voor meer informatie zie de intranetpagina en de website

Achteruitrijden
Bij het achteruitrijden van een vrachtwagen nabij een BAM-werk,
is een voetganger aangereden en overleden. Omdat dit op de
openbare weg gebeurde, is dit geen arbeidsongeval maar een
noodlottig verkeersongeval. Het is desondanks een ongeval bij
het achteruitrijden met zeer tragische afloop.

Arbeidsongevallen dit kwartaal
Welke ongevallen met verzuim waren er dit kwartaal?
Laswerk
▪
Medewerkers heeft lasogen door onjuist gebruik laskap
Beknellen hand
▪
Medewerker beknelt vinger bij verplaatsen rijplaat
Achteruitrijden
▪
Medewerker raakt bekneld bij begeleiden inparkeren
Struikelen over
▪
Medewerker stapt over triangel van aanhanger, haakt en valt
Tillen
▪
Medewerker gaat door rug bij tillen putdeksel
Brand
▪
Medewerker loopt brandwonden op bij blussen brand
Gevaarlijke stof
▪
Medewerker krijgt brandwond door loog die in schoen komt
Slijpwerkzaamheden
▪
Medewerker krijgt (ongemerkt) stofdeeltje in oog

+

VEILIGHEIDSBLAD

Meldingen
10%

BAM Infra Nederland

4%

9%

Kwartaal 4 - 2020

Aantal meldingen

2371

Inspectieresultaten
Wat is er uit werkplekinspecties gebleken?

Top 5 verbeterpunten:
▪
▪
▪
▪
▪

77%

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

Uitgangspunten
Hoe worden de uitgangspunten voor houding en gedrag beoordeeld?

Milieu

Veiligheid

Kwaliteit

Overig

Maatregelen
Wat is er gedaan met de meldingen? Bijvoorbeeld:
▪

ja

nee

1757

204

Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid en die van anderen

1459

195

Voordat ik begin, stem ik mijn werkzaamheden af met anderen

▪

1543

151

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

▪

1494

67

Ik laat mij aanspreken op mijn houding en mijn gedrag

1440

107

Ik durf hulp te vragen bij twijfel

1768

101

Ik meld verbeterpunten en incidenten zodat we als organisatie leren

969

103

Ik geef een compliment als er veilig wordt gewerkt

▪
▪

Veiliger inrichting werkplaats
Bijv. Afzetting zo geplaatst dat inrijden door
derden niet meer mogelijk is
Bijv. Afzetlint sleuf vervangen voor leuning
Omwaaien voorkomen
Bijv. Dixi’s vastgemaakt aan de grond
Veiligere PMB aanschaffen
Bijv. Zwemvesten met beter drijfvermogen
Verlopen materiaal vervangen
Bijv. Alle oude rijgkettingen vervangen
Toolbox opstellen
Bijv. toolbox opgesteld met specifieke eisen
bij werken aan installaties van netbeheerders

