Arbeidsongevallen dit jaar

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

Aantal met
verzuim

Aantal dodelijk

108

15

0

Dit is gemiddeld
2 personen
per week

Dit is gemiddeld
4 personen per
kwartaal

Dit is al 4 jaar
niemand bij
BAM Infra NL

Aantal ongevallen

Top 3 grootste risico’s

Beknellen hand

Verstappen

Werken in sleuf
▪
Schouder uit de kom door plotseling strak trekkende
telecomkabel vanwege vallende grond
Onnatuurlijke houding
▪
Medewerker kneust ribben door tillen van pallets hangend
over de rand van een afvalcontainer.
Fietser
▪
Fietser gevallen in berm door uitwijken voor werkzaamheden
en het laat opmerken van een stilstaande auto in het donker

Snijden in hand

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

Meldingen

VEILIGHEIDSBLAD

Meldingen

BAM Infra Nederland

17%

Kwartaal 4 - 2021

3%

Aantal meldingen
20%

Inspectieresultaten

2384

61%

Wat is er uit werkplekinspecties gebleken?

Top 3 verbeterpunten:
Milieu

▪
▪
▪

Werken met gekeurd materieel
Veilige inrichting van de werkplaats
Orde en netheid op de werkplaats

Veiligheid

Kwaliteit

Overig

Maatregelen
Wat is er gedaan met de meldingen? Bijvoorbeeld:

Uitgangspunten

▪

Hoe worden de uitgangspunten voor houding en gedrag beoordeeld?
ja

nee

2164

106

Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid en die van anderen

1712

132

Voordat ik begin, stem ik mijn werkzaamheden af met anderen

1903

88

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

1748

37

Ik laat mij aanspreken op mijn houding en mijn gedrag

1763

57

Ik durf hulp te vragen bij twijfel

2184

48

Ik meld verbeterpunten en incidenten zodat we als organisatie leren

1185

59

Ik geef een compliment als er veilig wordt gewerkt

▪

Situatie herstellen en voorkomen
Bijv. Verzakte hoogwerker losgetrokken en
rijplaten neergelegd
Bijv. 1. Waarschuwingsborden geplaatst voor
mogelijke kortsluiting spoor (spanning-aarde)
2. Structurele oplossing i.o.m. opdrachtgever:
aanpassen spoorbaan en bovenleiding
3. Situatie doorgegeven aan calculatie ter
voorkoming bij volgend project
Bijv. Besproken met medewerkers: Geen
hergebruik wapeningsstroppen en stroppen
nooit knopen.
Goede voorbeelden toepassen
Bijv. Uitreiken pluim voor goed idee putklem
Bijv. Cursus laden/lossen van materieel
organiseren naar voorbeeld Wegen West

