Arbeidsongevallen dit jaar

Ongevallen met verzuim

Hoeveel ongevallen met verwonding waren er dit jaar tot nu toe?

Welke ongevallen met verzuim waren er dit kwartaal?

Aantal met
verzuim

Aantal dodelijk

50

15

0

Dit is gemiddeld
2 personen per
week

Dit is gemiddeld
2 personen per
maand

Dit is al 5 jaar
niemand bij
BAM Infra NL

Aantal ongevallen

Verstappen
▪
Bij springen over sloot verstuikt medewerker enkel
▪
Medewerker scheurt enkelband bij afstappen van
vorkheftruck
Letsel hand
▪
Krik schiet weg tegen pink van medewerker en verliest topje
van pink
▪
Medewerker krijgt grout over hand en verliest vinger

Top 3 grootste risico’s

Omvallen materieel
▪
Bij graafwerkzaamheden valt tuinmuurtje tegen scheenbeen
onderaannemer
▪
Medewerker breekt been bij laden asfaltblokken
Kracht zetten/tillen
▪
Monteur verdraait knie bij tillen tegel uit bus
▪
Medewerker krijgt zweepslag in kuit tijdens naar boven duwen
van een volle kruiwagen

Letsel aan hand Omvallen/-waaien
materieel

Verstappen

Meldingen

VEILIGHEIDSBLAD

Veiligheid onder druk

Veiligheid

Hoeveel medewerkers hebben de toolbox van
het kwartaalthema gevolgd?

394

10%

Kwaliteit

kwartaal 2
Veilig gedrag

Toolbox

Aantal
meldingen

Milieu

BAM Infra Nederland - 2022
Kwartaalthema – 2-2022

4%
20%

Welk uitgangspunt scoorde
het minst goed?

Overig

▪

▪

Aanpassen situatie
Bijv. Opstaande rand langs trottoir verlagen
op tijdelijke route fietsers
Bijv. Bermafwerking in orde maken voordat
asfaltploeg begint
Bijv. Hekken preventief verzwaren om
omvallen te voorkomen
Contact opnemen opdrachtgever
Bijv. Formele reactie naar RWS over het niet
veilig kunnen uitvoeren van werkzaamheden
Instructie aanpassen
Bijv. Instructie achteruit parkeren aangepast
voor elektrische auto’s met laadpunt vooraan

Positieve meldingen

Inspecties

1%

Wat is er uit werkplekinspecties gebleken?
Bijvoorbeeld:
▪
Goed gehandeld door alles proactief vast te
zetten en vroegtijdig het werk te stoppen voor
storm Eunice
▪
Prettige en veilige samenwerking met
onderaannemer Wiertsema en Partners
▪
HW 90 100% Electric gebruikt op de delaag
SMA 11B bij Asfaltploeg Veldhoven

Top 3 verbeterpunten

Looppaden vrij
van struikelgevaar

66%

Acties door meldingen

▪

Geen afval op en
rond bouwplaats

619

Gebruik de
verplichte pbm

6

Positief

Overig

