
 

 

 
 

 

Arbeidsongevallen dit jaar 
Hoeveel ongevallen met letsel waren er dit jaar t/m dit kwartaal?  
 
Aantal ongevallen      
 
 

 
 
 
  
 
 Top 3 grootste risico’s 
 
 
 
 
 

          

 

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

Inspectieresultaten 
Wat is er uit werkplekinspecties gebleken? 
 

Top 3 verbeterpunten:  
 

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

 

Verstappen 
▪ Medewerker onderaannemer glijdt uit bij klimmen op buis en 

bezeert knie 
 

▪ Medewerker onderaannemer raakt deels bedolven door 
wegzakken in een talud en verdraait knie 

 
▪ Medewerker inleen glijdt uit over ijsvorming op het beton en 

breekt pols 
 
Beknellen hand 
▪ Medewerker onderaannemer beknelt hand bij 

werkzaamheden funderingsmachine en breekt vinger 
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568
Aantal meldingen 

Aantal dodelijk 
Aantal met 

verzuim 

4 

Maatregelen 
Wat is er gedaan met de meldingen? Bijvoorbeeld: 
 
▪ Verlopen materiaal keuren/vervangen 

Bijv. Aanvraag keuring koffiezetapparaat door 
materieeldienst  
Bijv. Niet gekeurde brandblusser vervangen 
voor gekeurde  
Bijv. Keuring ingepland voor ongekeurde bus 

▪ Zorgen voor veilige afzetting 
Bijv. Toolbox over afsluiten bouwplaats 
Bijv. Defect hekwerk herstellen  

▪ Veilig achteruitrijden 
Bijv. Noodzaak van achteruitrijsignalering 
bespreken 

▪ Veilige toegang talud 
Bijv. Toegang aangepast en traptreden 
schoongemaakt 

 
 

 
 
 

Uitgangspunten 
Hoe worden de uitgangspunten voor houding en gedrag beoordeeld?  

ja nee  

517 27 Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid en die van anderen 

335 37 Voordat ik begin, stem ik mijn werkzaamheden af met anderen 

442 23 Ik spreek anderen aan en onderneem actie als ik een situatie onveilig vind 

352 11 Ik laat mij aanspreken op mijn houding en mijn gedrag 

348 21 Ik durf hulp te vragen bij twijfel 

539 12 Ik meld verbeterpunten en incidenten zodat we als organisatie leren 

208 20 Ik geef een compliment als er veilig wordt gewerkt 

 
 

Verstappen Werken met 
ladder 

Dit is gemiddeld 
1 persoon per  

4 dagen 

Dit is al 4 jaar 
niemand bij 

BAM Infra NL  

Dit is gemiddeld 
1 persoon per 

22 dagen 

Beknelling hand 

Meldingen 

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

 

https://bamgroup.sharepoint.com/sites/intranet-group/people/health/Pages/Corona-virus.aspx
https://www.baminfra.nl/leveranciers/corona

