
 

 

 
 

 

Arbeidsongevallen dit jaar 
 
 
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 

 

Aanrijden / Aangereden worden 
▪ Medewerker wordt aangereden door achteruitrijdende 

kleefwagen 
 
Beknelling hand 
▪ Medewerker beknelt vinger tijdens het zwenken van een 

funderingsmachine tussen bordes en pomp   
 
Beknelling voet 
▪ Medewerker komt met voet onder hefgedeelte van heftruck 

tijdens het handmatig begeleiden van een instabiele last 
 
Tillen 
▪ Medewerker gaat door rug bij het helpen tillen van een 

putdeksel 
 
Langdurige belasting 
▪ Door langdurig werken in een onnatuurlijke werkhouding, 

schiet het bij medewerker in de rug 
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Meldingen

Aantal meldingen 

Aantal dodelijk 
Aantal met 

verzuim 

9 

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

Bijv. Bespreken houding & gedrag en gebruik 
PBM door medewerkers 
Bijv. Aanspreken op rijgedrag medewerkers  
Bijv. Bespreken en (beter) borgen afspraken 

▪ Aanpassen/Vervangen materieel 
Bijv. Trap verbeteren tegen valgevaar 

▪ Extra communicatie  
Bijv. Waarschuwing opgehangen om 
vluchtweg vrij te houden 

▪ Procedure wijzigen 
Bijv. Procedure gewijzigd zodat bij onderhoud 
geen onjuiste melding wordt gedaan aan 
meldkamer 

 
 

 
 
 

Uitgangspunten 
Hoe worden de uitgangspunten voor houding en gedrag beoordeeld?  

ja nee  

1140 66 Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid en die van anderen 

840 72 Voordat ik begin, stem ik mijn werkzaamheden af met anderen 

996 55 Ik spreek anderen aan en onderneem actie als ik een situatie onveilig vind 

856 25 Ik laat mij aanspreken op mijn houding en mijn gedrag 

849 40 Ik durf hulp te vragen bij twijfel 

1163 30 Ik meld verbeterpunten en incidenten zodat we als organisatie leren 

564 38 Ik geef een compliment als er veilig wordt gewerkt 

 
 

Verstappen Aanrijden/ 
Aangereden worden 

Dit is gemiddeld 
ruim 2 personen  

per week 

Dit is al 4 jaar 
niemand bij 

BAM Infra NL  

Dit is gemiddeld 
1 persoon per  

3 weken 

Beknelling hand 

Meldingen 
Naast deze veiligheidsrisico’s zijn er nog steeds gezondheidsrisico’s vanwege het Corona-virus (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

