
 

 

 
 
 

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

 
 
 
  
 
 Top 3 grootste risico’s 
 
 
 

          

 

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

 
Acties door meldingen 
▪ Aanpassen situatie 

Bijv. Ketting geplaatst tegen valgevaar 
verscholen damwand 
Bijv. Niet meer parkeren onder 
hoogspanningslijnen 
Bijv. Bouwweg afzetten gedurende tijd dat 
sleuf open is  

▪ Wijzigen BAM Infra safety app  
Bijv. Tekst ‘bel noodnummer’ gewijzigd zodat 
duidelijk is dat je BAMnood belt, en niet 112 

▪ Opleiding/training 
Bijv. Plaatsvervangend ploegleider ingepland 
voor BHV-cursus 

 
 

 
 
 
 

5%

62%

13%

20%

Milieu

Veiligheid

Kwaliteit

Overig

918
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73 0 

Aantal dodelijk 
Aantal met 

verzuim 

Veilig gedrag 
Welk uitgangspunt scoorde 

het minst goed? 

24 

Splinter in oog 
▪ Medewerker ontdekt na 2 dagen staalsplinter in oog, 

vermoedelijk door hameren op steeksleutel 
▪ Staalsplinter in oog medewerker, aanleiding is niet duidelijk 

 
Verstappen/verliezen evenwicht 
▪ Leverancier verstapt zich en breekt enkel  
▪ Medewerker verrekt knie bij maken draai 
▪ Medewerker verliest evenwicht bij graafwerkzaamheden en 

breekt arm 
 

Werken met (groot)  materieel 
▪ Chauffeur minigraver rijdt over voet van collega 
 
Letsel aan hand 
▪ Medewerker onderaannemer beknelt duim tussen hijslast en 

een steigerpaal en verliest topje van duim 
▪ Medewerker snijdt in hand bij kabelwerk 

 
Stoten hoofd 
▪ Medewerker stoot hoofd bij openen hek 
 

 

 

Kwartaalthema – 3-2022 
 

Snijd jezelf niet in de vingers 
 

Toolbox 
Hoeveel medewerkers hebben de toolbox van 
het kwartaalthema gevolgd? 

 

Verstappen 

Dit is al 5 jaar 
niemand bij 

BAM Infra NL  

Werken met 
(groot) materieel 

Dit is gemiddeld 
2-3 personen 
per maand 

Dit is gemiddeld 
8 personen per 

maand 

Meldingen 

Letsel aan hand 

Aantal 
meldingen 

Inspecties 
Wat is er uit werkplekinspecties gebleken? 
 

Top 3 verbeterpunten 

 

Positieve meldingen 
 

427 

kwartaal 3  
 
 

Looppaden vrij 
van struikelgevaar 

Geen afval op en 
rond bouwplaats 

1%

Positief Overig

6
Bijvoorbeeld: 
▪ Lazer afgeplakt om te voorkomen dat de 

kinderen bij de opvang in de lazerstraal kijken 
▪ Voor betere zichtbaarheid tijdens 

werkzaamheden in het donker, is de 
bovenleiding verlicht met een lichtsnoer 

▪ Door overleg tijdens toolbox, via uitvoerder, 
projectleider en wethouder is verkeersveiligheid 
aangepast: een teamprestatie. Gebruik de 

verplichte pbm 


