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Update veiligheid BAM Infra Nederland - december 2022 
  

Beste relatie, 

 

BAM hecht grote waarde aan een veilige werkomgeving voor alle betrokkenen bij de projecten 

die we met elkaar uitvoeren. Iedereen na een werkdag weer veilig naar huis, dat is ons motto. 

Via deze nieuwsbrief houden wij u als gewaardeerde ketenpartner graag op de hoogte van 

actuele onderwerpen op het gebied van veiligheid. Wij hopen u hiermee snel inzicht te geven in 

wat er zoal speelt op dit vlak binnen BAM Infra Nederland. 

 

In deze editie:  

1. Veiligheidsblad kwartaal 3-2022. 

2. Initiatieven met ketenpartners. 

3. Focuspunt: Werken in koud/extreem weer. 

4. Trede 3 Safety Culture Ladder vanaf 2025 vereiste bij ViA. 

5. Veiligheidsontbijt. 

6. Zilveren/Gouden Helm. 

7. Safety Alerts. 

8. Toolboxen. 

9. Deel deze nieuwsbrief! 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze onderwerpen? Dan vernemen wij dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

BAM Infra Nederland bv 

 

Kommer den Uil, Directeur KAM 

Richard Piekar, Directeur Inkoop  

  

  

 



  

1. Veiligheidsblad Q3-2022 
  

Het Veiligheidsblad wordt ieder kwartaal gepubliceerd om in één overzicht alle 

belanghebbenden te informeren over de ongevallen, meldingen en constateringen. In het 

veiligheidsblad wordt onder meer aangegeven wat er met meldingen is gedaan, welke 

ongevallen hebben plaatsgevonden en wat de grootste risico’s waren waar incidenten uit zijn 

ontstaan. Bekijk het Veiligheidsblad voor de cijfers en details. 

Bekijk het Veiligheidsblad Q3-2022 

  

 

  

 

 

2. Initiatieven met ketenpartners 
  

Een veilige werkomgeving creëren we door met elkaar in gesprek te zijn, van elkaar te leren en 

initiatieven te belonen. In de afgelopen periode zijn er weer diverse acties ondernomen die 

bijdragen aan dit doel. Hieronder daarvan een selectie. 

 

Door BAM Energie en Water is een workshop Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid georganiseerd 

bij vaste transporteur Van der Sluis. Bij BAM Infra OV werd eenzelfde workshop verzorgd bij 

ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. 

 

Ook op project Levvel (afsluitdijk) werd eind oktober een groep uitvoerende medewerkers van 

Oranjegroep meegenomen in het Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid programma van BAM. 

De presentatie hier werd in het Engels gegeven en vervolgens door de voorman vertaald naar 

het Roemeens zodat de uitvoerenden dit goed konden volgen. 

 

BAM Regionaal Wegen West organiseerde een relatiedag voor haar partners in het ECC Leiden. 

Tijdens deze dag stonden duurzaamheid, innovatie en duurzaam personeelsbeleid centraal. 

Vanzelfsprekend is ook hier Veiligheid aan de orde geweest. Zo heeft een van de sprekers 

tijdens deze dag verteld over de impact die logistieke verbeteringen kunnen hebben op het 

creëren  van een veilige, rustigere en schonere bouwplaats. 

  

  

 

 

     
  

https://mailing.bam.com/x/c/?LVBhb5swEP019CM5gzHQyZpSolZEQdraNJn2zWB7IRgbGTOW.nlm0kpn3927e8__a2iEl57mBC2KZogslsapd8o0tGetavWfsGZ92Jh_udCLc8P4uNmIyQIKRyaFb_jGcLDGica1RodmcsqYbiVsvk9WfXKCeBtEz97meV71Wi0tC7XyiFTi38AGYX2cpjnB_IH1wzfOHKOQBGkByF_tbcdQiWEQegwwfH3JFwRqcpxmiEPEsUwjkaUIMs54k6BcAvcttUwkBkwY4g1GKGcsY7Wsc1lLTKJ0lYevQ_IMCE4wxIRAQoAQD77rTptZ__h4fh7ql99jHfNM3Pbn8mraqsDz4bqdq922PRT7nyt2itRUfZRr.nRsS1J26MLO85r.OhUlqTQE8c4LxgDrs592n3u8D347NVvGCgJ_Kddjta5pl5j3PaB4zg_3twJ_vBYO3lDnS6.JlHm5O92KUdi.glNYOH2anDP6PwA05


 

     
  

 

     
  

 

3. Werken in koud/extreem weer 
  

Een strenge winter kan iedereen zich nog wel herinneren. De leuke dingen zoals schaatsen, 

maar vooral de grote ongemakken die de winter met zich meebrengt. Ondanks deze 

ongemakken moeten we onze werkzaamheden toch zo veilig mogelijk uitvoeren. 

 

Werken in de winter brengt specifieke risico’s met zich mee zoals: 

- Vertraagd reactievermogen door de kou. 

- Verminderde zichtbaarheid. 

- Meer kans op uitglijden/verstappen door gladheid. 

- Door de koude kunnen sommige materialen bros worden en eerder breken. 

- Kans op onderkoeling. 

 

Om bovenstaande risico’s te verkleinen zijn er verschillende maatregelen mogelijk:  

Tips winterse omstandigheden 

 
  

  

                             

https://mailing.bam.com/x/c/?LVBdj5swEPwr90IfiY2NgVaoopxS5RrUD6WhypvB68QBbGqTcnd.nprcSWt7Z3Zn7HWbR3QZ8ozhpc9TzBabk8QfvWnzgate6XPY8CFszbBc8ss0je7jZgM3i3DouATf0LlwtGaCdlJGh_Y29cZ0q2Dz_Wb7N01AiiDa_pjnefVTWloe6t4zsofnkY9gfZ4kGWPoAx.GT4JPPEdxkJQI_01Z5cIexhG0Cyh6f5IvAG4zmqRYoEhQmUSQJhilgos2xplEwrc0MpYUUcaxaCnGGecpb2STyUZSFiWrPXpfjKSI0ZgiwliEI4KIJ3.rTptZ__xQb8fm68k1RKTw8lTvrkZVJZ3312KuHgu1L59_rtwx6m.V627FXw5qx3YdvvB6XvGfY7ljlUYBefSGBKH12re4z_3ug0Px66xdDUjy7m.1g6D4mhancv2v9lV.m7Kt.b5.9qiWx5PsvNldbMGB.QciR4vID2p0D7PSE1gHD2ZwE9dCnS8gQP8HA97
https://mailing.bam.com/
https://mailing.bam.com/


 

4. Trede 3 Safety Culture Ladder vanaf 2025 vereiste bij ViA 
  

Vanaf 1 januari 2022 geldt Trede 2 als minimale eis bij Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Met 

ingang van 1 januari 2025 zal Trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) als minimale eis 

gaan gelden. Met dit besluit willen ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de 

Bouw (GCVB) bedrijven meer zekerheid bieden over de ingangsdatum voor Trede 3. 

 

Dat is wenselijk vanwege een wijziging in de SCL-methodiek die zorgt dat een certificaat of 

statement niet één, maar drie jaar geldig is met een hercontrole in jaar twee en jaar drie. 

Dat is van invloed op de inspanningen over meerdere jaren. Lees hier meer over deze 

aanscherping: Trede drie Safety Culture Ladder vanaf 2025 vereiste bij ViA (gc-veiligheid.nl) 

  

  

  

 

 

5. Veiligheidsontbijt GCVB 
  

Woensdag 12 oktober 2022 organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw weer een 

Veiligheidsontbijt. Ditmaal was BAM Nederland mede-organisator van dit ontbijt dat plaatsvond 

bij Homestudios, onderdeel van BAM Nederland in Utrecht. 

 

Tijdens dit Veiligheidsontbijt gingen we samen de diepte in op basis van een tragisch ongeval op 

de A1 waarbij de 22-jarige Maarten om het leven kwam. 

Het ongeval en het onderzoek hebben het denken over veiligheid binnen RWS echt veranderd. 

Het was de start van een aantal initiatieven om veiligheid naar een hoger plan te tillen. 

 

Bekijk hier het complete veiligheidsverhaal van Joost Nelis: Joost Nelis op Veiligheidsontbijt 

GCVB 12 oktober 2022 (gc-veiligheid.nl) 

 

Bent u er de volgende keer ook bij? 

  

https://gc-veiligheid.nl/actueel/item/trede-drie-safety-culture-ladder-vanaf-2025-vereiste-bij-via
https://gc-veiligheid.nl/actueel/item/veiligheidsontbijt-onderschrijvers-gcvb-12-oktober-2022
https://gc-veiligheid.nl/actueel/item/veiligheidsontbijt-onderschrijvers-gcvb-12-oktober-2022
https://mailing.bam.com/x/c/?S7Y1Mvmfa2tpZvg.x9bC0Ox.ka2xOZDKyU_2zU3MzMnMS9dLSszVS87P.Z9hm1FSUlBspa_PJqP.P8XWqbSkJD8PAAA27


  

  

 

  6. Zilveren en Gouden helm 
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7. Safety Alerts 
  

 

  8. Toolboxen 
  

  

Binnen BAM Infra Nederland worden 

regelmatig Safety Alerts verzonden wanneer 

daarvoor een specifieke aanleiding is. 

 

Ook onze branchegenoten werken met Safety 

Alerts. Als aannemersbranche willen we van 

elkaar leren, en daarom delen de 

aannemersbedrijven onderling ook 

veiligheidsinformatie. De essentie van een 

Safety Alert komt erop neer dat 

kritische/specifieke veiligheidsinformatie bij 

alle direct betrokken medewerkers bekend 

moet zijn. 

 

Ter informatie zijn een aantal Safety Alerts 

opgenomen van de afgelopen periode: 

- Aanrijdgevaar op het spoor (Wetering) 

- Doorsnijden tie-wrap (Levvel) 

- Kantelen van voertuigen (Levvel) 

  

 

  De toolbox is een overlegmoment om kennis, 

ervaringen en best practices over veiligheid, 

kwaliteit, gezondheid, milieu en gedrag met 

elkaar te delen. 

Het doel is om een gesprek op gang te 

brengen over thema’s die aansluiten op 

actuele risico’s van de werkzaamheden en zo 

veilig te kunnen werken. 

 

Op het moment dat op de projecten van BAM 

de toolboxbijeenkomsten naar worden 

georganiseerd worden zonder meer ook alle 

aanwezige (externe) medewerkers betrokken. 

 

Onderstaande toolboxen zijn actueel: 

- Werken tijdens weerswaarschuwingen 

- Veilig rijden in de winter 

- Hoe scherp ben jij? 

- HI-VIS kleding 

  

   

  
 

  

  

 

  

9. Deel deze nieuwsbrief 
  

Wij vragen u de informatie uit deze nieuwsbrief ‘Update Veiligheid BAM’ te delen met de 

medewerkers binnen uw organisatie. Verder roepen we u met klem op deze nieuwsbrief ook te 

delen met uw samenwerkingspartners en eventuele zzp’ers. Wij merken dat juist zij niet altijd 

goed geïnformeerd zijn over de gewenste veiligheidseisen. Door deze informatie ook met hen te 

delen bereiken we samen iedereen die een bijdrage levert op de projecten van BAM. 

  

  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baminfra.nl%2Fflexpaper%2F779647&data=05%7C01%7Ciris.leppens%40bam.com%7Ce1c94781d02d4f72e87108dadc519f0d%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C638064540366212303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yLUPc6AhdVbtsphMMRWXUEPgKIJNKNdS1pRYKobrEiA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baminfra.nl%2Fflexpaper%2F779649&data=05%7C01%7Ciris.leppens%40bam.com%7Ce1c94781d02d4f72e87108dadc519f0d%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C638064540366212303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lZH0Md08%2FetxykVqtOpS1EouLfSRKk1MuRhDIjI%2FRJg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baminfra.nl%2Fflexpaper%2F779652&data=05%7C01%7Ciris.leppens%40bam.com%7Ce1c94781d02d4f72e87108dadc519f0d%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C638064540366212303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jc7m9exCy955Hb81ErCNQQeawpC7jALIftY6duOWq4M%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baminfra.nl%2Fflexpaper%2F779659&data=05%7C01%7Ciris.leppens%40bam.com%7Ce1c94781d02d4f72e87108dadc519f0d%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C638064540366212303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PiRJ4d3964ShTT3UvLAX%2FriMpuTPbXLS%2BVFGOIyzXeo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baminfra.nl%2Fflexpaper%2F779655&data=05%7C01%7Ciris.leppens%40bam.com%7Ce1c94781d02d4f72e87108dadc519f0d%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C638064540366212303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j7AcV5FOjsv873cft0jVAUfUNP8LJpVcR%2BPkhiiE1jw%3D&reserved=0
https://b2c01drupalprdsta1.blob.core.windows.net/www-baminfra-nl-public/2022-12/Veiligheidskrant%20BVD%202022.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baminfra.nl%2Fflexpaper%2F779658&data=05%7C01%7Ciris.leppens%40bam.com%7Ce1c94781d02d4f72e87108dadc519f0d%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C638064540366212303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9Hvep5KL8dj9tUwdotLewLsJr0rjfBu0pkB7SKfvI%2BY%3D&reserved=0
https://mailing.bam.com/
https://mailing.bam.com/


 

     
     

  

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem contact met ons op 
via inkoopsupport@bam.com. Bekijk ook de leverancierspagina op onze website. 
 
Volg ons op sociale media  

 

  
 

  
 

  
 

  
  

  

 

 

mailto:procurement.baminfra@bam.com
https://mailing.bam.com/x/c/?TclJCoAwDEDRq3iCFgecIOdwndaqgTRKFXv8qDtXH973UDUaYWhLZejLVhPU3RvePUQkJlmNw2j8HnWD7bqOc7Q25.wpyZLQCFsOd0gonkI6dYYpuANXEiz_4wEA72
https://www.linkedin.com/company/baminfra
https://www.facebook.com/baminfra.nl
https://twitter.com/BAMInfra_nl
https://www.instagram.com/baminfranederland

