Kernpunten Veiligheidsbeleid BAM
Deze kernpunten dienen gezien te worden als aanvulling op en in samenhang met de door de raad van bestuur
vastgestelde gedragscode.







bedrijfsongevallen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidsklachten ten gevolge van het werk zijn vermijdbaar;
persoonlijk letsel en schade aan gezondheid, milieu en eigendommen kunnen worden voorkomen;
gevaren, die risico’s voor veiligheid en gezondheid inhouden, zijn ontoelaatbaar en moeten door
beheersmaatregelen tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht.
de directie van elke onderneming is verantwoordelijk voor de implementatie van het veiligheids- en
gezondheidsbeleid in haar organisatie;
continue en systematische verbeteringen vormen een integraal onderdeel van het veiligheids- en
gezondheids- managementsysteem van elke organisatie;
BAM-medewerkers geven geen onveilige opdrachten en weigeren onveilige opdrachten van derden.

Making BAM a safer place
Als Koninklijke BAM Groep willen we op internationaal vlak excelleren in veilig werken en tot de top drie van meest
veilige Europese bouwondernemingen behoren. We hebben als onderdeel van onze Strategische Agenda onze
verwachtingen ten aanzien van veilig gedrag (leiderschap), een veilige organisatie & techniek en een veilige
ketensamenwerking geformuleerd. Wij werken toe naar een “open veiligheidscultuur”, waarbinnen veiligheid nog beter
bespreekbaar wordt en we elkaar actief aanspreken op (on)veilig gedrag.

“Had ik maar ingegrepen…”
We kennen het allemaal. Even op een stoel geklommen om iets van de bovenste plank te
pakken. Nog snel ingevoegd om niet te lang in de file te hoeven staan. Soms komen we er
met een schrammetje en wat blikschade vanaf. Maar de gevolgen van één seconde
onvoorzichtigheid kunnen zoveel ernstiger zijn. Dan hebben we spijt. Verdriet. We vragen ons
af waarom we onveilig gedrag – van onszelf of van mensen uit onze omgeving – niet
gecorrigeerd hebben.
Ook op de werkvloer geldt dat ieder ongeval er één te veel is. Reden voor Koninklijke BAM
Groep om in actie te komen. Vanaf dit jaar geven wij wereldwijd met onze
werkmaatschappijen verdere invulling aan ons veiligheidsbeleid. Ons motto luidt: Making BAM
a safer place. We willen het aantal arbeidsgerelateerde werkongevallen substantieel
verminderen. Daar hebben wij uw als ketenpartner bij nodig.

Van het hoofd naar het hart
De afgelopen jaren heeft Koninklijke BAM Groep veiligheid vooral op een rationele wijze benaderd, via procedures,
regelgeving en statistieken. Daarnaast hebben wij gewerkt aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Nog meer
procedures en awareness-maatregelen zullen niet leiden tot een substantiële daling van het aantal ongevallen. Ons
streven is veiligheid nog meer onder de mensen te brengen waarbij de nadruk ligt op veiligheid vanuit het hart te
benaderen. Medewerkers, klanten en ketenpartners – aan iedereen die voor en met BAM werkt willen wij laten zien
dat wij het belangrijk vinden dat hij/zij na het werk weer veilig thuiskomt.
Veiligheidsprincipes
Wat ons als BAM drijft, is samengevat in de veiligheidsprincipes die de basis vormen van de gedragsregels. De
veiligheidsprincipes laten zien waar wij voor staan, ook richting andere partijen. Gedragsregels bevorderen het nemen
van actie en het elkaar aanspreken, kortom het tonen van persoonlijk leiderschap. Daarmee zullen wij het aantal
ongevallen verder terugdringen. Nul ongevallen, dat is ons gezamenlijke streven. Er is niets belangrijker dan dat
iedereen die voor en met BAM werkt, na het werk weer veilig thuis komt.

Koninklijke BAM Groep heeft drie veiligheidsprincipes gedefinieerd:




Respecteren: zorg goed voor jezelf en voor de mensen met wie je samenwerkt: collega’s,
klanten, onderaannemers en co-makers, ontwerpers, leveranciers, personen in je omgeving.
Naleven: van het contract, de plaatselijke wetgeving, standaarden en procedures.
Ingrijpen: onderneem actie als situaties verbeterd kunnen worden, onveilig zijn of niet aan de
regelgeving voldoen.

