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ANALYSE ONGEVALLEN IN DE GROND-, WEG-, EN WATERBOUW 

 

Inleiding 

Deze analyse is gebaseerd op de gegevens van de aan de Inspectie SZW 

(voorheen Arbeidsinspectie) gemelde en door deze dienst onderzochte ongevallen 

zoals geregistreerd in INET in de periode van 1998 t/m 2003 en 2005 t/m 2009. 

Van deze ongevallen zijn er ca. 20.000 in Storybuilder geanalyseerd. Ongevallen 

worden door de Inspectie SZW onderzocht indien er sprake is van een dodelijke 

afloop, (mogelijk) blijvend letsel of ziekenhuisopname. Met Storybuilder worden 

de (achterliggende) oorzaken van de ongevallen volgens een bepaalde methodiek 

ontsloten.  

 

De GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw) is voor de analyse gesplitst in vijf 

deelanalyses. Per deelanalyse is geselecteerd op de relevante SBI- en BIK codes. 

Door het lezen van het ongevalsrapport is bepaald of een ongeval inderdaad in de 

betreffende deelsector thuishoort. Ook heeft de contactpersoon bij de Inspectie 

SZW handmatig op relevante zoektermen gezocht en de selectie daarmee 

aangevuld.  

 

Let op: 

Deze sectoranalyse is niet te vergelijken met andere sectoranalyses, omdat de 

selectie van ongevallen op een andere manier heeft plaatsgevonden.  

 

§ Deelanalyse SBI/BIK codes 

2 Wegenbouw 

Stratenmaken 

SBI 42.111/BIK 45231 

SBI 42.112/BIK 45232 

3 Bouw en onderhoud van spoorwegen 

(Railinfra) 

SBI 42.12/BIK 45231 

4 Waterbouw en bouw van overige civiele 

werken 

SBI 42.91/BIK 4524 

SBI 42.00/BIK 45254 

5 Heien en andere funderingswerkzaamheden SBI 43.99.1/BIK 45251 

6 Leggen van rioleringen, buizen, pijpleidingen, 

elektriciteit- en telecommunicatiekabels, 

aanleg van bronbemaling en grondverzet 

SBI 42.21, SBI 42.22, 

SBI 43.12/BIK 45213 

 

Voor elke deelanalyse zijn de volgende onderdelen meegenomen: 

 Aantal ongevallen per jaar 

 Ongevallen verdeeld over type ongevallen 

 Per slachtoffer: 

o Arbeidsverband 
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o Leeftijdsklasse 

o Beroep 

o Ziekenhuisopname  

o Ernst van het letsel  

 

Per deelanalyse zijn de type ongevallen met de meeste slachtoffers in meer detail 

uitgewerkt. Per uitgewerkt type ongeval zijn de volgende onderdelen 

geanalyseerd: 

 Informatie over het betrokken object of arbeidsmiddel 

 Activiteit van het slachtoffer 

 Barrières die hebben gefaald, dat wil zeggen de directe oorzaken van de 

ongevallen 

 Achterliggende oorzaken voor het falen van de barrières 

 Plaats en soort van het letsel bij de slachtoffers 

 

1. Ongevallen wegenbouw en stratenmaken 

In deze analyse is er gezocht naar ongevallen welke zijn gebeurd in de 

wegenbouw en tijdens het stratenmaken. Ongevallen werden in ‘wegenbouw en 

stratenmaken’ gecategoriseerd als één of meer van de beschrijvingen van 

toepassing waren: 

 SBI 43.99 

 BIK 45251 

 Werkzaamheden die plaats vinden op wegen en onderdelen van wegen 

(afritten, trottoirs, beton scheiding tussen rijbanen). 

 Werkzaamheden op fietspaden 

 Riolering aanleggen onder openbare weg. 

 Asfalteerwerkzaamheden (ook op parkeerterrein). 

 (Reparatie)werkzaamheden aan materieel bestemd voor wegenbouw. 

 Ongevallen werden in ‘stratenmakers’ gecategoriseerd als één of meer van de 

beschrijvingen van toepassing waren:  

o Bestratingswerkzaamheden werden specifiek benoemd in het rapport. 

o (Reparatie)werkzaamheden aan materieel bestemd voor stratenmakers. 

o Slachtoffer is werknemer van een bedrijf dat zich specialiseert in 

bestraten. 

o Slachtoffer is stratenmaker 

 

Als bij het lezen van het ongevalsrapport bleek dat het ongeval toch niet in deze 

deelsector had plaatsgevonden, is het uit de selectie gehaald.  

 

Deze selectiemethode heeft geresulteerd in 104 ongevallen. Bij deze ongevallen 

zijn 107 slachtoffers betrokken. Bij 2 ongevallen betrof het een meervoudig 

ongeval (domino). Dat wil zeggen dat iemand bijvoorbeeld werd aangereden en 

daarna iets op zijn hoofd kreeg. Hierdoor komt het totale aantal type ongevallen 

uit op 106.  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagina 3 van 37 

 

 

 
1.1 Aantal en type ongevallen 

 

 
 

Jaar Aantal ongevallen 

1998 10 

1999 6 

2000 11 

2001 15 

2002 6 

2003 12 

2005 11 

2006 7 

2007 12 

2008 8 

2009 6 

Totaal 104 

 

Type ongeval Aantal slachtoffers 

Aanrijding (van een voetganger) door een voertuig 24 

Contact met vallende objecten - niet van kranen 11 

Beknelling tussen verschillende objecten 10 

Contact met hangende en/of zwaaiende objecten 7 

Contact met vallende objecten - van kranen 6 

Contact met wegschietend of wegvliegend object(en) 6 

In/ op bewegend voertuig met verlies van controle 6 

Overige 36 

Totaal 106 
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1.2 Analyse van de slachtoffers 

 

Arbeidsverband van de slachtoffers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijdsklasse van de slachtoffers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meest voorkomende beroepen (meer dan 50% van de slachtoffers) 

Beroep Aantal 

Stratenmaker 20 

Grondwerker 17 

Machinist 8 

Chauffeur 5 

Uitvoerder 5 

Fitter 4 

 

Ziekenhuisopname van slachtoffers 

Ziekenhuisopname Aantal 

Ziekenhuisopname 82 

Geen ziekenhuisopname 20 

Onbekend 5 

Totaal 107 

 

Ernst van het letsel van de slachtoffers 

Ernst Aantal 

Overleden 5 

Blijvend letsel 41 

Tijdelijk letsel 38 

Letsel onbekend 23 

Totaal 107 

 

Arbeidsverband Aantal 

Werknemer 81 

Uitzendkracht 12 

Zelfstandige 5 

Derde 3 

Leerling / student / Stagair 5 

Onbekend 1 

Totaal 107 

Leeftijdsklasse Aantal 

jonger dan 10 1 

10 .. 19 14 

20 .. 29 18 

30 .. 39 30 

40 .. 49 25 

50 .. 59 16 

60 en ouder 3 

Totaal 107 
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1.3 Analyse van de ongevalstypen met meer dan 10 ongevallen 

Van de twee meest voorkomende ongevalstypen en slachtoffers is een 

uitgebreidere analyse gemaakt. Het betreft hier: 

1. Aanrijding (van een voetganger) (24 ongevallen met 25 slachtoffers) 

2. Contact met vallende objecten - niet van kranen (11 ongevallen met 11 

slachtoffers) 

 

1.3.1 Detailanalyse van Aanrijding (van een voetganger) door een 

voertuig  

 

Informatie over het object dat betrokken was bij de aanrijding 

Soort object  Aantal 

Materieel voor graafwerkzaamheden, boren, heien, e.d. 11 

Machines voor aanleg en onderhoud van wegen (freesmachine, 

asfalteermachine, splitstrooier)        7 

Grondverzetmaterieel (laadschop, bulldozer, shovel, bob -cat, 

kabelgraafmachine, motorkiepwagen)        4 

Zware voertuigen over land (vrachtwagens, bussen) 3 

Voertuigen - licht: goederen of passagiers 3 

Veegmachines, schrobmachines, vloerenreinigers 2 

Landbouwtrekker 1 

Kranen, lieren, loopkatten, hijsblokken 1 

Heftrucks en overige transportwagens (incl. rolcontainers) 1 

Voertuigen op rails, incl. hangende monorail, voor personenvervoer 1 

Totaal 24 

 

Locatie van de aanrijding 

Van de 24 ongevallen die plaats hebben gevonden waarbij een voetganger is 

aangereden hebben er 22 buiten plaatsgevonden (waarvan 7 op de openbare weg 

en 11 bij wegwerkzaamheden), één binnen (asfaltering parkeergarage) en één op 

een onbekende locatie. 

 

In 14 gevallen is een persoon aangereden door een voertuig, terwijl hij geen 

specifieke activiteiten uitvoerde die betrekking hadden met het voertuig. In 5 

gevallen was dit wel het geval, bijvoorbeeld met een asfalteringsmachine 

meelopen ter controle. 

 

Overzicht van de activiteiten van het slachtoffer voorafgaand en tijdens het 

ongeval 

Activiteit van het slachtoffer voorafgaand aan en tijdens 

het ongeval Ongevallen 

Erbij staan - passief 13 

Specifieke activiteiten die verband houden met het voertuig  5 

Erbij staan / het geven van aanwijzingen            1 

Het slachtoffer bestuurt het voertuig van buitenaf             1 

Lopen 2 

Onbekende activiteit 4 

Totaal 24 
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Activiteit gerelateerd aan de aanrijding Ongevallen 

Achteruit rijden 15 

Vooruit rijden 8 

Manoeuvreren / draaien  1 

Totaal 24 

 

Oorzaken van de aanrijding 

Voor de oorzaken van ongevallen gebruiken we het begrip “falende barrière”. Een 

barrière is een technisch systeem om ongevallen te voorkomen of de gevolgen 

daarvan te beperken. Een barrière kan een voorwerp of apparaat zijn, maar ook 

de conditie of een eigenschap daarvan. Hieronder staan de aantallen ongevallen 

per gefaalde barrière weergegeven.  

 

Falende barrières: directe oorzaken van aanrijding 

Falende barrière  Ongevallen1 

Falen visueel contact (van bestuurder t.a.v. voetganger) 19 

Falende infrastructuur 14 

Falende locatie / positie (voetganger) 12 

Falend audio - / visueel contact (van voetganger t.a.v. 

bestuurder) 11 

Falende fysieke vaardigheid van voetganger om voertuig te 

ontwijken 2 

Niet voorkomen van het onbedoeld in beweging komen/zijn van 

het voertuig 1 

Te hard rijden 1 

Falende rijvaardigheid en/of vermogen om tijdig uit te wijken / 

te stoppen 1 

 

Barrières vervullen veiligheidsfuncties. Om deze te beheersen zijn de volgende 

taken noodzakelijk: het verschaffen (door de organisatie), het gebruiken (door 

een individu), het onderhouden (van de veiligheidsfunctie), en het toezicht 

houden op het goede gebruik van de barrière. Als de barrière faalt, moet één van 

deze taken hebben gefaald.  

 

Achterliggende oorzaken 

Achterliggende oorzaken geven aan hoe en waarom het mis ging. Deze zijn 

verdeeld in twee groepen: Falende taken (verschaffen, gebruiken, onderhouden, 

toezien op) en Falende management factoren. De taken kunnen falen als er 

onvoldoende middelen of motieven vanuit het management worden geleverd.  

 

Opvallende falende taken bij de falende barrières van aanrijding zijn: in 13 van 

de 19 gevallen waarbij de barrière ‘visueel contact’ faalde, bleek de taak 

“gebruiken” niet goed uitgevoerd. Een goede infrastructuur’ blijkt in 13 van de 14 

gevallen onvoldoende verschaft. 

 

Voor het falen van ‘Locatie / positie (voetganger)’ blijkt bij 13 van de 14 gevallen 

de taak ‘gebruiken’ niet goed is ingevuld. Bij ‘Audio - / visueel contact (van 

                                                
1 Meerdere barrières kunnen tegelijk falen 
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voetganger t.a.v. bestuurder)’ blijkt dat voor 7 van de 11 ongevallen de taak 

‘Gebruiken’ onvoldoende is. 

 

In Storybuilder zijn 8 management factoren geïdentificeerd voor de 

achterliggende oorzaken. De tabel hieronder geeft het aantal ongevallen waarbij 

deze factoren een rol speelden als achterliggende oorzaak. 

 

Falende Management factor Aantal2 

Plannen & Procedures: 

Er is onvoldoende beleid of er zijn onvoldoende procedures of regels 

binnen het bedrijf 

12 

Beschikbaarheid van personeel: 

Er is te weinig personeel aanwezig om het werk uit te kunnen voeren 
- 

Competentie: 

Het personeel is onvoldoende opgeleid om het werk uit te voeren. 
3 

Communicatie / samenwerking: 

Er is onvoldoende communicatie tussen de collega’s of tussen het 

personeel en het bedrijf 

3 

Conflicterende belangen: 

Veiligheid versus andere bedrijfsbelangen 
5 

Motivatie / betrokkenheid / alertheid: 

Personeel is onvoldoende gemotiveerd/betrokken om werk uit te 

voeren, waardoor de concentratie minder wordt. 

32 

Ergonomie: De werkplek voldoet niet aan de ergonomische eisen. 2 

Materieel: Er is verkeerd materieel om het werk uit te kunnen voeren 

of het materieel is niet aanwezig 
2 

 

De management factoren Motivatie/ betrokkenheid/ alertheid en Plannen & 

procedures hebben het grootste aandeel bij ongevallen in de wegenbouw en bij 

stratenmaken bij Aanrijding (van een voetganger) door een voertuig. 

 

Letsel 

Lichaamsdeel Slachtoffers 

Onderste ledematen 13 

Romp en organen 7 

Bovenste ledematen 3 

Oog/ogen 1 

Verwond deel van het lichaam niet gespecificeerd 6 

 

Soort letsel Slachtoffers 

Botbreuken 12 

Schuddingen en inwendige letsels 5 

Wonden en oppervlakkige letsels 2 

Verlies van functie 2 

Ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen 1 

Traumatische amputaties (verlies van ledematen) 1 

Soort letsel onbekend of niet gespecificeerd 11 

                                                
2 Per ongeval kunnen er meerdere management factoren falen 
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1.3.2 Detailanalyse van Contact met vallende objecten - niet van 

kranen  

 

Informatie over vallend object 

 

Vallend object  Aantal 

Bouwmaterialen 4 

Gebouwen, constructies, oppervlakken ondergronds (binnen of 

buiten) - niet gespecificeerd 4 

Elektrische installaties (vaste laagspanningsinstallaties, 

verdeelkasten) 1 

Hei - of boormachines, machines voor losmaken van de grond 1 

Chassis, carter, cabine (onderdelen)  1 

Totaal 11 

 

Object valt van  Aantal 

Gebouwen, constructies, oppervlakken ondergronds (binnen of 

buiten)  1 

Oppervlakken op begane grond (Vloeren, gaten, grondvlakken 1 

Hulpmiddelen voor opslag, stellingen, palletstellingen, pallets 1 

Zware voertuigen over land (vrachtwagens, bussen) 1 

Onbekend 7 

Totaal 11 

 

Activiteit van het slachtoffer Ongevallen 

Slachtoffer actief betrokken maar houdt het object niet (meer) 

vast 7 

Oprapen van gezaagde / gesneden voorwerpen         3 

Slachtoffer wordt actief betrokken bij de handeling met het object 4 

Klimmen op object dat zal (om)vallen        1 

Afstandsbediening / controle op afstand         1 

Slachtoffer is zich niet bewust van het (nog steeds) 

vasthouden van het voorwerp        1 

Totaal 11 

 

Activiteit gerelateerd aan vallend object Ongevallen 

Transporteren / verplaatsen  3 

Bouw / sloop (bouwplaats gerelateerd) 3 

Het plaatsen / verwijderen fixatie / stabiliteit  1 

Onderhoud / reparatie  1 

Laden / lossen 1 

Werken aan object  1 

Niet een reguliere activiteit  1 

Totaal 11 
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Oorzaken van het vallen van het object 

Voor de oorzaken van ongevallen wordt het begrip “falende barrière” gebruikt. 

Een barrière is een technisch systeem om ongevallen te voorkomen of de 

gevolgen daarvan te beperken. Een barrière kan een voorwerp of apparaat zijn, 

maar ook de conditie of een eigenschap daarvan.  

 

Falende barrières: directe oorzaken van vallen van object 

Falende barrière  Ongevallen3 

Falende verbinding/ grip en/of verankering 4 

Falende beheersing van de interne stabiliteit 4 

Falende stabiliteit ondergrond/ opstelplaats 2 

Falen door betreden van de gevarenzone 2 

Falende sterkte/ conditie 1 

 

Achterliggende oorzaken  

Achterliggende oorzaken geven aan hoe en waarom het mis ging. Deze zijn 

verdeeld in twee groepen: Falende taken (verschaffen, gebruiken, onderhouden, 

toezien op) en Falende management factoren. De taken kunnen falen als er 

onvoldoende middelen of motieven vanuit het management worden geleverd.  

De taak ‘verschaffen’ speelt bij alle falende barrières een rol. Daarnaast heeft ook 

de taak ‘gebruiken’ gefaald bij ‘Verbinding/ grip en/of verankering’ en ‘Beheersing 

van de interne stabiliteit’. De ‘sterkte en conditie’ faalde door het uitblijven van 

de taak ‘onderhouden’. 

 

In Storybuilder zijn er 8 management factoren geïdentificeerd als achterliggende 

oorzaak. In onderstaande tabel volgt het aandeel per management factor. 

 

Falende Management factor Aantal4 

Plannen & Procedures: 

Er is onvoldoende beleid of er zijn onvoldoende procedures of regels 

binnen het bedrijf 

5 

Beschikbaarheid van personeel: 

Er is te weinig personeel aanwezig om het werk uit te kunnen voeren 
- 

Competentie: 

Het personeel is onvoldoende opgeleid om het werk uit te voeren. 
1 

Communicatie / samenwerking: 

Er is onvoldoende communicatie tussen de collega’s of tussen het 

personeel en het bedrijf 

1 

Conflicterende belangen: 

Veiligheid versus andere bedrijfsbelangen 
2 

Motivatie / betrokkenheid / alertheid: 

Personeel is onvoldoende gemotiveerd/betrokken om werk uit te 

voeren, waardoor de concentratie minder wordt. 

5 

Ergonomie: De werkplek voldoet niet aan de ergonomische eisen. 1 

Materieel: 

Er is verkeerd materieel om het werk uit te kunnen voeren of het 
4 

                                                
3 Meerdere barrières kunnen tegelijk falen 

4 Per ongeval kunnen er meerdere management factoren falen 
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materieel is niet aanwezig 

Uit de Storybuilder analyses blijkt dat de management factoren Motivatie/ 

betrokkenheid/ alertheid en Plannen & procedures het grootste aandeel hebben 

bij ongevallen in de wegenbouw en bij stratenmaken bij Contact met vallende 

objecten - niet van kranen.  

 

Letsel 

Lichaamsdeel Slachtoffers 

Onderste ledematen, been, knie en tenen 4 

Bovenste ledenmaten (schouder en schoudergewrichten, hand en 

vingers) 3 

Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels 1 

Borstkas, ribben met gewrichten en schouderbladen 1 

Bekken en buik met organen 1 

Verwond deel van het lichaam niet gespecificeerd 1 

 

Soort letsel Slachtoffers 

Botbreuken 7 

Wonden en oppervlakkige letsels 2 

Traumatische amputaties (verlies van ledematen) 2 

Ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen 1 

Inwendige letsels 1 

Soort letsel onbekend of niet gespecificeerd 1 

 

2. Ongevallen bouw en onderhoud van spoorwegen 

In deze analyse is er gezocht naar ongevallen welke zijn gebeurd tijdens bouw en 

onderhoud van spoorwegen. Aan de hand van de volgende zoekcriteria is er een 

selectie gemaakt van ongevallen en is er voor deze ongevallen gekeken of sprake 

was van in de waterbouw en tijdens de bouw van overige civiele werken: 

 SBI 42.12 

 BIK 45231 

 Spoor: Ongevallen werden in ‘spoor werkzaamheden’ gecategoriseerd als één 

of meer van de beschrijvingen van toepassing waren:  

o Werkzaamheden die plaats vinden op of naast het spoor (rails, 

bovenleiding, relaiskasten, slagboom), 

o (Reparatie)werkzaamheden aan materieel bestemd voor spoor 

werkzaamheden, 

o Niet: Ongevallen tijdens werkzaamheden op / aan gebouwen langs 

het spoor (perron, station). 

 

Als bij het lezen van het ongevalsrapport bleek dat het ongeval toch niet in deze 

deelsector had plaatsgevonden, is het uit de selectie gehaald.  

 

Deze selectiemethode heeft geresulteerd in 35 ongevallen. Bij deze ongevallen 

zijn 42 slachtoffers betrokken. Bij één ongeval betrof het twee slachtoffers, die 

beide onder een ander type ongeval vielen: extreme belasting van lichaamsdelen 

en contact met elektriciteit. Daardoor komt het totale aantal type ongevallen op 

36. 
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2.1 Analyse van de ongevallen 

 

Aantal ongevallen  

  

Jaar5 aantal 

1998 1 

1999 1 

2000 2 

2001 8 

2002 6 

2003 3 

2004 - 

2005 6 

2006 2 

2007 2 

2008 3 

2009 1 

Totaal 35 

 

Type ongeval Ongevallen 

Contact met vallende objecten - niet van kranen 5 

In/ op bewegend voertuig met verlies van controle  5 

Aanrijding (van een voetganger) door een voertuig 3 

Val van ladder of trapje 3 

Contact met vallende objecten - van kranen 3 

Beknelling tussen verschillende objecten 3 

Contact met elektriciteit 3 

Overig 11 

Totaal 36 

 

 

2.2 Analyse van de slachtoffers 

 

Arbeidsverband van de slachtoffers 

Arbeidsverband Slachtoffers 

Werknemer 32 

Uitzendkracht 5 

Zelfstandige 1 

Derde 1 

Onbekend 3 

Totaal 42 

 

 

 

 

 

                                                
5 2004 is niet opgenomen in de analyse 

Figuur 1 Aantal ongevallen bij bouw en onderhoud 

spoorwegen 
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Leeftijdsklasse van de slachtoffers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meest voorkomende beroepen (meer dan 50% van de slachtoffers) 

Beroep Aantal 

Monteur 9 

Baanwerker 4 

Bouwmedewerker 4 

Constructiebankwerker 2 

Kraanmachinist 2 

 

Ziekenhuisopname van slachtoffers 

Ziekenhuisopname Aantal 

Ziekenhuisopname 28 

Geen ziekenhuisopname 12 

Onbekend 2 

Totaal 42 

 

Ernst van het letsel van de slachtoffers 

Ernst Aantal 

Overleden 4 

Blijvend letsel 16 

Tijdelijk letsel 15 

Letsel onbekend 6 

Geen gevolgen 1 

Totaal 42 

 

2.3 Analyse type ongeval met 5 of meer slachtoffers 

Van de twee meest voorkomende type ongevallen en slachtoffers is een 

uitgebreidere analyse gemaakt. Het betreft hier: 

1. In/op bewegend voertuig met verlies van controle (5 ongevallen, 9 

slachtoffers)  

2. Contact met vallende objecten - niet van kranen (5 ongevallen, 7 

slachtoffers) 

 

 

 

 

Leeftijdsklasse Aantal 

jonger dan 10 - 

10 .. 19 1 

20 .. 29 15 

30 .. 39 11 

40 .. 49 10 

50 .. 59 5 

60 en ouder - 

Totaal 42 
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2.3.1 Detailanalyse van In/op bewegend voertuig met verlies van 

controle 

 

Informatie over betrokken voertuig 

 

Locatie van het voertuig ongevallen 

Spoorweg 3 

Bouwplaats 1 

Overige 1 

Totaal 5 

 

Soort voertuig ongevallen 

Tractoren, verplaatsbaar materieel voor grondbewerking - 

landbouw 1 

Systemen voor gesloten of open transport of en opslag 1 

Lichte voertuigen over land (personenauto's, busjes) 1 

Voertuigen op rails, incl. hangende monorail: voor vracht 1 

Voertuigen op rails, incl. hangende monorail, voor 

personenvervoer 1 

Totaal 5 

 

Het voertuig reed 2 maal vooruit, 1 maal achteruit en was 2 maal aan het 

manoeuvreren.  

 

Activiteit van het slachtoffer voorafgaand aan en tijdens 

het ongeval slachtoffers 

Slachtoffer was passagier 5 

Slachtoffer was bestuurder 4 

 

Directe oorzaken 

Voor de oorzaken van ongevallen wordt het begrip “falende barrière” gebruikt. 

Een barrière is een technisch systeem om ongevallen te voorkomen of de 

gevolgen daarvan te beperken. Een barrière kan een voorwerp of apparaat zijn, 

maar ook de conditie of een eigenschap daarvan.  

 

Gefaalde barrière  ongevallen6 

Falende infrastructuur (staat / geometrie) 3 

Falende locatie/ positie op het voertuig 2 

Falende besturing of bediening van het voertuig 2 

Onstabiele ondergrond/ opstelling 2 

Falende staat/ conditie van het voertuig 1 

 

Gefaalde mitigerende barrière  ongevallen 

Falende veiligheidsgordels 3 

Falende bescherming van passagiers en bestuurder 1 

 

                                                
6 Meerdere barrières kunnen tegelijk falen 
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Barrières vervullen veiligheidsfuncties. Om deze te beheersen zijn de volgende 

taken noodzakelijk: het verschaffen (door de organisatie), het gebruiken (door 

een individu), het onderhouden (van de veiligheidsfunctie), en het toezicht 

houden op het goede gebruik van de barrière. Als de barrière faalt, moet één van 

deze taken hebben gefaald.  

 

Achterliggende oorzaken  

Achterliggende oorzaken geven aan hoe en waarom het mis ging. Deze zijn 

verdeeld in twee groepen: Falende taken (verschaffen, gebruiken, onderhouden, 

toezien op) en Falende management factoren. De taken kunnen falen als er 

onvoldoende middelen of motieven vanuit het management worden geleverd.  

 

In Storybuilder zijn 8 management factoren gemodelleerd om de achterliggende 

oorzaken te kunnen bepalen. In onderstaande tabel staat hoe vaak iedere 

management factor onvoldoende was. 

 

Falende Management factor Aantal7 

Plannen & Procedures: 

Er is onvoldoende beleid of er zijn onvoldoende procedures of regels 

binnen het bedrijf 

3 

Beschikbaarheid van personeel: 

Er is te weinig personeel aanwezig om het werk uit te kunnen voeren 
- 

Competentie: 

Het personeel is onvoldoende opgeleid om het werk uit te voeren. 
5 

Communicatie / samenwerking: 

Er is onvoldoende communicatie tussen de collega’s of tussen het 

personeel en het bedrijf 

- 

Conflicterende belangen: 

Veiligheid versus andere bedrijfsbelangen 
1 

Motivatie / betrokkenheid / alertheid: 

Personeel is onvoldoende gemotiveerd/betrokken om werk uit te 

voeren, waardoor de concentratie minder wordt. 

1 

Ergonomie: 

De werkplek voldoet niet aan de ergonomische eisen. 
- 

Materieel: 

Er is verkeerd materieel om het werk uit te kunnen voeren of het 

materieel is niet aanwezig 

1 

 

De management factoren Competentie en Plannen & procedures hebben het 

grootste aandeel bij ongevallen aan of nabij het spoor bij In / op bewegend 

voertuig met verlies van controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Per ongeval kunnen er meerdere management factoren falen 
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Letsel 

Lichaamsdeel Slachtoffers 

Hoofd, niet nader gespecificeerd 2 

Bovenste ledematen 2 

Onderste ledematen 2 

Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels 1 

Gehele lichaam en diverse plaatsen, niet nader gespecificeerd 3 

 

Soort letsel Slachtoffers 

Botbreuken 3 

Wonden en oppervlakkige letsels 2 

Schuddingen en inwendige letsels 2 

Ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen 1 

Traumatische amputaties (verlies van ledematen) 1 

Verlies van functie 1 

Andere, niet onder andere punten opgenomen gespecificeerde 

letsels 
1 

Soort letsel onbekend of niet gespecificeerd 1 

 

2.3.2 Detailanalyse van Contact met vallende objecten - niet van 

kranen  

 

Informatie over vallend object 

In alle vijf de gevallen betrof het bouwmaterialen (liggers, balken, palen, staven, 

pijpen, etc.) die vielen. Deze elementen vielen van een tijdelijke constructie (1), 

vanaf / vanuit grondverzetmaterieel (1) of van een verdiepingsvloer (1). Twee 

grote elementen zijn gekanteld. 

 

Overzicht van de activiteiten van het slachtoffer voorafgaand en tijdens het 

ongeval 

Activiteit van het slachtoffer ongevallen 

Slachtoffer wordt actief betrokken bij de handeling met het object 2 

Slachtoffer niet betrokken bij de activiteit 3 

 

Activiteit gerelateerd aan vallend object ongevallen 

Activiteit geen verband met vallend voorwerp  3 

Opslaan 1 

Transporteren / verplaatsen  1 

 

Oorzaken van het vallen van het object 

Barrières voorkomen dat een ongeval plaatsvindt. Hieronder staan de aantallen 

ongevallen per gefaalde barrières weergegeven. 

 

Gefaalde barrières: directe oorzaken van vallen van het object 

Falende barrière ongevallen 

Falende verbinding / grip en/of verankering 3 

Falende bescherming tegen externe krachtuitoefening/ 

aanstoting 2 
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Falende sterkte / conditie 1 

 

Barrières vervullen veiligheidsfuncties. Om deze te beheersen zijn de volgende 

taken noodzakelijk: het verschaffen (door de organisatie), het gebruiken (door 

een individu), het onderhouden (van de veiligheidsfunctie), en het toezicht 

houden op het goede gebruik van de barrière. Als de barrière faalt, moet één van 

deze taken hebben gefaald.  

 

Achterliggende oorzaken 

Achterliggende oorzaken geven aan hoe en waarom het mis ging. Deze zijn 

verdeeld in twee groepen: Falende taken (verschaffen, gebruiken, onderhouden, 

toezien op) en Falende management factoren. De taken kunnen falen als er 

onvoldoende middelen of motieven vanuit het management worden geleverd.  

 

Bij de ongevallen speelde de combinatie van taken ‘toezien’ en / of  ‘gebruiken’ 

een rol. Het betreft hier verkeerd bevestigde of verankerde bouwelementen. 

 

In Storybuilder zijn 8 management factoren geïdentificeerd als achterliggende 

oorzaken, naast de falende taken. In onderstaande tabel volgt het aandeel per 

management factor. 

 

Falende Management factor Aantal8 

Plannen & Procedures: 

Er is onvoldoende beleid of er zijn onvoldoende procedures of regels 

binnen het bedrijf 

3 

Beschikbaarheid van personeel: 

Er is te weinig personeel aanwezig om het werk uit te kunnen voeren 
- 

Competentie: 

Het personeel is onvoldoende opgeleid om het werk uit te voeren. 
- 

Communicatie / samenwerking: 

Er is onvoldoende communicatie tussen de collega’s of tussen het 

personeel en het bedrijf 

- 

Conflicterende belangen: 

Veiligheid versus andere bedrijfsbelangen 
- 

Motivatie / betrokkenheid / alertheid: 

Personeel is onvoldoende gemotiveerd/betrokken om werk uit te 

voeren, waardoor de concentratie minder wordt. 

4 

Ergonomie: 

De werkplek voldoet niet aan de ergonomische eisen. 
- 

Materieel: 

Er is verkeerd materieel om het werk uit te kunnen voeren of het 

materieel is niet aanwezig 

1 

 

De management factoren Motivatie/ betrokkenheid/ alertheid en Plannen & 

procedures hebben het grootste aandeel bij ongevallen bij bouw of onderhoud 

aan spoorwegen bij Contact met vallende objecten - niet van kranen.  

 

 

 

                                                
8 Per ongeval kunnen er meerdere management factoren falen 
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Plaats van het letsel bij de slachtoffers 

Lichaamsdeel Slachtoffers 

Hoofd 2 

Onderste ledematen 2 

Hals, inclusief ruggengraat en halswervels 1 

Romp en organen 1 

Bovenste ledematen 1 

Andere hierboven niet genoemde delen van het lichaam 

verwond 1 

Verwond deel van het lichaam niet gespecificeerd 1 

 

Soort letsel bij de slachtoffers 

Soort letsel Slachtoffers 

Botbreuken 3 

Schuddingen en inwendige letsels 3 

Wonden en oppervlakkige letsels 2 

Inwendige letsels 2 

Soort letsel onbekend of niet gespecificeerd 1 

 

3. Ongevallen waterbouw en bouw overige civiele werken 

In deze analyse is er gezocht naar ongevallen welke zijn gebeurd tijdens 

Waterbouw en bouw overige civiele werken. Aan de hand van de volgende 

zoekcriteria is er een selectie gemaakt van de ongevallen: 

 SBI 42.91 en 42.99 

 BIK 4524 en 45213 

 Waterbouw: Ongevallen werden in ‘waterbouw’ gecategoriseerd als één of 

meer van de beschrijvingen van toepassing waren: 

o Werkzaamheden die op constructies in, op of om water plaats 

vinden, 

o (Reparatie)werkzaamheden aan materieel bestemd voor 

waterbouw,  

o Slachtoffer is werknemer van een bedrijf dat zich specialiseert in 

waterbouw. 

 

Deze selectiemethode heeft geresulteerd in 48 ongevallen. Bij deze ongevallen 

zijn 50 slachtoffers betrokken. Bij 7 ongevallen betrof het een meervoudig 

ongeval (domino). Dat wil zeggen dat iemand bijvoorbeeld iets op het hoofd 

kreeg en daarna van een platform viel. Hierdoor komt het totaal aantal 

ongevallen uit op 55. Er waren namelijk twee ongevallen, die drie type ongevallen 

betreffen en 3 ongevallen, die 2 type ongevallen betreffen. 
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3.1 Analyse van de ongevallen 

 

Aantal ongevallen 

 

Jaar  Ongevallen 

1998 1 

1999 9 

2000 4 

2001 8 

2002 10 

2003 1 

2005 3 

2006 3 

2007 6 

2008 1 

2009 2 

Totaal 48 

                                    Figuur 2 Overzicht van het aantal ongevallen per jaar  

                                   (2004 is niet opgenomen in de analyse) 

 

Type ongeval 

Aantal 

ongevallen 

Contact met vallende objecten - niet van kranen 11 

Beknelling tussen verschillende objecten 7 

Contact met vallende objecten - van kranen 5 

Val van ladder of trapje 4 

Contact met bewegende delen van een machine 4 

Contact met wegschietend of wegvliegend object(en) 4 

Val van hoogte - onbeschermd 3 

Verdrinking 3 

Contact met handgereedschap 3 

Val van dak, (verdiepings)vloer of platform 2 

In/ op bewegend voertuig met verlies van controle 2 

Vallen van trap of helling 2 

Contact met hangende en/of zwaaiende objecten 2 

Val van een bewegend platform 1 

Val op gelijke hoogte 1 

Aanrijding (van een voetganger) door een voertuig 1 

Totaal 55 
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3.2 Analyse van de slachtoffers 

 

Arbeidsverband van de slachtoffers 

Arbeidsverband Aantal 

Werknemer 44 

Uitzendkracht 3 

Leerling Student 1 

Zelfstandige 1 

Stagiaire 1 

Totaal 50 

 

Leeftijd van de slachtoffers 

Leeftijdsklasse Aantal 

jonger dan 10 0 

10 .. 19 1 

20 .. 29 7 

30 .. 39 11 

40 .. 49 12 

50 .. 59 14 

60 en ouder 50 

 

Meest voorkomende beroepen (50% van de slachtoffers) 

Beroep Aantal 

Timmerman 9 

Schipper 6 

Kraanmachinist 6 

Monteur 3 

 

Ziekenhuisopname van slachtoffers 

Ziekenhuisopname Aantal 

Ziekenhuisopname 32 

Geen ziekenhuisopname 12 

Onbekend 6 

Totaal 50 

 

Ernst van het letsel van de slachtoffers 

Ernst Aantal 

Overleden 2 

Blijvend letsel 15 

Tijdelijk letsel 21 

Letsel onbekend 12 

Totaal 50 
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3.2.1 Detailanalyse ‘Contact met vallende objecten - niet van 

kranen’ 

 

Van het meest voorkomende ongevalstype ‘Contact met vallende objecten - niet 

van kranen’ is een uitgebreidere analyse gemaakt (11 ongevallen met 11 

slachtoffers).  

 

Informatie over vallend object 

Vallend object Aantal 

Bouwmaterialen 5 

Chassis, carter, cabine 2 

Steigers 1 

Bouwelementen (deuren, wanden, vloerdelen, ramen, kozijnen, e.d.) 1 

Onbekend object 2 

Totaal 11 

 

Positie van de last Aantal 

Staand 4 

Platliggend 3 

Hangende last 2 

Aan de muur bevestigd 2 

Totaal 11 

 

Bevestiging van de last Aantal 

Niet vastgemaakt 6 

Tijdelijk bevestigd 4 

Permanent bevestigd 1 

Totaal 11 

 

 

Activiteit van het slachtoffer voorafgaand aan en tijdens het 

ongeval 

ongevalle

n 

Slachtoffer actief betrokken maar houdt het object niet (meer) vast 7 

                Oprapen van voorwerpen (bijv. gezaagd of gesneden)        5 

               Slachtoffer houdt het object vast        2 

Slachtoffer wordt actief betrokken bij de handeling met het object 4 

                Klimmen op object dat zal (om)vallen         1 

Totaal 11 

 

Activiteit gerelateerd aan vallend object ongevallen 

Bouw / sloop (object gerelateerd) 4 

Het plaatsen / verwijderen fixatie / stabiliteit 2 

Transporteren / verplaatsen 2 

Aanhaken/ vastmaken, losmaken. 1 

Onderhoud / reparatie 1 

Bouw / sloop (bouwplaats gerelateerd) 1 
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Totaal 11 

 

Directe oorzaken van het vallen van het object 

Voor de oorzaken van ongevallen wordt het begrip “falende barrière” gebruikt. 

Een barrière is een technisch systeem om ongevallen te voorkomen of de 

gevolgen daarvan te beperken. Een barrière kan een voorwerp of apparaat zijn, 

maar ook de conditie of een eigenschap daarvan. Hieronder staat het aantal 

ongevallen per gefaalde barrière. 

 

Gefaalde barrières: directe oorzaken 

Falende barrière  ongevallen9 

Falende verbinding/ grip en/of verankering 5 

Falende bescherming tegen externe krachtuitoefening/ aanstoting 3 

Falende beheersing van de interne stabiliteit 2 

Falende stabiliteit ondergrond/ opstelplaats 1 

Falen door betreden van de gevarenzone 1 

Falende sterkte/ conditie 1 

Falende bescherming tegen vallende objecten: juiste interceptie 1 

 

Barrières vervullen veiligheidsfuncties. Om deze te beheersen zijn de volgende 

taken noodzakelijk: het verschaffen (door de organisatie), het gebruiken (door 

een individu), het onderhouden (van de veiligheidsfunctie), en het toezicht 

houden op het goede gebruik van de barrière. Als de barrière faalt, moet één van 

deze taken hebben gefaald.  

 

Achterliggende oorzaken  

Achterliggende oorzaken geven aan hoe en waarom het mis ging. Deze zijn 

verdeeld in twee groepen: Falende taken (verschaffen, gebruiken, onderhouden, 

toezien op) en Falende management factoren. De taken kunnen falen als er 

onvoldoende middelen of motieven vanuit het management worden geleverd.  

 

In Storybuilder zijn 8 management factoren gemodelleerd om de achterliggende 

oorzaken te kunnen bepalen. In onderstaande tabel staat hoe vaak iedere 

management factor onvoldoende was. 

 

Falende management factoren: achterliggende oorzaken 

Falende management factor Aantal10 

Plannen & Procedures: 

Er is onvoldoende beleid of er zijn onvoldoende procedures of regels 

binnen het bedrijf 

2 

Beschikbaarheid van personeel: 

Er is te weinig personeel aanwezig om het werk uit te kunnen voeren 
- 

Competentie: 

Het personeel is onvoldoende opgeleid om het werk uit te voeren. 
2 

Communicatie/ samenwerking: 

Er is onvoldoende communicatie tussen de collega’s of tussen het 

personeel en het bedrijf 

1 

                                                
9 Meerdere barrières kunnen tegelijk falen 

10 Per ongeval kunnen er meerdere management factoren falen 
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Conflicterende belangen: 

Veiligheid versus andere bedrijfsbelangen 
- 

Motivatie/ betrokkenheid/ alertheid: 

Personeel is onvoldoende gemotiveerd/betrokken om werk uit te 

voeren, waardoor de concentratie minder wordt. 

4 

Ergonomie: 

De werkplek voldoet niet aan de ergonomische eisen. 
2 

Materieel: 

Er is verkeerd materieel om het werk uit te kunnen voeren of het 

materieel is niet aanwezig 

7 

 

 

De management factoren Materieel en Motivatie/ betrokkenheid/ alertheid hebben 

het grootste aandeel bij ongevallen in de waterbouw en bouw overige civiele 

werken in geval van Contact met vallende objecten - niet van kranen.  

 

Plaats van het letsel bij de slachtoffers 

Lichaamsdeel Slachtoffers 

Vinger(s) 4 

Romp en organen, niet nader gespecificeerd 2 

Borstkas, ribben met gewrichten en schouderbladen 1 

Borststreek met organen 1 

Bekken en buik met organen 1 

Arm, inclusief elleboog 1 

Pols 1 

Been, inclusief knie 1 

Enkel 1 

Voet 1 

Borststreek met organen 1 

 

Soort letsel bij de slachtoffers 

Soort letsel Slachtoffers 

Botbreuken 9 

Traumatische amputaties (verlies van ledematen) 2 

 

 

4. Ongevallen bij het heien en andere funderingswerkzaamheden 

In deze analyse is er gezocht naar ongevallen welke zijn gebeurd bij heien en 

andere funderingswerkzaamheden. Aan de hand van de een aantal zoekcriteria is 

er een selectie gemaakt van ongevallen. Er is gekeken naar de volgende SBI / 

BIK-codes: 

 SBI 43.99 

 BIK 45251 

Als bij het lezen van het ongevalsrapport bleek dat het ongeval toch niet in deze 

deelsector had plaatsgevonden, is het uit de selectie gehaald. 

 

Deze selectiemethode heeft geresulteerd in 82 ongevallen. Bij deze 

ongevallen zijn 83 slachtoffers betrokken. Bij 1 ongevallen betrof het een 

meervoudig type ongeval (domino), dat wil zeggen dat een persoon 

meerdere type ongevallen heeft gehad. Bijvoorbeeld er viel iets op zijn 
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hoofd en vervolgens werd hij aangereden. Het totale aantal type 

ongevallen komt hierdoor uit op 83. 
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4.1 Analyse van de ongevallen 

 

Aantal ongevallen 

 

Jaar aantal 

1998 15 

1999 10 

2000 6 

2001 14 

2002 4 

2003 5 

2005 4 

2006 7 

2007 3 

2008 5 

2009 9 

Totaal 82 

 

 

 

 

 

 

 

Type ongeval Ongevallen11 

Contact met vallende objecten - niet van kranen 18 

Beknelling tussen verschillende objecten 13 

Contact met bewegende delen van een machine 9 

Contact met vallende objecten - van kranen 8 

Contact met hangende en/of zwaaiende objecten 4 

Overig 31 

Totaal 83 

 

4.2 Analyse van de slachtoffers 

 

Arbeidsverband van de slachtoffers 

Arbeidsverband Aantal 

Werknemer 66 

Uitzendkracht 9 

Zelfstandige 1 

Stagiaire 1 

Derde 2 

Onbekend 5 

Totaal 83 

 

 

                                                
11 Het totaal is groter, doordat er in 3 gevallen sprake is van een meervoudig ongeval (domino) 
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Figuur 3 Overzicht van het aantal ongevallen per jaar (2004 is niet in de analyse 

meegenomen) 
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Leeftijd van de slachtoffers 

Leeftijdsklasse Aantal 

jonger dan 10 - 

10 .. 19 7 

20 .. 29 17 

30 .. 39 24 

40 .. 49 19 

50 .. 59 14 

60 en ouder - 

Onbekende leeftijd 2 

Totaal 83 

 

Meest voorkomende beroepen(>67% van de slachtoffers) 

Beroep Aantal 

Heier 34 

Bouwmedewerker 9 

Kraanmachinist 6 

Boorder /Zager 4 

Grondwerker 3 

 

Ziekenhuisopname van slachtoffers 

Ziekenhuisopname Aantal 

Ziekenhuisopname 57 

Geen ziekenhuisopname 19 

Onbekend 7 

Totaal 83 

 

Ernst van het letsel van de slachtoffers 

Ernst Aantal 

Overleden 3 

Blijvend letsel 26 

Tijdelijk letsel 28 

Letsel onbekend 26 

Totaal 83 

 

4.3 Analyse ongevalstype met de meeste ongevallen 

 

Van de twee meest voorkomende typen ongeval is een uitgebreidere analyse 

gemaakt. Het betreft hier: 

1. Contact met vallende objecten - niet van kranen (18 ongevallen, 18 

slachtoffers 

2. Beknelling tussen verschillende objecten (13 ongevallen, 13 slachtoffers) 
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4.3.1 Detailanalyse ‘Contact met vallende objecten - niet van 

kranen’ 

 

Informatie over vallend object 

Vallend object Aantal 

Bouwmaterialen 3 

Hei - of boormachines, machines voor losmaken van de grond (in 

zijn geheel of onderdelen ervan) 2 

Chassis, carter, cabine 2 

Bewerkte stukken, deeltjes, splinters, assemblage -elementen 2 

Liften, hefinstallaties (in zijn geheel of onderdelen ervan) 1 

Kranen, lieren, loopkatten, hijsblokken 1 

Assemblage -elementen: schroeven, spijkers, bouten 1 

Lasten - d.m.v. mechanische transportmiddelen verplaatst 1 

Materialen, objecten, producten, onderdelen van machines, 

overige 1 

Bomen, planten, kweekproducten 1 

Delen van gebouwen – elementen (deuren, wanden, muren, etc.) 1 

Onbekende materialen 2 

Totaal 18 

 

Object of constructie waarvan het object vanaf viel Aantal 

Oppervlakken op begane grond (Vloeren, gaten, grondvlakken) 1 

Materieel voor graafwerkzaamheden, boren, heien, e.d. 1 

Liften, hefinstallaties 1 

Onbekend 15 

Totaal 18 

 

Overzicht van de activiteiten van het slachtoffer voorafgaand en tijdens het 

ongeval 

Activiteit van het slachtoffer ongevallen 

Slachtoffer wordt actief betrokken bij de handeling met het object 5 

Slachtoffer actief betrokken maar houdt het object niet (meer) vast 9 

Slachtoffer niet betrokken bij de activiteit 4 

Totaal 18 

 

Activiteit gerelateerd aan vallend object ongevallen 

Transporteren / verplaatsen  5 

Bouw / sloop (bouwplaats gerelateerd) 4 

Activiteit geen verband met vallend voorwerp  3 

Aanhaken/ vastmaken, losmaken. 2 

Bouw / sloop (object gerelateerd) 2 

Het plaatsen / verwijderen fixatie / stabiliteit  1 

Laden / lossen 1 

Totaal 18 
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Directe oorzaken van het vallen van het object 

Barrières voorkomen dat een ongeval plaatsvindt. Hieronder staan de aantallen 

ongevallen per gefaalde barrières weergegeven.  

 

Gefaalde barrières: directe oorzaken 

Falende barrière  ongevallen12 

Falende verbinding/ grip en/of verankering 6 

Falende stabiliteit ondergrond/ opstelplaats 4 

Falen door betreden van de gevarenzone 3 

Falende sterkte/ conditie 2 

Falende bescherming tegen vallende objecten: juiste interceptie 2 

Falende beheersing van de interne stabiliteit 1 

Falende bescherming tegen externe krachtuitoefening/ 

aanstoting 
1 

Object valt in verkeerde richting 1 

 

Achterliggende oorzaken 

Achterliggende oorzaken geven aan hoe en waarom het mis ging. Deze zijn 

verdeeld in twee groepen: Falende taken (verschaffen, gebruiken, onderhouden, 

toezien op) en Falende management factoren. De taken kunnen falen als er 

onvoldoende middelen of motieven vanuit het management worden geleverd.  

 

De falende taak bij dit type ongeval is in de helft van de gevallen ‘gebruiken’, 

daarna komt de taak ‘toezien op’ in een kwart van de gevallen.  

 

Falende Management factor Aantal13 

Plannen & Procedures: 

Er is onvoldoende beleid of er zijn onvoldoende procedures of regels 

binnen het bedrijf 

4 

Beschikbaarheid van personeel: 

Er is te weinig personeel aanwezig om het werk uit te kunnen 

voeren 

- 

Competentie: 

Het personeel is onvoldoende opgeleid om het werk uit te voeren. 
1 

Communicatie/ samenwerking: 

Er is onvoldoende communicatie tussen de collega’s of tussen het 

personeel en het bedrijf 

1 

Conflicterende belangen: 

Veiligheid versus andere bedrijfsbelangen 
- 

Motivatie/ betrokkenheid/ alertheid: 

Personeel is onvoldoende gemotiveerd/betrokken om werk uit te 

voeren, waardoor de concentratie minder wordt. 

8 

Ergonomie: 

De werkplek voldoet niet aan de ergonomische eisen. 
- 

Materieel: 

Er is verkeerd materieel om het werk uit te kunnen voeren of het 
8 

                                                
12 Meerdere barrières kunnen tegelijk falen 

13 Per ongeval kunnen er meerdere management factoren falen 
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materieel is niet aanwezig 

 

De management factoren Materieel, Motivatie/betrokkenheid/alertheid en Plannen 

& procedures hebben het grootste aandeel bij ongevallen bij heien en andere 

funderingswerkzaamheden in geval van Contact met vallende objecten - niet van 

kranen.  

 

Plaats van het letsel bij de slachtoffers 

Lichaamsdeel Slachtoffers 

Bovenste ledematen, waarvan 6 

Onderste ledematen, waarvan 5 

Hoofd, waarvan 3 

Borstkas, ribben met gewrichten en schouderbladen 2 

Verwond deel van het lichaam niet gespecificeerd 1 

Hals, inclusief ruggengraat en halswervels 1 

Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels 1 

 

Soort letsel bij de slachtoffers 

Soort letsel Slachtoffers 

Botbreuken 6 

Traumatische amputaties (verlies van ledematen) 3 

Schuddingen en inwendige letsels 2 

Wonden en oppervlakkige letsels 1 

Soort letsel onbekend of niet gespecificeerd 6 

 

 

4.3.2 Detail analyse van Beknelling tussen verschillende objecten 

 

Er hebben in de geanalyseerde periode 13 ongevallen plaatsgevonden waarbij 13 

mensen bekneld zijn geraakt. De beknelling komt altijd voor tussen twee (of 

meer) verschillende objecten. 

 

Informatie over soort materieel 

Primaire beknellingbron Aantal 

Materieel voor graafwerkzaamheden, boren, heien, e.d. 6 

Hijs - en bevestigingsmiddelen, onderdelen van kranen 6 

Vast gemonteerde machines voor ontgraven en grondwerkzaamheden 1 

Totaal 13 

 

Secundaire beknellingbron Aantal14 

Gebouwen (delen van) 5 

Materieel voor graafwerkzaamheden, boren, heien, e.d. 1 

Bouwmaterialen 3 

Lasten - hangend aan hefinstallatie of kraan 3 

Materialen, objecten, producten, onderdelen van machines, 3 

Totaal 14 

                                                
14 Er kunnen meerdere beknellingsbronnen tegelijk voorkomen 
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Overzicht van de activiteiten van het slachtoffer voorafgaand en tijdens het 

ongeval 

Activiteit van het slachtoffer ongevallen 

Hanteren van lading, waarvan 7 

        Vastmaken, losmaken, begeleiden van lasten        4 

        Vast - of losmaken van touwen, kabels, trossen, kettingen        1 

        Horizontaal verplaatsen van (grote/ zware) objecten        1 

Constructie, installatie en sloop 3 

Bedienen van een machine  2 

Onbekende activiteit  1 

Totaal 13 

 

Directe oorzaken van het vallen van het object 

Barrières voorkomen dat een ongeval plaatsvindt. Hieronder staan de aantallen 

ongevallen per gefaalde barrières weergegeven  

 

Gefaalde barrières 

Falende barrière ongevallen 

Falende positie van lichaam(sdelen) 12 

Falende rijvaardigheid / bedieningsvaardigheid 7 

Verkeerde wijze hantering/bediening van objecten 3 

Falende noodstopactie 2 

Falende positie object(en) 2 

Onvoldoende beveiligd tegen onbedoeld opstarten van de machine 1 

Falende conditie / staat van de machine 1 

Verkeerd gereedschap/ arbeidsmiddel 1 

 

Achterliggende oorzaken 

Achterliggende oorzaken geven aan hoe en waarom het mis ging. Deze zijn 

verdeeld in twee groepen: Falende taken (verschaffen, gebruiken, onderhouden, 

toezien op) en Falende management factoren. De taken kunnen falen als er 

onvoldoende middelen of motieven vanuit het management worden geleverd.  

 

In twee derde van de geïdentificeerde falende taken blijkt dit de taak ‘gebruiken’ 

te zijn. In ongeveer een zesde van de geïdentificeerde taken is het ‘materieel’. 

 

In Storybuilder zijn 8 management factoren gemodelleerd om de achterliggende 

oorzaken te kunnen bepalen. In onderstaande tabel staat hoe vaak iedere 

management factor onvoldoende was. 
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Falende Management factor Aantal15 

Plannen & Procedures: 

Er is onvoldoende beleid of er zijn onvoldoende procedures of regels 

binnen het bedrijf 

2 

Beschikbaarheid van personeel: 

Er is te weinig personeel aanwezig om het werk uit te kunnen voeren 
- 

Competentie: 

Het personeel is onvoldoende opgeleid om het werk uit te voeren. 
8 

Communicatie / samenwerking: 

Er is onvoldoende communicatie tussen de collega’s of tussen het 

personeel en het bedrijf 

10 

Conflicterende belangen: 

Veiligheid versus andere bedrijfsbelangen 
- 

Motivatie / betrokkenheid/ alertheid: 

Personeel is onvoldoende gemotiveerd/betrokken om werk uit te 

voeren, waardoor de concentratie minder wordt. 

11 

Ergonomie: 

De werkplek voldoet niet aan de ergonomische eisen. 
 

Materieel: 

Er is verkeerd materieel om het werk uit te kunnen voeren of het 

materieel is niet aanwezig 

3 

 

De management factoren Motivatie / betrokkenheid/ alertheid, Communicatie / 

samenwerking en Competentie zijn vaak onvoldoende bij het ontstaan van 

ongevallen in de fundatiebranche waarbij medewerkers bekneld raken. 

 

 

Plaats van het letsel bij de slachtoffers 

Lichaamsdeel Slachtoffers 

Vinger(s) 11 

Hand 4 

Arm, inclusief elleboog 1 

Teen/tenen 1 

 

Soort letsel bij de slachtoffers 

Soort letsel Slachtoffers 

Traumatische amputaties (verlies van ledematen) 6 

Wonden en oppervlakkige letsels 5 

Botbreuken 4 

Inwendige letsels 3 

Soort letsel onbekend of niet gespecificeerd 1 

 

De verwondingen zijn in bijna alle gevallen aan de bovenste ledematen. 

 

 

 

                                                
15 Per ongeval kunnen er meerdere management factoren falen 
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5. Ongevallen bij het leggen van rioleringen, buizen, pijpleidingen, 

elektriciteit- en telecommunicatiekabels; aanleg bronbemaling en 

grondverzet 

 

In deze analyse is er gezocht naar ongevallen welke zijn gebeurd bij het leggen 

van rioleringen en andere leidingen in de grond. Aan de hand van een aantal 

zoekcriteria is er een selectie gemaakt van ongevallen. Hierbij is naar de volgende 

SBI / BIK-codes gekeken: 

 SBI 42.21 

 SBI 42.22 

 SBI 43.12 

 BIK 45213 

 

Als bij het lezen van het ongevalsrapport bleek dat het ongeval toch niet in deze 

deelsector had plaatsgevonden, is het uit de selectie gehaald. 

 

Deze selectiemethode heeft geresulteerd in 91 ongevallen. Bij deze ongevallen 

zijn 97 slachtoffers betrokken. Bij 3 ongevallen betrof het een meervoudig 

ongeval (domino), waardoor het totaal aantal type ongevallen op 94 uitkomt. 

 

5.1 Analyse van de ongevallen 

 

Aantal ongevallen16 

Jaar Aantal 

1998 12 

1999 13 

2000 8 

2001 15 

2002 12 

2003 14 

2005 6 

2006 3 

2007 2 

2008 3 

2009 3 

Totaal 91 

 

Type ongeval aantal17 

Contact met wegschietend of wegvliegend object(en) 12 

Contact met elektriciteit 10 

Contact met hangende en/of zwaaiende objecten 8 

Contact met vallende objecten - niet van kranen 8 

Contact met bewegende delen van een machine 8 

Explosie 6 

Overige 42 

Totaal 94 

                                                
16 Het jaar 2004 is niet opgenomen in de analyse 

17 Het totaal is groter, doordat er in 3 gevallen sprake is van een meervoudig scenario (domino) 
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5.2 Analyse van de slachtoffers 

 

Arbeidsverband van de slachtoffers 

Arbeidsverband Aantal 

Werknemer 81 

Uitzendkracht 13 

Leerling / student 1 

Zelfstandige 1 

Derde 1 

Totaal 97 

 

Leeftijd van de slachtoffers 

Leeftijdsklasse Aantal 

jonger dan 10 - 

10 .. 19 4 

20 .. 29 20 

30 .. 39 27 

40 .. 49 23 

50 .. 59 22 

60 en ouder 1 

Totaal 97 

 

Meest voorkomende beroepen 

Beroep Aantal 

Kabelmonteur 11 

Monteur 10 

Fitter 8 

Grondwerker 8 

Metaalbewerker/lasser 8 

 

Ernst van het letsel van de slachtoffers 

Ernst Aantal 

Overleden 6 

Blijvend letsel 35 

Tijdelijk letsel 42 

Letsel onbekend 14 

Totaal 97 

 

Soort letsel bij de slachtoffers 

Ziekenhuisopname Aantal 

Ziekenhuisopname 71 

Geen ziekenhuisopname 18 

Onbekend 8 

Totaal 97 
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5.3 Analyse type ongeval met de meeste ongevallen 

 

Van de twee meest voorkomende type ongeval is een uitgebreidere analyse 

gemaakt. Het betreft hier: 

1. Contact met wegschietend of wegvliegend object(en) (12 ongevallen, 12 

slechtoffers) 

2. Contact met elektriciteit (10 ongevallen, 12 slachtoffers) 

 

5.3.1 Detailanalyse Contact met wegschietend of wegvliegend 

object(en)  

 

Informatie over objecten 

Wegschietend object Ongevallen 

Leidingen, slangen – vast 

            Pijpleiding 

            Flexibele slang 

4 

          3 

          1 

Bewerkingsmachines (zagen) 1 

Rioleringen, drainagesystemen 1 

Pig (voor het inwendig schoonmaken van pijpleidingen) 1 

Handgereedschap hamers en nieters 1 

Spaden, schoppen, harken, schoffels, houwelen 1 

Hijs - en bevestigingsmiddelen, onderdelen van kranen 1 

Bouwmaterialen 1 

Opgeslagen producten - op rollen of spoelen 1 

Totaal 12 

 

Overzicht van de activiteiten van het slachtoffer voorafgaand en tijdens het 

ongeval 

Activiteit van het slachtoffer Ongevallen 

Bouw, constructie, sloopwerkzaamheden 5 

Overige activiteiten 

              Passief 

3 

       1 

Het bedienen van gereedschap of een machine 

             Vrijmaken, losmaken, deblokkeren van een machine 

3 

       1 

Hanteren van lading 1 

Totaal 12 

 

Directe oorzaken van het wegschieten van het object 

Barrières voorkomen dat een ongeval plaatsvindt. Hieronder staan de aantallen 

ongevallen per gefaalde barrières weergegeven. 

 

Falende barrière  Ongevallen 

Verkeerde lichaamspositie/ houding 5 

Falende bevestiging van het object 4 

Falende bedieningsvaardigheid  4 

Geen adequate persoonlijke beschermingsmiddelen 2 

Falende Overige bescherming(swijze) 2 

Falende keuze van het gereedschap/ arbeidsmiddel 2 
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Beveiligingsfout van machine/ gereedschap 2 

 

 

Achterliggende oorzaken 

Achterliggende oorzaken geven aan hoe en waarom het mis ging. Deze zijn 

verdeeld in twee groepen: Falende taken (verschaffen, gebruiken, onderhouden, 

toezien op) en Falende management factoren. De taken kunnen falen als er 

onvoldoende middelen of motieven vanuit het management worden geleverd.  

 

Opvallende zaken ten aanzien van bovenstaande barrières zijn dat bij het falen 

van ‘de juiste lichaamshouding’, hier gebruiken aan ten grondslag ligt. Ook bij 

‘juiste bedieningsvaardigheid’ faalde de taak gebruiken bij alle ongevallen. 

 

In Storybuilder zijn 8 management factoren gemodelleerd om de achterliggende 

oorzaken te kunnen bepalen. In onderstaande tabel staat hoe vaak iedere 

management factor onvoldoende was. 

 

Falende Management factor Aantal18 

Plannen & Procedures: 

Er is onvoldoende beleid of er zijn onvoldoende procedures of regels 

binnen het bedrijf 

1 

Beschikbaarheid van personeel: 

Er is te weinig personeel aanwezig om het werk uit te kunnen voeren 
- 

Competentie: 

Het personeel is onvoldoende opgeleid om het werk uit te voeren. 
3 

Communicatie/ samenwerking: 

Er is onvoldoende communicatie tussen de collega’s of tussen het 

personeel en het bedrijf 

4 

Conflicterende belangen: 

Veiligheid versus andere bedrijfsbelangen 
1 

Motivatie/ betrokkenheid/ alertheid: 

Personeel is onvoldoende gemotiveerd/betrokken om werk uit te voeren, 

waardoor de concentratie minder wordt. 

7 

Ergonomie: 

De werkplek voldoet niet aan de ergonomische eisen. 
1 

Materieel: 

Er is verkeerd materieel om het werk uit te kunnen voeren of het 

materieel is niet aanwezig 

5 

 

Plaats van het letsel bij de slachtoffers 

Lichaamsdeel Slachtoffers 

Hoofd, niet nader gespecificeerd 6 

Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels 3 

Romp en organen 3 

Been, inclusief knie 2 

Verwond deel van het lichaam niet gespecificeerd 1 

 

 

                                                
18 Per ongeval kunnen er meerdere management factoren falen 
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Soort letsel bij de slachtoffers 

Soort letsel Slachtoffers 

Botbreuken 4 

Wonden en oppervlakkige letsels 3 

Schuddingen en inwendige letsels 1 

Andere, niet onder andere punten opgenomen 

gespecificeerde letsels 2 

Soort letsel onbekend of niet gespecificeerd 2 

 

5.3.2 Detailanalyse Contact met elektriciteit 

 

Informatie over objecten 

Onder spanning staande object Aantal 

Hoogspanningskabel - ondergronds of hangend 3 

Laagspanningskabel/leidingen 3 

Hoogspanningsinstallatie/transformator van hoog- naar laagspanning 1 

Schakelpaneel/schakelkast / elektriciteitskast apparatuur 1 

Verdeelinrichting 1 

Meterkast/stoppenkast/groepenkast/voedingskast 1 

Totaal 10 

 

Het gereedschap waarmee contact gemaakt wordt Aantal 

Lucht (waarschijnlijk geïoniseerd) / spontane spanningsboog 3 

Handgereedschap 3 

Hand (in geval van direct contact met onder spanning staande bron) 1 

Voertuig 1 

Onbekend 2 

Totaal 10 

 

Overzicht van de activiteiten van het slachtoffer voorafgaand en tijdens het 

ongeval 

Activiteit van het slachtoffer ongevallen 

Installatie/ montage/ onderhoud aan elektrische componenten 7 

Graafwerkzaamheden 2 

Rondlopen 1 

Totaal 10 

 

Directe oorzaken van contact met elektriciteit 

Barrières voorkomen dat een ongeval plaatsvindt. Hieronder staan de aantallen 

ongevallen per gefaalde barrières weergegeven.  
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Gefaalde barrières: directe oorzaken 

Gefaalde barrière ongevallen 

Falende (primaire) isolatie van spanningsvoerende delen 4 

Niet spanningsloos werken 4 

Geen adequate persoonlijke beschermingsmiddelen 3 

Onveilige afstand tot ongeïsoleerde spanningsdragende delen 3 

Falende toegangsbeveiliging 1 

Falende/geen dubbele isolatie 1 

Ondeugdelijke (conditie van) elektrische installatie of component 1 

 

Achterliggende oorzaken 

Achterliggende oorzaken geven aan hoe en waarom het mis ging. Deze zijn 

verdeeld in twee groepen: Falende taken (verschaffen, gebruiken, onderhouden, 

toezien op) en Falende management factoren. De taken kunnen falen als er 

onvoldoende middelen of motieven vanuit het management worden geleverd.  

 

Opvallende zaken ten aanzien van bovenstaande barrières zijn dat bij (primaire) 

isolatie van spanningsvoerende delen in twee (van de vier) gevallen het 

onderhoud onvoldoende bleek. Bij ‘Spanningsloos werken’ blijkt dat deze barrière 

in drie van de vier gevallen niet verschaft is. De barrière ‘adequate persoonlijke 

beschermingsmiddelen’ faalt omdat in twee van de vier ongevallen de gebruiker 

iets nagelaten heeft te doen. 

 

In Storybuilder zijn 8 management factoren gemodelleerd om de achterliggende 

oorzaken te kunnen bepalen. In onderstaande tabel staat hoe vaak iedere 

management factor onvoldoende was. 

 

Falende Management factor Aantal19 

Plannen & Procedures: 

Er is onvoldoende beleid of er zijn onvoldoende procedures of regels 

binnen het bedrijf 

4 

Beschikbaarheid van personeel: 

Er is te weinig personeel aanwezig om het werk uit te kunnen 

voeren 

- 

Competentie: 

Het personeel is onvoldoende opgeleid om het werk uit te voeren. 
2 

Communicatie/ samenwerking: 

Er is onvoldoende communicatie tussen de collega’s of tussen het 

personeel en het bedrijf 

4 

Conflicterende belangen: 

Veiligheid versus andere bedrijfsbelangen 
2 

Motivatie/ betrokkenheid/ alertheid: 

Personeel is onvoldoende gemotiveerd/betrokken om werk uit te 

voeren, waardoor de concentratie minder wordt. 

2 

Ergonomie:De werkplek voldoet niet aan de ergonomische eisen. 1 

Materieel: 

Er is verkeerd materieel om het werk uit te kunnen voeren of het 

materieel is niet aanwezig 

1 

                                                
19 Per ongeval kunnen er meerdere management factoren falen 
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Plaats van het letsel bij de slachtoffers 

Lichaamsdeel Slachtoffers 

Aangezicht 6 

Hand  5 

Oog/ogen 1 

Romp en organen 1 

Arm, inclusief elleboog 1 

Verwond deel van het lichaam niet gespecificeerd 3 

 

Soort letsel bij de slachtoffers 

Soort letsel Slachtoffers 

Verbrandingen en brandplekken (thermische) 7 

Wonden en oppervlakkige letsels 1 

Soort letsel onbekend of niet gespecificeerd 3 

 


