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1. Algemene informatie 

1.1 Doel procedure  
Deze procedure is bedoeld om de methode te definiëren voor het melden, classificeren, onderzoeken 
en rapporteren van werkgerelateerde: 

• Ongevallen met persoonlijk letsel of gezondheidsschade als gevolg; 

• Incidenten die leiden tot schade aan het milieu; 

• Incidenten die leiden tot schade aan middelen of materieel; 

• Incidenten die onder iets andere omstandigheden letsel of schade als gevolg hadden kunnen 
hebben (bijna ongevallen/ “Near Misses”);  

• High Potential Incidenten (HiPo’s). Incidenten die onder iets andere omstandigheden hadden 
kunnen leiden tot ernstig / nog ernstiger letsel of grote schade aan het milieu, middelen, of 
materieel.  

1.2 Scope procedure  

In deze procedure worden de minimumeisen voor Ballast Nedam Construction omschreven. De 
procedure kan project specifiek, locatie specifiek en/ of klant specifiek worden aangepast en/ of 
verbeterd, zolang de minimumeisen gehandhaafd blijven. 

1.3 Bijbehorende documenten 

Bij deze procedure behoren de volgende documenten: 

Type Documentnr. Bedrijfshandboek documenten en overige 

Procedure BN-BP07-P18 Crisis Management 

BN-BP05-P04 Continu verbeteren 

Instructie BN-BP07-MEM01 HSE Basis Principes 

BN-BP07-I05 Werkinstructie incidentonderzoek 

Document 
(formulier/ 
model) 

BN-BP07-F01 Incident Notificatie 

BN-BP07-F02 Incident Rapport 

BN-BP07-F05 HSE Alert 

BN-BP07-M01 Risicobeoordelingsmatrix 

BN-BP07-M02 Incident Onderzoeksrapport 

Link/ 
Applicatie 

Insite (Intranet Ballast Nedam) Verbetering van deze procedure: 

Zie  BN-BP07-MEM HSE Basis Principes, hoofdstuk 9 
“Controle op naleving HSE-beleid”. 
Medewerkers die onduidelijkheden en/ of tegenstrijdig-
heden vaststellen in deze procedure  kunnen een 
verbetervoorstel indienen : zie Bedrijfshandboek, 
procedure BN-BP05-P04 Continue Verbeteren onder TAB: 
Verbetervoorstel 

Alcohol- & Drugsprotocol  

 

  

http://projectportaal.ballast-nedam.nl/sites/handboek/bnchandboek/Lists/Verbetervoorstel/NewForm.aspx
http://projectportaal.ballast-nedam.nl/sites/handboek/bnchandboek/Lists/Verbetervoorstel/NewForm.aspx
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1.4 Prestatie Indicator 

De prestatie indicatoren van deze procedure zijn vastgelegd middels de volgende doelstellingen.  

Doelstelling Meetfrequentie Meetmiddel Verantwoordelijke 

Incident meldingen door getuigen / 
leidinggevenden zoals gedefinieerd 
in Meldschema Incidenten  

Per kwartaal IRP Getuigen  / 
Leidinggevenden 

Incident notificaties door Locatie- 
verantwoordelijken / HSE Officers 
zoals gedefinieerd in Meldschema 
Incidenten 

Per kwartaal IRP Locatieverantwoordelijke 
/ HSE Officer 

Incident notificatie naar Rönesans bij 
(potentieel) ≥ LTI < 8 uur  

Per kwartaal IRP Deputy HSE Manager 

Incident Rapporten < 7 dagen op 
hoofdkantoor 

Per kwartaal IRP Deputy HSE Manager 

Incident Onderzoeksrapport < 21 
dagen op hoofdkantoor 

Per kwartaal IRP Deputy HSE Manager  
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2. Werkwijze 

2.1 Procesflow 

 

Input OutputActiviteit Rollen / Functies

Activiteit

Beslissing
Proces 

link

Document

Instructie

Data
Automatische 

bewerking

O = Opsteller

C = Controleur

G = Goedkeurder

B =  Bevoegde

Algemeen/staf

Selectie

Tender

Ontwerp / uitwerking

Realisatie

Beheer & Onderhoud

Legenda:

Verwijzing 

naar A
A

Toelichting

 

Input OutputActiviteit Rollen / Functies

Activiteit

Beslissing
Proces 

link

Document

Instructie

Data
Automatische 

bewerking

O = Opsteller

C = Controleur

G = Goedkeurder

B =  Bevoegde

Algemeen/staf

Selectie

Tender

Ontwerp / uitwerking

Realisatie

Beheer & Onderhoud

Legenda:

Verwijzing 

naar A
A

Toelichting

Zie Bijlage C  

Meldschema Incidenten

Zie Bijlage C  

Meldschema Incidenten

Incident Notificatie na 

uitsturen archiveren in 

HSE Portaal. 

Indien nodig Melding 

Ispectie SZW door HSE 

Officer (stap 5). Daarna 

door naar stap 6. 

Onderzoeksresultaten 

opnemen in Incident 

Rapport / Incident 

Onderzoeksrapport

Zie Tabel 1 

(in §2.2 – Stap 4)

1. Alarmeren

2. Melden

3. Notificeren

6. Onderzoeken

7. Rapporteren

8. Leren en continu 

verbeteren

Einde

Alarmkaart

Bedrijfsnoodplan

Melding leidinggevende > 
Locatieverantwoordelijke

Melding 
Locatieverantwoordelijke > 

HSE enz (zie bijlage C) 

Bijlage C 
Meldschema incidenten

Bijlage C 
Meldschema incidenten

Formulier Incident 
Notificatie

Risicobeoordelingsmatrix

Incident Notificatie

Onderzoeksresultaten

Incident Onderzoeksrapport

Formulier Incident Rapport

HSE Portaal

O = HSE Officer

C = Locatieverantwoordelijke 

       

Bijlage B 
Definities

Tabel 1(in §2.2 – Stap 4) 

Melding getuige > 
leidinggevende

BHV Plan

 Formulier Incident 
Onderzoeksrappport

4. Classificeren

Werkinstructie 
incidentonderzoek

Incident Rapport

HSE Alert

Presentatie incident 
onderzoek

Onderzoeks-
niveau

Incident

Management Review

O = Getuige

O = Getuige

O = Leidinggevende

O = Locatieverantwoordelijke

O = HSE Officer

O = Deputy HSE Manager

O = BU Director

O = Corporate HSE Manager

O = Executive Director TS

O = CEO

O = HSE Support Officer

C = Corporate HSE Manager

G = Executive Director TS

O = HSE Officer

C = Locatieverantwoordelijke 

       

5. Melding Insectie SZW

O = HSE Officer

C = Locatieverantwoordelijke 

       

O = HSE Officer

C = Locatieverantwoordelijke       

O = HSE Officer

C = Locatieverantwoordelijke      

G = Business Unit Director
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2.2 Toelichting stappen procedure 

Specifieke taken met betrekking tot deze procedure worden beschreven in Bijlage A – “Taken”. 

 

Stap 1: Eerste actie bij incidenten door getuige  

Er is sprake van een incident als er een ongewenste gebeurtenis heeft plaatsgevonden met (mogelijk) 

schade of letsel als gevolg. De getuige van een incident dient als volgt te handelen: 

- Zorg voor eigen veiligheid. Kijk om je heen en beoordeel wat er gebeurd kan zijn. Is er 

bijvoorbeeld sprake van brand, of een ongeval op de weg, zorg er dan voor dat er niet nog 

meer gewonden kunnen vallen en begeef jezelf ook in een veilige positie.  

- Alarmeer via het locatie specifieke alarmnummer (op de locatie specifieke Alarmkaart), of bel 

112. Indien er op de locatie een BHV Plan of Bedrijfsnoodplan aanwezig is, gaat deze nu in 

werking.  

- Verleen eerste hulp totdat de BHV-organisatie of de professionele hulpdiensten ter plaatse zijn.  

Stap 2: Melden van het incident 

De getuige meldt het incident zo spoedig mogelijk aan zijn / haar direct leidinggevende. De direct 
leidinggevende meldt het incident aan de locatieverantwoordelijke. De locatieverantwoordelijke 
informeert de HSE Officer (zie bijlage C).  

Stap 3: Notificeren van het incident  

De HSE Officer zorgt voor een eerste notificatie naar de Business Unit Director en naar de corporate 

HSE afdeling, volgens het Meldschema incidenten (zie bijlage C). Indien noodzakelijk zal de HSE 

Officer zich eerst naar de plaats van het incident begeven voor de eerste bevindingen. De notificatie 

moet worden goedgekeurd door de locatieverantwoordelijke voordat deze wordt uitgestuurd. De 

notificatie heeft als doel om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op een juiste en consistente manier 

en tijdig worden geïnformeerd. Dit zorgt er tevens voor dat de juiste vervolgstappen in gang gezet 

kunnen worden. De incident notificatie hoeft nog niet voorzien te zijn van een incident classificatie. Het 

kan zijn dat dit nog onderzocht moet worden en is tevens afhankelijk van het eventuele letsel en de 

daarbij benodigde medische behandelingen. In de notificatie wordt slechts opgenomen wat er op dat 

moment feitelijk bekend is. De notificatie dient opgemaakt te worden in het daarvoor beschikbare 

formulier: BN-BP07-F01 Incident Notificatieformulier. 

Stap 4: Classificatie van het incident 

Na afloop van het incident of de crisissituatie (c.q. betrokkene is onderweg naar het ziekenhuis/ brand 

is geblust) zal het incident onderzocht gaan worden. Afhankelijk van de ernst van de situatie zal er 

bepaald worden of een eenvoudige incident rapportage door de HSE Officer voldoende is, of dat er een 

onderzoeksteam aangesteld moet gaan worden. Om dit te bepalen zal er een initiële incident 

classificatie moeten plaatsvinden en zal er altijd gekeken moeten worden naar wat er daadwerkelijk is 

gebeurd en wat er potentieel had kunnen gebeuren. Met ander woorden, de actuele gevolgen van het 

incident en de potentiële gevolgen van het incident. Dit geldt voor incidenten en bijna-ongevallen waarbij 

het vermoeden bestaat dat de potentiële gevolgen ernstig(er) hadden kunnen zijn.  

De classificatie van het incident wordt vastgesteld met behulp van de lijst van definities in Bijlage B en 

de “Risicobeoordelingsmatrix” (BN-BP07-M01). Let wel, de classificatie van het incident kan, en mag, 

in sommige gevallen nog wijzigen tijdens het onderzoek, of zelfs nog wanneer het onderzoek al afgerond 

is. De volgende classificaties en de daarbij behorende onderzoeksniveaus kunnen van toepassing zijn: 
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Tabel 1    

Classificatie Risico-

beoordeling 

BN-BP07-F01 

Onderzoeks-

niveau 

Incident 

Rapportage  

Toelichting 

(bijna) incidenten / melding onveilige handelingen / onveilige situaties 

Melding onveilige 
handeling / 
onveilige situatie 

- 

 

Laag Geen Opnemen in HSE Portaal voor 
trendanalyse. Eventueel kan, na 
beoordeling van de HSE Officer, 
deze melding de classificatie 
Near Miss krijgen.  

Bijna ongeval (NM) 
Risicobeoordeling 
Laag 

≥P3, S1 Laag Geen Near Miss Risicobeoordeling 
“Laag”, dient gezien te worden 
als een melding onveilige 
handeling / onveilige situatie en 
als zodanig opgenomen te 
worden in het HSE Portaal voor 
trendanalyse.  

(bijna) ongeval 
Risicobeoordeling 
Medium 

≥P3, S2-S3 Midden Incident Rapport  
(BN-BP07-F02) 

Risicobeoordeling “Medium”, 
resulteert in incidentonderzoek, 
idem als bij MTC en RWC.    

(bijna) ongeval 
Hoog Potentieel 
Incident  
Risicobeoordeling 
Hoog 

≥P3, S4 Hoog Incident 
Onderzoeksrapport  
(BN-BP07-M02) 

Potentieel “LTI” resulteert in 
volledig onderzoek, idem als bij 
LTI.  

≥P3, S5 Hoog Incident 
Onderzoeksrapport  
(BN-BP07-M02) 

Potentieel "“PD” of “FAT” 
resulteert in volledig onderzoek, 
idem als bij FAT. 

Letselincidenten 

EHBO ongeval 
(FAC) 

S1 Laag Beknopt Incident 
Rapport (BN-BP07-
F02) 

Incident notificatie (BN-BP07-
F02) omzetten in beknopt 
incident rapport.  

Medische 
behandeling 
incident (MTC) 

S2 Midden Incident Rapport  
(BN-BP07-F02) 

Lokaal onderzoeksteam, onder 
leiding van competent persoon, 
bij voorkeur de HSE officer.  
 Aangepast werk 

incident (RWC) 
S3 

Verzuimongeval 
(LTI) 

S4 Hoog Incident 
Onderzoeksrapport  
(BN-BP07-M02) 

Volledig onderzoeksteam onder 
leiding van HSE Officer, met 
ondersteuning van corporate / 
deputy HSE Manager.  
BU Director presenteert 
samenvatting van IOR aan 
Corporate HSE Manager en 
Executive Director TS.  

Ongeval met 
blijvende 
invaliditeit (PD) 

S4 Hoog Incident 
Onderzoeksrapport  
(BN-BP07-M02) 

Volledig onderzoeksteam onder 
leiding van Corporate HSE 
Manager. BU Director en 
Corporate HSE Manager 
presenteren samenvatting van 
IOR aan Executive Director TS 
en CEO. 

Fataal incident 
(FAT) 

S5 

Milieu, middelen of materieel 

Incident met 
(potentiële) schade 
aan het milieu of 
aan middelen / 
materieel  

≥P3, S1 Laag  Geen Opnemen in HSE Portaal voor 
trendanalyse.  

≥P3, S2-S3 

S2-S3 

Midden  Incident Rapport  
(BN-BP07-F02) 

Idem als MTC. 

≥P3, S4-S5 
S4-S5 

Hoog Incident 
Onderzoeksrapport  
(BN-BP07-M02) 

Idem als LTI. 
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Voor verdere toelichting over de onderzoeksniveaus, de samenstelling van onderzoeksteams en de 

verschillende onderzoeksmethodieken bij de verschillende onderzoeksniveaus, zie BN-BP07-I05 

Werkinstructie incidentonderzoek.    

Stap 5: Melden van het incident (aan Inspectie SZW) 

Indien de (voorlopige) conclusie getrokken kan worden dat het incident geclassificeerd kan worden als 

een ernstig letselincident (zie definities, bijlage B), dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 

binnen 24 uur, gemeld te worden aan de Inspectie SZW. Dit wordt gedaan door de HSE Officer van het 

project, of de Deputy HSE Manager van de betreffende Business Unit. Alvorens de melding gedaan 

wordt dient deze goedgekeurd te worden door de desbetreffende Locatieverantwoordelijke.  

Stap 6: Onderzoeken van het incident 

Nadat het incident is geclassificeerd, en afhankelijk van de ernst van het incident (actuele en potentiële 

gevolg), zal het incidentonderzoek plaatsvinden. Voor verder instructies betreffende het incident-

onderzoek, zie: BN-BP07-I05 Werkinstructie incidentonderzoek. 

Stap 7: Rapporteren van het incident 

Nadat een incident onderzocht is, zal deze binnen vastgestelde termijnen gepresenteerd en /of 

gerapporteerd worden aan het desbetreffende management. 

Voor incidenten die onderzocht zijn op het niveau “Laag” en “Midden” (zie tabel 1) dient het  

incidentrapport binnen 7 dagen na het incident opgemaakt te worden in het daarvoor beschikbare 

document: BN-BP07-F02.   

Voor incidenten die onderzocht zijn op het niveau “Hoog” dient het incident onderzoeksrapport binnen 

21 dagen opgemaakt te worden in het daarvoor beschikbare document: BN-BP07-M02 Incident 

Onderzoeksrapport.  

Stap 8: Leren van incidenten 

Om herhaling van incidenten te voorkomen is het essentieel dat geleerde lessen worden gedeeld en 

geïmplementeerd. De volgende methodes worden daarvoor gehanteerd: 

 

HSE Portaal 

Alle meldingen onveilige handelingen, meldingen onveilige situaties, Incident Notificaties, Incident 

Rapporten en Incident Onderzoeksrapporten dienen opgenomen te worden in het HSE Portaal. Alle 

acties om herhaling te voorkomen dienen ook opgenomen te worden in het HSE Portaal. Vanuit het 

HSE Portaal wordt vervolgens geverifieerd of acties daadwerkelijk gesloten worden. Tevens worden er 

vanuit het HSE Portaal trends geanalyseerd waarop vervolgens weer geanticipeerd kan worden.   

 

HSE Alert 

Voor incidenten met ernstig letsel en voor alle andere incidenten waar noemenswaardige lering uit 

getrokken kan worden, publiceert de HSE Officer van het project, of de Deputy HSE Manager van de 

Business Unit (na goedkeuring van de Corporate HSE Manager) een HSE Alert. Daarvoor wordt het 

volgende formulier gebruikt: BN-BP07-F05 HSE Alert.  

 

Incident Review Panel (IRP) 

De leden van het IRP, bestaande uit de corporate HSE Manager, de relevante Business Unit Director, 

de deputy HSE Manager en HSE Officer, bespreken de incidenten uit de voorgaande periode en toetsen 
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de kwaliteit van het incident rapport / incident onderzoeksrapport en de gedefinieerde acties om 

herhaling te voorkomen. Vervolgens kunnen eventuele additionele vervolgacties bepaalt worden, zoals: 

- Het verbeteren of aanpassen van procedures; 

- Het aanbevelen van additionele trainingen of cursussen; 

- Het opstellen van een HSE Alert, indien dat nog niet gedaan is, maar toch nodig geacht wordt.  

 

Lessons Learned 

Tijdens kick-off meetings van nieuwe projecten zullen relevante incidenten uit het verleden besproken 

worden.  

 

Management Review 

Tijdens de jaarlijkse Management Review zal er bepaald worden of geleerde lessen voldoende zijn 

geïmplementeerd.  
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BIJLAGE A. Taken 

Specifieke taken, die betrekking hebben op deze procedure, worden hieronder beschreven. 

 

A.1 CEO Ballast Nedam 

Deze procedure kent geen specifieke taken voor de CEO. 

 

A.2 Executive Director Technical Services 

Deze procedure kent geen specifieke taken voor de Executive Director Technical Services. 

 

A.3 Business Unit Director 

De Business Unit Director heeft als taak om ervoor te zorgen dat deze procedure wordt 
geïmplementeerd op alle werklocaties/ projecten. Tevens heeft hij de volgende specifieke taken: 

• Verkrijgen van informatie wanneer een dodelijk ongeval, ongeval met blijvend letsel of ongevallen 
met een hoog potentieel aan verzuimdagen heeft plaatsgevonden samen met de Corporate HSE 
Manager; 

• Bespreken met het Project Management en de HSE Officer van het Project/ Business Unit. 

• Presenteren van het onderzoeksrapport aan de CEO, Executive Director, Corporate HSE Manager 
en voorzitter van de Raad van Bestuur; 

 

A.4 Project Manager 

De Project Manager heeft als taak om ervoor te zorgen dat deze procedure wordt geïmplementeerd 
op het Project en/ of werklocatie. Tevens heeft hij de volgende specifieke taken: 

• Deelnemen aan het onderzoeksteam als een project gerelateerd dodelijk ongeval, ongeval met 
blijvend letsel of incident met een hoog potentieel aan schade of letsel heeft plaatsgevonden; 

• Voorleggen en presenteren van het onderzoeksrapport aan Business Unit Director; 
 

A.5 Afdelingshoofden 

Deze procedure kent geen specifieke taken voor afdelingshoofden. 

 

A.6 Lijnmanagers, Operationele Managers & (Hoofd-)uitvoerders 

De Lijnmanagers/ Operationele managers en (Hoofd)uitvoerders hebben als taak om ervoor te zorgen 
dat deze procedure wordt geïmplementeerd in de uitvoering. Verder heeft men de volgende specifieke 
taken: 

• Melden van alle incidenten; 

• Deelnemen aan het onderzoeksteam indien gewenst. 
 

A.7 Corporate HSE Manager / Deputy HSE Manager 

De Corporate HSE Manager of Deputy HSE Manager heeft als taak het verifiëren van de 
implementatie van deze procedure op de Projecten en de Business Units. Verder heeft de Corporate 
HSE Manager de volgende specifieke taken: 

• Leiden van ongevalsonderzoek bij zeer ernstige incidenten (zie tabel 1); 

• Geleerde lessen delen met Business Units en Projecten. 

• Goedkeuren HSE Alerts na overeenstemming met afdeling Legal.  
De Deputy HSE Manager heeft verder als taak om ervoor te zorgen dat incidenten rapporten binnen 7 
dagen gereed zijn en incident onderzoeksrapporten binnen 21 dagen.  
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A.8 HSE Officer 

De HSE Officer heeft als taak om de implementatie van deze procedure te coördineren op de 
Projecten. Verder heeft de HSE Officer de volgende specifieke taken: 

• Deelnemen aan het onderzoeksteam of het leiden van het onderzoek; 

• Indien noodzakelijk, melding maken aan Inspectie SZW; 

• Opstellen van incidentrapport en / of incidentonderzoeksrapport; 

• Evalueren van de actuele en potentiële gevolgen van het incident en corrigerende en of preventieve 
maatregelen delen met andere Projecten / Business Units. 

• Maken van trendanalyses betreffende onveilige situaties/ handelingen en (bijna) incidenten. 

 

A.9 HSE Supervisor (Onderaannemer) 

De HSE Supervisor (van de onderaannemer) heeft als taak om deelnemer te zijn van het 

onderzoeksteam (voor incidenten waar onderaannemer bij is betrokken). 

 

A.10 Alle werknemers 

Alle werknemers (inclusief onderaannemers) hebben als taak om incidenten, waar zij getuige van zijn 

geweest, te melden. 

 

A.11 HR Adviseur 

De HR Adviseur heeft als taak om de benodigde personeelsgegevens aan het onderzoeksteam te 
verstrekken tijdens het onderzoek naar incidenten.  
 

A.12 Marketing & Communicatie 

Deze procedure kent geen specifieke taken voor de afdeling Marketing & Communicatie. 

 

A.13 HSE Support Officer Hoofdkantoor 

De HSE Support Officer heeft de volgende specifieke taken: 

• Het ondersteunen van incidentonderzoeken daar waar nodig; 

• Het beheer en de implementatie van het HSE Portaal; 

• Implementeren en bewaken van rapportages en trend analyses vanuit de incidenten en incident 
onderzoeken; 

• Deelname aan IRP sessies. 
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BIJLAGE B. Definities & Afkortingen 

 

Definities  

Aangepast werk incident Werkgerelateerd incident waarbij een werknemer dusdanig gewond is 
geraakt dat hij/ zij niet in staat is om de normale taak te vervullen, 
maar een lichtere taak kan uitvoeren op de werkdag na de 
ongevalsdag.  

EHBO ongeval Ongeval met lichte verwondingen die geen behandeling vereisen van 
een dokter of medisch specialist, maar kan worden behandeld door 
een EHBO-er of BHV-er. 

Ernstig letselincident  Er is sprake van een ernstig letselincident (ernstig ongeval) als het 
slachtoffer opgenomen moet worden in het ziekenhuis, wanneer er 
sprake is van blijvend letsel, of als het slachtoffer overleden is aan de 
gevolgen van het incident. Deze incidenten moeten direct aan de 
Inspectie SZW gemeld worden.  

Fataal incident Een werkgerelateerd incident dat resulteert in overlijden als gevolg 
van letsel of ziekte, ongeacht de tijd tussen het incident en de dood. 

Hoog Potentieel Incident Incident dat potentieel ernstige gevolgen had kunnen hebben. 
Oftewel, in iets andere omstandigheden had er sprake kunnen zijn 
van een ernstig letselincident.   

HSE Health, Safety and Environment (Gezondheid, Veiligheid en Milieu)  

HSE Portaal Digitale applicatie voor het melden of rapporteren van incidenten en 
andere HSE gerelateerde onderwerpen. 

HR systeem AFAS HR platform voor onder andere werving, compensatie, oriëntatie, 
beoordelingen en talent management. 

Incident - Ongeval met persoonlijk letsel of gezondheidsschade als 
gevolg; 

- Incident dat leidt tot schade aan het milieu; 
- Incident dat leidt tot schade aan middelen of materieel; 
- Incident dat onder iets andere omstandigheden (ernstig) letsel 

of schade als gevolg had kunnen hebben (bijna ongeval/ 
“Near Miss”); 

Locatieverantwoordelijke Dit kan zijn de Project Manager, de Operationeel Manager, of de 
(hoofd-)uitvoerder op een (deel van een) Project of werklocatie, of een 
locatieverantwoordelijke op kantoorlocaties. 

Medische behandeling 
incident  

Ongeval met als gevolg een medische behandeling, behalve EHBO, 
bijvoorbeeld bij een dokterspost of in een ziekenhuis. Het slachtoffer 
kan na behandeling weer aan het werk. 

Niet-werkgerelateerd 
sterfgeval 

Niet-werkgerelateerde sterfgevallen zoals een hartaanval. 

Verzuimongeval Werkgerelateerd ongeval waarbij een werknemer dusdanig ernstig  
gewond is geraakt dat hij/ zij niet in staat is om terug te keren op de 
werkplek op de werkdag die volgt op de dag waarop het ongeval heeft 
plaatsgevonden. 

Werkgerelateerd incident Er is sprake van een werkgerelateerd incident (arbeidsongeval) als 
het incident tijdens het werk gebeurt. Dit is inclusief werkgerelateerd 
deelnemen aan het verkeer, bijvoorbeeld tijdens het rijden van de 
bouwplaats naar kantoor, maar exclusief woon- werkverkeer.  

 

Afkortingen 

BHV Bedrijfshulpverlening 

BU Business Unit 

FAC First Aid Case > EHBO ongeval 

FAT Fatality > Fataal incident 

HiPo High Potential Incident  > Hoog Potentieel Incident  

HSE Health, Safety and Environment (Gezondheid, Veiligheid en Milieu) 

Inspectie SZW Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen 
Arbeidsinspectie) 

IOR Incident Onderzoeksrapport 

IR Incident Rapport 

IRP Incident Review Panel 

LTI Lost Time Incident > Verzuimongeval 
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BEDRIJFSHANDBOEK 
 

Toepassing  Ballast Nedam Construction Status Definitief 

Proces BP07 HSE Management Publicatiedatum 19-3-2021 

Document nr. BN-BP07-P02 Versie  2 

Document soort Procedure Incidenten Management 

MTC Medical Treatment Case > Medische behandeling incident 

NOF Non-Occupational Fatality > Niet-werkgerelateerd sterfgeval 

N.v.t. Niet van toepassing 

PD Permanent Disability > Incident met blijvende invaliditeit  

RWC Restricted Work Case > Aangepast werk incident 

TS Technical Services 
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BIJLAGE C. Meldschema incidenten 
 

In dit schema staat wie er alarmeert, meldt en notificeert aan wie en wanneer.  

Executive Director 
Technical Services

RÖNESANS

HSE 
RÖNESANS

CEO 
BALLAST NEDAM

Executive Director 
Technical Services

Corporate HSE 
Manager

CEO BN &  
HSE RÖNESANS

Deputy HSE 
Manager

Getuige

Alarmeert telefonisch:
1. 112 of
2. BHV

Of mondeling:
1. BHV 

Leidinggevende

Locatie-
verantwoordelijke

Direct

Business Unit 
Director

HSE Officer

Na alarmering

Ieder incident

Ieder incident

Direct na melding

Telefonisch / mondeling

Telefonisch / mondeling

< 1 uur

(potentieel) ≥ MTC

Telefonisch en e-mail

< 1 uur

(potentieel) ≥ MTC

Telefonisch en e-mail

(potentieel) ≥ LTI

E-mail 

< 8 uur

(potentieel) ≥ LTI

Telefonisch en e-mail 

Direct na melding

Telefonisch en e-mail

FAT

Direct na melding

(potentieel) ≥ MTC

E-mail

< 1 uur

 

 

 

 

E-mail notificaties inclusief ingevuld BN-BP07-F02 Incident Notificatieformulier.  
 
Bij een fataal ongeval komt ten alle tijden het Crisis Management Plan in werking, volgens  
BN-BP07-P18 Crisis Management. In bovenstaand schema niet genoemde belanghebbenden, zoals 
HR of nabestaanden, worden genotificeerd zoals omschreven in dat Crisis Management Plan.  
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