Stappenplan "op weg naar het VCA-certificaat"
Algemeen:
De VGM Checklist Aannemers dient als basis voor de certificering. Uw VGM-beleid wordt op basis van
dit document door de certificatie-instelling beoordeeld. Bedrijven die wat kleiner van omvang zijn,
hebben over het algemeen geen eigen deskundige (MVK) in dienst voor VGM-aangelegenheden.
Het VCA-certificaat is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers
werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.
Daarnaast wordt een VCA-certificaat steeds vaker door opdrachtgevers als eis gesteld om een offerte
uit te mogen brengen voor een opdracht.
Het hebben van een VCA-certificaat is géén wettelijke verplichting.
Het is de opdrachtgever die bepaalt of u een VCA-certificaat dient te hebben!


Stap 1: Bepalen of wordt voldaan aan de minimum voorwaarden voor het verkrijgen van een
VCA-certificaat
Het bedrijf moet werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle
omstandigheden.



Stap 2: Bepalen van het certificatieniveau
Als blijkt dat u voor certificatie in aanmerking komt, dient u te bepalen welk niveau voor u van
toepassing is: VCA*, VCA** of VCA-Petrochemie.

Het verschil tussen het VCA*- certificaat, het VCA**-certificaat en het VCA-Petrochemie certificaat,
heeft te maken met het verschil tussen uitvoerende zaken en beleidszaken.
VCA* houdt zich bezig met de directe beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten
op de werkvloer, dus op uitvoerend niveau.
VCA** houdt zich, naast het uitvoerend niveau, ook bezig met beleid, structuur en planvorming ten
aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.
Als regel is het VCA* certificaat bedoeld voor bedrijven met minder dan 35 medewerkers (inclusief
inleenkrachten), die niet als hoofdaannemer optreden.
Voor bedrijven met 35 of meer medewerkers (inclusief inleenkrachten) en organisaties met minder dan
35 medewerkers, maar die optreden als hoofdaannemer, geldt het VCA** certificaat.
VCA-Petrochemie is bedoeld voor bedrijven met werkzaamheden binnen de petrochemie.
Uiteindelijk is het de opdrachtgever die bepaalt welk niveau voor u vereist is!


Stap 3: Opstellen actiepunten VGM-beheerssysteem
Nadat voor u duidelijk is geworden welk niveau voor u van toepassing is (VCA*, VCA** of VCAP), kunt u aan de slag met het opstellen van actiepunten ter verbetering van uw VGMbeheersysteem (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu).
Voordat u daarmee begint, zult u eerst de VGM Checklist Aannemers moeten doorlopen om na te
gaan waar u als bedrijf reeds aan voldoet en waar u nog niet aan voldoet.

De VGM Checklist Aannemers bestaat uit een groot aantal vragen: zogenaamde "mustvragen"
(codering */**/P), aanvullende vragen (codering ) en geen eis (codering -). Een vraag wordt positief
beoordeeld indien aan alle minimumeisen, behorende bij die vraag, is voldaan.
Het doorlopen van deze vragen geeft u inzicht in wat u reeds wel en wat u nog niet op orde heeft
conform de eisen van VCA.

Afhankelijk van het niveau (VCA*, VCA** of VCA petrochemie) zijn dat minder of meer eisen waaraan
voldaan moet worden (vragen uit de VGM Checklist Aannemers die positief beantwoord moet
worden).
Bij het VCA*-certificaat moeten alle mustvragen met “*”-codering (25 in totaal) positief beoordeeld
worden, tenzij anders vermeld.
Bij het VCA**-certificaat moet aan alle mustvragen “**”-codering (33 in totaal) worden voldaan,
alsmede aan ten minste 6 van de 14 aanvullende vragen.
Bij het VCA petrochemie-certificaat moet aan alle mustvragen met “petrochemie“-codering ( 43 in
totaal) worden voldaan alsmede aan ten minste 50% van de aanvullende vragen (minimaal 2 van de
4).
De onderdelen waar u nog niet aan voldoet, neemt u op als actiepunt.


Stap 4: Uitvoeren actiepunten VGM-beheerssysteem
Na het opstellen van de actiepunten kan gestart worden met de uitvoering ervan. Voor een groot
deel bestaat dit uit het aanbrengen van verbeteringen ten aanzien van uw VGM-beheersysteem.

Alvorens tot certificatie kan worden overgegaan, dient het gehele systeem minimaal 3 maanden te zijn
geïmplementeerd in de organisatie.


Stap 5: Certificatie
Om een formele offerte uit te kunnen brengen zal de, door u zelf gekozen, geaccrediteerde
Certificerende Instantie (CI) gegevens opvragen van het te certificeren bedrijf, zoals:
 Structuur van het bedrijf
 Organogram
 Aantal medewerkers/manuren per jaar
 Aantal onderhanden projecten
 Gemiddeld aantal werklocaties
 Vaktechnische activiteiten, waarvoor een specifieke deskundigheid is vereist
 Toepassingsgebied (scope), waarop de certificatie betrekking heeft, inclusief de NACEcode (rev.2)
 Handboek van VGM-beheersysteem

De toetsing wordt gedaan door een auditor van deze Certificerende Instantie (CI) en bestaat uit twee
delen:
 De documentenbeoordeling (fase 1)
Ten behoeve van het certificatieproces zal de documentatie, waarin het VGMbeheersysteem – inclusief klachtenafhandeling – is beschreven, worden beoordeeld door
de certificatie-instelling. Wordt fase 1 met voldoende beoordeeld, dan wordt fase 2
doorgevoerd.
 Toetsing implementatie (fase 2)
Hierbij wordt gekeken of het VGM-beheersysteem voldoende is geïmplementeerd in de
organisatie. Dit gebeurd door controles en gesprekken met diverse medewerkers in de
organisatie, waarbij schriftelijke aantoonbaarheid van belang is.

Voldoet u aan de eisen, dan wordt u gecertificeerd.
Indien er tekortkomingen geconstateerd worden, krijgt u de gelegenheid om verbeteringen aan te
brengen.


Geldigheidsduur
Het VCA-certificaat is in beginsel voor een periode van 3 jaren geldig, afhankelijk van de
(positieve) resultaten van de tussentijdse audits die jaarlijks plaatsvinden.
na 1 jaar 1e controle audit, na 2 jaar 2e controle audit en na 3 jaar her-certificatie audit.

Voor het gehele traject moet, afhankelijk van de tijd die men kan besteden, rekening gehouden
worden met een periode van ca. 4 maanden. Hierbij ingecalculeerd een periode van minimaal 3
maanden dat het VGM-beheersysteem geïmplementeerd moet zijn in de organisatie alvorens men tot
certificatie kan overgaan.

Wij kunnen,











samen met u de VGM Checklist Aannemers doornemen
een lijst opstellen met aspecten waarop u onvoldoende scoort
een actieplan maken om dit op te lossen
procedures en instructies schrijven om te voldoen aan de gevraagde criteria
een handboek met procedures, instructies en formulieren maken dat voldoet aan de VCA
normen
verplichte jaarlijkse interne audits uitvoeren
ondersteunen bij de verplichte jaarlijkse directiebeoordeling
ondersteunen bij de verplichte jaarlijkse externe audit
ondersteunen bij het onderhouden van het systeem
uw VG-coördinator ondersteunen als hij niet voldoet aan de opleidingseis minimaal
Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) conform vraag 1.2 uit de VGM Checklist Aannemers

