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VCA / VGM Checklist Aannemers
Steeds vaker stellen opdrachtgevers eisen aan de opdrachtnemers in zake veilig werken. In de aannemer ij is sinds jaar- en dag veilig werken gestructureerd
volgens de randvoor waarden in de VCA.
Steeds meer worden ook andersoort ige buitendienstact iviteiten beoordeeld op
hun veiligheidsr isico’s. TOP-Consultants heef t de kennis en de er var ing om u
zo praktisch en eenvoudig mogelijk aan certif icering volgens VCA te helpen.
Algemeen
Om aan te tonen, dat uw bedrijf bepaalde werkmethoden hanteert is een keur aan certificeringen uitgevonden. Voor veilig
werken is in Nederland de VGM Checklist Aannemers (VCA)
een algemeen geaccepteerd certificaat. De laatste versie van
de Checklist is versie 2008/5.1 van april 2010.
Formeel toezicht wordt gehouden door het SSVV College van
Deskundigen VCA.
De VCA kent 3 gradaties:
VCA* / VCA** / VCA Petrochemie.
Basiseisen
Het VCA-certificaat kan worden verkregen, als de onderneming werkt
met een veiligheid, gezondheid en milieu systeem (VGM).
De belangrijkste aandachtsvelden hierin zijn:
• Visie / beleid van de onderneming;
• Organisatie en structuur
• Managementcontrole
• RI&E voor bedrijf en per klus (projectplan)
• Opleiding
• Regelmatig overleg
• Milieu
• Noodplannen
• Inspecties
• Beheer van materiaal
• Registratie ongevallen
Afhankelijk van de gradatie dient aan meer punten te worden voldaan
en per punt aan meer details.
Wat is visie/aanpak van TOP-Consultants?
•
•
•
•
•
•

Kennisnemen van de huidige organisatie; werkwijze, taken en verantwoordelijkheden.
Vaststellen huidige veiligheidsniveau; wat is de gangbare werkwijze?
Beoordelen actualiteit van de RI&E.
Beschikbaarheid van PBM en noodzakelijke aanpassingen daarin.
Adviseren in de pragmatische invulling van bovenstaande punten.
Actueel houden van de interne afspraken, o.a. via audits en systeembeheer.

