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VCA Certificering
VGM Checklist Aannemers, ook wel VCA genoemd, is een systeem opgezet 
vanuit de petrochemie om veilig werken te bevorderen. Hoewel VCA niet 
wettelijk verplicht is, lijkt dit in veel gevallen wel zo: met name gezien er op 
meer en meer plaatsen niet meer gewerkt mag worden zonder VCA 
certificering.

Kern van VCA is het VCA handboek. Dit handboek wordt opgesteld door of 
voor het bedrijf en vervolgens geïmplementeerd. Na het draaien van deze
systematiek gedurende 3 maanden kan er een audit aangevraagd worden.
Het succesvol voltooien van deze audit leidt tot de VCA bedrijfscertificering
die in drie varianten bestaat: VCA*, VCA**, VCA Petrochemie
Voor uitzendbureaus wordt de VCU Certificering toegepast

Om te bepalen welke variant bij uw bedrijf past, maken we graag een afspraak.

Opleiding versus bedrijfscertificering
VCA is een bedrijfscertificering waarbij één van de onderdelen is dat de medewerkers VCA 
opgeleid zijn. Een bedrijf is dus niet per definitie VCA gecertificeerd als de medewerkers een VCA 
diploma hebben, al is dit wel één van de eisen voor een VCA*, VCA** of VCA-Petrochemie 
certificering

Inhoud VCA Handboek
Om de informatie te bundelen, wordt er een VCA handboek opgesteld. Hierin wordt beschreven 
hoe u uw zaken regelt:
Keuring gereedschap, VCA opleiding, toolbox meeting, RI&E, bedrijfsnoodplan en andere zaken.

Zodra de organisatie ingeleerd is op het werken volgens VCA, zult u merken dat zaken soepeler 
verlopen, er minder vragen onderling gesteld worden, minder telefoontjes en er meer en sneller 
zaken geregeld kunnen worden!

Begeleiding
Als u VCA gecertificeerd bent, laat u zich doorlopend bijstaan door een veiligheidskundige. Dit kan 
Certified Services voor u verzorgen, maar u kunt er ook voor kiezen zelf een veiligheidskundige 
aan te nemen of te laten opleiden.

Starten met VCA
Op voorhand is niet te stellen hoeveel tijd er benodigd is om een VCA handboek op te stellen. Om 
uw organisatie beter te leren kennen starten wij een VCA doorgaans met het opstellen van een 
RI&E, dan heeft u een nulmeting en is gelijk een van de actiepunten  voor VCA afgerond.

Onderhoud en opstellen van het VCA handboek  is inbegrepen bij de VCA 
module van het Arbozorgsysteem.

Meer informatie of een afspraak maken?
Neem contact op met uw vaste Certified Services adviseur of neem contact op met onze 
binnendienst via info@certifiedservices.nl of +31 (0)85 489 1779
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