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Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Met
vindt u optimale aansluiting op de
eisen die de VCA aan uw opdrachtnemer stelt.

Het meten, verbeteren en verder
invulling geven aan de VGM-Zorg

Wat is vco
VCO staat voor ‘VGM Checklist Opdrachtgevers’. Het doel van VCO is het voorkomen
van ongevallen op de werkplek en het bevorderen van de VGM-zorg voor de medewerkers van aannemers. De VCO is uniform en afgestemd op de VCA structuur die een
optimale wisselwerking tussen VCA-gecertificeerde aannemers en opdrachtgevers
mogelijk maakt. Door het toepassen van de VCO-norm kan de VGM-zorg aan derden
worden gemeten, verbeterd en kan er verdere invulling worden gegeven aan het
leiderschap op dit gebied. De VCO-norm is gedefinieerd in de checklist door middel
van must- en additionele vragen en bijbehorende minimumeisen. Enkele hoofdstukken
in de checklist zijn het toegangsbeleid, organisatie en regelgeving, RI&E en het
bedrijfsnoodplan.

Industrie, energie, overheid
en ingenieursbureaus

voor wie is vco
VCO is bedoeld voor opdrachtgevers die risicovolle werkzaamheden laten uitvoeren
door VCA-gecertificeerde aannemers op een eigen vaste locatie of tijdelijke / wisselende
locaties. Als opdrachtgever schept u de juiste voorwaarden om VCA-gecertificeerde
aannemers tot optimale VGM-prestaties te laten komen, bij het uitvoeren van risicovolle
werkzaamheden op uw terrein. Hierbij gaat het om het beheersen van de wisselwerking
tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en de werkomgeving op het gebied van procesen persoonlijke veiligheid.
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Het bestaande beleid
uniform en sluitend maken

Waarom VCO certificeren
De opdrachtgever toont met VCO zijn leiderschap op het gebied van VGM. U kunt uw
aannemers verder integreren in de veiligheidsdoelstellingen om samen de cultuur en
het gedrag te verbeteren. Excelleren op het gebied van VGM vraagt om een gezamelijke
aanpak en het spreken van dezelfde taal. Middels de VCO is de VGM-zorg richting
uw VCA-gecertificeerde aannemers aantoonbaar en in veel gevallen is het bestaande
beleid eenvoudig in te passen. Grote investeringen zijn om die reden niet nodig, maar
de cirkel is er wel mee rond.

Een aantal toonaangevende bedrijven heeft de stap al gemaakt. Enkele voorbeelden
zijn AkzoNobel Industrial Chemicals B.V. (BU Salt), Dow Benelux B.V., Induserve V.O.F.,
Liander N.V. - Infostroom, Shell Nederland Chemie B.V.

De checklist bevat must- en
additionele vragen

De certificering
De VCO-certificering kan op twee manieren gerealiseerd worden:
•

VCO-certificaat met een geldigheidsduur van 1 jaar – het bedrijf voldoet
aan 14 mustvragen.

•

VCO-certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar – het bedrijf voldoet aan
14 mustvragen en aan minimaal 20 van de 39 additionele vragen.

De certificering wordt afgegeven door een door SSVV erkende certificatie-instelling.
De kosten van certificering zijn mede afhankelijk van het aantal werklocaties dat door
de auditor moet worden bezocht.

De VCO-Certificering brengt
uw organisatie grote voordelen

de voordelen
Optimale aansluiting op de eisen die de VCA aan uw aannemer stelt
Verbeterde wisselwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Optimale veiligheidsperformance
Reduceren van ongevallen
Een duidelijk en transparant beeld van de voorwaarden voor
VCA-gecertificeerde aannemers
Een juiste invulling van het leiderschap
Beperkte investering qua tijd en geld voor een optimaal resultaat
Het invullen, meetbaar maken en verbeteren van het VGM-management		
Uitstralen dat u VGM voor derden belangrijk vindt

Voldoet u aan de certificeringseisen?
Doe de quickscan!

dOE DE QUICKSCAN en ga aan de slag
Met de bijgevoegde quickscan kunt u snel en eenvoudig een inschatting maken hoeveel tijd het voor uw bedrijf
kost om aan de certificeringseisen te voldoen. Het volledige aantal vragen en de bijbehorende minimumeisen
staan beschreven in de VCO checklist. Het is een goede voorbereiding op het aanvragen van VCO-certificatie
als u alle vragen uit de quickscan positief kunt beantwoorden. In dat geval is het bestellen van de VCO
checklist de volgende stap.

Ieder bedrijf dat een VGM-beheerssysteem hanteert overeenkomstig de VCO kan een certificatie-instelling
vragen over te gaan tot VCO-certificatie. De certificatie-instelling zal diverse gegevens opvragen om een
juiste offerte te kunnen uitbrengen. Hierna volgt een voorstel voor een auditprogramma. De audit zal bestaan
uit twee delen: een documentatiebeoordeling en een implementatietoets. Na de audit wordt een rapport
opgesteld met daarin de bevindingen en motivatie van de auditor. Op basis daarvan kan het certificaat worden
verstrekt. Bestel de VCO checklist en selecteer de certificatie-instelling via www.vca.nl.
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VCO Quickscan Mustvragen
Indien uw bedrijf voldoet aan de minimumeisen van alle mustvragen, komt uw bedrijf in aanmerking voor een 1-jarige certificering.
De 14 mustvragen staan hieronder genoemd. Wanneer voldaan kan worden aan minimaal 20 van de additionele vragen, is een
certificering met een geldigheid van 3 jaar te verkrijgen. Ook deze additionele vragen zijn bijgevoegd.

Ja

Nee

Zijn er algemene veiligheidsvoorschriften/regels voor de locatie(s) waar derden werken dan wel te werk worden gesteld?

Worden er taakrisicoanalyses (TRA’s) opgesteld voor risicovolle taken uit te voeren door derden?

Worden uitsluitend VCA gecertificeerde derden toegelaten voor uitvoering van risicovolle werkzaamheden?
Is er een beleid om uitsluitend VCU-gecertificeerde uitzendbureaus in te schakelen voor levering van personeel voor
de uitvoering van risicovolle werkzaamheden?
Wordt er algemene VGM-voorlichting gegeven aan medewerkers van derden alvorens deze de project/werk locatie
mogen betreden?
 orden er specifieke opleidings-/trainings-/instructie-eisen gesteld aan medewerkers van derden die risicovolle
W
taken uitvoeren?

QUICKSCAN

Worden voorafgaand aan de werkzaamheden door derden de VGM-risico’s bepaald van het uit te voeren werk, de
installatie en/of de werkplek waar derden te werk worden gesteld en worden beheersmaatregelen getroffen?
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VCO Quickscan Mustvragen

Ja

Nee

Is er een werkvergunningsysteem?

Vinden er regelmatig inspecties plaats (door opdrachtgever) van werkzaamheden door derden?
Is er een noodplan om het hoofd te kunnen bieden aan noodsituaties die kunnen optreden op de locatie
waar werkzaamheden door derden worden uitgevoerd?
Heeft het bedrijf een procedure voor het melden, registreren en rapporteren van incidenten/ongevallen
betreffende derden?
Vindt onderzoek plaats van gemelde ongevallen en incidenten en worden maatregelen ter
voorkoming van soortgelijke incidenten/ ongevallen getroffen?
Worden de VGM-prestaties van derden periodiek - of na afloop van een project - formeel beoordeeld?

QUICKSCAN

Zijn er procedures voor het veilig stellen van de installatie/apparatuur en/of werkplek waarin of waaraan door
derden gewerkt wordt?

VCO Quickscan Additionele vragen

Om voor een 3-jarige certificering in aanmerking te komen, dient het bedrijf
behalve de mustvragen te voldoen aan ten minste 20 van de 39 additionele
vragen. Deze additionele vragen staan hieronder vermeld.

Ja
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Nee

Is er een VGM-beleid(sverklaring) met betrekking tot het werken met derden?

Is er een doelstelling om het aantal ongevallen van derden te reduceren?

Is er een waarderingssysteem voor veilig werken van derden?

Worden de VGM-inspanningen van opdrachtgever t.a.v. het werken met derden periodiek geëvalueerd?

Is VGM-coördinatie met betrekking tot de werkzaamheden van derden aangewezen?

Zijn er procedures voor veilig vervoer van (gevaarlijk) afval, materiaal, materieel en equipment?
Is er een systeem met voorschriften voor de rapportage door derden van hun veiligheidsprestaties, verbeterpunten
en afwijkingen?
Is er beleid om te voorkomen dat medewerkers van derden de toegelaten arbeidstijden overschrijden?

QUICKSCAN

Wordt er een jaarlijks VGM-actieplan gemaakt met betrekking tot derden?

VCO Quickscan Additionele vragen

Ja

Nee
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Wordt de RIE van derden, voor zover het de uit te voeren werkzaamheden betreft, beoordeeld?
Wordt voorlichting/instructie verzorgd inzake specifieke VGM-risico’s en maatregelen in
afzonderlijke fabrieken/afdelingen/werkplek?
Wordt het gebruik van het veiligheidspaspoort door derden verplicht gesteld?

Beschikken de medewerkers van opdrachtgever die derden aansturen of daarmee nauw samenwerken over
voldoende kennis op het gebied van (algemene) veiligheid?
Wordt er op alle (relevante) niveaus overleg gevoerd met derden over VGM?
Worden er regelmatig VGM-campagnes gevoerd met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door
derden?
Wordt tijdens de werkvoorbereiding rekening gehouden met de mogelijke specifieke risico’s, inclusief eventuele
combinaties daarvan?
Worden derden meegenomen in het arbeidshygiëne-programma?

Zijn er procedures voor het veiligstellen van de omgeving waar gewerkt wordt?

QUICKSCAN

Wordt aan derden de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan interne VGM-opleidingen, trainingen en instructies?

VCO Quickscan Additionele vragen

Ja

Nee
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Worden LMRA’s (Laatste Minuut Risico Analyses) uitgevoerd vóór aanvang van de werkzaamheden?
Is er een procedure voor het behouden van een veilige werkplek en werkomgeving tijdens de
werkzaamheden en bij beëindiging ervan?
Is er een systeem voor periodieke controle/keuring op materiaal en materieel dat beschikbaar wordt gesteld aan derden voor
uitvoering van risicovol werk?

Wordt de werking van het bedrijfsnoodplan getoetst met oefeningen waaraan derden deelnemen?

Is er een organisatie die eerste hulp kan bieden aan personeel van derden?

Is er een ongevalregistratiesysteem waarin opgenomen de ongevalgegevens van derden en die van het eigen personeel?

Wordt het uitvoeren van acties ter verbetering door derden structureel bewaakt en zonodig bijgestuurd?
Worden derden in de gelegenheid gesteld om periodiek - of na afloop van een project - de VGM-prestaties van
opdrachtgever te beoordelen?
Wordt het door opdrachtgever uitvoeren van acties ter verbetering structureel bewaakt en
zonodig bijgestuurd?

QUICKSCAN

Is er een programma (aan opdrachtgeverszijde) voor verbeteren van het veiligheidsgedrag van uitvoerenden van
derden d.m.v. observatie en interventie van werkzaamheden?

VCO Quickscan Additionele vragen

Ja

Nee
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Wordt er voor projecten en onderhoudswerken een projectorganisatie opgezet?

Worden VGM-aspecten in de voorbereidende fase van het project afdoende gecoördineerd?
Worden voorafgaand aan de start van een project de VGM-risico’s en de daarop afgestemde
beheersmaatregelen geïnventariseerd?

Worden bij de selectie van aannemers VGM-criteria gehanteerd als belangrijke weegfactor bij gunning van contracten?
Is er een systeem met voorschriften voor de rapportage door derden van de eigen veiligheidsprestaties,
verbeterpunten en afwijkingen?
Vindt er voor de start van de werkzaamheden door derden een afstemmingsmeeting met de directies (van die derden) plaats?
Vindt er voor de start van werkzaamheden door derden op projecten een VGM-startvergadering plaats met
betrokken uitvoerenden (van die derden)?
Vindt coördinatie van VGM-aspecten plaats in de uitvoeringsfase?
Vindt tijdens de loop van het project controle en sturing plaats op basis van de gemaakte VGM-plannen?

QUICKSCAN

Dienen geselecteerde aannemers voor aanvang van een project een specifiek
VGM-plan (inclusief RIE) op te stellen voor hun eigen werkzaamheden?

