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Informatie over VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om medewerkers in
bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een
checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en
gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat
verplicht gesteld.
Voor wie?
VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle
omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in
fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:
 Werktuigbouwkunde
 Elektrotechniek en procesbesturing
 Bouwkunde
 Civiele techniek
 Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen,
stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.
Hoe is VCA ontstaan?
VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de
Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers
wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.
Stichting Samenwerken Voor Veiligheid
Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het
Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema.
Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de
VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd.
Europese Standaard
Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn
vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese
landen vereenvoudigd.
Hoe wordt uw bedrijf VCA gecertificeerd?
Om VCA gecertificeerd te kunnen worden dient u uw interne organisatie zodanig in te richten dat wordt
voldaan aan de VCA richtlijnen. Hiervoor dient u procedures en werkinstructies toe te passen conform de VCA
richtlijnen. Ook dient u uw medewerkers te scholen volgens de VCA voorschriften en dient u zorg te dragen
voor een zorgvuldig materieelbeheer. Zodra u dit heeft gerealiseerd kunt u een externe toetsing aanvragen
door een certificerende-instelling. Zodra het oordeel positief is, ontvangt uw organisatie het VCA certificaat.
Schoonveld & Iedema (initiatiefnemer van VCAVCA.nl, is als organisatie adviesbureau al ruim 15 jaar
gespecialiseerd in het ontwikkelen van VGM-beheersystemen voor alle branches en sectoren. Wij kunnen op
een praktische wijze zorg dragen voor de realisatie van uw VCA certificatie doelstelling met een hoge
prijs/kwaliteit verhouding.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze administratie op tel. nr. 0513 65 44 62.

