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VCO – Samenwerken voor Veiligheid

• Ontwikkelingen

• Drivers voor VCO

• Gap Analyse

• Challenge!
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Even voorstellen

 Arend Profijt, MSHE

 Sinds 2007 lid SSVV

 SIR, VOMI

 Voorzitter werkgroep VCO sinds 2011

 Ervaring 18 jaar OG, 8 jaar ON

 Personnel Safety, Process Safety, Risk Assessments, 
Incident Investigation, Management Systems, 
Operational SHE, Project management

 Relateren van requirements en systeemdenken aan 
shopfloor safety
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 Richard Jongen, gecertificeerd arbeidshygiënist en 
veiligheidskundige

 Werkzaam bij Nyrstar Budel (zinksmelter) sinds 2008 

 Huidige functie: Hoofd Veiligheid en Arbeidshygiëne 

 Daarvoor 15 jaar (senior) consultant bij Arbo Unie

 Lid van de werkgroep Arbeidsveiligheid en werkgroep 
Arbeidshygiëne van de VNCI

 Jarenlang mede auteur van de Praktijkgids 
Arbeidsveiligheid

 Als VGM- coördinator betrokken geweest bij meerdere 
Turn Arounds / Cleaning Stops
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Ontwikkelingen VCO

 VCO hoog op agenda SSVV, VNCI, VNPI

 Interesse voor methode: werken overeenkomstig 
VCO

 Communicatieplan

• Specifieke doelgroepen

• Grotere groep CI’s 

• VCO-folder

 Protocollen kwaliteitsborging
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Drivers voor VCO

 Leiderschap en betrokkenheid

 Aansluiten op VCA processen aannemer

Ontkennend- Berekenend Pro Actief- Generatief

•Eenzijdig voorschrijven van
werkwijzen
•Blame the contractor - victim
•Extra audits
•Regels & Procedures leidend
•Even fixen, moet kunnen
-----
-----
-----

•Samen processen beoordelen
•Leren van oorzaken
•Samen ontwikkelen

•Gedrag  en leren leidend
•Plannen en risico’s beoordelen

-----
-----
-----

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NkfWqR9I6hsUvM&tbnid=zLPQduees1pJAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.safetyanalyse.nl/veiligheidscultuur-risicovolle-bedrijven-chemie-onderzocht-2/&ei=cEp8U9zzEsP20gWF8oCoBw&bvm=bv.67229260,d.d2k&psig=AFQjCNGtvidB6We47uKwwfqcg0KeJ6X4MQ&ust=1400740765458830
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NkfWqR9I6hsUvM&tbnid=zLPQduees1pJAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.safetyanalyse.nl/veiligheidscultuur-risicovolle-bedrijven-chemie-onderzocht-2/&ei=cEp8U9zzEsP20gWF8oCoBw&bvm=bv.67229260,d.d2k&psig=AFQjCNGtvidB6We47uKwwfqcg0KeJ6X4MQ&ust=1400740765458830
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Hoofdstuk Beschrijving Vraag
2 Organisatie en regelgeving 2.2. Zijn er algemene veiligheidsvoorschriften / regels voor de locatie(s) waar

derden werken dan wel te werk worden gesteld?

3 Risico Inventarisatie en Evaluatie 3.1. 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 …. ?

3 Risico Inventarisatie en Evaluatie 3.3. Worden er taakrisicoanalyses (TRA's) opgesteld van risicovolle taken 

uit te voeren door derden ?

4 Toegangsbeleid 4.1. Worden uitsluitend VCA-gecertificeerde derden toegestaan voor uitvoering van 

risicovolle werkzaamheden ?

4 Toegangsbeleid 4.2. Is er een beleid om uitsluitend VCU-gecertificeerde uitzendbureaus in te schakelen 

voor levering van personeel voor de uitvoering van risicovolle werkzaamheden ?

5 Voorlichting en instructie 5.1. Wordt er algemene VGM-voorlichting gegeven aan medewerkers van derden alvorens 

deze de project / werklocatie mogen betreden ?

5 Voorlichting en instructie 5.3. Worden er specifieke opleidings-/trainings/instructie eisen gesteld aan 

medewerkers van derden die risicovolle taken uitvoeren ?

7 Werkplek 7.1. Is er een werkvergunningensysteem ? 

7 Werkplek 7.4. Zijn er procedures voor het veilig stellen van de installatie / apparatuur en/of werkplek 

waarin of waaraan door derden gewerkt wordt ?

8 Inspecties en observaties 8.1. Vinden er regelmatig inspecties plaats (door opdrachtgever) van werkzaamheden 

door derden ?

9 Bedrijfsnoodplan 9.1. Is er een noodplan om het hoofd te kunnen bieden aan noodsituaties die kunnen

optreden op de locatie waar werkzaamheden door derden worden uitgevoerd ?

10 Melden en onderzoek incidenten & 

ongevallen door derden

10.1. Heeft het bedrijf een procedure voor het melden, registreren en rapporteren van 

inidenten / ongevallen betreffende derden ?

10 Melden en onderzoek incidenten & 

ongevallen door derden

10.2. Vindt onderzoek plaats van gemelde ongevallen en incidenten en worden 

maatregelen ter voorkoming van soortgelijke incidenten / ongevallen getroffen ?

11 Evaluatie van VGM-prestaties 11.1. Worden de VGM-prestaties van derden periodiek - of na afloop van een project - 

formeel beoordeeld ?
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Challenge!

 Doe de quickscan uit de VCO folder

Wees kritisch, heeft u het echt goed geregeld?

Waar liggen de gaps?

 Meerwaarde en/of voorbeeldfunctie ingevuld?

 Next step: samenwerken is uw aannemer 
betrekken...

 Samen bepalen waar u staat.

Induserve V.O.F. VCO audit 4-11-2014
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Tot slot: Certificeren

 Doe de quickscan

 Vraag informatie: www.vca.nl

 Certificatie instelling 

 Audit

 Documentatiebeoordeling

 Implementatietoets

 Rapportage en motivatie

 VCO- certificaat

http://www.vca.nl/
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Score methodiek & certificatie-niveaus

 VCO kent mustvragen (M) en additionele vragen (A)

 Aan een vraag wordt voldaan wanneer alle 
minimumeisen van de vraag wordt voldaan

 VCO-certificatie kent 2 niveau’s:

• Geldigheidsduur 1 jaar (voldoet aan alle M 
vragen) 

• Geldigheidsduur 3 jaar (voldoet aan alle M-vragen 
en 20 A-vragen)

 Doelstelling: 

• geldigheidsduur 3 jaar 

1

Tot slot: Certificeren



Vragen, Discussie

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vca.nl/home/voor-opdrachtgevers.aspx&ei=APdQVKOUN5HTaKDtgBg&bvm=bv.78597519,d.d2s&psig=AFQjCNGOrZM194A4j_umEli2qAI2iBaz6g&ust=1414678652155265
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vca.nl/home/voor-opdrachtgevers.aspx&ei=APdQVKOUN5HTaKDtgBg&bvm=bv.78597519,d.d2s&psig=AFQjCNGOrZM194A4j_umEli2qAI2iBaz6g&ust=1414678652155265

