VGM Checklist Aannemers**

VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die
risicovol zijn of waarbij sprake zou kunnen zijn van risicovolle omstandigheden. Uiteindelijk is het de opdrachtgever die
bepaalt of u een VCA certificaat dient te hebben! Daarbij bepaalt u zelf op welk niveau u in stapt, VCA*, VCA** of zelfs
VCA-Petrochemie.

Aannemerij, bouw, industrie en alle werken waar aannemen en veiligheid voorop staan. Uiteraard ook alle diensten die daar in meer
of mindere mate bij betrokken zijn.
Het VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving.
Dikwijls vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werkplaatsen en projectplaatsen. Voorbeelden hiervan
zijn: werktuigbouwkundige activiteiten, bijv.: onderhoudswerkzaamheden en constructie; elektrotechniek en procesbesturing, bijv.:
onderhoud procesbesturingssystemen, onderhoud elektrische systemen en constructie; bouwkundige werkzaamheden;
civieltechnische activiteiten en overige technische diensten, zoals: isolatie (verwijderen/aanbrengen)- steigerbouw, industriële
stellingbouw, industrieel reinigen- stralen/conserveren/schilderen- verticaal transport, horizontaal transport, hefwerktuigen- brand- en
mangatwachten, veiligheidswachten- inspectiewerkzaamheden (röntgen etc.).
1. Is het certificaat werkelijk voor mij bedoeld?
2. Welk niveau (VCA *, VCA** of VCA-Petrochemie) moet ik kiezen?
3. Opstellen te nemen actiepunten voor uw VGM beheerssysteem
4. Uitvoeren actiepunten van uw VGM beheerssysteem
5. U kiest voor een certificatie instelling die het best bij u past.
Door het brede spectrum van activiteiten die Kiwa ontplooit is de kans groot dat Kiwa een prima match voor uw organisatie is. Er
wordt een zogenaamde fase 1 beoordeling gedaan. Hierbij wordt de documentatie beoordeeld en gekeken of uw management
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review en risico inventarisatie in orde is. Als dit in orde blijkt te zijn kan fase 2, het implementatie onderzoek plaats vinden. Door
middel van interviews en rondgang op de projecten wordt getoetst of uw gedocumenteerde systeem ook echt werkt. Als aan alle
doelstellingen en eisen van de VCA wordt voldaan wordt u voorgedragen voor het certificaat. Na positieve beoordeling wordt het
certificaat uitgereikt.
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