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Voorwoord
Voorwoord

Beste lezer,
Sta ons toe om even het woord tot u te richten met een voorstel voor
overeenkomst.
Informatie-uitwisseling is cruciaal om de veiligheid en gezondheid te
verzekeren van de verschillende werknemers die actief zijn op eenzelfde site en om hun activiteiten te coördineren. Die uitwisseling is dan
ook één van de kernelementen van contractorveiligheid in het algemeen en van VCA en BeSaCC in het bijzonder. Informatie is ook van
belang om alle actoren betrokken bij het VCA-systeem op de hoogte te
houden van nieuwe ontwikkelingen: de certificatie-instellingen en hun
auditoren, opleidingscentra en hun opleiders, examencentra, examinatoren, consultants, experts, overheden, opdrachtgevers, aannemers en
hun respectieve federaties en ook de werknemers zelf. Daarom willen
wij vanaf nu volgend cont®act met u aangaan.

Pagina 5

Het contract zelfst. naamw. Uitspraak: [kɔnˈtrɑkt] Officieel papier met
afspraken waaraan betrokkenen zich moeten houden.
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Wij van onze kant zullen met deze nieuwsbrief drie keer per jaar de
verschillende onderdelen van contractorveiligheidsmanagementsystemen belichten, met de nadruk op VCA en BeSaCC. We zullen ook onze
partners, de certificatie-instellingen en examencentra beurtelings in de
kijker plaatsen. We maken ruimte voor innovatieve praktijken en hulpmiddelen en we zullen onze ‘aandeelhouders’, de opdrachtgevers en
de aannemers, aan het woord laten om te getuigen over hun ervaringen. Van uw kant verwachten we dat u deze informatie consumeert en
aanwendt in uw dagdagelijkse werkzaamheden ongeacht uw plaats in
onze contractorveiligheidsketen. Wij vragen u ook om vragen te stellen,
indien nodig een kritische noot aan te brengen, kortom, een dialoog aan
te gaan om hier een medium met toegevoegde waarde van te maken.

Pagina 6 - 7

Hebben we een deal?

Pagina 10 - 11

Kris De Meester

Yvan Fieremans

Marc De Locht

Directeur		
Voorzitter
Voorzitter uitvoerend Comité
					van Deskundigen

De weg naar een
VCA-certificaat

Pagina 8
Het behalen van
een BeSaCC-attest

Pagina 9
Opleidingen staan centraal

Contractorveiligheid bij
BASF: een kwestie van
wij-gevoel

Pagina 12
BeSaCC-VCA Online

2

BeSaCC-VCA Cont®act Oktober 2014

Contractorveiligheid:
omdat het moet, omdat het loont
Bedrijven of organisaties die
aannemers inschakelen voor het uitvoeren van werkzaamheden, doen
dit best op een doordachte en veilige
manier. Ze zijn dit verplicht op basis
van de wetgeving welzijn op het werk.
Het investeren in een degelijke aanpak is bovendien rendabel, zowel voor
de opdrachtgever als de aannemer.

Opdrachtgevers, aannemers
en onderaannemers
Aangezien contractor-activiteiten extra risico’s
inhouden, zijn er in de wetgeving specifieke bepalingen voorzien. De wet welzijn op het werk (4
augustus 1996, BS 18 september 1996) wijdt afdeling 1 van hoofdstuk 4 aan Werkzaamheden
van werkgevers of zelfstandigen van buitenaf.
De bepalingen gelden zowel voor de werkgevers die de werkzaamheden laten uitvoeren
(opdrachtgevers) als de (onder)aannemers die
de werken komen uitvoeren. De aannemer heeft
een overeenkomst aangegaan met de werkgever om werkzaamheden uit te oefenen in zijn
inrichting (het bedrijfsterrein, site, installaties).
De onderaannemer heeft geen overeenkomst
met de initiële opdrachtgever maar wel met de
aannemer.

Contractor-activiteiten
brengen extra risico’s mee

Informatie, coördinatie en
opvolging = verplicht

Werken laten uitvoeren door (onder)aannemers
is kiezen voor gespecialiseerde partners die alle
kennis in huis hebben om deze goed, efficiënt
en veilig uit te voeren. Maar het brengt ook extra
risico’s met zich mee: meer mensen tegelijk op
de site, een complexere organisatie, andere dan
de normale standaardwerkzaamheden…. Wie
is verantwoordelijk voor wat? Ongevallen rond
contractor-activiteiten hebben vaak te maken
met misverstanden, een gebrekkige planning,
te weinig informatie over de risico’s, geen of
slechte instructies, onduidelijke afspraken, … En
als het niet tot een ongeval komt dan mag je
toch uitgaan van incidenten, vertragingen, verstoringen, schade,… Werken aan en investeren in
contractorveiligheid is daarom meer dan het
vermijden van ongevallen. Het brengt ook winst
met zich mee op andere vlakken. Een betere
coördinatie leidt immers tot een efficiëntere
werking.

De wettelijke verplichtingen slaan op het
geven van informatie, het coördineren van de
werkzaamheden tussen de verschillende partijen en het opvolgen van de aannemers (zie
kader). De wet welzijn vertrekt van het principe dat het de verantwoordelijkheid is van
de opdrachtgever om erop toe te zien dat alle
werkzaamheden in veilige en gezonde omstandigheden verlopen.
Daarom ook dat er in de verschillende fasen
duidelijke verplichtingen zijn opgelegd. Zo moeten afspraken over veiligheid en gezondheid op
het werk mee opgenomen worden in de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer
en is het uitwisselen van informatie primordiaal.
Verder moet de werkgever een passend onthaal
organiseren voor de werknemers van de (onder)
aannemers en nagaan of deze de nodige instructies hebben gekregen
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Onveilige aannemers weren
Het accent in de wetgeving ligt dus duidelijk op informatie en coördinatie. En dat
heeft uiteraard alles te maken met de problematiek van contractorwerk. De risicoverhogende factoren liggen vaak bij een gebrek
aan informatie-uitwisseling en slechte afspraken.
Maar de wetgeving gaat nog een stap verder. Niet enkel informeren en coördineren
zijn verplicht, de opdrachtgever moet ook
onveilige aannemers weren. Hij mag met
andere woorden geen opdrachten toevertrouwen aan aannemers waarvan hij kan
weten of vaststelt dat ze niet veilig werken.

BeSaCC-VCA biedt
duidelijk kader
De wet welzijn verplicht dus om onveilige
aannemers te weren maar geeft niet aan
op welke manier dat moet gebeuren. Het
spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige
zaak is want op welke manier krijg je duidelijkheid over de wijze waarop een aannemer
omgaat met veiligheid en gezondheid op
het werk? Eén van de mogelijkheden is door
enkel een beroep te doen op aannemers die
een label, attest of certificaat hebben dat
het toepassen van een veiligheidszorgsysteem aantoont. Systemen zoals VCA of BeSaCC bieden dus een antwoord. Aangezien
een aannemer het VCA-certificaat of BeSaCC-attest maar kan behalen mits hij
voldoet aan de opgelegde veiligheid- en gezondheidseisen, bieden ze een houvast voor
de opdrachtgever. Voor de aannemer heeft
het ook een duidelijke meerwaarde. Met het
certificaat kan hij immers aan de opdrachtgever bewijzen dat hij op een veilige en gezonde manier werkt.
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Iedereen wint
VCA reikt aan opdrachtgever en aannemer een instrument aan voor het organiseren van contractorveiligheid. Maar niet alleen dat. In een veeleisende en
concurrentiële markt kunnen aannemers met een
VCA-certificaat of BeSaCC-attest het verschil maken. Opdrachtgevers halen een kwalitatieve dienst

in huis en beschermen de veiligheid en gezondheid
van hun eigen werknemers. Het preventieniveau bij
de aannemer gaat erop vooruit met minder risico op
ongevallen of andere productiestoringen. Uiteindelijk
wint iedereen.

Verplichtingen van de aannemer

Verplichtingen van de
opdrachtgever
•

•

•
•

Informatie
geven
aan
de
aannemer: over de risico’s in zijn
inrichting en over de beschermings- en preventiemaatregelen zowel algemeen als voor
specifieke activiteiten of werkposten (voor zover relevant
voor de werkzaamheden van de
aannemer en de coördinatie). De
informatie over de eerste hulp,
de brandbestrijding en de evacuatie hoort hier steeds bij.
Nagaan of de werknemers van
de (onder)aannemers de nodige
instructies hebben ontvangen
om veilig en gezond te werken
binnen zijn inrichting.
Een specifiek onthaal organiseren voor de werknemers van
de (onder)aannemers.
De coördinatie organiseren tussen de verschillende partijen
(aannemers, onderaannemers,
eigen werknemers) die de
werkzaamheden uitvoeren voor
de werken zelf en voor de maatregelen op het vlak van welzijn op
het werk.

•

•

•

•

Er zorg voor dragen dat de
aannemers hun verplichtingen inzake het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van
hun werk die eigen zijn aan zijn
inrichting naleven.
Onveilige aannemers weren: de
opdrachtgever heeft de verplichting om aannemers te weren
waarvan hij kan weten dat zij de
verplichtingen uit de wet welzijn
niet naleven.
Een overeenkomst afsluiten met
elke aannemer waarin een aantal
specifieke verplichtingen inzake
welzijn op het werk zijn opgenomen.
Zelf de nodige maatregelen nemen indien hij vaststelt dat de
aannemer zijn veiligheidsverplichtingen niet of gebrekkig
naleeft.

•

•
•

•
•

Veiligheidsregels naleven: de verplichtingen inzake het welzijn van
de werknemers die in de inrichting
van de opdrachtgever zijn opgelegd,
naleven en doen naleven door zijn
eigen werknemers en door de onderaannemers.
Informatie doorgeven aan zijn
werknemers en aan de onderaannemers.
Informatie geven aan de opdrachtgever over de risico’s die de werken
die hij als aannemer gaat uitvoeren,
zullen of kunnen meebrengen.
Meewerken aan de coördinatie opgezet door de opdrachtgever.
Opmerking: Alle verplichtingen die
de opdrachtgever heeft ten opzichte
van een aannemer schuiven door
naar de aannemer als hij zelf een
onderaannemer inschakelt.

Schema - De wetgeving legt
verplichtingen op aan elke partij:
opdrachtgever, aannemers en
onderaannemers.

aannemer

Opdrachtgever

COÖRDINATIE
onderaannemer X
werknemers

werknemers

VCO

onderaannemer Y

VCA

Wederzijdse uitwisseling van informatie over risico’s
Informatie, opleiding en instructies van de eigen werknemers
Meer weten?
•
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Onthaal, en controle op de opleiding en instructies van de werknemers
van de (onder)aannemer(s)

lees de tekst van de wet welzijn:
www.werk.belgie.be
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VCA of BeSaCC
een oplossing voor elke situatie

Met het VCA-certificaat of het BeSaCC-attest kan een aannemer
aantonen dat hij werkt met respect voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Voor de opdrachtgever is het
een manier om een kwaliteitsvolle contractor in huis te halen
en om het werken met contractors in goede banen te leiden.
Maar, wanneer kies je nu voor VCA en wanneer is BeSaCC de
juiste oplossing?

Wat is VCA?
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en
milieu Checklist Aannemers. Een contractoronderneming kan het VCA-certificaat
behalen na doorlichting door een certificatie-instelling. De certificatie-instelling
gaat na of de aannemer de VCA-criteria
naleeft. In dezelfde familie als VCA zijn
ook nog VCO en VCU. VCO staat voor
Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist
Opdrachtgevers en is een certificaat voor
opdrachtgevers die werken met VCA-contractors. VCU is specifiek voor de uitzendsector en certificeert het veiligheidsbeheersysteem van uitzendbureaus.

Wat is BeSaCC?
BeSaCC staat voor Belgian Safety Criteria
for Contractors. Een onderneming kan het
BeSaCC-attest behalen na het indienen
van een dossier bij de Cel van Deskundigen. Deze experts gaan vervolgens na of
de aannemer met dit dossier aantoont dat
hij in orde is met de BeSaCC-voorwaarden.

VCA of BeSaCC?

BeSaCC

Voor aannemers en zelfstandigen die werkzaamheden
met minder belangrijke risico’s uitvoeren; voorbeelden
•
klassieke schoonmaak
•
schilder- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen
•
bouwkundige werkzaamheden in een niet-productie omgeving
•
tuinaanleg/groendiensten

VCA

Voor aannemers (geen zelfstandigen) die werkzaamheden uitvoeren met
verhoogd risico
of die werken in een risicovolle omgeving; voorbeelden:
•
werktuigbouwkundige activiteiten
•
elektrotechniek en procesbesturing
•
bouwkundige werkzaamheden
•
civieltechnische activiteiten
•
overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren, verticaal transport

VCU

Voor uitzendondernemingen die uitzendkrachten beschikbaar stellen
aan VCA-bedrijven.

VCO

Voor opdrachtgevers die werken met gecertificeerde VCA-aannemers.

niet voor

Studie-, project-, coördinatie of engineeringbureaus.
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Beide systemen sluiten bij elkaar aan en
staan onder toezicht van dezelfde organisatie, met name de vzw Contractor Safety Management (BeSaCC-VCA). De verschillende stuur- en overleggroepen van de
organisatie waken er ook over dat de criteria die aan de basis liggen van VCA en
BeSaCC gelijklopend blijven. Het gaat dus
zeker niet om concurrentiële labels. Integendeel. Soms kan een aannemer BeSaCC
ook gebruiken als opstap naar VCA. Het
grootste verschil tussen beide labels ligt
er in dat VCA een doorlichting van een certificatie-instelling vereist. Het is een meer
doorgedreven systeem en vooral bedoeld
voor aannemers die werkzaamheden
met een verhoogd risico uitvoeren of voor
werken die plaatsvinden in een risicovolle
omgeving. Voorbeelden zijn industriële
reiniging, steigerbouw, elektrotechnische
activiteiten en bouwkundige werkzaamheden. BeSaCC is dan vooral geschikt voor
werkzaamheden met minder belangrijke
risico’s zoals klassieke schoonmaak, schilder- en onderhoudswerkzaamheden aan
gebouwen en tuinaanleg.
Meer weten?
•

voor VCA, lees het artikel De weg naar
het VCA-certificaat.
www.besacc-vca.be/nl/content/hoe/
behaal-ik-een-vca-certificaat

•

voor BeSaCC, lees het artikel Het
behalen van een BeSaCC-attest
www.besacc-vca.be/nl/content/
BeSaCC-attest-behalen

5

de weg naar

een VCA-certificaat
Het VCA-certificaat omvat een
doorlichting van het beheerssysteem van een bedrijf op het
vlak van veiligheid, gezondheid
en milieu voor het uitvoeren
van werkzaamheden bij een
opdrachtgever. Een aannemer
die een certificaat wil behalen,
moet ervoor zorgen dat zijn beheerssysteem beantwoordt aan
de VCA-criteria, die zijn opgesteld
onder de vorm van vragen.
VCA heeft drie niveaus
Het VCA-certificaat kent drie niveaus. VCA*
is het eerste – en minst geavanceerde
– niveau. De criteria die voor dit niveau
gehanteerd worden, slaan vooral op de
directe beheersing van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Voor het tweede
niveau, VCA**, gelden bijkomende criteria
die ook kijken naar de structuren en het beleid inzake veiligheid en gezondheid op het
werk. Een voorbeeld van een beleidscriterium dat enkel geldt voor VCA** is de actieve betrokkenheid van de bedrijfsleiding.
In de praktijk is VCA* vooral bestemd voor
onderaannemers, terwijl hoofdaannemers
dan weer best over een VCA** beschikken.
Tot slot is er nog VCA-Petrochemie. Dit
certificatieniveau is enkel vereist voor bedrijven die werken verrichten aan (petro)
chemische installaties. In hoofdzaak gaat
het om grote contractors die werken met
onderaannemers en complexe projecten
uitvoeren. Voor deze aannemers gelden
naast de VCA**-criteria nog specifieke criteria gericht naar de petrochemie.
De VCA-criteria zijn geformuleerd onder de
vorm van een vraag, een doelstelling en bijhorende minimumeisen (zie kader op blz. 8
voor een voorbeeld). Een VCA-vraag wordt
enkel positief beoordeeld indien aan alle bijhorende minimumeisen en de doelstelling
is voldaan en ook de bijhorende documenten positief geëvalueerd zijn.
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Eerst zelf aan de slag
Het VCA-certificaat wordt toegekend na
een beoordeling (audit) door een certificatie-instelling. Een contractorbedrijf moet
dus een certificatie-instelling aanspreken
om te controleren of het bedrijf voldoet
aan de VCA-criteria. Voor het zover is,
heeft de aannemer zelf al een hele weg
afgelegd. Je kan als aannemer best eerst
zelf nagaan wat al in orde is en wat niet.
Vaak gebeurt dit onder begeleiding van
een consultant die een aannemer met
raad en daad bijstaat. Op die manier wordt
de organisatie qua veiligheid en gezondheid reeds grondig bekeken en verbeterd.
Pas als dit proces achter de rug is kan de
certificatie-instelling langskomen voor de
initiële audit.

Beoordeling
De certificatie-instelling vaardigt een auditor en indien nodig bijkomende deskundigen af naar het contractorbedrijf. De auditor gaat zowel naar werklocaties als naar
het bedrijf zelf. De audit gebeurt op basis
van observaties, controles, gesprekken
en een onderzoek van de documentatie.
Niet enkel met de verantwoordelijken van
het contractorbedrijf, maar ook bij operationele medewerkers en leidinggevenden
wordt nagegaan op welke wijze veiligheid
en gezondheid geïntegreerd is en of alles
correct wordt toegepast. De auditor maakt
nadien een rapport op met voor elke vraag
van de VCA zijn vaststellingen en onderbouwingen. Na een grondige controle van
dit rapport door de VCA-coördinator van
de certificatie-instelling volgt een advies
over het al dan niet toekennen van het certificaat. Het is uiteindelijk de bevoegde persoon van de certificatie-instelling die het
besluit over de certificatie neemt.

Geldig voor drie jaar

Voor wie?

Welke criteria?

VCA*

Gericht op de directe beheersing van veiligheid en gezondheid
tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer,
zonder inschakeling van onderaannemers.

alle 24 VCA* mustvragen

VCA**

Gericht op de directe beheersing van veiligheid en gezondheid
tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, en
op de preventiestructuur (beleid en structuren inzake veiligheid,
gezondheid en milieu, verbetermanagement).

alle 33 VCA** mustvragen - minimaal
6 van de 14 aanvullende vragen

VCA

Gericht op de directe beheersing van veiligheid en gezondheid
tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op
de preventiestructuur (beleid en structuren inzake veiligheid,
gezondheid en milieu, verbetermanagement), en op specifieke
aanvullende eisen voor de petrochemie.

alle 43 VCA-Petrochemie mustvragen
- minimaal twee
van de 4 aanvullende vragen

Petrochemie
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In principe is het VCA-certificaat drie jaar
geldig. Wel vinden er jaarlijks tussentijdse
audits plaats en na drie jaar volgt dan de
herhalingsaudit om uit te maken of het certificaat kan verlengd worden. In geval van
problemen kan de certificatie-instelling het
certificaat schorsen of nietig verklaren.
Meer weten?
•

www.besacc-vca.be/nl/content/
hoe-behaal-ik-een-vca-certificaat
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Het behalen
van een BeSaCC-attest

Net zoals bij VCA omvat het BeSaCC-attest een doorlichting van het beheerssysteem van een bedrijf op het
vlak van veiligheid, gezondheid en milieu voor het uitvoeren van werkzaamheden bij een opdrachtgever. De
manier van beoordelen is echter verschillend. Bij BeSaCC gebeurt dit op basis van een dossier tegenover
een audit bij VCA. In tegenstelling tot VCA kunnen ook zelfstandigen een BeSaCC-attest behalen.

Voldoen aan de
BeSaCC-criteria
Om een BeSaCC-attest te behalen moet
een aannemer voldoen aan de 24 BeSaCC-criteria. Deze criteria behandelen
het beheerssysteem inzake veiligheid en
gezondheid op het werk. Elk criterium is
uitgedrukt als een vraag. Elke vraag is
verder onderbouwd met bijhorende minimumeisen en documenten (zie kader
voor een voorbeeld van een criterium). De
vragen die gehanteerd worden in de BeSaCC-criterialijst zijn ook terug te vinden
in de VCA-criteria. Het zijn vooral vragen
die peilen naar de directe veiligheidszorg
bij de activiteiten op de werkvloer. De minimumeisen zijn echter aangepast aan de
doelstellingen van BeSaCC.

Dossier indienen
Een aannemer kan maar in orde zijn
met een BeSaCC-criterium als aan alle
bijhorende minimumeisen voldaan is. Om
dat te bewijzen, moet de aannemer een
dossier indienen. In dit dossier voegt de
aannemer de gevraagde documenten toe
en andere bewijsstukken die aangeven op
welke wijze hij voldoet aan de BeSaCC-criteria.
Belangrijke voorwaarde is ook dat het beheerssysteem reeds enige tijd, minimaal
drie maanden, geïmplementeerd is. Net
opgestarte zorgsystemen laten immers
weinig beoordeling toe.

Experten beoordelen
Het dossier wordt beoordeeld door een
groep van experten (Cel van Deskundigen).
Soms beslist de Cel van Deskundigen om
eerst een expert ter plaatse te sturen om
bijkomende informatie op te vragen.
Na de beoordeling volgt de beslissing door
de Cel van Deskundigen. De Cel kan het
attest toekennen (positieve beslissing),
aanvullende stukken opvragen (uitgestelde beslissing) of het attest niet toekennen
(negatieve beslissing).

Kader – Voorbeeld van een BeSaCC-criterium/VCA-criterium. Elke vraag is uitgewerkt in een doelstelling,
minimumeisen en ondersteunende documenten.

Permanente evaluatie door
opdrachtgevers
Het BeSaCC-attest geldt voor drie jaar
maar gedurende deze periode is er een
permanente evaluatie door opdrachtgevers. Deze evaluatie op basis van een
checklist gaat na of de BeSaCC-criteria
ook in de praktijk toegepast worden. Het
betrekken van de opdrachtgevers heeft
het onmiskenbare voordeel dat het veiligheidszorgsysteem van de aannemer
bekeken wordt op het terrein en vanuit de
ogen van de opdrachtgever. Belangrijk is
immers op welke wijze de aannemer zijn
werkzaamheden uitvoert, communiceert,
coördineert, zijn werknemers aanstuurt, …
en dan zijn de ervaringen van de opdrachtgever cruciaal.
Bij negatieve bevindingen vraagt de Cel van
Deskundigen om corrigerende maatregelen. Indien de aannemer de gevraagde
maatregelen niet (voldoende) of niet tijdig
uitvoert, kan het BeSaCC-attest ingetrokken worden.

VCA vraag 2.4. – BeSaCC vraag 2.3.

Worden de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen gratis
ter beschikking gesteld, onderhouden en omgeruild?
Doelstelling
Medewerkers voorzien van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
ter voorkoming van letsel/beroepsziekte.

Minimumeisen
•
•
•
•

Documenten
•
•
•

Meer weten?
•
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Het verstrekken van PBM is gebaseerd op de in de risicoanalyse genoemde beheersmaatregelen
Medewerkers beschikken over de
juiste PBM
De verstrekking, incl. onderhoud/omruil, is gratis
Richtlijn voor het geven van gebruiksinstructies

Lijst van ter beschikking te stellen/
beschikbaar gestelde PBM
Richtlijn voor geven van gebruiksinstructies
Gebruiksinstructies

Opleidingen

staan centraal
Wie de VCA-criteria bekijkt, kan er niet omheen: opleidingen spelen een belangrijke
rol. Alleen als alle betrokkenen, van hoog tot
laag, over de nodige kennis en vaardigheden
beschikken, is het mogelijk om veiligheid en
gezondheid op duurzame wijze te integreren
in het beleid en de activiteiten. VCA voorziet
verschillende types opleiding en legt eisen op
voor de inhoud en voor de examens.

Alle operationele
medewerkers en
leidinggevenden: kennis over
veiligheid
Alle operationele medewerkers en leidinggevenden van een VCA-bedrijf moeten door een VCA-diploma aantonen dat
ze over de vereiste veiligheidskennis beschikken. Voor de werknemers spreken we
over ‘basisveiligheid’ (B-VCA) en bij de leidinggevenden gaat het om ‘veiligheid voor
operationeel leidinggevenden’ (VOL-VCA).
Het diploma is 10 jaar geldig en kan enkel
behaald worden door te slagen in een examen bij een erkend examencentrum.

Wat houdt de opleiding in?
De inhoud van de opleiding is gericht op
het verwerven van een brede algemene
kennis over veiligheid, gezondheid en
welzijn op het werk. Op die manier krijgen
de cursisten informatie mee over een ruim
aantal onderwerpen, bruikbaar in verschillende situaties.

Is de inhoud voor
leidinggevenden en
medewerkers hetzelfde?
De inhoud van de cursus voor leidinggevenden is uitgebreider dan deze voor
de medewerkers. Van leidinggevenden
wordt immers verwacht dat ze toezicht
kunnen houden op het terrein en zorgen
voor een veilige uitvoering van het werk.

De cursus is meer doorgedreven en bevat
bijkomende informatie over preventie-concepten, beleidsmatige aspecten en wat
van leidinggevenden wordt verwacht.

Wat moeten cursisten
kennen voor het examen?
De vereiste kennis zowel voor operationele
medewerkers als voor leidinggevenden is
vastgelegd in eind- en toetstermen. Een
eindterm geeft aan welke kennis verwacht
wordt van de cursist en de toetsterm beschrijft deze kennis in detail. Het zijn de
toetstermen die de basis vormen voor de
examenvragen. De eind- en toetstermen
zijn beschikbaar via de BeSaCC-VCA website. Voor elk van de doelgroepen – operationele medewerkers en operationele leidinggevenden – is een opleidingshandboek beschikbaar.

Waar kan de opleiding
gevolgd worden?
Voor het volgen van de opleiding zijn er
geen opgelegde spelregels. Dat wil zeggen dat alles mogelijk is: van zelfstudie
over een bedrijfsinterne opleiding door de
preventieadviseur of een andere expert
tot een training in een opleidingscentrum.
BeSaCC-VCA biedt echter verschillende

hulpmiddelen aan zoals een officieel cursushandboek, e-learning programma’s
en proefexamens. Na de opleiding moet
wel een examen afgelegd worden via een
erkend examencentrum om het VCA-diploma te behalen.

Alle medewerkers in
risicovolle taken: kennis en
vaardigheden
Risicovolle taken mogen enkel uitgevoerd
worden door bekwame personen. Risicovolle taken zijn werkzaamheden die een
verhoogd risico inhouden omwille van de
gebruikte uitrusting, de werkmethoden
of de omstandigheden. Voorbeelden zijn
het werken in besloten ruimten of het
aanslaan van lasten. Om uit te maken of
een taak al dan niet risicovol is, wordt een
risicoanalyse uitgevoerd.
Voor VCA-bedrijven geldt de verplichting
om aan te tonen dat medewerkers die risicovolle taken uitvoeren hiervoor specifiek
zijn opgeleid volgens de eisen vastgelegd
in het “Register van Risicovolle Taken”.
Voor werken in de petrochemie is voor een
aantal risicovolle taken een toetsing in een
erkend examencentrum verplicht.

Meer weten?
•
•

Aanbieders van opleidingen en examencentra: www.besacc-vca.be/nl/zoekopleidingen
Register risicovolle taken: www.besacc-vca.be/nl/content/info-risicovolle-taken
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Contractorveiligheid bij BASF
een kwestie van wij-gevoel

Aan het woord is Marc De Locht,
preventieadviseur
contractormanagement bij BASF en voorzitter van het uitvoerend comité
van BeSaCC-VCA. Hij vertelt uitgebreid over hoe BASF op een
geïntegreerde en veilige manier werkt met contractors. En
al gauw blijkt dat BASF daarbij
resoluut kiest voor een doorgedreven samenwerking. Want
als het over veiligheid gaat, zegt
Marc De Locht, is er geen wij of
zij. Dan telt enkel het wij-gevoel.
Contractorveiligheid is een
must
Bij BASF komen heel wat contractors over
de vloer. Gemiddeld zijn er zo’n 40 raamcontractorfirma’s (contractors met een
langlopende overeenkomst) aan het werk
of dagelijks ongeveer 1500 contractormedewerkers. Ter vergelijking: BASF telt
zelf ca. 3000 medewerkers. Naast de langlopende contractors komen er ook vaak
contractors voor kortere overeenkomsten
die specifieke, specialistische opdrachten
uitvoeren tijdens afstellingen of stilstanden. Dergelijke stilstanden of shutdowns
vergen een doorgedreven voorbereiding
aangezien vele contractorfirma’s, al dan
niet vertrouwd met het terrein, op een zeer
korte termijn en met vele mensen op een
dichtbevolkte plaats werken moeten uitvoeren. Op bepaalde piekmomenten kan
dit oplopen tot 3000 à 3500 per dag. Daarom is het een must om goed samen te
werken met alle contractors én om de lat
op vlak van veiligheid hoog te leggen.

Kiezen voor een
VCA-contractor
Die zorg voor een veilige en goede samenwerking begint al bij de keuze van de contractor. Vooraleer een contractor bij BASF
begint, is er reeds een heel voorbereidingsproces doorlopen. Dat start met een
duidelijke eisenbundel. De eisenbundel
wordt voorbereid door de aankoop, de
preventie en de vakdienst in kwestie, bv.
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bedrijfsingenieur. Op basis van de eisenbundel wordt gekeken welke contractors
in aanmerking komen en na een pre-selectie volgt een short-list. De contractors op
deze lijst worden aan een grondig onderzoek onderworpen. Marc De Locht: “Bij elk
van deze contractors voeren we een audit
uit. We gaan met minstens 3 personen ter
plaatse en bekijken alle aspecten zowel
vanuit het perspectief van preventie, de
aankoop als vaktechnisch. We voeren
gesprekken met het management maar
gaan ook op een montage- of werkplaats
kijken want enkel op die manier kan je te
weten komen hoe tastbaar de veiligheid
op het terrein is. En het klopt, deze preaudits vragen veel tijd maar dat loont. De
inspanningen die we in die fase leveren,
renderen volop tijdens de uitvoering van de
werken. Een goede en doordachte keuze
vermijdt problemen. Trouwens, het feit dat
we VCA in dit proces geïntegreerd hebben,
vergemakkelijkt de zaken aanzienlijk. Voor
de meeste contracten eisen we een VCA
Petrochemie. Door te werken met VCA
verloopt het keuzeproces een stuk vlotter.
De VCA-eisen zijn helder en we weten ook
op welke wijze de eisen getoetst worden.
Dat geeft ons een duidelijk inzicht en vertrouwen in het veiligheidsbeheersysteem
van de contractor”.

Leren van je contractor
Om de samenwerking in de praktijk te
brengen, vindt er zes weken voor de aanvang van de werken een start-werkvergadering plaats. De meeting gaat uitgebreid in op hoe de medewerkers onthaald zullen worden, welke persoonlijke
beschermingsmiddelen vereist zijn, welke
veiligheidsprocedures van toepassing zijn,
welke talen worden er gebruikt in de communicatie, enz. Marc De Locht benadrukt
dat zo’n start-werkvergadering zeker geen
eenrichtingsverkeer is. “We luisteren net zo
goed naar de contractor. Het is trouwens
belangrijk om zoveel mogelijk informatie
van beide kanten op te doen. Bepaalde
vaktechnische kennis en informatie over
risico’s die gepaard gaan met zijn eigen activiteiten zitten enkel bij de contractor. Het
is dan ook belangrijk om van bij het begin
de communicatie in de twee richtingen te
voeren. Als opdrachtgever kan je ook iets
leren van je contractor”.

Onthaal op het terrein

De dag dat de contractormedewerkers bij
BASF aankomen, krijgen ze eerst een instructie over veiligheid en gezondheid op
het werk. Daarna volgt een test en enkel de
medewerkers die daarvoor slagen mogen
het terrein daadwerkelijk betreden. Marc
De uiteindelijke keuze voor de contractor
De Locht: “Een systeem dat in de praktijk
wordt na advies van preventie gemaakt
goed werkt. De contractormedewerkers
door de betrokken vakdienst en de aan
beschikken doorgaans over de basiskoop. “Een logische manier van werken,”
opleiding
VCA
en
weten waarover het
gaat. Het is dan ook
Planning
niet bedoeld als struikelblok maar wel als
Strategie
Keuze: eisen, lastenboek, pre-audit
een noodzakelijke opVerbeterplan
Contract
frissing en het meeCorrigerende maatregelen
Startwerk vergadering
Onthaal, Kick-off meeting
geven van de belangrijke veiligheidsregels
Bijsturing
Uitvoering
op het terrein”.
Werkvergunningen
Rondgangen

Rapportering

De werken zelf kunnen
pas beginnen na een
Evaluatie
kick-off meeting. Marc
De Locht benadrukt
Geïntegreerd contractormanagement – BASF model
dat daarvoor belang(vereenvoudigde voorstelling)
rijke redenen zijn. “Op zo’n meeting kan
je mensen van het terrein en vooral
dan de toezichters, samenbrengen.
vindt Marc De Locht. Het advies van preTenslotte is het aan deze mensen om de
ventie weegt ook sterk door. Elke eisenuitvoering van de werken in goede banen
bundel bevat ook knock-out eisen en die
te leiden. Het maken van goede afspraken
gaan bijna allemaal over veiligheid en gedoe je dus best met hen”.
zondheid op het werk. Dus als een contractor aan 1 van die knock-out eisen niet
voldoet, dan komt hij niet verder in aanmerking”.
Bonus-malus

Leren uit ongevallen

Overlegplatform

Melden onveilige situaties
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Permanente dialoog

Wissel fakkelkoppen bij de
turnaround van
de steamcracker-installatie in
2013. Een knap
staaltje samenwerking tussen
BASF en haar
contractoren.

Extra ogen zien meer

Belonen werkt

Eens de overeenkomsten afgesloten zijn,
is een goede opvolging en samenwerking nodig. Bij BASF hebben ze hiervoor
verscheidene structuren opgezet, onder
meer een periodiek samenwerkingsplatform. Aan dit platform nemen niet alle
contractors deel. Er wordt gewerkt met
vertegenwoordigers vanuit de verschillende disciplines (stellingbouw, industrieel
reinigen, transport en kraanwerk…). Op
het samenwerkingsplatform komen alle
onderwerpen i.v.m. preventie, kwaliteit en
contractormanagement aan bod. De contractors van elke discipline hebben daarna een eigen overlegmoment. En op die
manier stroomt de informatie zeer gericht
naar alle betrokkenen. Ook specifieke vragen, knelpunten of ideeën uit die specifieke
overlegmomenten vloeien terug naar het
algemene samenwerkingsplatform. Het
zijn bij wijze van spreken communicerende vaten.

Elke contractor wordt ook geëvalueerd.
Daarvoor wordt er onder meer gewerkt
met een rapportering waarin de contractor opsomt wat er is gepresteerd (bv. hoe
vaak heeft het management een rondgang
gedaan) en aangeeft welke vooruitgang er
binnen zijn eigen veiligheidswerking op de
site gemaakt is. Voor het meten van de
vooruitgang zijn er safety performance
indicatoren afgesproken. Contractors die
goed presteren doen bovendien hun voordeel. BASF werkt immers met een bonus
malussysteem. Marc De Locht: “als een
contractor goed presteert op vlak van veiligheid dan hangt daar een voordeel aan
vast. Hij krijgt dan een bonus om in veiligheid te investeren. Daar tegenover staat
dat een contractorfirma die ondermaats
presteert, een malus meekrijgt en een financieel nadeel lijdt. Gelukkig mogen we
doorgaans alle contractors een bonus
geven”.

Om veiligheid permanent onder de aandacht te houden is er echter meer nodig.
Alle systemen en structuren ten spijt, blijft
de alertheid op het terrein zeer belangrijk.
En daar schuilt het gevaar precies in als je
werkt met zeer doorgedreven systemen.
Marc De Locht: “je moet iedereen voortdurend scherp houden. Je mag nooit het
idee krijgen dat er niets kan mislopen, ook
al werk je met een grondig beheerssysteem. Daarom vinden we het melden van
onveilige situaties zo belangrijk. We zetten
onze eigen mensen maar ook de contractormedewerkers aan om alle onveilige
situaties of -handelingen te melden. Ongeveer 1500 contractormedewerkers op
het terrein, dat zijn 3000 extra ogen. Daar
kunnen we maar beter gebruik van maken.
We hebben trouwens een erkenningssysteem uitgebouwd rond de meldingen
en dat werkt zeer goed. Door de positieve aandacht krijgen we meer en betere
meldingen binnen”.

Opdrachtgever? VCO!
Het VCA-beheerssysteem zit volledig geïntegreerd in het contractormanagement
van BASF. Voordeel is ook dat alle contractors op die manier een gelijkaardig
systeem hebben en werken met dezelfde
concepten en opvattingen. Kortom: iedereen spreekt dezelfde taal. Bij BASF hebben
ze dit verder doorgetrokken want ze hebben als opdrachtgever zelf de bewuste
keuze gemaakt voor een VCO-certificaat.
Marc De Locht: “Als opdrachtgever mag je
zelf niet aan de kant blijven staan. Ook al
heb je reeds een beheerssysteem vanuit
je eigen organisatie, uit VCO haal je ongetwijfeld iets extra als je met VCA-contractors werkt. Je kan het vergelijken met
een usb-stick die je in een computer stopt.
Dat kan ook maar werken als de apparatuur op elkaar is afgestemd. Door VCA te
koppelen aan VCO wordt de connectie
beter. Je versterkt bovendien de betrokkenheid. Wat je een ander oplegt moet je
ook zelf waarmaken”.

Het is vanuit dit engagement dat Marc
De Locht ook bewust gekozen heeft om
volmondig in te gaan op de vraag om
voorzitter te worden van het uitvoerend
comité van BeSaCC-VCA. “BASF vindt
het belangrijk om mee verantwoordelijkheid op te nemen en een bijdrage
te leveren. Door het samenbrengen
van alle betrokken partners, niet alleen aannemers maar ook experten,
vakorganisaties en federaties en met
hen allen over veiligheidsthema’s te
spreken, te discussiëren en te overleggen kan je ook samen zoeken naar
oplossingen. Het is en blijft belangrijk
dat VCA een systeem is, uitgewerkt
door de mensen op het terrein. Dat verhoogt het draagvlak en vormt de kracht
van het systeem omdat het beantwoordt aan reële behoeften. Dat neemt
niet weg dat we onszelf permanent in
vraag moeten stellen. Verbeteringen
zijn steeds mogelijk en ook daar is het
goed om dat te doen vanuit de praktijk en in permanente dialoog met alle
betrokkenen. Als je op het terrein rond-

Foto: Norbert Maes

kijkt, kan je ook alleen maar vaststellen
dat VCA een enorme bijdrage heeft geleverd aan het veiligheidsniveau. Sinds
de invoering van VCA is de contractorveiligheid er met rasse schreden
op vooruit gegaan. Je kan werkelijk
spreken van een mindshift. Het heeft
zeker inspanningen gevraagd maar de
voordelen zijn duidelijk merkbaar. Niet
enkel op veiligheid maar ook op het vlak
van efficiëntie. En dat is vooral te wijten
aan de sterke punten van VCA: glasheldere vastgelegde minimumeisen
en doelstellingen omtrent opleidingen
van medewerkers, aankoop en keuring
van arbeidsmiddelen, betrokkenheid
van het management, beschikbare
veiligheidsdocumenten
(VGM-plan,
risicoanalyse), veiligheidstools (LMRA/
toolbox), het implementeren van gedrag en veiligheidsbewustzijn, kortom
een hele systematische veiligheidsaanpak en een permanente dialoog tussen
opdrachtgever en contractor. Daar mogen we best met alle betrokken partijen
fier op zijn maar ik vind het even belangrijk om dit ook in de toekomst verder
waar te maken en nog te verbeteren”.

Foto: BASF
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BeSaCC-VCA online
www.besacc-vca.be Met 1 klik naar de juiste informatie!
Overzichtelijke homepagina met een onmiddellijke toegang tot de verschillende rubrieken.
Alle basisinformatie samengebracht en onderverdeeld via gebruiksvriendelijke menu’s
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