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Contractormanagement

Voorwoord

betrokkenheid is de sleutel bij VINCI Energies

Voorwoord

Inhoud
Pagina 3 - 5
VCA helpt psychosociale risico’s verminderen
Als u dit leest, is de kans groot dat u deel uitmaakt van de vele duizenden
bezoekers aan Secura. Ook wij zijn weer aanwezig op de grootste expo
op het vlak van veiligheid en gezondheid in België. Op onze stand staan
we klaar om al uw vragen over VCA, BeSaCC of contractorveiligheid in het
algemeen te beantwoorden. In een ontspannen atmosfeer, dat spreekt
vanzelf. Met de nadruk op ontspanning. Want jammer genoeg zit er regelmatig spanning op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer. En die
spanning kan leiden tot stress en uiteindelijk tot incidenten en ongevallen.
De oorzaken kunnen gevonden worden op het vlak van de uitvoeringstermijnen, onduidelijke opdrachten, geen of gebrekkige informatie-uitwisseling, administratieve rompslomp, gebrekkige coördinatie. Voeg daarbij
soms ook nog de aanwezigheid van andere partijen op het terrein voor wie
geen of andere regels lijken te gelden en je hebt een explosieve cocktail.
Het beheersen van psychosociale risico’s in het algemeen en preventie
van stress in het bijzonder zijn het onderwerp van een lopende Europese
campagne met activiteiten in alle lidstaten. Met onze organisatie zijn we
partner van die campagne en we vragen daarom uw bijzondere aandacht
voor het thema. Contractorveiligheid behelst meer dan het beheersen van
veiligheidsrisico’s. Ook de omstandigheden en de voorwaarden waaronder
de werkzaamheden plaatsvinden, hebben een grote impact op hoe de
werknemers hun job doen. De remedie is gekend, maar niet eenvoudig in de
praktijk te brengen: de juiste man/vrouw op de juiste plaats, met de juiste
competenties, een takenpakket dat daarbij aansluit, duidelijke opdrachtomschrijvingen en de benodigde middelen en ondersteuning om dat alles
tot een goed einde te brengen. Elk element afzonderlijk zit vervat in de VCAeisen, maar op het vlak van de onderlinge samenhang valt nog wel een en
ander te doen. Iets om mee te nemen naar de onderhandelingstafel nu de
discussies over een nieuwe versie van de VCA zich op gang trekken? Wat
ons betreft zeker wel! De geplande ontmoetingen met onze Nederlandse
collega’s onder de welluidende titel ‘heisessies’ zullen richtinggevend zijn.
Of de hierboven geschetste benadering er ‘geheid’ ingaat, komt u te weten
in een volgende versie van Cont®act!
Kris De Meester

Yvan Fieremans

Marc De Locht

Directeur		
Voorzitter
Voorzitter Uitvoerend Comité
					van Deskundigen
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Wie contractor of aannemer zegt,
denkt misschien onwillekeurig aan
het kleine bedrijf dat door het grote
wordt ingeschakeld, maar in het
geval van VINCI Energies gaat die vergelijking niet op. Het bedrijf mag
gerust een multinational genoemd
worden, maar door hun activiteiten
zijn de VINCI Energies-medewerkers
vaak werkzaam op de bedrijfssites
van andere bedrijven. “En bij VINCI Energies vinden we het belangrijk dat dit
op een veilige en gezonde manier verloopt,” vertelt Jean-Pierre Partoens,
Senior Safety Manager. Betrokkenheid is daarbij het sleutelwoord, zowel voor hun eigen werknemers als
tussen opdrachtgever en contractor.
Draagvlak voor VCA
VINCI Energies telt wereldwijd 63000 medewerkers in meer dan 50 landen. In België alleen al stelt VINCI Energies 2000 mensen
tewerk en werkt onder vijf merknamen:
Actemium, Axians, Cegelec, Omexom en
VINCI Facilities. Het bedrijf levert diensten op het vlak van elektrische energie,
klimaatregeling en thermische engineering, mechanical engineering, automatisering, informatie- en communicatietechnologie.
Senior Safety Manager van VINCI Energies
Europe, Jean-Pierre Partoens, weet als geen
ander hoe het er aan toe gaat op het vlak
van preventie en hoe de relatie tussen contractor en opdrachtgever in elkaar zit. Hij is
ook van bij het begin betrokken geweest bij
het VCA-gebeuren in België en heeft zelf mee
geijverd voor de uitbouw van VCA tot het systeem dat we vandaag de dag kennen. “Destijds, en dan hebben we het over meer dan 20
jaar geleden”, vertelt Jean-Pierre Partoens,
“heb ik vanuit Cegelec NV een testcase opgezet voor VCA. Die eerste ervaringen waren zeker positief maar we hebben daar ook
ontzettend veel uit geleerd. VCA gaat tenslotte
over de praktijk en heel veel dingen kan je pas
leren door ze in de praktijk te doen. BovenBeSaCC-VCA Cont®act Maart 2015
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dien vond ik toen, en dat vind ik nog altijd,
dat VCA tweerichtingsverkeer vergt tussen
opdrachtgever en contractor. Het was dus
erg belangrijk dat van bij het begin contractors betrokken waren bij het opzetten
van het systeem. Enkel op die manier
kan je een draagvlak bekomen en ervoor
zorgen dat VCA aanvaard wordt op het
terrein.”

Overleg werkt
Alle VINCI Energies merken in België hebben een VCA** certificaat. Actemium, dat
hoofdzakelijk in de industrie werkzaam is,
maar ook Cegelec Fire Solutions hebben
een VCA-Petrochemie certificaat. De reden daarvoor is dat ze veel in de petrochemische sector werken en vanuit die hoek
klinkt vaak de eis voor een VCA-petrochemie. Dat bevestigt volgens Jean-Pierre
Partoens dat VCA nog altijd een systeem
is dat sterk opgelegd wordt door de klant:
“De klant bepaalt de eisen en als contractor moet je daar op ingaan. Wat ik vooral
jammer vind is dat daarbij te weinig geluisterd wordt naar de contractor. Soms
vragen klanten, zonder verder na te denken, een VCA-certificaat aan hun contractor.
Heel veel aankoopdiensten hebben totaal
geen idee waar VCA voor staat, waarom
zo’n certificaat belangrijk is, wat er schuil
gaat achter het certificaat,… Ze noteren
gewoon de eis op de bestelbon en klaar
is kees. Op die manier kan het gebeuren
dat je een VCA-certificaat nodig hebt om
het gras te mogen maaien op het grasveld
voor een kantoorgebouw.”
Hij geeft aan dat dit één van de moeilijkheden is waarmee je als contractor geconfronteerd wordt: “De eerste contact- en
aanspreekpunten zijn vaak de aankoopdiensten of technische mensen zoals projectingenieurs. Dat maakt het niet altijd
makkelijk om tot een constructieve dialoog te komen. Uit ervaring weten we dat
het beter werkt indien opdrachtgevers en
contractors in overleg werkzaamheden
plannen, bespreken, … en meteen ook afspraken maken over hoe dat op een veilige
en gezonde manier moet gebeuren. Zo’n
dialoog vergt inzicht in elkaars activiteiten
en de risico’s die daarmee gepaard gaan.
De beste resultaten op het terrein kunnen we boeken in die situaties waar we
als contractor betrokken worden. En vaak
vergt dat een intense coördinatie tussen
de preventiediensten van de opdrachtgever en de contractor.”

Contractors zijn specialisten
Samenwerken betekent daarom niet hetzelfde doen. Goed luisteren en leren van
elkaar is veel efficiënter. Jean-Pierre Partoens: “Als er iets is veranderd de laatste
jaren dan is het wel dat contractors veel
mondiger zijn geworden. Dat is maar
goed ook. Ieder heeft zijn specialisatie
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en ik vind dat we dat gerust in de verf
mogen zetten. De opdrachtgever is deskundig in productie en wij als contractor hebben dan weer alles in huis om bijvoorbeeld de bouw en het onderhoud van
een installatie tot een goed einde te brengen. Precies door dingen samen te doen
kan je ook echt iets veranderen. Daarom
vind ik het zo belangrijk dat er tweerichtingsverkeer is tussen de opdrachtgever
en de contractor. De kennis en de expertise van de contractor zijn essentieel en
door naar de contractor te luisteren kan
een opdrachtgever efficiënter werken.
Een voorbeeld is een informatievergadering die een opdrachtgever organiseert
naar aanleiding van een shutdown. Dat is
zeker noodzakelijk en op zich een goede
zaak maar, soms maken we het mee dat
er tijdens zo’n vergadering enkel ruimte
is voor de informatie van de opdrachtgever. En dat is zeer jammer, meer nog,
het is een gemiste kans. Uit ervaring
weten we dat bij projecten die het beste
lopen, er geluisterd wordt naar de contractors en dat er bovendien ruimte wordt
gelaten om een overleg op te zetten tussen contractors die gelijkaardige activiteiten uitvoeren. Een opdrachtgever die
zorgt voor steun en coördinatie tussen
alle contractors die bijvoorbeeld elektriciteitswerken moeten uitvoeren, kan erop
rekenen dat ze onderling degelijke afspraken maken, ervaringen delen en informatie
uitwisselen. Partnership, overleg en openheid zijn cruciaal.”

VCA & VCO

Beleid uitbouwen

Het moge duidelijk zijn, voor Jean-Pierre
Partoens staat of valt alles met een goede
samenwerking tussen de verschillende betrokkenen en daarom is hij ook een pleitbezorger van VCO. Jean-Pierre Partoens:
“Persoonlijk vind ik het jammer dat VCO
nog niet zo is ingeburgerd als VCA. Ik zou
het een goede zaak vinden als de opdrachtgever zichzelf VCO oplegt. Het geeft een
beter inzicht in de samenwerking tussen
opdrachtgever en contractor en het maakt
het makkelijker om de structuren op elkaar
af te stemmen.”

Alhoewel hij tevens benadrukt dat een
certificaat lang niet alles zegt: “Veiligheid,
gezondheid en welzijn op het werk zijn
dingen die moeten leven in een bedrijf en
dat kan je lang niet altijd aflezen aan een
certificaat. Dat is ook het advies dat ik zou
willen meegeven aan een contractor die
een VCA-certificaat wil halen. Werk eerst
zelf aan je preventiebeleid en -cultuur.
Het is een illusie om te denken dat je VCA
zomaar uit de kast kan halen. Je moet als
organisatie eerst zelf je beleid uitbouwen
en daarna kan je het certificaat halen.”

Het VCA-systeem is ook erg geëvolueerd
gedurende 20 jaar. “In het begin was er
een zeker wantrouwen vanuit de opdrachtgevers,” zegt Jean-Pierre Partoens, “de
geloofwaardigheid van het systeem hangt
immers nauw samen met de kwaliteitsbewaking. De laatste jaren is deze sterk verbeterd door nauwer toe te zien op de wijze waarop de audits verlopen en waarop
de auditors hun rapporten afleveren. Dat
heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit beter
verzekerd is en dat merk je ook op het terrein. Het VCA-certificaat wordt algemeen
aanvaard en gewaardeerd.”

Blijven verbeteren

BeSaCC-VCA Cont®act Maart 2015

“Bij VINCI Energies vinden we het belangrijk om te blijven verbeteren. VCA is een
goed systeem maar bevat misschien wat
weinig aanknopingspunten om te blijven verbeteren. OHSAS 18001 biedt op
dat vlak een betere methodiek, daarom
hanteren we dit ook binnen ons bedrijf
,zegt Jean-Pierre Partoens. “Het nadeel
van OHSAS 18001 is misschien dat het
vanuit het standpunt van de opdrachtgever minder verifieerbaar is. Bij VCA
zijn de eisen en de wijze waarop ze on-

Problemen
bespreekbaar maken
derbouwd moeten worden, zeer duidelijk. Toch is het belangrijk om vanuit VCA
voortdurend oog te hebben voor alles wat
er gaande is op het vlak van safety management systems. Zeker nu OHSAS 18001
in volle evolutie is naar een ISO-norm denk
ik dat VCA de boot niet mag missen en
goed moet nagaan hoe alle systemen bij
elkaar kunnen aansluiten.”
Om te blijven verbeteren, zet VINCI Energies sterk in op mensen. De frequentiegraad bedraagt 3,83 maar Jean-Pierre
Partoens wil zich niet blind staren op cijfers: “we willen die frequentiegraad zeker
nog verder naar beneden krijgen, maar
cijfers zeggen lang niet alles. Uiteindelijk
draait het om mensen. Bij VINCI Energies
werken we erg aan de betrokkenheid van
al onze mensen en dat op alle niveaus.
Opleiding speelt daarbij een belangrijke rol.
Al onze leidinggevenden, ook het managementniveau, heeft een VCA-VOL opleiding gevolgd. Maar we trainen hen ook op
hoe ze kunnen coachen en medewerkers
aanspreken op hun gedrag. Tenslotte
moet veiligheid en gezondheid dag in dag
uit waargemaakt worden op het terrein en
de wijze waarop leidinggevenden omgaan
met hun medewerkers is daarvoor bepalend.”

Niet alleen voor de leidinggevenden, maar
ook voor alle medewerkers is betrokkenheid het sleutelwoord. Volgens JeanPierre Partoens kan je maar groeien op
het vlak van veiligheid en gezondheid op
het werk als alle medewerkers zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid
nemen: “Voor onze activiteiten is dat natuurlijk ontzettend belangrijk. Bij VINCI
Facilities werken bijvoorbeeld heel wat
mensen die dag in dag uit individueel aan
de slag zijn. Ze gaan naar klanten en voeren daar onderhoudswerken uit. De arbeidsomstandigheden zijn dan ook nooit hetzelfde. Het is zeer belangrijk dat zij zelf
de risico’s inschatten en gepast reageren. Dat vergt inzicht en verantwoordelijkheidszin. Soms betekent het ook
dat ze voor zichzelf moeten opkomen
en duidelijk moeten aangeven wanneer zij vinden dat de situatie niet voldoende veilig is. Dergelijke situaties nemen we altijd op met de klant en meestal
komen we daar wel uit. Soms betekent dit
dat we vanuit de preventiedienst met de
preventieadviseur van de klant contact
moeten opnemen, maar over het algemeen
is er zeker begrip en komen we samen tot
een goede en veilige oplossing voor onze
mensen.”

BeSaCC-VCA Cont®act Maart 2015

Opleidingstraject
Het zorgen voor betrokkenheid houdt ook
in dat alle medewerkers een uitgebreid opleidingstraject doormaken. De VCA-basisopleiding is uiteraard een vereiste voor alle
medewerkers. Jean-Pierre Partoens vertelt
dat deze opleiding intern bij VINCI Energies
wordt georganiseerd: “De VCA-basisopleiding richten we zelf in, al is het zo dat
de laatste jaren meer en meer startende
medewerkers het opleidingscertificaat
VCA-basis reeds op zak hebben. Daar
zit het onderwijs voor veel tussen. Het
biedt het voordeel dat wij als bedrijf ons
kunnen concentreren op de meer doorgedreven opleidingen. Welke opleidingen
de medewerkers moeten volgen, hangt
af van hun functie. Vaak gaat het om
opleidingen “Werken op hoogte, Valbeveiliging, Elektriciteit, …” Je mag rekenen
dat een medewerker tijdens zijn eerste
6 maanden intensief bezig is met
verscheidene opleidingen.”
Bij VINCI Energies zijn ze ervan overtuigd dat het inzetten op betrokkenheid
en werken aan gedrag de enige manier
is om resultaten te halen. “Niet alleen op
vlak van veiligheid, maar op alle vlakken “,
voegt Jean-Pierre Partoens daar aan toe.
“Veiligheid is immers geen aanhangwagentje, maar een onontbeerlijk onderdeel
van elk bedrijfsbeleid.”
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Centraal

diploma register
Het Centraal Diploma Register (CDR)
heeft tot doel om het werkgevers/
opdrachtgevers mogelijk te maken
om te verifiëren of u beschikt over de
nodige (veiligheids)kwalificaties voor
een bepaalde job/taak.
Indien de werkgever/opdrachtgever dit
niet kan controleren, wordt u mogelijks de
toegang tot het werk of de site ontzegd.
Meer concreet is het Belgisch Centraal Diploma Register VCA bedoeld voor verificatie
van een diplomanummer, naam van een gediplomeerde of geldigheid van een diploma
voor de kwalificaties Basisveiligheid VCA,
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA, Veiligheid voor Intercedenten en
Leidinggevenden VCU en Risicovolle Taken.
Voor de opdrachtgevers, de VCA-gecertificeerde aannemers en VCA-auditoren is de
vermelding in het diplomaregister een bewijs dat aantoont dat de werknemer een
geldig VCA diploma behaald heeft.

Risicovolle
taken:
beroepsduikers vrijgesteld van

Sinds kort bevatten de diploma’s Basis/
VOL/VIL en Risicovolle Taken ook een QRcode (in de linkerbovenhoek) die de houder,
zijn werkgever en opdrachtgevers in staat
stelt op snelle wijze de diplomagegevens
in het Centraal Diploma Register (CDR) te
raadplegen.

examen ademhalingsbescherming

Examen- en opleidingscentra in de praktijk
VCA omvat opleidingscriteria die
aangetoond worden door een diploma
uitgereikt door een erkend examencentrum. Examens en opleidingen
gaan hand in hand. Maar hoe verloopt dit in de praktijk? Hoe worden
de opleidingen en examens aangeboden? Wat zijn de ervaringen
op het terrein? VCA Cont®act stelde deze en andere vragen aan
Koen De Backer, hoofd van de
Training Academy bij ECS.
Opleiders coachen
ECS staat voor European Control Services en
is een dochteronderneming van Tecnubel. Via
Tecnubel maakt ECS deel uit van de groep GDF
Suez. ECS heeft niet stil gezeten de laatste
jaren en heeft een sterke groei doorgemaakt.
In 1990 werd ECS opgericht met als hoofdactiviteit ‘stralingsbescherming’ in radioactieve werkzones. In 2004 heeft ECS ook
veiligheidsopleidingen toegevoegd aan zijn
activiteiten en de erkenning behaald als examencentrum VCA en Risicovolle taken (RVT).
Sindsdien ging het snel met de oprichting van
trainingscentra in Schoten, Villers-le-Bouillet
en Beveren.
ECS telt in het totaal 65 medewerkers voor
alle activiteiten, dus zowel voor de nucleaire controleactiviteiten als voor de Training
Academy samen. Een 10-tal hiervan zijn full
time lesgevers voor de veiligheidsopleidingen van de Training Academy. Deze opleiders
gaan niet zomaar aan de slag. Ze doorlopen
een intensief coachingstraject alvorens ze
‘vrijgegeven’ worden en zelf mogen lesgeven.
“Als opleidingscentrum moeten we natuurlijk het goede voorbeeld geven,” zegt Koen
De Backer. “Wij zijn ervan overtuigd dat je
mensen alle nodige vaardigheden en kennis
moet meegeven om hun job goed en veilig
te doen. Dat betekent ook dat we onze kandidaat-opleiders goed moeten begeleiden.
Daarom begint een kandidaat-opleider steeds
met zelf de beoogde opleiding te volgen tot
hij de inhoud en/of de vaardigheid onder de
knie heeft. Daarna pas geeft hij als stagiair, dus onder begeleiding van een ervaren
lesgever, zelf de opleiding. Na elke stageles
volgt er een evaluatie door de coach samen
met de kandidaat-opleider. Bij deze evaluatie
is het belangrijk dat de nieuwe opleider zelf
kan aangeven dat hij zich goed voelt bij een
bepaalde opleiding en dat hij daadwerkelijk
klaar is om de opleiding te geven. De eval-

Het Uitvoerend Comité van Deskundigen
heeft op zijn vergadering van 3 maart 2015
beslist om bepaalde duikers vrij te stellen
van de risicovolle taken i.v.m. ademhalingsbescherming, zijnde: IS-008, IS-081
en IS-082, alsook van de toelatingsvoorwaarde inzake ademhalingsbescherming
voor IS-007 “Veiligheidswacht besloten
ruimte”.
Het gaat meer bepaald om personen
die in het bezit zijn van een brevet voor
beroepsduikers dat werd uitgereikt door
een duikschool die lid is van de ‘International Diving Schools Association’ (IDSA)
of van de ‘International Marine Contractors Association’ (IMCA). Ze moeten wel
kunnen aantonen dat hun laatst ingelogde
duik minder dan 5 jaar geleden is (zie duiklogboek) en dat ze medisch geschikt zijn.
Wie een brevet ‘sportduiken’ of ‘recreatief
duiken’ heeft, geniet geen vrijstelling.
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ECS Training Academy
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ECS Training Academy in het kort
‘Your Safety, Our Skill’
1 Erkend examencentrum voor VCA-basis, VCA-vol
2 Erkend examencentrum voor Register risicovolle taken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werken met vorkheftruck - basis ........................................... AV-001
Werken met vorkheftruck - gevorderd ................................... IS-001
Werken met reachtruck - gevorderd ....................................... IS-002
Werken met schaarlift ............................................................ AV-003
Werken met starre verreiker ................................................... IS-003
Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten ...................... AV-004
Werken met zelfrijdende hoogwerker .................................... IS-005
Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten ............................. IS-006
Werken met persoonlijke valbeveiliging - basis .................... AV-006
Veiligheidswacht besloten ruimte ......................................... IS-007
Werken aan flenzen - flensmonteur ....................................... IS-010
Werken met rolbrug (kabelbediening/afstandsbediening) ... IS-011
Brandwacht ............................................................................. AV-011
Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen (EX-OX-TOX) .. IS-013
Blussen met kleine blusmiddelen .......................................... AV-012
Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome)
ademhalingsbescherming ...................................................... IS-081
Steigerbouwer ......................................................................... AV-021

3 Overig opleidingsaanbod
•
Werken op hoogte: modules 1, 2 & 3
•
Hulpverlener & EHBO voor aangeduide personen
•
Elektriciteit BA4-BA5
•
Manueel hanteren van lasten
•
Stapelaar
•
Werken met roterende verreiker
•
Gedragsmatige veiligheidsobservatie en coaching
•
Werken in besloten ruimte
•
Werken met afhankelijke ademluchtbescherming
•
Nucleaire veiligheidscultuur
•
Stralingsbescherming
•
…
Opleidingen op maat, Consultancy & coaching
mbt klassieke- en nucleaire veiligheid

4 ECS Training Centra
•
•
•

Schoten
Beveren
Villers-le-Bouillet

BeSaCC-VCA Cont®act Maart 2015

http://www.e-c-s.be
tel: 03/360 29 11
info@e-c-s.be
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Erkenningen beter
stroomlijnen

uatie leidt tot een coachingsverslag en als
beide partijen het coachingtraject positief
beoordelen, verkrijgt de kandidaat-opleider
de ECS-licentie voor het geven van een
opleiding in de ECS Training Academy.
De licentie is persoonlijk en enkel voor de
opleiding in kwestie. Als de opleider een
andere opleiding wil geven, dan moet hij
een bijkomende licentie halen. Af en toe
schakelen we ook freelancers in en ook
voor hen geldt het doorlopen van dit traject en het behalen van de licentie.”

Didactische kwaliteiten
Een opleiding gaat over het bijbrengen
van kennis en vaardigheden aan mensen.
Koen De Backer: “Soms ontstaat de indruk
dat bij BeSaCC-VCA alles draait rond het
slagen voor een VCA- of RVT-examen. Naar
mijn gevoel is er te weinig aandacht voor
de opleidingsfase en dat vind ik jammer.
Het slagen in een examen mag immers
geen einddoel zijn, maar het is slechts een
begin voor veiliger werken. En het is vooral
tijdens de opleidingsfase dat de kennis en
de vaardigheden maar, vooral de waarden
voor veilig gedrag, voor veilig werken,
worden meegegeven. In onze filosofie is
een goede opleiding eerder dan een examen, de start van een betere veiligheidscultuur. Daarom is het van belang dat onze
opleiders over goede didactische kwaliteiten beschikken om cursisten daadwerkelijk iets te leren. In het coachingtraject leggen we daar de nadruk op en het
blijft een constante bij de verdere begeleiding. De coaching valt immers niet weg
als een lesgever zijn licentie behaalt heeft.
Elke opleider wordt ten minste 3 keer per
jaar gevolgd en geëvalueerd”.
Het opleidingsaanbod bij ECS omvat
heel wat veiligheidsopleidingen met een
vaak technische inslag. Denk maar aan
opleidingen zoals flensmonteur, rolbrugbestuurder of steigerbouwer. De vraag
is dan wat de doorslag geeft: vakkennis
of didactische kennis. Koen De Backer:
“Van de opleiders verwachten we zeker de
nodige vakkennis. Het is onmogelijk om
dergelijke technische opleidingen te geven
als je niks afweet van de praktijk. Toch
selecteren we onze opleiders eerder omwille van hun didactische bagage dan hun
technische achtergrond. Ervaring leert ons
dat het gemakkelijker is om mensen met
een didactische achtergrond vakkennis
en ervaring bij te brengen dan een goede
vakman zonder didactische vaardigheden
om te scholen tot een goede opleider.
De ECS-lesgevers hebben dus vaak een
vooropleiding als leerkracht of een andere
didactische richting”.
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Draaiboek
BeSaCC-VCA stelt de verplichte toetstermen op voor de examens. De inhoud van
de opleidingen als zodanig is niet vastgelegd, maar het spreekt voor zich dat de
inhoud in lijn ligt met de examens. Koen
De Backer: “Op het einde van een opleiding moet het duidelijk zijn welke kennis en
vaardigheden er aangeleerd zijn en of de
cursisten deze daadwerkelijk verworven
hebben. Daar zijn de examens voor. De
toetstermen en bijhorende aandachtspunten reiken in dat verband een inhoudelijk
kader aan voor het afnemen van de examens. Maar, voor ons als opleidingscentrum is dat niet voldoende. Ook voor de
opleidingen zelf willen we er over waken
dat de inhoud en de wijze waarop deze
gegeven worden, goed gedocumenteerd
zijn. Dat is de enige manier om te verzekeren dat de verschillende opleidingen
vergelijkbaar blijven en eenvormig zijn.
Een opleiding vorkheftruckbestuurder
die vandaag gegeven wordt, kent eenzelfde verloop als de opleiding die vorige
week doorging, ongeacht de lesgever of
de taal. Daarom is er voor elke opleiding
een leidraad. Die leidraad is uitgewerkt
als een draaiboek. Voor elke opleiding
is uitgeschreven wat de verschillende
oefeningen zijn met hun doelstellingen
en klemtonen, wat we van de cursisten
verwachten, welke inhoud wanneer aan
bod moet komen, welke didactische
hulpmiddelen er vereist zijn, … Een uitgeschreven draaiboek dus dat stap voor stap
het verloop van een opleiding detailleert.
Bovendien geeft het ook een houvast aan
de opleiders.”

Door de cursisten principes bij te brengen,
reiken we hen oplossingen aan die ze kunnen toepassen in zowat alle situaties. Ze
zijn ook beter gewapend om correct en
veilig te handelen bij nieuwe of gewijzigde
omstandigheden. Voor het aanslaan van
lasten bijvoorbeeld bereiden wij hen niet
voor op het examen om daar een specifieke oefenlast aan te slaan, maar leren
we hen hoe ze elke last, ongeacht het type,
formaat of vorm kunnen aanslaan aan de
hand van een aantal logische denkstappen
en principes. Aan de hand van deze denkstappen kan de cursist straks in de praktijk, ongeacht de omstandigheden steeds
tot de juiste aanslagtechniek komen.”

Focus op gedrag

Fouten maken mag

In de veiligheidsopleidingen trekt ECS
resoluut de kaart van veiligheidsbewust gedrag. Koen De Backer: “Heel wat
opleidingen die wij aanbieden hebben een
technische inslag. Die technische kennis
is belangrijk, maar wij vinden dat er ook
de nodige nadruk moet liggen op veiligheidsgedrag. Uiteindelijk willen we mensen
bijvoorbeeld niet louter met een hoogwerker leren werken, maar wel hoe ze er ‘veilig’
mee moeten werken. En dat bereik je niet
door enkel de technische aspecten uit te
leggen. Daarom is onze aanpak geënt op
het samengaan van techniek en gedrag.
Tijdens de examens worden de cursisten,
boven op de verplichte toetstermen, bijkomend op aspecten van veilig gedrag
geëvalueerd. Verder trachten we in onze
opleidingen de cursisten eerder principes
bij te brengen dan pasklare oplossingen
voor zeer specifieke (examen)situaties.

‘Al doende leert men’, luidt het gezegde.
De praktijkopleidingen bij ECS hebben precies deze ervaringsgerichte doelstelling:
mensen zelf ‘aan de lijve’ laten ondervinden en laten uitproberen. Bij ECS huldigen
ze het principe dat het belangrijk is voor
cursisten om fouten te mogen maken.
Koen De Backer: “Door cursisten dingen
zelf te laten proberen, ze te laten gissen
en missen, verkrijg je een goed opleidingseffect. Wat ze zelf een keer hebben gedaan,
ook al mislukt het én waar ze zelf de correcte oplossing voor bedacht hebben,
blijft nu eenmaal beter hangen. Het is ook
door de deelnemers zelf te laten nadenken dat je hen beter bewust kan maken
van veiliger gedrag. Deze lesmethode is
wel zeer intensief en het vergt een goede
begeleiding van onze lesgever om de cursisten in dit proces bij te staan en hun ‘ontdekkingstocht’ in goede banen te leiden.
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Het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat
de fouten die in het leerproces gemaakt
worden, tot ongevallen leiden. Ook in onze
praktijkopleidingen moet uiteraard alles in
alle veiligheid verlopen.”

Eindtermen vs.
Focus op gedrag
De hamvraag is uiteraard of die focus op
gedrag wel te rijmen valt met de opleidingen in het kader van VCA. Bijna 80% van de
veiligheidsopleidingen van ECS kaderen in
VCA en vallen dus onder het erkend examencentrum. Een examencentrum reikt
een diploma uit en gaat hiervoor na of een
cursist voldoet aan de voorgeschreven
eindtermen. Een examen- en opleidingscentrum stemt daarom de inhoud
van de opleidingen af op deze eindtermen.
Koen De Backer beaamt dit, maar voegt
er aan toe dat een examencentrum toch
eigen accenten kan leggen: “sowieso zijn
de eindtermen niet allemaal louter op kennis gericht. Er zitten heus ook gedragsmatige aspecten in. Daarenboven kan een
examencentrum ook meer gewicht toekennen aan bepaalde eindtermen. ECS
doet dit dan voor de gedragsmatige eindtermen. Tot slot kunnen examencentra
ook zelf bijkomende evaluatiecriteria
toevoegen. Hierdoor kunnen we breder
gaan testen dan opgelegd. Dat biedt
ons ook de mogelijkheid om enigszins
tegemoet te komen aan bijkomende eisen
van de klant. Niet zelden komen klanten met bijkomende aandachtspunten en
dan proberen we om deze te verzoenen
met de inhoud van de opleiding en de
VCA-RVT-eindtermen.”

Toch is Koen De Backer van mening dat de
eind- en toetstermen soms te beperkend
zijn: “Ik vind het zeker een goede zaak dat
VCA een kader schept door eindtermen
aan te reiken. Dat zorgt ervoor dat het
voor de werkgevers en opdrachtgevers
duidelijk is wat er getoetst werd en wat
de diplomahouder dus kent en kan. Daar
staat tegenover dat de eindtermen soms
te eng zijn en te weinig interpretatiemogelijkheden geven. Er wordt bijvoorbeeld teveel de klemtoon gelegd op specifieke technieken, methoden en situaties
waardoor je soms dingen moet aanleren
die minder relevant of voorbijgestreefd
zijn. In dat verband kan ik enkel maar
toejuichen dat we vanuit de examencentra nu op meer inspraak kunnen rekenen.
Dat was in het verleden soms anders. Er
is een duidelijke verbetering merkbaar in
de communicatie. Die evolutie is zeker te
danken aan het feit dat de opleidings- en
examencentra nu beter onderling overleg organiseren in de BFVO, de Belgische
Federatie van Veiligheidsopleiders, om
zo hun standpunten als groep kenbaar
te maken. De examencentra hebben nu
ook een stem binnen de VCA Technische
Commissie Kwalificaties en recent ben ik
voorgedragen om in het Uitvoerend Comité van Deskundigen de opleidingscentra te
vertegenwoordigen in naam van de BFVO.
Ik ben blij met deze evolutie. Het werkt zeker zo efficiënt als alle neuzen in dezelfde
richting wijzen.”
De verbeterde communicatie heeft onder
andere al geleid tot een evaluatie van de
erkenningsprocedures voor examencentra. In een taskforce zijn er ondertussen
reeds stappen genomen om de erkenningsprocedures en de bijhorende audits te vereenvoudigen. Examencentra leggen immers een lange weg af alvorens ze erkend
zijn voor het afnemen van examens in het
kader van BeSaCC-VCA (zie kader). Om de
erkenning te behouden, zijn er bovendien
regelmatig observaties en audits. Volgens
Koen De Backer zijn vooral deze audits
behoorlijk intensief: “De QFor kwaliteitsaudit gekoppeld aan Safety scan is een
proces waar heel wat tijd en middelen
naar toe gaan. Een audit is een begrijpelijke vereiste voor de kwaliteitsbewaking
van het systeem. Ik betreur echter dat de
procedures zo omslachtig zijn en dat de
nadruk wordt gelegd op betwistbare en
onpraktische details van het Register Risicovolle taken en de VCA-module. Het einddoel is toch om mensen op te leiden om
veiliger te werken en soms heb ik de indruk
dat dit doel verzuipt in regeltjes en details.
Maar goed, er wordt aan gewerkt. Vanuit
de taskforce proberen we na te gaan of
het erkenningsproces niet makkelijker
en goedkoper kan. De huidige denkpiste
stuurt aan op een audit die eerder kijkt
naar de systemen dan naar specifieke inhoudelijke aspecten.”

BeSaCC-VCA Cont®act Maart 2015

Mentaliteitswijziging
Bij ECS zijn ze ondertussen meer dan
10 jaar bezig met de opleidingen in het
kader van de erkende VCA- en RVT-examens. Een periode waarop er heel wat veranderd is. Koen De Backer: “Ik merk dat
er op de werkvloer een hele evolutie heeft
plaats gevonden. VCA en alle opleidingen
die ermee samen hangen, hebben gezorgd
dat veel bedrijven, deels verplicht, hebben
ingezet op opleidingen. Bedrijven zien
meer de noodzaak en de voordelen van
opleidingen. En dat is een evolutie ten
goede. Bovendien zijn klanten ook veeleisender geworden. Meer dan vroeger is
het niet zozeer het examen dat telt, maar
ze kloppen bij ons aan omdat ze verwachten dat wij hun medewerkers op een veiliger manier leren werken én dat de opleidingen inhoudelijk meer aansluiten aan
hun specifieke werksituaties. Door ons
uitgebreid aanbod en flexibiliteit trachten
wij zo goed mogelijk tegemoet te komen
aan hun noden. Verder kan ik alleen maar
hopen dat deze evolutie zich doorzet en
dan ben ik ervan overtuigd dat het ook op
het terrein alleen maar beter kan worden.
Het is fijn om vast te stellen dat ECS heeft
bijgedragen tot deze verbetering van de
veiligheidscultuur.”

Erkenning examencentrum
De erkenning voor de examencentra voor het organiseren van examens
risicovolle taken sluit aan bij de QFor
erkenning. Voor de examencentra VCA
geldt dat de organisatie met succes
een audit QFor Safety heeft doorlopen..
Dit houdt in:

QFor
(bestaande uit ProcessScan en DataScan)
•
•

algemeen: foto van de organisatie
algemene module: audit van de
processen van het centrum, zowel
inzake opleidingen, examens, administratie,...

Module VCA
•
•

specifieke module VCA
per opleidingsfich
specifieke criteria veiligheid

Meer info:
http://www.besacc-vca.be/nl/content/
erkenning-als-centrum
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Hierbij
kijkt
de
aspecten zoals:

Waken over
de kwaliteit

•
•

Het VCA-certificaat wijst er op
dat een aannemer voldoet aan de
VCA-criteria. Het certificaat wordt
toegekend op basis van een audit. Een belangrijke hoeksteen van
het systeem berust bij de kwaliteit
van de audits en de bewaking van
dit proces. Hoe verloopt dit? En
op welke manier is de kwaliteitsbewaking georganiseerd?

•
•

Hoe werd de audit uitgevoerd? Welke informatie is er gebruikt om de
VCA-criteria te controleren?
Laten de onderbouwingen toe om
te besluiten dat voldaan is aan de
minimumeisen?
Is het verslag volledig?
Welke opmerkingen heeft de
VCA-coördinator gegeven?

De manier waarop de audit en de
certificatie georganiseerd zijn, bevat
verscheidene elementen die zorgen voor
een kwaliteitsvol proces:
•
de auditor controleert de VCA-criteria, die zijn opgesteld onder de vorm •
van vragen, op basis van de minimumeisen die bij elke vraag horen.
VCA heeft er bewust voor gekozen •
om die minimumeisen zo concreet
mogelijk te maken en laat weinig
ruimte voor interpretatie. De audi- •
tor constateert allereerst per vraag
dat aan alle minimumeisen wordt
voldaan. Voor een aantal minimumeisen (in cursief) vraagt VCA
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een onderbouwing van zijn conclusie. Daarna beoordeelt de auditor of
voldaan wordt aan de doelstelling van
iedere vraag en geeft daarvoor altijd
een inhoudelijke onderbouwing;
de auditor maakt een uitgebreid
verslag op volgens een vastgelegd
formaat;
het verslag wordt gecontroleerd door
de VCA-coördinator van de certificatie-instelling (dit is niet de auditor);
de bevoegde persoon van de certificatie-instelling neemt de beslissing
(dit is niet de auditor en ook niet de
VCA-coördinator).

Kwaliteitscontrole
van de audits
De VCA-beheersorganisatie heeft een
werkgroep kwaliteit in het leven geroepen. Deze heeft als doel om de certificatieinstellingen bij te staan in het kwaliteitsvol
vervullen van hun opdracht. De werkgroep
pakt dit aan door steekproefgewijs per
certificatie-instelling en voor telkens
verschillende auditors verslagen van
audits op te vragen en deze grondig te
analyseren.

VCA, een systeem
onder accreditatie

Het is duidelijk dat de auditor een spilfiguur
is voor de kwaliteit van het VCA-certificaat.
Hij/zij gaat immers op het terrein na of de
aannemer voldoet aan de VCA-criteria.
Belangrijke aspecten zijn daarom dat de
auditor:
•
•

Bij twijfel of problemen

•

Audit van de VCA-criteria

De deskundigheid van de VCA-coördinator
wordt op dezelfde wijze gewaarborgd, maar
hier zijn de eisen een aanvullende vorming preventieadviseur niveau I, minimaal 5 jaar praktijkervaring en minstens 40 auditmandagen in
de voorbije 3 jaar.

Het derde niveau van de kwaliteitsbewaking
is de supervisie van BELAC. Enkel geaccrediteerde certificatie-instellingen mogen een
VCA-certificaat uitreiken. De accreditatie
gebeurt door een accreditatie-instelling,
BELAC, op basis van de norm ISO/IEC 17021.
BELAC valt onder de bevoegdheid van de
Federale Overheidsdienst Economie en is
de Belgische accreditatie-instelling. BELAC
toetst in een cyclus van 5 jaar, met twee tussentijdse opvolgingen, of de certificatie-instellingen
beschikken over deskundig personeel en
handelen volgens de voorgeschreven procedures. BELAC gaat onder meer na of de
certificatie-instelling systematisch informatie
verzamelt, o.a. door gebruik te maken van
klantenevaluaties, over het functioneren en
evalueren van de auditoren en coördinatoren
met aandacht voor de nodige verbeteracties. BELAC voert ook zogenaamde ‘witness’
audits uit waarbij steekproefgewijs een auditor
gevolgd wordt terwijl hij zijn audit uitvoert bij
een klant. Door deze accreditatie op basis van
een Internationale norm is er een wederzijdse
erkenning van certificaten van andere landen.

Investeren in auditors

Een opdrachtgever die een contractor
inschakelt met een VCA-certificaat moet
er op kunnen vertrouwen dat het VCA-certificaat correct is toegekend. Dat is het
fundament van het hele systeem en geeft
meteen ook aan dat kwaliteitsbewaking
essentieel is.
Het verzekeren van de kwaliteit gebeurt op
verschillende niveaus. Het eerste niveau
is het behalen van het certificaat op
basis van een audit. Het tweede niveau
is een kwaliteitscontrole van de audits.
Het derde niveau is de supervisie van de
auditinstelling door BELAC, de officiële
Belgische accreditatie-instantie bij de
Federale Overheidsdienst Economie.
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naar

De werkgroep overloopt en bespreekt zijn
bevindingen samen met de VCA-coördinatoren van de betrokken certificatieinstellingen om zo tot verbeteracties of
een verbetertraject te komen. De betrokken auditor en certificatie-instelling krijgen
een rapport van deze analyse. Jaarlijks
worden ongeveer 25 verslagen gecontroleerd. Dat is 5 % van het totaal aantal
auditverslagen. De werkgroep trekt uit de
analyses ook globale conclusies die vertaald worden in aanbevelingen voor alle
certificatie-instellingen en auditors.

Vertrouwen in het
certificaat

Het behalen van het VCA-certificaat
verloopt in verschillende stappen (meer
info De weg naar een VCA-certificaat
in VCA Cont®act, nr. 1). Centraal staat
de audit die uitgevoerd wordt door een
auditor afgevaardigd door de certificatie-instelling. De auditor gaat steeds
ter plaatse, zowel in de administratieve
zetel als op de werven en werkplekken, en
voert de audit uit op basis van observaties,
controles, gesprekken en een onderzoek van de documentatie. De auditor
maakt daarna een rapport. Dat gaat naar
de VCA-coördinator van de certificatieinstelling die de rol van ‘reviewer’ vervult.
Hij gaat voor elk dossier na of het auditrapport alle informatie bevat nodig om een
certificatiebeslissing te kunnen staven
en of er geen tekortkomingen zijn die het
toekennen of verlengen van het certificaat
in de weg staan. Vervolgens neemt de
bevoegde persoon of commissie van de
certificatie-instelling het besluit over de
certificatie.

werkgroep

in alle onafhankelijkheid kan werken;
ervaring heeft met certificatieprocessen en door veiligheidskundige
kennis, ervaring en persoonlijke
eigenschappen in staat is om op
doelmatige en verantwoorde wijze
een doorlichting uit te voeren;
zich voortdurend bijschoolt en op de
hoogte blijft.

Het VCA-systeem legt daarom concrete
eisen op om de deskundigheid van de
VCA -auditor te waarborgen:
•
minimaal 3 jaar praktijkervaring (productie, onderhoud) binnen een sector
met een hoge risicograad;
•
aanvullende vorming preventieadviseur niveau II of gelijkwaardig;
•
een opleiding met een afsluitend
examen in het uitvoeren van systeemaudits;
•
het volgen van een specifieke opleiding voor auditors en coördinatoren
georganiseerd door de VCA-beheersorganisatie die wordt afgesloten met
een evaluatie van een auditrapport;
•
ervaring met het zelfstandig uitvoeren van veiligheidsaudits (minimum 20 auditmandagen in de voorbije 3 jaar met tenminste één audit
van elk type (VCA*, VCA** of VCA-P).
De auditor doet deze ervaring aanvankelijk op onder begeleiding.
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Ondanks de kwaliteitsborging op verscheidene
niveaus, kan er toch altijd iets mislopen. Bij
twijfel of problemen kan je als opdrachtgever
altijd om meer uitleg vragen bij de aannemer,
of het certificaat of auditverslag opvragen.
In laatste instantie kan je met klachten en
opmerkingen over onrechtmatig gebruik
van het VCA-merk ook terecht bij de vzw
BeSaCC-VCA.
Meer weten:
lijst van de certificatie-instellingen via:
http://www.besacc-vca.be/nl/content/
certificatie-instellingen
lijst met gecertificeerde bedrijven via:
http://www.besacc-vca.be/nl/certificatenlijst
BELAC:
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/kwaliteitsbeleid/Accreditatie/
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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

NL FR EN

Klikken en bestellen
BeSaCC, VCA, VCO, VCU
•
•

•
•
•
•

VCA

Hoe het certificaat of attest behalen
Gebruik van het logo
VCA

Risicovolle taken
•
•

Hoe risicovolle taken bepalen
Register van risicovolle taken

VCO

VCU

Wegwijs in de opleidingen

Risicovolle
taken

Opleiding

Webshop

BeSaCC

Documentatie

Databases

•
•
•

VCA-Cont®act is een nieuwsbrief
uitgegeven door de vzw Contractor
Safety Management/ BeSaCC-VCA en
verschijnt drie keer per jaar. Er is ook een
Franstalige uitgave.
Redactie:
Kris De Meester
Karla Van den Broek
Vormgeving:
Creative Impressions
Creaimpress@gmail.com
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Intekenen op VCA-Cont®act via:
www.besacc-vca.be
Vul uw e-mail in en ontvang voortaan automatisch VCA-Cont®act.
De redactie streeft naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde
informatie waarvoor ze echter niet
aansprakelijk kan worden
gesteld.

Verplichtingen inzake opleidingen
Eindtermen en toetstermen
Proefexamens

Duidelijke antwoorden op
praktische vragen
login

Colofon

Veiligheidspaspoorten
VCA, VCO, VCU, BeSaCC
Handboeken
Safety TV

•
•
•

Database certificaten en attesten
Diplomaregister
Database opleidings- en examencentra

Alle artikels uit deze uitgave mogen
overgenomen worden mits bronvermelding.
V.U. Kris De Meester, Ravensteinstraat 4,
1000 Brussel
Afgiftekantoor 3000 Leuven 1
nr. 2, maart 2015.

BeSaCC-VCA Cont®act Maart 2015

