VCU 2011/05 t.o.v. VCU 2007/04
Uit de vergelijking van de beide versies van VCU blijkt dat er weinig fundamentele verschillen zijn
tussen beide versies.
Algemeen
De belangrijkste verschillen zitten in de aanpassing van de VCU aan de systematiek van VCA
2008/5.1.











Doelstellingen, die cursief gedrukt zijn, moeten door de auditor onderbouwd worden.
In tegenstelling tot VCA zijn niet alle doelstellingen van de vragen cursief gedrukt; het zijn er
slechts 4 van de in totaal 19 vragen. De reden is dat het minimumeisen voldoende uitgebreid en
gedetailleerd zijn, zodat het weinig zin heeft de doelstelling nog eens supplementair te
onderbouwen.
Zoals bij VCA zijn ook een beperkt aantal minimumeisen cursief gedrukt. Dit houdt in dat de
auditor deze eveneens moet onderbouwen.
Het proceduregedeelte is aangepast aan ISO 17.021 en aan VCA 2008/5.1.
Afkortingen, definities en begrippen zijn vooraan in de checklist geplaatst.
De “Eisen aan het VCU auditrapport” zijn in bijlage A opgenomen. Voor het VCU auditrapport
moet ook het format gebruikt worden dat op de websites www.vca.nl en www.besacc-vca.be
gepubliceerd wordt.
De statistiek arbeidsongevallen is vereenvoudigd.
“Verplichtingen van en eisen aan certificatie instellingen, VCU coördinatoren en VCU auditoren”
zijn in bijlage B van de checklist opgenomen. Dit was bij de versie 2007 een afzonderlijk
document.

Definities
Hier zijn enkele definities bijgekomen: aannemer (opdrachtnemer), certificatiestatus, hoofdvestiging,
IF, Register van Risicovolle taken, SSVV opleidingengids, uitzendorganisatie.
Procedure
Naast een aan VCA aangepaste schikking zijn de belangrijkste wijzigingen:
-

Onderbouwingen
Certificatieproces, o.a. Fase 1 audit en auditrapport
Tijdsbesteding is aangepast.

Vragen
In de vragen zelf zijn er een aantal detailaanpassingen naast enkele wijzigingen.
1.1 Jaarlijks interne audit
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1.2 Nederland: NEN 4400 inspectiecertificaat
België: erkend uitzendkantoor
Andere landen: voorleggen aan Werkgroep VCU (WG VCU), die de gelijkwaardigheid al of niet
vaststelt
2.1 Jaarlijks te realiseren VG-doelstellingen vastleggen en VG actieplan.
2.2 Herschikking; document “Verslag uitgebrachte adviezen” is geschrapt.
3.2 Veiligheidspaspoort; dit is een samenvoeging van de vragen 3.2 en 3.3 uit de versie 2007
4.2 Drie minimumeisen uit de versie 2007 zijn samengevoegd i.v.m. afwijking of uitzondering.
4.3 Uitbreiding met “Mogelijkheid om medisch deskundige te raadplegen”
4.4 Gedetailleerder: jaarlijks aantal controlebezoeken en opvolging van verbeteracties.
4.5 NB bijgevoegd
5.2 NB bijgevoegd
Hoofdstuk 6 (vragen 6.1 en 6.2) is anders gestructureerd en in overeenstemming gebracht met VCA
2008/5.1.
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