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Voorwoord
Voorwoord
Stilstaan is achteruitgaan…
De VCA-criterialijst waar we nu mee werken, de vijfde, zag het licht in
2008. Daarmee gaat hij al langer mee dan alle voorgaande versies. In
een wereld die zo snel verandert, komen er dan vragen. Is de VCA niet
verouderd? Zijn jullie nog wel mee? Die vragen worden intern gesteld
door de deskundigen in het Uitvoerend Comité maar ook door externen:
opdrachtgevers, aannemers, consultants… Misschien zijn de criteria nog
wel degelijk relevant en peilen deze nog steeds naar de pertinente zaken,
maar eigenlijk doet dat er niet meer toe. De perceptie, weet u wel. En dus
komt er verandering. Nog dit jaar komt er een update van de VCA en binnen
een jaar of twee/drie volgt dan een heuse upgrade.
We worden met z’n allen geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen: meer anderstaligen op de werkvloer, meer zelfstandigen/
ZZP’ers die op projecten aan de slag gaan, de overheid die “ketenaansprakelijkheid” nadrukkelijker op de agenda plaatst, opdrachtgevers
die extra eisen hanteren op het vlak van veiligheidsontwikkeling, -gedrag
en –cultuur, de notie “lerende veiligheidsorganisaties”, de ontwikkeling
van internationale standaarden, enz.
Tegelijkertijd stellen we vast dat de bestaande VCA-checklijst door zijn
huidige structuur en door de uitbreiding van een aantal onderdelen
doorheen de jaren het basisidee heeft vertroebeld van waaruit VCA
eigenlijk is gestart: focus op veiligheid op de werkplek en het afstemmen
van veiligheidsafspraken tussen opdrachtnemer en –gever.
En dus staken we de afgelopen maanden de koppen bij elkaar en komt er
in de eerste plaats een VCA-update. Die update slaat enkel op de checklist
als dusdanig. Hier werken we aan een meer logische opbouw, veiligheid
als kern, meer aandacht voor gedrag en sommige optionele vragen die nu
must worden. Binnen twee of drie jaar volgt dan de upgrade waarbij het
volledige VCA-systeem wordt herbekeken: welke aanpak geeft de grootste
kans op succes, welke rol voor de verschillende betrokkenen, hoe bruggen
slaan met andere systemen en met de bedrijfsprocessen,… Dat is nog een
heel ander verhaal, later meer daarover. In afwachting blijft deze nieuwsbrief uw medium bij uitstek om de recentste ontwikkelingen op de voet te
volgen.
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Jef Ceulemans

een aannemer als schakel tussen opdrachtgever en onderaannemer
bouwbedrijf Van Roey
Aan het woord is Jef Ceulemans. Hij
is preventieadviseur en coördinator
veiligheid, kwaliteit, milieu bij Bouwbedrijf Van Roey, dat reeds in 1995
voor de eerste maal het VCA-certificaat behaalde. Hij vertelt vanuit deze
jarenlange ervaring en als lid van het
Uitvoerend Comité van Deskundigen,
op welke manier het bedrijf VCA in de
praktijk brengt.

Engagement van de directie
is een belangrijke voorwaarde
maar hoe vertaal je het
beleid naar het terrein?

In het kader van het
VCA-certificaat zijn er
verscheidene verplichtingen
inzake opleiding. Hoe gaan
jullie daar mee om?

“De rol van de direct leidinggevenden is
volgens mij cruciaal om veiligheid te la- “Om veilig te kunnen werken, heb je nu
ten leven op het terrein. De werfleiders eenmaal opgeleide mensen nodig. Het
en ploegbazen spelen m.a.w. een belang- feit dat opleidingen zo’n centrale plaats
rijke rol. Enkel als zij erop toezien dat er in nemen is dus zeker een voordeel. Als
op een veilige wijze gewerkt wordt, heeft het om grotere groepen gaat, organiseren
het beleid een kans op slagen. Een rolstei- we de opleidingen zelf. Individuele werkger moet stabiel staan en de vereiste leu- nemers worden naar een opleidingscenningen hebben, of je klimt er niet op. Een trum gestuurd. Aangezien we al zo lang
vloeropening moet goed afgeschermd zijn het VCA-certificaat hebben, zijn er heel
vooraleer je nog in de buurt komt. Elke dag wat werknemers die meer dan 1 keer de
opnieuw is het belangrijk om daar conse- cursus Basisveiligheid of VOL doorlopen
quent op toe te zien. Geen opmerking ma- hebben en een examen hebben afgelegd.
Aannemer Van Roey werkt
ken is toestemming geven. De werfleiders Zo’n opfrissing na 10 jaar is ook niet meer
al 20 jaar met het VCAstaan ook in voor de toolboxmeetings. dan normaal. De arbeidsomstandigheden
certificaat. Wat zijn uw
Deze vind ik persoonlijk één van de meest wijzigen immers voortdurend.”
zinvolle elementen uit VCA. Voorwaarde is
ervaringen?
wel dat de meetings goed voorbereid en
Jef Ceulemans: “Ikzelf ben hier aan de
met de nodige inzet gegeven worden. Op Moeten de VCA-opleiding en
slag gegaan toen het bedrijf in de aanloop
dat vlak heb ik toch wel een evolutie mee- het examen dan ook niet
zat naar het behalen van het certificaat.
gemaakt. In het begin was het niet altijd evolueren?
Voordelen van VCA zijn ongetwijfeld de
makkelijk om een werfleider zo ver te krijsysteemaanpak en het feit dat door de
gen dat hij een toolboxmeeting wou geven, “Oh, maar dat is ook het geval. Doorheen
tegemoetkoming aan de VCA-eisen solaat staan op een doorleefde manier. Want de jaren zijn er zeker al aanpassingen
wieso al een aantal wettelijke bepalingen
dat is toch belangrijk. De maandelijkse the- gebeurd om in te spelen op nieuwe evoworden ingevuld. Het systeem biedt een
ma’s worden steeds door mezelf voorbe- luties. Momenteel wordt er trouwens hard
bruikbaar kader om een welzijnsbeleid te
reid maar van de werfleider wordt ver- gewerkt aan nieuwe eind- en toetstermen
ontwikkelen en in de
wacht dat hij dit voor VCA-basis en VCA-VOL. Vanuit mijn
praktijk om te zetten. “Toolboxmeetings zijn één van de
goed
voorbereidt, rol binnen het uitvoerend comité van desMaar het is meer dan
ophangt aan recen- kundigen bij BeSaCC-VCA werk ik hier aan
dat. VCA heeft er ook meest zinvolle elementen uit VCA.” te voorvallen, ver- mee. Erg belangrijk, vind ik dat omdat je zo
voor gezorgd dat veilwijst naar ge plande een bijdrage kan leveren die de hele sector
igheid, samen met gezondheid en milieu,
werken, dat hij m.a.w. het opgelegde the- ten goede komt. De nieuwe eind- en toetsinherent deel uitmaakt van alles wat we
ma aanvult met werfspecifieke items. termen die in voorbereiding zijn, zijn meer
doen. Zo staan deze onderwerpen bij bijna
Vroeger kreeg je wel eens de reactie: ‘waar praktijkgericht. Er zal meer naar inzicht
elk overleg op de agenda. Ik maak zelf deel
is dat goed voor, da’s enkel maar vertra- worden gepeild. Bedoeling is om bij de
uit van het directiecomité en veiligheid is
ging, het moet vooruit gaan’. Die houd- cursisten na te gaan of ze weten hoe ze
ook daar een vast agendapunt met steeing behoort echter tot het verleden. Onze veilig moeten handelen in specifieke situvast goede en grondige discussies. Dat
werfleiders nemen ook de tijd om tijdens aties. Het wordt nog even wachten op de
heeft uiteraard ook veel te maken met
de meetings te luisteren naar wat er leeft nieuwe eind- en toetstermen en de overhet engagement van de voltallige direcop de vloer. We merken dat ook in de ver- gang zal hoe dan ook geleidelijk verlopen.
tie. Zij hecht ontzettend veel belang aan
slagen die na elke meeting worden ge- Ik verwacht de eerste wijzigingen nog dit
veiligheid en laat dit ook duidelijk merken.
maakt. Die bevatten vaak nuttige infor- jaar of in 2017.”
Onze CEO bijvoorbeeld brengt samen met
matie.”
mezelf twee keer per jaar een bezoek aan
alle werven. Tijdens dit bezoek beoordelen
wij, onafhankelijk van elkaar, deze werven
Groep Van Roey is een organisatie bestaande uit een aantal algemene aannemers en
op belangrijke veiligheidsaspecten zoals
bedrijven met specifieke bouwgerichte activiteiten (prefabbeton, wapening, interieurvalbeveiliging, orde en netheid, enz.. De
bouw, projectontwikkeling, enz.). Het moederbedrijf van de groep is aannemer Van
best scorende werf wordt in het zonnetje
gezet en ik ga er nog eens langs met een
Roey uit Rijkevorsel. Van Roey is actief in verschillende sectoren (zorg, residentiële
doos vol koffiekoeken. Het is een kleine atbouw, industrie, …) waarbij het met eigen werknemers de ruwbouw verzorgt en voor
tentie maar het wordt zeker gewaardeerd.
afwerking en technieken een beroep doet op een netwerk van onderaannemers. Het
We kunnen gerust zeggen dat de competibedrijf telt zo’n 130 arbeiders en 120 bedienden. In 1995 behaalde het bedrijf het
tie voor de “veiligste Van Roey-werf” in het
VCA-certificaat.
hele bedrijf leeft.”
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“Opdrachtgevers moeten een duidelijk
engagement tonen om veiligheid
doorheen de volledige keten van
opdrachtgevers, aannemers en
onderaannemers te verzekeren”

Met opleiding kan je veilig
gedrag in de hand werken
maar wat doen jullie nog
meer?
“Het ‘inslijpen’ van veilige gewoontes is
niet eenvoudig en kan je niet enkel via
opleiding bereiken. Het bijsturen van
gedrag vergt veel tijd en doorzetting en
één van de manieren is om mensen onmiddellijk feedback te geven over wat ze
doen. En daarbij het is met name de positieve bevestiging die het meeste effectief
is. Met andere woorden: meteen aan de
mensen laten weten dat ze goed bezig
zijn en die waardering ook uitspreken.
Hier hebben de leidinggevenden een belangrijke bijdrage maar ook als preventieadviseur moet je dat doen als je op de werf
komt. Zo zag ik onlangs een ervaren bekister de raad geven aan zijn collega om een
ladder op een andere plaats op te stellen
omdat dat veiliger was. Ik spreek die persoon dan ook meteen aan: ‘prima dat je de
ladder hebt laten verplaatsen’. Reken maar
dat hij dit onthoudt en de volgende keer extra gemotiveerd is.”

Uw bedrijf werkt ook met
onderaannemers. Wordt het
VCA-certificaat geëist van
de onderaannemers?
“Van Roey is een algemene aannemer
en dat betekent dan ook dat ons bedrijf
voor een ganse reeks werkzaamheden
onderaannemers
moet
inschakelen.
Aannemingsbedrijf Van Roey beschikt
zelf over een VCA**-certificaat maar het
is niet haalbaar om dit ook van al onze
onderaannemers te eisen. Voor bepaalde
werkzaamheden zijn er gewoon te weinig
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firma’s die een VCA-certificaat hebben en
daardoor zouden we onszelf in vergelijking
met de anderen op de markt zelfs te erg
benadelen. Het is immers zo dat Van Roey
niet alleen in de industrie actief is, maar
ook en zelfs vooral in sectoren waar VCA
minder ingeburgerd is. Een VCA-certificaat
biedt uiteraard een bepaalde zekerheid
maar omgekeerd mogen we niet zeggen
dat het niet beschikken over een VCA-certificaat synoniem is van onveilig werken.
Dat neemt niet weg dat het screenen van
de onderaannemers op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu erg belangrijk is. De welzijnswetgeving legt dit trouwens op en we hebben daar dan ook een
heel uitgewerkt systeem voor opgezet. Als
een project opgeleverd is, worden de onderaannemers systematisch beoordeeld
op diverse aspecten. Veiligheid, gezondheid en milieu telt daarbij voor 30 % mee
en het zijn zowel de organisatie (voorbereiding, administratie, …) als de uitvoering die
geëvalueerd worden. Dus, niet alleen de
gevraagde documenten maar ook de veiligheidsattitude van de ploegen op de werf.
Het zijn de project- en werfleiders die deze
beoordeling maken en zij beschikken hiertoe over een vragenlijst met duidelijke criteria. Elke onderaannemer wordt ook op de
hoogte gebracht van de bevindingen zodat
hij daaruit kan leren en een en ander bijsturen. Het is voor ons ook belangrijk om
een dialoog aan te gaan met onze onderaannemers. Het is soms maar al te makkelijk om alle vastgestelde gebreken op hen
af te schuiven en het is best denkbaar dat
onze eigen aanpak en werkorganisatie niet
helemaal goed zat. In dat geval moeten we
ook daaruit kunnen leren. De resultaten
van de beoordeling worden uiteraard bijgehouden in ons informaticasysteem en
worden gebruikt voor de selectie van onderaannemers voor volgende projecten.”
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Kan VCA dan geen rol spelen
bij het verzekeren van het
veiligheidsniveau doorheen
de volledige keten van
opdrachtgevers, aannemers en
onderaannemers?
“Zeker en vast, maar zoals al gezegd is het niet
haalbaar om dat als aannemer alleen te gaan
afdwingen. Ik meen dat het toch vooral de
opdrachtgevers zijn die hierin een sturende rol
kunnen hebben. Ze zouden dit bijvoorbeeld kunnen doen door het VCA-certificaat doorheen de
volledige keten te eisen en dit ook contractueel
vast te leggen. Een aannemer kan dan het werk
maar uitvoeren als ook al zijn onderaannemers
over het certificaat beschikken. Geen slechte
zaak, dan is er duidelijkheid en dan weet iedereen, van in de aanbestedingsfase, waar het op
staat.”

Hoe houden jullie verder nog
toezicht op de keten van
onderaannemers?
“Onderaannemers worden zoals gezegd
geëvalueerd en verder houden we de keten ook
overzichtelijk. Een belangrijke eis voor onze
onderaannemers is dat ze zelf nog activiteiten
in onderaanneming kunnen geven - mits onze
goedkeuring over de voorgestelde firma - maar
in principe moet daar de cascade stoppen. Anders dreig je de controle te verliezen en heb je
geen garantie meer over de kwaliteit van het
werk of het veiligheidsniveau van de mensen
die op de werf komen. Verder leggen we ook op
dat er van elke onderaannemer continu iemand
aanwezig is die Nederlands, Frans, Engels of
Duits spreekt. Anderstaligheid komt immers
heel vaak voor en brengt natuurlijk de nodige
uitdagingen met zich mee op het vlak van communicatie en veiligheid. Door deze eis te stellen

kunnen we die problematiek onder controle houden, ook omdat we de luxe hebben dat de meeste van onze werfleiders
zich in al deze talen kunnen behelpen. Het
is trouwens al voorgekomen dat we werfleiders een spoedcursus Duits hebben laten volgen om de specifieke bouwtermen

gelegd. Zo’n klimaat leidt er enkel toe dat men niets meer durft zeggen en dingen onder
de mat begint te schuiven. Gelukkig zijn er opdrachtgevers die wel open staan voor
samenwerking en waar een gezamenlijk leerproces kan worden ingezet. VCA zou in de
toekomst ook meer die constructieve, open atmosfeer van ‘samenwerken aan veiligheid’
mogen benadrukken.

De nieuwe eind- en toetstermen die
in voorbereiding zijn, zijn meer
praktijkgericht
in die taal onder de knie te krijgen. Toch
denk ik dat het belangrijk is dat er ook op
beleidsniveau één en ander wordt aangepakt. Nu worden er op het terrein inderdaad oplossingen gezocht voor het werken
met buitenlandse werknemers en firma’s
maar ik heb het gevoel dat dit teveel adhoc oplossingen zijn. Op beleidsniveau
ontbreken er vaak voldoende duidelijke
richtlijnen en worden er soms tegenstrijdige interpretaties de wereld in gestuurd.
Denk maar aan buitenlandse keuringsverslagen, de aansluiting bij externe preventiediensten, enz. Het is niet evident om
te weten wanneer je correct bezig bent “

Welke uitdagingen dienen zich
aan voor het VCA-systeem?

foto: Van Roey

“VCA heeft zijn sporen verdiend op het
terrein en kan zeker nog verder evolueren.
Een pluspunt is dat het een concreet systeem is met duidelijke minimumeisen en
benodigde registraties, dat ook voor kleinere ondernemingen handvatten aanbiedt
om hun veiligheidsniveau op te krikken.
Registraties zijn nodig om een en ander
aantoonbaar te maken, maar men mag
daar niet te ver in gaan. Het belangrijkste
is immers dat het systeem ‘tussen de oren
zit’ en dat de focus blijft liggen op het veilig werken in de praktijk. Dit vergt uiteraard van auditors dat ze zich niet alleen
om de papieren bekommeren maar ook
dat ze de werknemers bevragen om te zien
hoe veiligheid beleefd wordt. De evolutie
van OHSAS 18001 naar ISO 45001 is iets
waar VCA zeker moet op inhaken zonder
de eigenheid en de sterke punten van VCA
over boord te gooien. Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens een internationale
veiligheidsnorm zouden op een eenvoudiger manier het VCA-certificaat moeten
kunnen bekomen, bijvoorbeeld door een
beperktere audit op specifieke VCA-elementen. Een belangrijke uitdaging ligt ook
nog steeds in het komen tot een echte
samenwerking tussen opdrachtgevers
en aannemers. Ik betreur dat er soms te
weinig naar elkaar geluisterd wordt of
sprake is van een echte dialoog. Sommige
opdrachtgevers – bij multinationals soms
onder druk van het moederbedrijf – stellen
zich eerder repressief op. Van zodra er iets
misloopt, wordt de schuld bij de aannemer
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NEWS
Bouw: Campagne Veilig
werken op hoogte

Inspectiecampagnes 2016

Het navb Constructiv (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf) heeft samen met de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een campagne rond veilig werken
op hoogte gelanceerd. Vallen van hoogte blijft
namelijk een van de belangrijkste oorzaken van
ern-stige ongevallen in de bouwsector.

Jaarlijks legt Toezicht welzijn op het werk een
aantal campagnes vast. Tijdens deze campagnes
wordt er specifieke aandacht besteed aan een
sector of een thema. Daarnaast lopen de gewone
inspectiebezoeken en andere activiteiten uiteraard gewoon door. Een overzicht van de nationale en regionale campagnes staat opgesomd in
onderstaande lijst.

Preventief en handhaving

Nationale campagnes

De campagne wordt gespreid over een periode van twee jaar:
van 1 september 2015 tot 31 augustus 2017. De campagne
verloopt in twee fasen. De eerste fase, georganiseerd door het
navb, is vooral preventief. Tijdens de tweede fase ligt de nadruk op handhaving met werfbezoeken van de inspectie
Toezicht Welzijn op het Werk. De campagne loopt in samenwerking met de sociale partners van de bouwsector, de Federale verzekering en een aantal andere organisaties zoals
de Vereniging Stellingbouw Bedrijven in België (VSBB).

•

Drie onderwerpen

•
•

Regionale campagnes
•
•
•
•

De campagne focust op drie onderwerpen:
•

•

Dakwerken en Montage, demontage
en gebruik van ge-velsteigers
Ladders en andere types steigers
Gemechaniseerde arbeidsmiddelen voor werken op
hoogte (hoogwerkers, schaarliften, beweegbare
hangsteigers, enz.).

Campagnemiddelen
Bedrijven die met werken op hoogte te maken hebben,
kunnen verschillende campagnemiddelen inzetten zoals
publicaties (navb dossiers, toolboxfiches, preventiefiches, informatiefiches,…), goede praktijkvoorbeelden en
checklists. Er is ook een online catalogus met arbeids- en
beschermingsmiddelen die veilig werken op hoogte mogelijk
maken. De online catalogus bestaat uit beschrijvende fiches
over steigers en collectieve beschermingsmiddelen en legt
uit welke middelen in welke werksituaties het best kunnen
worden gebruikt.

Uitzendsector in het kader van de Europese
inspectiecampagne in deze sector (Interim: SLIC)
Bouw: werfbezoeken in het kader van de campagne
werken op hoogte i.s.m. NAVB (bliksemactie, campagne
in samenwerking met de NAVB)

•
•
•
•

West-Vlaanderen: huisvuilophaling en verwerking
Oost-Vlaanderen: gezins-en bejaardenzorg met
uitzondering van de thuisverpleging
Antwerpen: metaal
Limburg-Vlaams-Brabant: winning van grind, zand,
klei en kaolien
Brussel: agroalimentaire industrie
Henegouwen: opslag en goederenopslag
Namen, Luxemburg, Waals-Brabant: stenen slijpen,
bewerken en afwerken
Luik: dienstencheques

Meer info en de contactgegevens van de verschillende regionale
directies Toezicht welzijn op het werk via:
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6550

Bas Harnas
Centrale figuur in de campagne is Bas Harnas. Hij vormt het
hoofdpersonage in een aantal stripverhalen die de kernboodschap van de campagne op een speelse manier overbrengen.
Meer informatie via www.basharnas.be
U kan de acties in het kader van de campagne ook volgen
via Facebook, LinkedIn en Twitter (#BasHarnas).
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Taalverschillen op de werkvloer
Vaak worden er op de werkplek
verscheidene talen door elkaar
gebruikt. Zeker in contractorwerk
is dat het geval. Wie op werven
rondloopt, merkt meteen op dat
er werknemers samenwerken die
verschillende talen spreken. Deze
taalverschillen hebben gevolgen
voor het beheersen van de veiligheidsrisico’s.
Oorzaak van ongevallen
Taalverschillen kunnen leiden tot een gebrekkige of verkeerde communicatie op
de werkvloer. Hierdoor verhoogt de kans
op gevaarlijke situaties en ongevallen.
Nederlands onderzoek heeft bijvoorbeeld
uitgewezen dat niet-dodelijke arbeidsongevallen bij allochtonen ongeveer anderhalf keer zo vaak voorkomen als bij
autochtonen. Dat heeft te maken met heel
wat factoren maar taalverschillen spelen
in ieder geval een belangrijke rol.
Taalverschillen zijn vaak niet los te zien
van culturele verscheidenheid en van communicatie in het algemeen. In sommige
culturen ligt het bijvoorbeeld moeilijk om
toe te geven dat iets niet goed begrepen
werd, of wordt er “ja” gezegd enkel en alleen omdat het zo hoort in de hiërarchie.
Taalgebruik en het met elkaar praten vormen ook onderdeel van de globale communicatie in het bedrijf. Indien deze niet
goed verloopt, worden de gevolgen van
taalverschillen alleen maar groter.

Taal en contractorwerk

Planmatige aanpak

In contractorwerk komen taalverschillen
op de werkvloer vaak voor. In een onderzoek dat het Nederlandse TNO vorig jaar
uitvoerde1, is in 8 bedrijven nagegaan op
welke manier taalverschillen een impact
hebben op het veiligheidsniveau. Het
onderzoek toonde aan dat lang niet altijd
voldoende rekening gehouden wordt met
taalverschillen. Een voorbeeld is de organisatie van een start-werkvergadering in
een lawaaierige omgeving. Dat maakt het
niet makkelijk voor de aanwezigen om alles te volgen wat er gezegd wordt en al zeker niet voor de anderstaligen in de ruimte. Daarom is het belangrijk om ervoor te
zorgen dat start-werk vergaderingen in gepaste omstandigheden doorgaan met niet
te grote groepen en in een ruimte zonder
storend lawaai. Leidinggevenden kunnen
bovendien achteraf nog de tijd nemen om
alles individueel of in kleine groepjes goed
door te nemen en na te gaan of iedereen
daadwerkelijk alles heeft begrepen. In nog
andere situaties bleken de anderstalige
werknemers de nood- en alarmsignalen
verkeerd te begrijpen. Het gevolg is dat
ze bijvoorbeeld signalen voor de aanwezigheid van gas niet opmerken of de
werkplek niet of niet veilig verlaten in een
noodsituatie. Ook in de eerstehulpverlening zorgt de taalbarrière voor problemen
omdat in geval van een letsel het slachtoffer niet juist kan verwoorden wat er aan
de hand is (zie kader).

Om de effecten van taalverschillen op de
veiligheid op het werk te beperken, is een
planmatige aanpak vereist. Dat houdt
in dat het aspect taalverschillen steeds
meegenomen moet worden. Het VCA-systeem biedt hiervoor de nodige aanknopingspunten. Alles begint bijvoorbeeld
met het geven van een opleiding en instructies die begrijpelijk zijn. VCA voorziet
een basisopleiding voor alle uitvoerenden
gevolgd door een examen. Anderstaligen
kunnen het examen ook in een andere taal
dan het Nederlands of het Frans afleggen
(zie kader). Dat is een bewuste keuze.
Hoewel kunnen communiceren met elkaar
ook erg belangrijk is, gaat het hier in de
eerste plaats om kennis en vaardigheden
op het vlak van veiligheid. En dat kan best
in de eigen taal.

VCA-opleiding en examens
in andere talen
•

•
1. Taalverschillen en Veiligheid: Inspirerende
WerkPraktijken en relatie met het veiligheidsbeheerssysteem, TNO-rapport, 2014 R14041

•

13% van de examens VCA-basis werden
in 2014 afgelegd in een andere taal dan
het Nederlands of het Frans. De examens
kunnen afgelegd worden in het Bulgaars,
Duits, Engels, Hongaars, Italiaans, Litouws,
Pools, Portugees, Roemeens, Slovaaks,
Spaans en Turks.
Op de website BeSaCC-VCA zijn proefexamens beschikbaar in andere talen (http://
www.besacc-vca.be/nl/documentatie)
Verscheidene
opleidingscentra
bieden de mogelijkheid om de opleiding
te volgen in een andere taal; overzicht
van de opleidingscentra via http://
w w w. b e s a c c - v c a . b e / n l / z o e k o p l e i dingen

Voorbeeld: Naar het ziekenhuis na een ongeval met een
verfspuitpistool
Een schilder spuit met een verfpistool in zijn vinger. In het ziekenhuis krijgt hij een tetanusprik om eventuele infecties te voorkomen. Tijdens het weekend zwelt de vinger echter
op en hij is genoodzaakt om terug naar het ziekenhuis te gaan. Daar wordt vastgesteld
dat de vinger gespoeld had moeten worden om gifophoping in de vinger tegen te gaan.
De behandeling wordt alsnog opgestart maar het zorgt voor een meer langdurige herstelperiode en afwezigheid. Het probleem kon voorkomen worden door de schilder bijvoorbeeld schriftelijke informatie over de stof mee te geven. Vertellen wat er precies aan de
hand is, ligt immers moeilijk en dan biedt goede documentatie een uitkomst.
Bron: Anderstaligheid in Gevaarlijke lading, februari 2015
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Communicatietips
Verder is het van belang om taalverschillen mee te nemen in het risicobeheer. Het komt erop aan om te weten
te komen in welke mate een slechte
taalbeheersing een impact kan hebben op de veiligheid en wat dan precies het taalniveau is van de werknemers die aan de slag gaan. Dat
vergt reeds een goede screening bij
de selectie en aanwerving. Overigens
geldt dat niet enkel voor anderstaligen
maar ook voor laaggeletterden. Op
basis daarvan kunnen reeds maatregelen genomen worden op vlak van
bijscholing en het goed inzetten van
de mensen. Niet iedere taak vraagt
hetzelfde taalniveau.Bij het samenstellen van de ploegen kan er bovendien gekeken worden naar het
aspect taal. Een volledig anderstalige ploeg ligt vaak moeilijk. Het

kan ook aangewezen zijn om erover te
wa-ken dat er steeds 1 werknemer is
die als tolk kan optreden. Zo’n tolk verdient wel extra opleiding en coaching
aangezien er verwacht wordt dat hij/zij
voortdurend aandacht heeft voor de communicatie en een actieve rol opneemt in
het doorgeven van informatie.
Ook in andere aspecten van het veiligheidsbeleid kan het aspect taal geïntegreerd worden. In de werkvergunningen
bijvoorbeeld. Daarin kan specifiek opgenomen en getoetst worden of de vergunningshouders/-verstrekkers de talen
voldoende beheersen. Dat geldt ook bij
het uitvoeren van veiligheidsobservaties.
Door specifiek te peilen of signalen en instructies begrepen zijn, te kijken naar de
taalsamenstelling van ploegen, , … kunnen
risico’s door taalverschillen aan het licht
komen.

Bij het geven van informatie aan anderstaligen of laaggeletterden, is het belangrijk om rekening te houden met de beperkingen op vlak van taalvaardigheid. Hierbij
een aantal concrete tips:
•

•

•

•

Nuttige linken
•
•
•

vdab: cursussen nederlands voor anderstaligen
handreiking taal en veiligheid
contracteranto

•
•

https://www.vdab.be/hraanbod/nederlands.shtml
http://iberlengua.nl/handreiking-taal-en-veiligheid
http://contracteranto.com
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Hou communicatie eenvoudig. Vermijd moeilijke woorden en constructies. Gebruik korte en duidelijke zinnen . Je kan bijna alles heel eenvoudig
uitleggen zonder in kindertaal te vervallen.
Vermijd beeldspraak, zegswijzen en
uitdrukkingen. Vaak zijn ze verwarrend voor personen die de taal niet
voldoende beheersen.
Geef weinig nieuwe informatie in één
keer en herhaal vaak. Iets onthouden
in een andere taal is niet zo gemakkelijk als het lijkt.
Maak zoveel mogelijk zaken visueel.
Gebruik foto’s en video’s om de boodschap te ondersteunen. Beelden
zeggen meer dan woorden. De napo-filmpjes zijn goede voorbeelden
van video’s waarin geen woorden gebruikt worden (www.napofilm.net).
Praat traag en duidelijk, probeer goed
te articuleren en dialectische termen
te vermijden.
Ga na of de boodschap begrepen is
door de andere te laten herhalen.

Toolboxmeetings:
noodzakelijk kwaad of onmisbaar?

foto Van Roey

De VCA-checklist legt ten minste
één maandelijkse toolboxmeeting
op. Maar wat zijn de ingrediënten
voor een succesvolle toolboxmeeting? En hoe passen toolboxmeetings in een preventiebeleid? Toolboxmeetings zijn immers meer
dan een verplicht nummertje in het
kader van VCA. Ze zijn essentieel
voor het goed communiceren over
veiligheid en voor het op peil houden of verbeteren van de veiligheidskennis van de medewerkers.

Wat zijn toolboxmeetings?

Ingebed in een organisatie

Het begrip toolboxmeeting vindt wellicht
zijn herkomst in de Amerikaanse oorlogsindustrie waar er snel en ad hoc nieuw
personeel moest opgeleid worden op de
werkvloer. Tijdens zo’n opleiding kwamen
er geen stoelen aan te pas. De werknemers
gebruikten een gereedschapskist (toolbox) als zitplaats en de ‘voorman’ stond
recht op zijn kist. Vandaag de dag wordt
met toolboxmeetings verwezen naar korte
overlegmomenten (10 tot 20 minuten)
van een groep operationele medewerkers
met hun direct leidinggevende (de ploegbaas), met als doel een onderwerp te bespreken dat te maken heeft met veiligheid
of gezondheid op het werk. Vaak komen
er tijdens dergelijke meetings ook andere onderwerpen aan bod zoals productie,
kwaliteit, techniek, opleiding… En daar is
niets mis mee. Het wordt maar verkeerd
als het bijvoorbeeld enkel en alleen over
productie gaat, want dan schiet de toolboxmeeting zijn doel voorbij.

Een toolboxmeeting mag niet gezien
worden als gewoon maar een korte safety
briefing bij het begin van een shift of een
nieuwe taak waarbij de ploegbaas zijn
mensen attent maakt op mogelijke gevaren en risico’s. Toolboxmeetings moeten worden ingebed in een systeem, waarbij er onder meer voldoende aandacht uitgaat naar de voorbereiding en opvolging,
en naar de ondersteuning van de toolboxleider. Ook de periodiciteit (toolboxmeetings op vaste, herhaalde tijdstippen), een
goede methodiek en de steun van alle
leidinggevenden zijn belangrijk. Het organiseren van toolboxmeetings vormt op die
manier een onlosmakelijk onderdeel van
het preventiebeleid.
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Basiselementen voor de
communicatie: wat moeten
medewerkers weten
over de organisatie van
toolboxmeetings?
•
•
•
•
•

wat zijn toolboxmeetings?
(en wat zijn het niet)
waarom organiseren wij dergelijke
meetings?
wat wordt er van iedereen verwacht?
(aan welke moet je deelnemen, hoe
vaak, actieve inbreng)
wat is het belang?
(‘what’s in it for me’)
hoe zorgen wij voor de opvolging?

Valkuilen
Op het terrein is het vaak zo dat toolboxmeetings vaak goed lopen in de startfase
maar na een tijdje worden de meetings
een routine. Bij toolboxmeetings die louter
en alleen worden georganiseerd om aan
het VCA-criterium te voldoen, is er bovendien het gevaar dat alle betrokkenen de
meetings als een verplichting ervaren. Het
moet nu eenmaal. Deelnemers krijgen het
gevoel dat hun aanwezigheid (lees: hun
handtekening) belangrijker is dan de inhoud. Dat kan het averechts effect hebben
dat medewerkers veiligheid en gezondheid
op het werk associëren met papierwerk en
verplichte registratie.
Toolboxmeetings verliezen ook hun
aantrekkelijkheid wanneer elk jaar dezelfde thema’s op dezelfde manier aan bod
komen. Vaak wordt de toolbox gegeven
op basis van standaard klaargemaakt
lesmateriaal door iemand anders dan de
directe leidinggevende zelf. De kracht van
een toolboxmeeting zit echter in de actualiteit en de interactie. De werknemers
zelf zijn daarvoor de beste bron: zij kennen
de meest relevante problemen en zijn dus
ook de hefbomen om nodige veranderingen in gang te zetten.
Een toolboxmeeting is geen voorleesuurtje, maar een discussiemoment waarbij
verschillende standpunten aan bod kunnen komen. De toolboxleider moet weten
wat hij met de toolbox wenst te bereiken
en het gesprek in die richting sturen. De
deelnemers moeten echter ook hun inbreng kunnen hebben en hun wending aan
het gesprek kunnen geven.
Dat houdt in dat de toolboxleider over de
nodige kennis en (communicatieve) vaardigheden moet beschikken en dat vergt de
nodige opleiding van de toolboxleider.
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Randvoorwaarden
Hoewel een toolboxmeeting zeker niet de
plaats is om onderhandelingen te voeren
of diepgaande beslissingen te nemen, zal
het succes ervan op lange termijn toch afhangen van opvolging en besluitvorming.
Het succesvol organiseren van toolboxmeetings berust dan ook in eerste instantie op erkenning en ondersteuning. In de
hele organisatie is een draagvlak nodig
met voldoende steun van de directie en
alle leidinggevenden. Toolboxmeetings
zijn immers belangrijk in het verzekeren
van een goede communicatie zowel topdown als bottom-up. Daarom is het ook
noodzakelijk om een goede opvolging en
communicatie te verzekeren. Als mensen
een inspanning leveren om mee te denken en om zaken te verbeteren, dan willen
ze ook op de hoogte gehouden worden
van het resultaat - zelfs van de tussenstappen. De opvolging, communicatie en
verslaggeving vormen dus een belangrijk
onderdeel van een toolboxmeeting.
Toolboxmeetings worden geleid door de
direct leidinggevenden. Dat wil echter niet
zeggen dat er geen rol is weggelegd voor
bijvoorbeeld de preventieadviseur. Het is
belangrijk dat de preventieadviseur een
overzicht blijft houden op de toolboxonderwerpen. Op die manier kan hij helpen
waar nodig en nagaan of de gegeven
toolboxen op lange termijn ook de meest
voorkomende risico’s dekken. Daarnaast
moet de preventieadviseur via de verslaggeving en eventuele verdere bespreking
met de toolboxleider een overzicht hebben
van gemaakte afspraken, veranderingen
en verbeteringen in werkmethodes, de
kennis van de deelnemers over bepaalde
onderwerpen,... De preventieadviseur kan
ook helpen bij het ter beschikking stellen
van materiaal om de toolboxmeetings te
organiseren. Het materiaal moet wel zo
opgevat zijn dat het herkenbaar is en flexibel kan en moet ingezet worden door de
toolboxleider. Vooraf klaargemaakte documenten of informatie kunnen worden
gebruikt, maar moeten steeds aangepast
worden aan de concrete eigen werksituatie.

Stap naar verbetering
De betrokkenheid van de medewerkers
kan pas groeien en toolboxen zullen maar
echt gaan leven als de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de toolboxleider
wordt gelegd. Het is aan hem om, op basis
van wat hij ziet en hoort op de werkvloer,
te beslissen waarover hij een toolbox kan
geven. Toolboxmeetings zijn geen doel op
zich maar een middel om ruimere doelstellingen te bereiken zoals het creëren
van een groepsgeest waarin veiligheid en
welzijn belangrijk zijn en altijd meespelen.
Ook het stimuleren van veilig gedrag en
het bevorderen van een open communicatie zijn belangrijke doelstellingen.
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Vijf tips voor de
toolboxleider
1 Voorbereiden
•
•
•
•
•

Kies een actueel onderwerp
Denk aan eigen ervaringen, aan de
onderneming en aan het opleidingsniveau van de medewerkers
Verdiep je in het onderwerp door erover te lezen en praten
Kies het juiste moment
Trek voldoende tijd uit voor de
voorbereiding

2 Vereenvoudigen
•
•

Stem de inhoud af op het niveau van
de doelgroep; hou rekening met taalen cultuurverschillen
Een toolboxmeeting moet ongeveer
15 minuten duren - Beperk je tot het
hoofdthema

3 Verpersoonlijken
•
•
•

Kies een herkenbaar onderwerp dat
duidelijk verband houdt met de taken
van de deelnemers
Hou rekening met de capaciteiten en
interesses van de deelnemers
Betrek de deelnemers door vragen te
stellen, hen iets te laten demonstreren
of te laten toelichten

4 Vertonen
•
•

Gebruik visuele hulpmiddelen (foto’s,
video’s, demonstratie van gereedschap, enz.)
Zorg ervoor dat de deelnemers zelf
ook iets doen

5 Voorschrijven
•
•

Noteer de gemaakte afspraken en
voorstellen in het verslag van de
meeting
Controleer of de boodschap goed is
begrepen.

Vraag & antwoord

zijn VCA-diploma’s eigendom van de werknemers?
Werknemers die met succes een
examen afleggen in het kader van
VCA, bv. VCA-basisopleiding, ontvangen een diploma. Vaak gaat
aan dit examen een opleiding
vooraf en worden zowel de kosten
van de opleiding als het examen
gedragen door de werkgever. De
vraag rijst dan: is het diploma
eigendom van de werknemer? of
kan de werkgever ook bepaalde
rechten laten gelden? bv. indien
een werknemer het bedrijf voortijdig verlaat.
Persoonlijke eigendom
VCA-diploma’s (B/VOL/VIL-VCA, Risicovolle
Taken …) zijn de persoonlijke eigendom van
de kandidaten die het desbetreffende examen succesvol hebben afgelegd. Het doet er
niet toe wie er betaald heeft voor de kosten
van het examen of de opleiding. De werknemer moet ook steeds een origineel exemplaar ontvangen. In de praktijk gebeurt dat in
de meeste gevallen via de werkgever. Bij verlies of beschadiging kan de diplomahouder
op eenvoudig verzoek een duplicaat van het
diploma opvragen bij het examencentrum
dat het oorspronkelijk diploma heeft afgeleverd. Hieraan kan een kost verbonden zijn.

Rechten voor de werkgever?

Scholingsbeding geldt niet
Voor sommige opleidingen betaald door
de werkgever geldt een scholingsbeding.
Een scholingsbeding is een contractueel
element waarbij de werknemer die een
specifieke opleiding volgt op kosten van
de werkgever, zich ertoe verbindt om een
gedeelte van de opleidingskosten terug
te betalen indien hij de onderneming verlaat voor het einde van de door de partijen
overeengekomen periode. Een dergelijk
scholingsbeding is niet van toepassing
op VCA-opleidingen. De duur en de kostprijs van VCA-opleidingen zijn te beperkt om
daarvoor in aanmerking te komen. Een scholingsbeding kan enkel toegepast worden op
opleidingen van ten minste 80 uren of met
een waarde hoger dan het dubbel van het
gemiddeld minimum maandinkomen (d.i.
€3.003,64 € op 1 januari 2015). De opleiding mag zich ook niet situeren in het wettelijk of reglementair kader vereist voor de
uitoefening van het beroep waarvoor de
werknemer werd aangeworven.

Diplomaregister
Werkgevers kunnen steeds een beroep doen
op het Centraal Diploma Register (CDR) om
na te gaan of een werknemer beschikt over
de nodige (veiligheids)kwalificaties voor een
bepaalde job of taak. Voor opdrachtgevers,
aannemers en VCA-auditoren is een kopie
van de vermelding in het diplomaregister voldoende als bewijsstuk. Het originele diploma
hoeft niet in het dossier van de werknemer
te zitten.

Ook al heeft hij de opleiding betaald, de werkgever heeft niet het recht om een diploma
in te houden als de werknemer van job verandert of aan de slag gaat via een andere
uitzendonderneming. Dat geldt niet alleen
voor diploma’s, certificaten of attesten van
veiligheidsopleidingen maar ook voor alle andere opleidingen.

Meer informatie:
VCA-opleidingen, http://www.besacc-vca.be/nl/content/vca-opleidingen
Centraal Diploma Register, http://www.besacc-vca.be/nl/content/diplomaregister
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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
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