Veiligheids Checklist Aannemers (VCA)
Wij begeleiden u naar VCA-certificatie
De VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers (VCA) is bestemd voor
bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle
omgeving. Denk aan bouw-, constructie- en onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen,
in fabrieken, in werkplaatsen en bij installaties. Sommige opdrachtgevers stellen VCAcertificatie verplicht. Wilt u heft VCA-certificaat behalen? Wij begeleiden u van A tot Z
naar certificatie.
Stap voor stap naar certificatie
Om als bedrijf het VCA-certificaat te verkrijgen, moet u aan de hand van de VCA-checklist
een aantal stappen doorlopen. Onderdeel van het certificatietraject is de scholing van
medewerkers in:
Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Alle operationele werknemers moeten beschikken over B-VCA. De training bestaat uit
kennis van wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en
het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)
Alle operationeel leidinggevenden moeten beschikken over VOL-VCA. De training biedt
zowel basiskennis als aanvullende informatie zoals Europese richtlijnen, VCA-certificering,
het bedrijfsnoodplan het organiseren van toolbox-meetings.
Het traject naar VCA-certificatie
Onze veiligheidskundigen kunnen het totale traject naar VCA-certificatie begeleiden.
Training VCA
1. Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Tijdens twee trainingsdagen (9:00 - 17:00 uur) krijgen de deelnemers alle kennis
aangereikt voor het behalen van het (NIBHV) Basisdiploma VCA. Op de laatste dag wordt
het examen afgenomen. De lestijden kunnen in overleg worden aangepast.
2. Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA (VOL-VCA)
Tijdens drie lesdagen (9:00 - 17:00 uur) worden de deelnemers klaargestoomd voor het
behalen van het (NIBVH) diploma VOL-VCA. Op de laatste dag wordt het examen
afgenomen. De lestijden kunnen in overleg worden aangepast.
Vooropleiding

: geen

Data

: in overleg

Locatie

: in overleg

Aantal deelnemers

: maximaal 15

Certificering
: examen en diploma NIBVH (Nederlands instituut voor
bedrijfshulpverlening)
Meer informatie
Wilt u meer informatie over onze begeleiding naar VCA-certificatie? Neem dan contact met
ons op via telefoon: 0348 – 41 69 60 of e-mail: info@proveiligheid.nl.

