Hulp op weg naar VCA** certificatie
Aldev is de aangewezen partner om uw bedrijf klaar te maken voor een succesvolle certificatie
volgens VCA.
Ik ben bij talloze bedrijven geweest om ze te toetsen op het voldoen aan de norm.
Maar bovenal geloof ik in een no-nonsense aanpak en wil ik u behoeden voor de fouten die ik
anderen heb zien maken.

Wat omvat een traject op weg naar VCA certificatie?
Een traject om u gereed te maken voor certificering bevat in ieder geval het aanpassen van ons
standaard systeem naar uw bedrijfssituatie, dit doe ik aan de hand van de gegevens die ik in het
eerste bezoek verzamel. U krijgt dan binnen enkele dagen het handboek (PDF). Zodra u dit
handboek verspreid aan uw personeel is uw systeem dan formeel gezien actief.
U heeft verder een RI&E nodig die ik als gediplomeerd MVK voor u opstel (afhankelijk van uw
omstandigheden kan daarnaast inzet van een Hoger Veiligheidskundige of Bedrijfarts nodig zijn
voor de wettelijke Arbo-RI&E). Daarmee voldoet u ook meteen aan de eis van inzet van een
veiligheidskundige.
Ook moet een interne audit en een directiebeoordeling uitgevoerd worden voor de
certificatiedatum (ook daarin kan ik u voor een groot deel ontzorgen).
Het is in mijn standaard-aanpak zo dat ik minimaal 3 bezoeken aan uw bedrijf breng (tijdens 1
hiervan bezoek ik ook een lopend project). Wilt u meer of minder ondersteuning? Dat is
bespreekbaar!
Het is een eis dat uw systeem al 3 maanden actief is tijdens de initiële audit door de certificatieinstelling. Mijn advies is dus: wacht niet te lang met starten!

Kosten:
Voor een opgave van de kosten van het standaardtraject VCA** verzoek ik U een offerte aan te
vragen met het contactformulier op de website. Wel inbegrepen: hulp bij het oplossen van
eventuele tekortkomingen die geconstateerd worden tijdens de externe audit.
Niet inbegrepen in dit standaardtraject zijn:
- training van uw medewerkers voor het VCA diploma (certificaat VCA-basis of VCA-VOL);
- aanwezigheid bij de externe audit.

Welk VCA niveau moet u kiezen?
Daarin heeft uw opdrachtgever het laatste woord, maar als vuistregels kunt u het onderstaande
hanteren:
- de VCA* is opgezet voor aannemers zonder onderaannemers (meestal kleinere aannemers).
- de VCA** is opgezet voor aannemers met onderaannemers (meestal grotere aannemers, vanaf
35 medewerkers).
- Wilt u nog een stap verder gaan, of wordt dit van u verlangd door de opdrachtgever, dan kiest
u voor de VCA-Petrochemie
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