
VGM Checklist Aannemers (VCA)

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. VCA is bedoeld voor aan-
nemers - ook wel opdrachtnemer of contractor genoemd - die risicovolle werkzaamheden ver-
richten bij bedrijven of op locaties waarbij de omgeving risico’s opleveren. Om een dergelijke 
opdracht uit te mogen voeren eist de opdrachtgever dan dat het aannemersbedrijf VCA-gecer-
tificeerd is. Met ‘aannemer’ wordt bedoeld degene die bouw- en/of technische werkzaamheden 
op het terrein van de opdrachtgever uitvoert. 
De reden voor deze eis is dat de opdrachtgever de veiligheid van de medewerkers aantoon-
baar geregeld wil hebben, zodat letsel of ongevallen worden voorkomen. Bij het VCA-certificaat 
wordt een VCA-handboek in het bedrijf geïntroduceerd. 

Met het VCA-certificaat toont de aannemer aan een veiligheidssysteem te hebben dat voldoet 
aan de wettelijke eisen. Daarmee heeft het aannemersbedrijf aantoonbaar grip op veiligheid en 
gezondheid binnen het bedrijf.
ThoonenKahmann bv kan jouw organisatie begeleiden bij het opzetten van een VCA-systeem. 
Zij gebruikt hiervoor een beproefd stappenplan.

Voor wie is het VCA-certificaat?

Er zijn verschillende niveaus voor certificeringen van bedrijven:
•	 VCA*	voor	onderaannemers:

Richt zich op kleinere aannemersbedrijven waarbij de complexiteit van het werk gering is. 
Meestal heeft een dergelijk bedrijf (zelf ) geen onderaannemers voor zich werken.

•	 VCA	**	veelal	voor	hoofdaannemers:
Richt zich op grotere aannemersbedrijven, die op de locatie hoofdaannemer kunnen zijn en 
daarbij ook onderaannemers aanstuurt. De organisatie van het project en/of de werkzaamhe-
den zijn complexer dan bij VCA.

•	 VCA	Petrochemie	voor	(aannemers-)bedrijven	die	werken	in	de	petrochemische	sector.

Voor zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) gelden andere eisen, omdat zij niet aan alle 
VCA-eisen kunnen voldoen. Om toch werkzaamheden uit te kunnen voeren waar VCA vereist is, 
geldt voor zzp’ers: 
• dat ze in het bezit zijn van een VCA-VOL-diploma (van de opleiding Veiligheid voor Operatio-

neel Leidinggevende);
• dat ze beschikken over een RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie);
• dat ze werken met materieel en middelen die zijn goedgekeurd.
 



Hoe	werkt	ons	stappenplan?

Bij	het	opzetten	van	een	VCA-systeem	hanteert	ThoonenKahmann	het	volgende	stappen-
plan:

Vooronderzoek  We presenteren een vragenlijst waarmee we u vragen om alle relevan-
te documenten aan te leveren, die door ons beoordeeld worden.

Nulmeting we maken een rondgang door het bedrijf om werkplekken te bekijken 
en waar nodig medewerkers te interviewen, zodat we kunnen vast-
stellen in hoeverre de organisatie voldoet aan de VCA-eisen.

Functie-RI&E We voeren indien nodig een algemene RI&E uit en na de rondgang 
door het bedrijf kunnen we voor de risicovolle functies in het bedrijf 
specifieke functie-RI&E’s opstellen.

Procedures/instructies We leveren een concept-handboek op waarin de benodigde procedu-
res, instructies en registratieformulieren zijn verwerkt. Wij kunnen op 
verzoek formats aanleveren of adviseren en begeleiden als het bedrijf 
dit  zelf uitvoert.

Opleiding We inventariseren de opleidingsbehoefte per medewerker. Voor risi-
covolle functies adviseren we over eventueel aanvullende opleidin-
gen.

Implementatie Samen met de medewerkers voeren we de procedures en instructies 
als onderdeel van de werkprocessen in.

Definitief	VCA-handboek We stellen het definitieve handboek vast na toetsing (interne audit) of 
de instructies en procedures werkbaar zijn in de praktijk.

Certificeringsaanvraag U kunt de VCA-certificering aanvragen nadat uw organisatie drie 
maanden volgens VCA heeft gewerkt. 

We bepalen samen welke van deze werkzaamheden door de organisatie zelf wordt uitgevoerd en 
welke door ThoonenKahmann bv worden gedaan.

ThoonenKahmann	bv	draagt	bij	aan	een	veiliger,	gezonder	en	prettiger	arbeidsklimaat.
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