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 Uw partner bij 
VCA examinering!

 •  Onafhankelijk VCA erkend 
examencentrum

 • Scherpe examentarieven

 • Geen reiskosten

 • Op elk tijdstip examinering mogelijk

 • Op elke locatie door heel Nederland

 •  Maandelijks open inschrijving op 
diverse locaties

 • Aandacht voor de kandidaten

 • Direct examenuitslag

 • Snelle afhandeling

 Vraag vrijblijvend onze offerte aan en maak een juiste keuze!

 Examen Bureau Brabant    Postbus 2 • 4750 AA Oud Gastel • Telefoon 0165 - 51 83 45 • www.ebbexamens.nl

Schrijf je dan snel in voor de vernieuwde HVK-opleiding van PHOV!

Voor wie
Hij/zij die zich wil kwalificeren als Hogere
Veiligheidskundige binnen een bedrijf,
adviesbureau of arbodienst. 

Startdatum/Duur
14 september 2010, 2 jaar incl. scriptietraject. De lessen 
zijn eens per week van 18.00 tot 21.15 uur in Utrecht.

Kosten
- Cursusgeld € 15.200
- Kosten boeken en syllabi € 900
- Kosten conferentieoord  € 450
- Examengelden € 350

Certificering
De opleiding is erkend door Hobéon SKO, die belast is
met het certificeren van Hogere Veiligheidskundigen.

Waarom 
- De opleiding is sterk praktijkgericht. Onderbouwd
 door theorieën en modellen wordt de vertaling naar
 de dagelijkse praktijk van de cursist gemaakt. 
- Er is een breed scala aan docenten uit de praktijk
 betrokken die als autoriteit op hun vakgebied
 worden gezien. 
- De casussen en opdrachten tijdens de opleiding
 hebben betrekking op de bedrijven waar de cursisten
 werken, zodat de kennis direct in het eigen bedrijf
 kan worden toegepast. 
- Elke cursusgroep wordt begeleid door een cursus-
 leider die de kwaliteit van de opleiding bewaakt en
 de cursisten begeleidt in de gestelde leerdoelen.

 PHOV is een samenwerkingsverband tussen TNO
 Kwaliteit van Leven/Arbeid, Haagse Hogeschool,
 Hogeschool Zuyd en Hogeschool Utrecht.

Aanmelden of meer info? Kijk op www.phov.nl of bel naar 030 231 82 12 of e-mail naar info@phov.nl

HVK-er zijn in 2012?



Dezer dagen heb ik kennis kunnen 
nemen van een proefschrift over het 
raakvlak tussen taalproblemen en 
ongevallen. Zeer interessant! Het is 
dan ook niet voor niets dat er in de 
VCA een aparte vraag is gewijd aan 
communicatie over veiligheid:

‘Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder 
taalbelemmeringen?’

Denk hierbij aan de Botlek of Europoort waar soms wel meer 
dan 20-30 nationaliteiten samenwerken bij onderhoudsprojec-
ten, etcetera. Dat moet natuurlijk echt goed geregeld worden.
Het gaat hier echter niet alleen om een vreemde-talen-pro-
bleem, de Babylonische spraakverwarring, maar ook om soms 
zeer gebrekkige kennis van de eigen Nederlandse taal.
Ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking is analfabeet of 
daar in de buurt, een nog grotere groep heeft een zeer 
beperkte woordenschat.

Communicatie over VGM-zaken dient onbelemmerd plaats 
te vinden, dat geldt voor Nederlanders zowel als voor 
buitenlanders. Als er sprake is van ‘informatie’ die bekend 
moet zijn bij alle operationele medewerkers, mag men er niet 
zonder meer van uitgaan dat iedereen daarvan op de hoogte 
is, als ergens in een hoekje die informatie in brochurevorm 
beschikbaar is in bijvoorbeeld het Nederlands, Engels, Frans 
en Duits. Er moet meer gebeuren. Hoe worden bijvoorbeeld 
Pools-, Russisch- of Portugeessprekenden geïnformeerd? 
Datzelfde geldt in principe ook voor de medewerkers die, 
althans officieel, Nederlands spreken. Begrijpt iedereen wat 
er staat? Vindt er uitleg plaats? En dan niet op die manier: 
‘vragen…….geen vragen’! Wordt er bij belangrijke zaken 
gebruik gemaakt van pictogrammen?  In toolbox meetings en 
in het kader van de LMRA kan hier het nodige gebeuren. 
Dus niet alleen informatie ter beschikking stellen, maar er 
ook voor zorgen dat die ‘aankomt’.

Momenteel wordt op initiatie van het bestuur van de Stichting 
Samenwerken voor Veiligheid gewerkt aan een ‘caleidoscoop’ 
die zal worden geplaatst op de website van de SSVV.
De caleidoscoop, bestaande uit korte filmpjes en enkele 
spelletjes, lijkt een perfecte methode om aan de ene kant 
ook eens opdrachtnemers te profileren en aan de andere 
kant een zeer praktisch tool te bieden om toolbox meetings  
een zinvolle maar ook een leuke inhoud te geven. De 
caleidoscoop zal naar verwachting in de loop van dit jaar op 
de website kunnen worden geplaatst.

Aan de nieuwste VCA wil ik niet te veel woorden besteden, 
deze is weer beter dan de vorige, en toch, er staat een fout 
in. Deze heeft betrekking op de definities: ‘Ongeval met 
verzuim/werkverlet’ en ‘Ongeval zonder verzuim/werkverlet’. 
In beide definities is ten onrechte blijven staan: ‘de dag van 
het ongeval niet inbegrepen’. Correctie daarvan zal binnen-
kort plaatsvinden en worden gepubliceerd op de website van 
SSVV (Besluitenlijst CCVD-VCA).

Op 10 mei 2010 heeft in Lille, Frankrijk, het Euro SCC 
Platform vergaderd. Naast Nederland bestaat het platform 
uit vertegenwoordigers van België, Duitsland, Frankrijk en 
Oostenrijk. Belangrijkste agendapunten waren: toekomstige 
samenwerkingsvormen en mogelijke uitbreiding van het 
platform met (de) Scandinavische landen. 

Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen, 
aarzel niet: hillen@ssvv.nl 

Eugène Hillen
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VCA Actueel is een uitgave van de Stichting Samenwerken Voor Veilig-
heid (SSVV) en stelt zich ten doel alle VCA-gecertifeerde bedrijven te 
informeren over actuele ontwikkelingen op het terrein van VCA.
SSVV stelt zich niet aansprakelijk voor meningen en ervaringen van 
derden in VCA Actueel.
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nieuwe VCa is uit!
De aanpassing van de VCA is met ingang van 1 april 2010 
gepubliceerd in de versie 2008/5.1. De nieuwste versie van 
de VCA blijft als jaartal 2008 behouden, omdat er inhoude-
lijk bijna niets in de checklist is gewijzigd ten opzichte van 
de 2008/05-versie. Vrijwel alle aanpassingen, met name in 
de procedure en de bijlagen, zijn het gevolg van de 
inwerkingtreding van de nieuwe norm ISO/IEC 17021. De 
nieuwe checklist is te bestellen op de VCA-site: www.vca.nl. 
Op deze site staat onder documentatie VCA 2008/05 en 
2008/5.1 een verschillendocument waarin de wijzigingen in 
de vragenlijst staan weergegeven. Tevens vindt u op de site 
de volgende documenten die betrekking hebben op de VCA 
2008/5.1:
– begeleidende brief;
– overgangsregeling;
– implementatierichtlijn t.a.v. gedragsprogramma’s in het 

kader van vraag 4.2 van de VCA;
– bijlage C: uitgangspunten en voorwaarden in VCA 

verband bij inschakeling van zelfstandige zonder 
personeel (ZZP’er) als onderaannemer.

 
RisiCo-inVentaRisatie en 
–eValuatie makkelijkeR VooR 
kleine weRkgeVeR 
Werkgevers met maximaal 25 werknemers kunnen 
vanaf 1 januari 2011 afzien van een deskundige bij het 
opstellen en evalueren van risico’s in hun bedrijf. Dat 
mag alleen als zij gebruik maken van een erkend 
systeem voor Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) 
van de branche. Ook moeten werknemers vanaf 1 
januari 2011 de risico-inventarisatie van hun bedrijf 
kunnen inzien. De ministerraad heeft op voorstel van 
minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoor-
stel.
De werkgever beschrijft in de RIE de risico’s die het werk 
met zich mee brengen en de maatregelen die het bedrijf 
neemt. Elke werkgever is verplicht een Risico-inventari-
satie en -evaluatie op te stellen. Werkgevers en 
werknemers zijn samen verantwoordelijk voor goede 
arbeidsomstandigheden.
De vereenvoudiging van de RIE verlaagt de administra-
tieve lasten voor kleine werkgevers. Bedrijven die 
gebruikmaken van een standaardmodel voor het 
opzetten van de RIE, zoals in de cao opgenomen, 
hoefden al langer geen toetsing meer te laten uitvoeren 
door een deskundige.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoor-
stel voor advies aan de Raad van State te zenden. De 
tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de 
Raad van State worden openbaar bij indiening bij de 
Tweede Kamer.

metaalseCtoR lanCeeRt eigen 
Radiostation: Radio5xbeteR 
Vanaf 7 april is Radio5xbeter te beluisteren. Dit initiatief van 
vakbonden en werkgevers in de metaalsector biedt werkne-
mers muziek, nieuws, weer én tips over hoe het werk veiliger 
en gezonder kan. Radio5xbeter is onderdeel van de Week van 
de Veiligheid, die duurde van 26 tot en met 30 april. 
Het radiostation zendt gedurende twee maanden vierentwin-
tig uur per dag, zeven dagen per week uit en bereikt in 
potentie 400.000 werknemers in 14.000 bedrijven. De 
metaalsector maakt al jaren serieus werk van veilig en 
gezond werken met ‘5xbeter, Werken is gezond’. Dit samen-
werkingsverband van vakbonden en werkgevers biedt 
hulpmiddelen, onafhankelijk advies en informatie over veilig 
en gezond werken. 
Gerard Ekdom, de bekende 3FM-dj, verzorgde de uitzending 
op 28 april. Hierin heeft de sector ook haar ‘medewerker van 
de veiligheid’ bekend gemaakt. Annemarie Arensen (5xbeter, 
Werken is Gezond en Radio5xbeter): ‘Radio5xbeter is het 
grootste doelgroepspecifieke radiostation van het moment. 
Het richt zich op iedereen die werkt in de metaal met een 
combinatie van het beste uit twee werelden: de beste hits en 
de beste veiligheidstips. De acht weken dat we live zijn 
geweest, stonden bol van de acties en verrassingen. Door 
medewerking van zowel toppers uit de wereld van de muziek 
en entertainment en toppers op het gebied van veiligheid is 
het een succes geweest.’
Zoals gezegd is Radio5xbeter een onderdeel van de Week van 
de Veiligheid, die partijen hebben georganiseerd van 26 tot 
en met 30 april. In deze periode is veilig en gezond werken in 
de metaalsector gepromoot. Het centrale thema van deze 
week luidde: ‘Veiligheid: wat doe jij eraan?’

taalpRoblemen ondeRsChatte 
faCtoR bij ontstaan zwaRe 
ongeVallen
Bij het voorkomen van zware ongevallen op de werkvloer 
wordt onvoldoende rekening gehouden met de factor taal. 
Zo is ongeveer 50 procent van de veiligheidsdocumenten in 
Nederlandse hoog-risicobedrijven onvoldoende leesbaar. Dat 
stelt onderzoeker Paul Lindhout, die onlangs is gepromo-
veerd op dit onderwerp aan de TU Delft. 
Dat taalproblemen rampzalige gevolgen kunnen hebben op 
de werkvloer is al langer bekend. Zo laadde een Italiaanse 
mijnwerker in augustus 1956 tegen de instructies een 
wagentje in een mijnlift in het Waalse Marcinelle. Het 
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wagentje raakte klem en veroorzaakte uiteindelijke een 
mijnramp waarbij 262 doden vielen. Onder de mijnwerkers 
werd een mix van Italiaans, Frans en Vlaams gesproken. Dit 
taalprobleem leidde waarschijnlijk tot de ramp.
Ondanks dit soort historische voorbeelden is er volgens Paul 
Lindhout, inspecteurspecialist bij de Arbeidsinspectie, nog 
veel te verbeteren als het gaat om een goede communicatie 
op de werkvloer. ‘Uit mijn onderzoek blijkt duidelijk dat de 
huidige veiligheidsbeheerssystemen onvoldoende rekening 
houden met de risico’s verbonden aan taalproblemen. Die 
risico’s worden veroorzaakt door laaggeletterdheid en 
meertaligheid op de werkvloer. Hoewel 76 procent van de 
onderzochte bedrijven de gevaren onderkent, doet 65 
procent op geen enkele manier aan systematische beheer-
sing van het risico.’
Zware ongevallen zijn doorgaans het onderwerp van 
diepgaand onderzoek. De resultaten verschijnen in een 
rapport en de statistieken over een langere periode leveren 
waardevolle informatie om herhaling te voorkomen. Jammer 
genoeg onderbelichten de huidige onderzoeksmethoden de 
taalproblemen met ruwweg een factor vier.
Volgens Lindhout is de geringe aandacht voor taalproblemen 
voor een deel historisch verklaarbaar. ‘In eerste instantie is er 
bij bedrijven terecht veel aandacht geweest voor technische 
veiligheidsmaatregelen. Daarna kwamen management, 
voorschriften en procedures in beeld en nu pas zitten we in 
een fase waarin we meer focussen op de factoren gedrag en 
cultuur, waar taal een onderdeel van is.’
Vooral in de schriftelijke communicatie blijken veel bedrijven 
nog tekort te schieten. Lindhout: ‘De leesbaarheid van 
veiligheidsdocumenten bij bedrijven bleek in veel gevallen 
slecht. Ongeveer 50 procent van de documenten is onvol-
doende leesbaar. Vaak is het niveau van de teksten veel te 
hoog. Bedrijven zijn in principe goed in staat om begrijpelijke 
teksten te maken. Als je bijvoorbeeld naar hun personeelsbla-
den kijkt, lees je gemakkelijke, toegankelijke stukken. Het is 
dus een kwestie van bewustwording van bedrijven.’ 
Circa 1 miljoen autochtonen en een half miljoen allochtonen 
zijn laaggeletterdheid. Dat is samen ongeveer 10 procent. 
Maar breder gezien heeft volgens Lindhout ongeveer 25 
procent van de Nederlandse bevolking onvoldoende 
basisvaardigheden om mee te kunnen in de (toekomstige) 
informatiemaatschappij.
Meertaligheid op de werkvloer is volgens Lindhout ook een 
risicofactor. ‘Veel bedrijven met buitenlandse werknemers in 
dienst denken dit op te lossen door hun documentatie te 
vertalen. Men vergeet daarbij echter regelmatig dat 
laaggeletterdheid in het land van herkomst vaak voorkomt. 
Een Afghaanse of Poolse werknemer heeft dan weinig aan 
een (perfect) vertaalde tekst.’
Meer informatie: Paul Lindhout, Safety Science Group, 
Faculteit Techniek, Bestuur en Management TU Delft. Tel:  
0318-527735, e-mail: linteu@paal39.nl

Veilig uitVoeRen Van 
ondeRhoudsweRk
Eveneens in het kader van de Week van de Veiligheid is de 
Euro pese campagne ‘Veilig uitvoeren van onderhoudswerk’ 
gestart. De campagne wordt georganiseerd door het Europees 
Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 
(EU-OSHA) en wordt gedragen door alle Europese regeringen 
en door de Europese werkgevers- en werknemersorganisaties. In 
Nederland wordt de campagne georganiseerd door de offi ciële 
vertegenwoordiger van het Agentschap: het Focal Point.
Onderhoudswerkzaamheden leiden nog te vaak tot ongeval-
len. Bijna 20% van alle ongevallen op de werkvloer vindt 
plaats tijdens of als gevolg van onderhoudswerkzaamheden. 
Bijvoorbeeld doordat instructies en toezicht ontbreken of 
doordat het onderhoud op een verkeerde of onveilige manier 
wordt uitgevoerd. Voor het Europees Agentschap voor 
Veiligheid en Gezondheid op het werk reden om in 2010 en 
2011 door middel van een campagne extra aandacht voor 
onderhoud te vragen. Het Agentschap wil hiermee een 
gestructureerde aanpak van onderhoud bevorderen.

goede pRaktijken Competitie
Een van de hoofdactiviteiten ter 
ondersteuning van de 
campagne ‘Veilig uitvoeren van 
onderhoudswerk’ is de Goede 
Praktijken competitie. De 
competitie is speciaal bedoeld 
om de aandacht te vestigen op 
goede praktijkvoorbeelden in 
verband met het veilig 
uitvoeren van onderhoudswerk. 
De competitie staat open voor 
bedrijven en organisaties die betrokken zijn (geweest) bij 
de ontwikkeling van een Goede Praktijk. 
Heeft u een goed en actueel voorbeeld uit de praktijk over 
de uitvoering van veilig en gestructureerd onderhoud 
binnen een organisatie?  Doe dan mee! De deadline voor 
inzending van Goede Praktijken is 5 september 2010.
Uit de inzendingen worden twee winnaars gekozen in 
twee categorieën: organisaties met minder, en organisa-
ties met 100 of meer werknemers. De prijsuitreiking vindt 
plaats op 25 oktober 2010 tijdens de conferentie in het 
kader van de Europese week voor veiligheid en gezond-
heid op het werk. De winnaars ontvangen een geldbe-
drag van €2.500 en een ticket voor de uitreiking van de 
Europese award op 28 april 2011 te Boedapest.

Meer informatie over de Goede Praktijken competitie: 
www.arboineuropa.nl/campagne

Of neem contact op met:
Tanja de Jong 
Tel.: 023 5549359 
E-mail: tanja.dejong@tno.nl 



Bouwend Nederland is een vereniging van werkgevers in 
de bouw. De vereniging heeft de bouw breed gedefini-
eerd: utiliteitsbouw, woningbouw en weg- en water-

bouw. Vijfennegentig procent van alle bedrijven is aangeslo-
ten. Op de website is de missie van Bouwend Nederland als 
volgt omschreven: ‘Bouwend Nederland verenigt, verbindt en 
ondersteunt bouw- en infrabedrijven’. Bouwend Nederland 
staat voor een vitale bouwsector die bouwt aan duurzame 
vernieuwing van de leefomgeving. De vereniging overlegt met 
werknemersverenigingen over cao’s, arbeidsomstandigheden, 
et cetera. De werkgevers in de bouw worden zo veel mogelijk 
ondersteund in hun bedrijfsactiviteiten. Zo geeft Bouwend 
Nederland adviezen over personeel en cao, ict, bedrijfsontwik-
keling, contracten en aanbesteding, financiën en administratie 
en allerlei vakspecifieke praktische zaken. Hoewel Brinkman 
zich als voorzitter bezighoudt met al deze zaken, is zijn 
belangrijkste taak de externe belangenbehartiging. Bouwend 
Nederland heeft relaties en contacten met overheden, media, 
certificeringinstellingen, waterschappen en vertegenwoordi-
gers van maatschappelijke organisaties. Veel van Brinkmans 
tijd gaat op aan lobbyen. ‘Dat is erg belangrijk voor zo’n grote 
sector met een omzet van 60 tot 65 miljard en zo’n 450.000 
werknemers’, vindt Brinkman. ‘Vooral met de overheid hebben 
wij veel te maken, als opdrachtgever én als regelgever. Daarom 
is het belangrijk dat wij aanwezig zijn op de plekken waar 
beslissingen worden genomen. De sector staat in de belang-
stelling; als voorzitter moet ik daarom overweg kunnen met de 
media. De voorzitter van Bouwend Nederland moet een 
generalist zijn. Natuurlijk moet ik ook inhoudelijk op de 
hoogte zijn van wat er speelt in de sector, maar voor mij is 
netwerken belangrijk. Ik ga gesprekken aan en leg contacten 
met collega-sectoren om te leren. Hoe pakken andere 
sectoren hun problemen aan? Waar kunnen wij van leren? 
Welke rol spelen arbeidsomstandigheden in andere sectoren?’

meest inVloedRijke bestuuRdeR
Een aantal jaren geleden werd Brinkman, na een onderzoek 
van de Erasmus Universiteit, in de Volkskrant uitgeroepen tot 
de meest invloedrijke bestuurder van Nederland. Deze status 
kan hij in zijn werk als lobbyist van Bouwend Nederland goed 
gebruiken. Hoe wordt je eigenlijk zo invloedrijk? ‘Je kunt er in 
elk geval niet voor leren’, zegt Brinkman. ‘Ik had wel verwacht 
dat ik op die lijst zou staan, maar niet op nummer één. Het 
streelde mijn ijdelheid, maar verder is het allemaal niet zo 
bijzonder. Op de lijst staan geen ministers en Tweede 
Kamerleden en ook de minister-president niet. Er is dus nog 
wel een aantal mensen in Nederland met meer macht. In het 
verleden heb ik wel eens gesproken met collega’s die ook op 
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elco brinkman, voorzitter van bouwend nederland, werd een aantal jaren geleden door de Volkskrant 

uitgeroepen tot de meest invloedrijke bestuurder van nederland. die invloed kan hij goed gebruiken in 

zijn functie, want externe belangenbehartiging is zijn belangrijkste taak. ‘bouwend nederland moet 

aanwezig zijn op de plekken waar beslissingen worden genomen.’

CV
Brinkman (62) ging naar het gymnasium in Dordrecht en 
studeerde politieke wetenschappen en publiekrecht aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam.

Functies:
•  1972-1974: wetenschappelijk onderzoeker bestuurlijke 

organisatie Oostelijk Mijngebied, Twente en de Achter-
hoek voor de afdeling Bestuurskunde van de Vrije 
Universiteit

• 1974-1975: stafmedewerker Bureau ruimtelijke ontwikkeling 
groeikernen Noordelijk Deel Randstad bij de Provincie 
Noord-Holland

• 1975-1979: medewerker, later: hoofd Bureau van de 
Secretaris-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken

• 1979: plaatsvervangend Secretaris-generaal bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken

• 1980-1982: Directeur-generaal Binnenlands Bestuur bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken

• 1982-1989: Minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur in het eerste en tweede kabinet-Lubbers 
(CDA+VVD)

• 1989-1994: Fractievoorzitter CDA in Tweede Kamer der 
Staten-Generaal

• 1994: Lijsttrekker CDA bij Tweede Kamerverkiezingen 
• 1995: Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het CDA
• 1995-heden: Voorzitter Bouwend Nederland

Huidige nevenfuncties:
• voorzitter Raad van Commissarissen Algemene Pensioen 

Groep
• vicevoorzitter VNO-NCW
• lid Sociaal Economische Raad 
• voorzitter bestuur Nederlandse Rode Kruis
• voorzitter bestuur Koninklijke Vereniging voor het 

Boekenvak
• voorzitter bestuur Koninklijke Bibliotheek
• lid bestuur Pieterskerk Leiden
• voorzitter bestuur NICTIZ (Nat. Instituut ICT in de Zorg)
• president-commissaris RABO Vastgoed Groep 
• commissaris Philip Morris Holland
• commissaris DuPont Nederland
• commissaris Van Nieuwpoort (Zand, Grind en Beton) 

Groep
• commissaris BMC Beleidsadvies en Management 

Consultants voor de publieke sector
• commissaris Movares Groep (v/h Holland Rail Consult)
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dáár Zijn wAAr beslissingen worden genomen is belAngrijk

tekst: Peter Hamers foto: Bouwend Nederland

de lijst stonden over hoe deze lijst eigenlijk tot stand komt. 
Duidelijk is dat je op veel plekken gezien moet worden, dat je 
bekend moet zijn en dat je veel mensen moet kennen. Je 
netwerk moet op orde zijn; dan heb je in elk geval de 
mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Maar uiteindelijk 
moet je blijven overtuigen. Het klopt dat ik niet uren in de rij 
hoef te staan. Mensen die beslissingen nemen, kennen mij. 
Dat helpt, maar ik zal volhardend moeten zijn om mijn lobby 
succesvol te laten zijn. Met stille diplomatie bereik je veel 
meer dan met elke dag je kop in de krant of op televisie. Ik kan 
op deze manier een belangrijke taak invullen voor Bouwend 
Nederland. Maar ik doe het natuurlijk niet alleen. Ook in de 
regio’s hebben wij goede mensen die contacten leggen en 
onderhouden met provincie, gemeente, waterschappen en 
andere organisaties. Maar zonder een deugdelijke inhoud kun 
je nog zo veel lobbyen, je bereikt weinig of niets. Het is dus 
van belang dat wij als vereniging met een gericht pakket aan 
voorstellen en maatregelen komen waar overheden en andere 
maatschappelijke organisaties echt iets mee kunnen en waar 
ze de voordelen van inzien. Binnen onze vereniging ontwikke-
len we met zijn allen dergelijke pakketten.’

CRisis- en heRstelwet
De bouw heeft een moeilijk decennium achter de rug: eerst 
was er de bouwfraude en nu de kredietcrisis. De bouwfraude 
heeft het imago van de sector geen goed gedaan, maar 
Brinkman is ervan overtuigd dat de bouwfraude nu geen rol 
meer speelt. ‘Wij hebben het vertrouwen van opdrachtgevers 
teruggewonnen en halen weer overal onze opdrachten 
vandaan.’ Nederland is de kredietcrisis nog niet te boven en 
de bouw heeft daar ook zwaar onder te lijden. Bouwend 
Nederland draagt zijn steentje bij in het bezweren van de 
crisis en heeft met succes flink gelobbyd voor de Crisis- en 
herstelwet. Brinkman: ‘Wij hebben daar echt aan deelgeno-
men en actief suggesties aangereikt. In de kern gaat het 
erom dat het consumentenvertrouwen terugkomt. Door 
procedures te versnellen is dat onder meer mogelijk. Voor de 

bouw is deze wet heel belangrijk, maar niet alleen voor de 
bouw. Als het in de bouw beter gaat, heeft dat een aanzui-
gende werking voor de hele economie. Dat wordt ook zo 
gezien door het CPB. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat één 
verhuizing leidt tot zes à zeven nieuwe verhuizingen. Vaak is 
zo’n verhuizing aanleiding tot een verbouwing en tot een 
geheel of gedeeltelijk nieuwe inrichting. Veel mensen 
denken: nu we toch bezig zijn, zullen we de zaken maar eens 
grondig aanpakken. Niet alleen de bouw profiteert, maar er is 
echt sprake van een multiplier-effect: schilders, stukadoors, 
klussenbedrijven, meubelzaken, keukenbedrijven, tuiniers, 
iedereen plukt er de vruchten van.’ 

algemeen belang
Volgens Brinkman was er voor de Crisis- en herstelwet een 
breed politiek draagvlak. ‘Wij hebben intensief overleg 
gevoerd met alle politiek verantwoordelijken van gemeenten 
en provincies. Het gaat om een principiële zaak en daarom is 
het ook een principieel besluit, omdat het algemene belang 
voorop hoort te staan. Op een gegeven moment moet het 
over zijn met de mogelijkheden van het individuele belang. 

Individuen konden tot het laatst toe naar de rechter gaan om 
hun eigen belang veilig te stellen, ook als dat ingaat tegen 
het algemeen belang. Het is goed dat individuen schadeloos 
worden gesteld, maar het gaat te ver dat individuen tot in 
lengte der dagen besluiten kunnen blijven aanvechten en 
projecten kunnen tegenhouden.’
Als voorzitter van Bouwend Nederland is Brinkman uiteraard 
bekend met VCA. Hij zegt dat hij er ook veel waardering voor 
heeft. ‘VCA zorgt voor positieve resultaten; mede door VCA 
getroosten bedrijven zich grote inspanningen om veiliger te 
werken. Bouwend Nederland staat daar achter en draagt 
daaraan bij. Ik weet dat er in het begin nogal wat weerstand 
bestond, omdat het systeem afkomstig is uit de petrochemi-
sche industrie. Maar het is onmiskenbaar dat VCA bijdraagt 
aan de veiligheid op de werkvloer. Bedrijven die op dit punt 
voorop lopen, plukken er de vruchten van in de vorm van 
minder bedrijfsongevallen en minder ziekteverzuim. Bij 
sommige bedrijven heeft het zelfs geleid tot een halvering 
van het aantal bedrijfsongevallen en het ziekteverzuim.’

‘VCA ZORGT VOOR POSITIEVE  
RESULTATEN; MEDE DOOR VCA  
GETROOSTEN BEDRIJVEN ZICH 

GROTE INSPANNINGEN OM  
VEILIGER TE WERKEN…’
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Charles Verhoef is sinds een jaar voorzitter van FNV 
ZBo. De FNV ZBo is een vereniging die zich sterk 
maakt voor de belangen van zelfstandige vakmensen 

in de bouw en hout. De bond organiseert 11.000 zzp’ers. 
Verhoef is een vakbondsman die ruim twintig jaar bij 
FNV-Bouw werkte als cao-onderhandelaar voor de afbouw-
sector (schilders en stukadoors). De laatste vier jaar was hij 
lid van het bondsbestuur van FNV-Bouw. Charles Verhoef is 
van oorsprong jurist. 
Bij Verhoef roept VCA in eerste instantie een negatieve 
gedachte op. ‘Veel bedrijven en zzp’ers beschouwen VCA 
als een voorwaarde voor werk en het verkrijgen van 
opdrachten: een verplicht nummertje. Mijn tweede 
associatie gaat over het uniforme karakter van het 
VCA-diploma. Wat mensen moeten leren is onvoldoende 
toegesneden op de beroepspraktijk. Daarentegen spreekt 
de positieve kant van VCA mij erg aan. In essentie gaat 
VCA over het verbeteren van veiligheid en gezondheid. De 
vraag is echter of VCA wel bijdraagt aan veiliger en 
gezonder werk. Zorgt het VCA-diploma ervoor dat mensen 

Zorgt het vCA-diPlomA voor een hoger veiligheidsbewustZijn?

ZZP’ers in de bouw: vCA niet geriCht oP de PrAktijk
wat vinden zzp’ers in de bouw van VCa en hoe gaat het in de praktijk? om deze vraag te beantwoorden 

is met enkele zzp’ers en de voorzitter van fnV-zbo van gedachten gewisseld. in de kaders op deze 

pagina’s worden drie zzp’ers geportretteerd.

VCa zou leeRstof moeten zijn op elke beRoepsopleiding
Bram Boerdijk heeft een klussenbedrijf en is zzp’er sinds 2006. Voordat hij begon met ‘Tangram klussenbedrijf’ (klussen als 
puzzels beschouwen is zijn uitdaging), was hij 24 jaar financiële dienstverlener bij ABN Amro. Zijn specialiteit is dat hij geen 
specialiteit heeft. Hij repareert horloges en snoeit hoge bomen en alles wat daar tussen zit. Bij werkspot.nl werd hij vakman 
van het jaar 2009, een prijs die hij kreeg op basis van de badkamer waarin hij alle daarbij benodigde disciplines toepaste. 
Bram hecht grote waarde aan veiligheid en is lovend over VCA.
‘Het VCA-diploma heb ik dit jaar gehaald, omdat ik kien ben op veiligheid. Een ongeluk zit in een klein hoekje; dat heb ik 
door het verzekeringswezen goed meegekregen. De VCA-opleiding was een goede cursus, met een gedegen boekwerk, een 
prima eendaagse training met een juiste opbouw en door een goede trainer gegeven. VCA, VGM voor aannemers, zou 
leerstof moeten zijn op elke beroepsopleiding. Het zou ook verplicht gesteld moeten worden voor bepaalde beroepsgroe-

pen. Een soort middenstandsdiploma voor beroepen waar 
met de handen wordt gewerkt. Naast klussenbedrijven 
zouden ook andere zzp’ers er baat bij hebben. Schilders en 
vloerenleggers bijvoorbeeld leren de risico’s van het werken 
met gevaarlijke stoffen en de loodgieter wordt bekend met 
de gevaren van kruipruimtes. En als het toch verplicht 
wordt, zou de overheid de cursuskosten voor zijn rekening 
moeten nemen, want het bespaart uitgaven in de sociale 
zekerheid. VCA beschouw ik als het voorkomen van EHBO. 
Zelf ben ik ieder moment bezig met veiligheid: liggen 
gereedschappen goed, slingeren er geen draden over de 
vloer? Een schone werkplek is nodig. Een dilemma heb ik bij 
het tillen van zware lasten, zoals bij het naar boven sjouwen 
van een stalen badkuip of het naar beneden brengen van 
zakken met puin. Doe ik het alleen of bel ik iemand anders 
om me te helpen? Dat is lastig.’

Charles Verhoef

bram boerdijk
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een hoger veiligheidsbewustzijn krijgen? Ik denk dat het 
kan en moet.’

balans
Verhoef is van mening dat alle mensen die in de bouw 
werken, belang hebben bij goede arbeidsomstandigheden. 
‘Bij goede arbeidsomstandigheden worden ongevallen en 
ziekte voorkomen. Een juiste balans van belasting en 
belastbaarheid van de uitvoerenden wordt gerealiseerd en 
bewaakt, zodat men kan blijven werken en het perspectief 
heeft van een gezonde oude dag. Daarin verschillen de 
werknemers in dienst van bouwbedrijven en de zzp’ers niet. 
Of het nu gaat om de korte- of de langetermijneffecten van 
slechte arbeidsomstandigheden, voor beide type werkers is 
het belangrijk. Toch lijkt het belang voor de zzp’ers bij goede 
arbeidsomstandigheden nog groter dan voor medewerkers 
met een dienstverband. De zzp’er kan niet terugvallen op 
goede voorzieningen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. 
Hij is overgeleverd aan de vrije markt van particuliere 
verzekeringen met de kans op uitsluitingen, torenhoge 
premies en zelfs botte weigering tot verzekeren puur 
vanwege iemands leeftijd. Daarnaast zijn de beschermende 
regels rondom fysieke belasting niet van toepassing op 
zzp’ers. En daar ligt nu juist het grootste gezondheidsgevaar 
in de bouw.’ 

Veiligheidsbewustzijn
Charles Verhoef vervolgt: ‘Zzp’ers in de bouw verdienen hun 
boterham met fysieke arbeid. Daarom moeten ze rekening 
houden met het gezond houden van lijf en leden. Regelmatig 
worden ze ingeschakeld voor zwaar werk, werk dat werkne-
mers niet mogen of willen doen. Dat komt onder meer 
doordat arboregels voor fysieke belasting niet gelden voor de 
zzp’er. Hij tilt de zware lasten die een werknemer mag laten 
staan. Wij vinden dat die regelgeving aangepast moet 
worden en wij dringen daar als FNV ZBo bij de overheid op 
aan. Het is ook niet in het belang van de maatschappij dat 
zzp’ers uitvallen. FNV ZBo probeert op verschillende 
manieren het veiligheidsbewustzijn van zijn leden te 
vergroten. In het ledenblad belichten we steeds een aspect 
van arbeid en gezondheid. We geven ook zelf VCA-cursussen. 
Het diploma verschilt niet van reguliere cursussen, wel is het 
accent anders. Waar mogelijk laten we deelnemers bezinnen 
op hun eigen veiligheid en die van anderen.’

papieR- en kantooRweRk
De bouw kent verschillende verplichtingen om de arbeidsom-
standigheden te verbeteren. Naast het actieplan dat het 
VCA-certificaat voorschrijft, bestaat het plan van aanpak als 
resultaat van de risico-inventarisatie en -evaluatie, en dan is 
er nog het V&G-plan voor grotere bouwwerken. Heeft de 

Zorgt het vCA-diPlomA voor een hoger veiligheidsbewustZijn?

ZZP’ers in de bouw: vCA niet geriCht oP de PrAktijk

VCa fRist je kennis op
René Schellings plaatst gipswanden: binnenmuren die uit 
gipsblokken zijn opgetrokken. René heeft 14 jaar als timmerman 
gewerkt en was in dienst van GBIO, de Nederlandse fabrikant 
van gipsblokken. In 2001 is hij voor zichzelf begonnen. René is 
een voorbeeld van een zzp’er die anderen aanstuurt. Een groep 
van twintig mensen is vrij normaal. Daarvoor put hij uit een vast 
netwerk van zzp’ers die hij kent. Begin dit jaar heeft René 
opnieuw zijn VCA-diploma gehaald. 
‘Aan VCA heb je natuurlijk wat. Het zorgt ervoor dat iedereen 
weer op de feiten wordt gedrukt voordat het mis gaat. Het frist 
je kennis op. Ik ben zelf fanatiek EHBO’er en ik merk dat zaken 
wegzakken als je ze niet bijhoudt. Wel is VCA heel breed. De 
informatie had ik liever meer op het werk in de bouw gericht 
willen zien. Nu staan in het cursusboek een paar hoofdstukken 
over gevaarlijke stoffen die in de petrochemie wel, maar bij ons 
niet voorkomen. Aan mijn opdrachtgevers merk ik dat ze liever 
jongens met een VCA-diploma op de bouw zien, maar verplich-
ten kunnen ze het niet. Circa eens per jaar worden we betrok-
ken bij een toolbox die de aannemer organiseert. Het initiatief 
ligt bij de aannemer, wij passen ons aan. 
Een concreet arboprobleem vind ik de sanitaire voorzieningen en de toegankelijkheid van de bouwplaats. WC’s zijn vaak 
niet schoon. Dixies (mobiele toiletten, red.) vind ik zo slecht, zo slecht. Verder is het een echt probleem dat wij vaak de 
woningen niet fatsoenlijk kunnen bereiken. Zodra wij komen, verdwijnen de steigers en komen de gravers voor de aanleg 
van gas, water en dergelijke. Voor VCA moet je al waakzaam zijn bij putdeksels, maar wij moeten over een gat heen om 
materieel en materiaal aan te voeren.’

René schellings



zzp’er daar baat bij? Charles Verhoef zegt erover: ‘Ik zie wel 
overlap, maar vind het geen probleem. De essentie van de 
plannen is goed, maar ze komen niet uit de verf. Al die 
plannen, het is papier, kantoorwerk met checklisten die 
ergens in een la liggen. De vertaalslag naar de praktijk 
ontbreekt. Snijdt plannen toe op projecten en zorg dat ze 
bekend zijn bij de mensen die het werk uitvoeren. 
Twee bronnen van ongelukken zou Verhoef direct en serieus 
willen aanpakken: begaanbaarheid van de bouwplaats en het 
werken op hoogte. De bouwplaats is vaak een modderpoel 
met troep her en der. Nog steeds gebeuren er veel ongeval-
len bij het werken op hoogte. Daar zouden zzp’ers betere 
hulpmiddelen en voorzieningen voor moeten krijgen. Te vaak 
wordt op een bekrompen manier naar kosten gekeken, ook 
als het gaat om veiligheid. Ik heb het meegemaakt dat de 
aannemer moeilijk deed om een traphekje van 200 euro op 
een bouwproject met tig woningen van ieder drie ton.’

Veel opgeleVeRd
Desondanks vindt Verhoef dat inspanningen van alle partijen 
in de bouw de afgelopen twintig jaar veel hebben opgeleverd. 
‘Maar kenmerkend voor de bouw is dat men naar elkaar wijst 
als het om arbo gaat. Daar schiet je niets mee op. Als 
opdrachtgevers, werkgevers en uitvoerenden de schouders 
eronder zetten, kunnen we over twintig jaar misschien 
zeggen dat onze sector er een is waar je gezond en veilig je 
oude dag kan halen.’
Ondanks zijn scepsis wil Verhoef VCA niet kwijtraken. Hij 
vindt dat je het kind niet met het badwater moet weg-
gooien. ‘VCA is een manier om veiligheid onder de 

aandacht te brengen. Het zorgt dat de jongens meer en 
vaker stilstaan bij de risico’s die ze lopen. VCA zou aan 
betekenis winnen als het meer op de omstandigheden en 
de werkzaamheden in de bouw is toegespitst. Besteed 
aandacht aan risico’s waar mensen in de bouw echt mee te 
maken hebben. Ik zou vier of vijf hoofdfuncties in de bouw 
willen onderkennen met verschillende diploma’s, bijvoor-
beeld een aparte VCA voor timmerlieden, metselaars, 
schilders en stukadoors. Aan algemene hoofdstukken zou je 
functiegerichte hoofdstukken kunnen toevoegen. Dan gaat 
VCA meer leven en bijdragen aan een groter veiligheidsbe-
wustzijn.’

geen Rol VooR VCa in kleinsChalige bouw 
Leo Sulkers maakt lijm- en metselwerk en is negen jaar 
geleden voor zichzelf begonnen. Daarvoor was hij in dienst 
van een groot bouwbedrijf. Opdrachtgevers zijn hoofd- en 
onderaannemers en Leo werkt meestal aan kleinschalige 
bouwprojecten. Op dit moment bouwt hij aan een 
vrijstaand huis; hij lijmt de binnenwanden van kalkzand-
steen en een collega-zzp’er metselt de buitenmuur. 
Anderhalf jaar geleden heeft Leo zijn VCA-basisdiploma 
opnieuw gehaald, net als twaalf jaar geleden. 
‘De eerste meerdaagse cursus was ongelooflijk saai. De 
cursusinhoud was helemaal gewijd aan de petrochemie. De 
bouw kwam er helemaal niet in voor. De laatste cursus was 
al meer op de bouw gericht, maar nog te weinig. In de 
kleinschalige bouw speelt VCA geen rol. Het diploma heb ik 
gehaald voor de zekerheid, voor het geval een opdrachtge-
ver ernaar vraagt. Maar eigenlijk doen ze dat nooit. In 
negen jaar is mij er twee keer naar gevraagd. In contracten 
staat vaak wel een verwijzing naar VCA of iets dergelijks, maar wij werken niet met contracten. Er komt geen pen en papier 
aan te pas. Men kent elkaar, weet dat je goed werk levert en dat je achter je werk staat. Een stukje VCA zit al in het werk 
verankerd: een beetje vakman let op zijn eigen veiligheid en die van anderen. Niemand zit erop te wachten dat jou of 
iemand anders iets overkomt. Bij kleine bouwprojecten is de betrokkenheid bij het werk en de aandacht voor elkaar groter 
dan bij een project van honderd huizen en meer. Er wordt ook serieuzer met veiligheid omgegaan. Het VCA-systeem is een 
mooi systeem, maar waardeloos als het niet op de praktijk is toegespitst. Het klinkt misschien negatief, maar zo is het niet 
bedoeld. We zijn in de bouw wel goed bezig met veiligheid en gezondheid. Maar verbetering bereik je niet met een 
papiertje, dat werkt niet.’

tekst: Ben Kamp
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Onze specialiteiten zijn het: 
• Ontwerpen van dakveiligheidsplannen  

E.e.a geheel volgens de Arbo beleidsregel 3.16.  
 
• Ontwerpen van plannen voor veilig werken 

op hoogte. 
 (getekend in A-cad format). 
 
• Uitvoeren van opleveringskeuringen 
 na montage van een valbeveiligingsinstallatie. 
 
• Geven van gebruikerstrainingen op het ge-

bied van valbeveiliging. 
 
• Jaarlijkse inspectie van valbeveiligingsinstalla-

ties volgens de NEN-EN 795 incl. arbeidsmidde-
len  

 
• Industrieel klimmen ( Rope Acces) 

Volgens de IRATA methode met IRATA gecertifi-
ceerde klimmers 

ISFAS 
Venneperweg 1135 
2144 KE Beinsdorp 
WWW.ISFAS.NL  
E-Mail:  info@isfas.nl  
Tel:   0252-528687 
Mob: 06-51275557 

ISFAS  
uw specialist in VALBEVEILIGING 

 

info@vanneaugroep.nl
www.vanneaugroep.nl

0187 - 47 86 57 (Vestiging west Nederland) 

0512 – 33 00 08 (Vestiging noord Nederland) 

Examenbureau 
Benelux

in Nieuwe Tonge
en

Surhuisterveen

Open inschrijving VCA examens, 30 plaatsen in Nederland,
inschrijven via de website www.vcaexamens.info

Cursusboek VOL VCA nu ook in de Turkse taal

Full color met 40 proefvragen per hoofdstuk
en de officiële proefexamens.

Per stuk inclusief map € 40,--.

Examen in de Turkse taal alleen in Basisveiligheid mogelijk.
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ArboNed richt zich op curatie, preventie en amplitie. 
Curatie - zieke mensen beter maken, van min naar nul 
brengen - is altijd een hoofdtaak geweest. Preventie 

zit het laatste decennium in het takenpakket van arbodien-
sten. Met preventie proberen bedrijfsartsen mensen op nul 
te houden en te zorgen dat ze niet ziek worden. Preventie 
heeft te maken met levensstijl: veel bewegen, niet roken en 
matig drinken. Amplitie is nieuw. Het woord amplitie komt 
uit het Latijn en betekent verbeteren, versterken en vergro-
ten. 
‘Bevlogenheid is de praktische vertaling hiervan’, zegt 
Willem van Rhenen. ‘Het is de bedoeling om mensen van 
nul naar plus te brengen, waardoor ze beter gaan presteren. 
Ik weet dat veel mensen bevlogenheid associëren met 
zweverigheid, maar dat doen wij bij ArboNed niet. Wij 
hebben het begrip heel concreet gedefinieerd. Bij bevlogen-
heid gaat het bij ons om twee dingen: voldoende energie en 
voldoende toewijding om het werk te doen. Daarmee staat 
bevlogenheid diametraal tegenover burn-out, want in de 
burn-outcategorie zitten mensen die niet meer beschikken 

over energie en toewijding. Het is mogelijk dit idee visueel 
weer te geven; op de X-as zetten we energie en op de Y-as 
toewijding. In het eerste kwadrant (rechtsboven) zitten de 
werknemers met amplitie en in het derde kwadrant 
(linksonder) de mensen met een burn-out. Uit onderzoek is 
gebleken dat de groep mensen met voldoende bevlogen-
heid bestaat uit 15 tot 20 procent van de werknemers en dat 
25 procent van de werknemers behoort tot de burn-out-
groep (inclusief stress). Dat betekent dat ruim 55 procent 
van de werknemers in de twee andere kwadranten zit. Deze 
groep noemen wij de grijze muizen, en met deze groep is 
veel aan de hand. In het tweede kwadrant (linksboven) 
hebben de mensen geen energie, maar wel toewijding. Je 
zou ze de diesels van de organisatie kunnen noemen. Er 
hoeft niet zo veel te gebeuren om deze mensen af te laten 
glijden naar het derde kwadrant. De mensen in het vierde 
kwadrant hebben wel energie, maar geen toewijding. Het 
verloop onder deze groep werknemers is heel groot. Ze 
binden zich niet aan een bedrijf of organisatie en verande-
ren om de haverklap van baan.’ 

soCiale steun
Uit onderzoek is ook gebleken dat de werknemers in het 
tweede en vierde kwadrant 12 tot 20 procent minder 
produceren dan ze zouden kunnen als zowel hun energie als 
hun toewijding voldoende zou zijn. Deze mensen werken 
minder efficiënt; ze drinken meer koffie tijdens het werk, 
maken vaker een praatje met collega’s over niet-werkgerela-
teerde zaken. Kortom: ze verliezen al snel één tot twee uur 
per dag aan effectieve werktijd. Volgens Van Rhenen is dit 
gegeven voor werkgevers bijzonder interessant. ‘De producti-
viteit zal enorm stijgen als ze erin slagen te voorkomen dat 
werknemers in het derde kwadrant komen en als ze erin 
slagen werknemers te bevorderen naar het eerste kwadrant. 
Werkgevers hebben er dus baat bij toewijding te bevorderen. 
Het blijkt dat toewijding en energie afhankelijk zijn van 
zogenoemde resources. Er worden vier belangrijke blokken 
van resources onderscheiden die ertoe bijdragen dat 
toewijding en energie van werknemers groter wordt. Ten 
eerste moeten werknemers de mogelijkheid krijgen zich te 
ontwikkelen en te ontplooien. Inspraak en feedback vormen 
de tweede resource. De derde resource wordt gevormd door 
voldoende steun van collega’s en leiding en als laatste 
moeten werknemers beschikken over voldoende vrijheid, 
regelruimte en autonomie. Deze inzichten zijn betrekkelijk 
nieuw. Vroeger werden - als oplossing voor mensen met 
stress - altijd de demands (eisen) verlaagd. Maar op den duur 
werkt dat niet, omdat de bevlogenheid daarmee niet automa-
tisch terugkomt. Veel werk op zich is voor de meeste mensen 
niet zo’n probleem; het wordt pas lastig als sociale steun van 
collega’s en leiding ontbreekt. Het gaat erom de tegenpool 
van het negatieve te versterken. Negatieve ontwikkelingen 
bestrijden door te kiezen voor het positieve. Dit nieuwe 
model is veel succesvoller dan het oude model. Ik heb als 
bedrijfsarts vroeger ook geprobeerd werknemers te helpen 
door de demands te verlagen, maar achteraf beschouw ik dat 
toch een beetje als pappen en nathouden.’ 

sCannen
Er bestaat ook een directe relatie tussen bevlogenheid en 
ongelukken. Van Rhenen wijst op een onderzoek van 
organisatie- en adviesbureau Gallup uit de Verenigde Staten, 
waaruit blijkt dat werknemers in het eerste kwadrant zestig 
procent minder ongelukken maken dan werknemers in het 
derde kwadrant. ‘Bij mij op het spreekuur kwam een keer een 
medewerkwerker van een telecombedrijf die drie keer een 
ongeluk had gehad met zijn dienstauto. Zijn chef dacht dat er 
iets mis was met zijn ogen. Dat was niet het geval: met zijn 

werkgevers moeten Zorgen voor evenwiCht tussen demAnds en resourCes

bevlogen werknemers mAken minder ongelukken
bevlogen werknemers beschikken over energie en toewijding. ze hebben een grotere arbeidsproducti-

viteit en maken minder ongelukken tijdens het werk. bovendien verzuimen ze beduidend minder dan 

werknemers die niet bevlogen zijn. willem van Rhenen van arboned constateert dat er op dit punt 

voor werkgevers nog veel te winnen is. ‘werkgevers kunnen hierop sturen omdat de bevlogenheid van 

medewerkers makkelijk te beïnvloeden is.’

BIJ BEVLOGENHEID GAAT HET OM 
VOLDOENDE ENERGIE EN VOL-
DOENDE TOEWIJDING OM HET 

WERK TE DOEN
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ogen was alles oké, maar toen ik begon door te vragen, bleek 
dat deze man onder zware stress gebukt ging. Het is 
duidelijk: energieke en toegewijde mensen maken minder 
ongelukken. Bovendien hebben ze ook een lager verzuim: 25 
tot 30 procent minder.’ 

De vraag dringt zich op wat arbodiensten kunnen doen om 
de bevlogenheid van werknemers te bevorderen. Van Rhenen 
geeft een duidelijk antwoord. ‘Onze interventies steken wij 
op twee niveaus in: op individueel niveau en op organisatie-
niveau. We scannen alle werknemers, waardoor we weten 
waar de werknemers staan. In welk kwadrant zitten ze en 
waarom? Op basis daarvan geven we iedereen een individu-
eel advies. Voor mensen is het prettig te weten waar ze 
staan. Waarom presteer ik niet zo lekker als ik gewend ben? 
Ligt het aan stress, aan mijn energiecapaciteit of aan mijn 
persoonlijkheid? Met behulp van statistische technieken 
analyseren we alle gegevens op organisatieniveau. Daaruit 
komt informatie over hoeveel mensen waarom in welk 
kwadrant zitten. Zo bleek bij een groot accountantskantoor 
dat de werknemers alleen maar baat hadden bij sociale steun 
van collega’s en niet van de leiding. Het bedrijf kan vervol-
gens daarop sturen; het gaat om onderlinge steun en het is 
belangrijk dat de sfeer goed blijft. Daarom is het aan te 

bevelen regelmatig leuke dingen te organiseren voor het 
personeel, was het advies.’ 

stuRen
‘Wij zoeken en vinden antwoorden op de vraag waar 
medewerkers energieker van worden’, gaat Van Rhenen 
verder. ‘Wat zijn de bronnen of resources? Er moet evenwicht 
zijn tussen de resources en de demands. Het grootste 
gedeelte van de problemen begint bij een gebrek aan 
resources en motivatoren. Daar valt door de leiding van 
bedrijven goed op te sturen. Problemen liggen zelden aan 
een teveel aan werk, maar wel aan een gebrek aan sociale 
steun. Mensen gaan niet kapot aan te veel werk. Bij voldoen-
de sociale steun houdt de baas er rekening mee dat er veel 
werk ligt en dat niet alles tegelijk af kan zijn.’

Hoe staat het met bevlogenheid in de bouwsector? Volgens 
Van Rhenen is de bouw een traditionele sector. ‘De nadruk 
heeft daar altijd gelegen op curatie en preventie. Dat is 
logisch; er was altijd een hoog verzuim en er zijn veel 
gevaren. Een aantal jaren geleden stond de arbeidsmarkt 
onder druk. Veel werkgevers hebben toen - noodgedwongen 
- ingezet op amplitie. De markt is door de economische crisis 
ingestort en daardoor is amplitie weer op de achtergrond 
geraakt. Maar werkgevers doen zich daarmee tekort. Door te 
investeren in bevlogenheid kunnen ze veel geld besparen en 
straks weer voldoende personeel aantrekken. Als ArboNed 
hebben wij het volgende statement: uitgaande van ons 
model mag je niet de term ‘zware beroepen’ accepteren, wel 
zware taken. Dertig jaar alleen maar demands (eisen) stellen 
en geen resources aanreiken is een ‘zwaar beroep’ creëren en 
daarmee moderne slavernij introduceren. Er moet evenwicht 
zijn. Mensen langdurig aanstellen in zware taken en dat 
formaliseren is fout. Niemand wil werken in zo’n zwaar 
beroep: de kans op uitval is groot en de betaling laat ook 
vaak te wensen over. Zware taken mogen wel, maar dan moet 
de werkgever maatregelen nemen om die taken kortdurend 
aan te bieden en te compenseren met resources.’ 

werkgevers moeten Zorgen voor evenwiCht tussen demAnds en resourCes

bevlogen werknemers mAken minder ongelukken

tekst: Peter Hamers foto: ArboNed

PROBLEMEN LIGGEN ZELDEN  
AAN EEN TEVEEL AAN WERK,  

MAAR WEL AAN EEN GEBREK AAN 
SOCIALE STEUN

DOOR TE INVESTEREN IN  
BEVLOGENHEID KUNNEN  

WERKGEVERS VEEL GELD BESPAREN



lessen uit het verleden

vAn ongevAllen kunnen en 
moeten we leren
de faalkosten van de ‘bouwketen’ zijn gestegen van 7,7 procent van de omzet in 2001 tot 11,4 procent 

van de omzet in 2008. dit blijkt uit onderzoek van usp marketing Consultancy. Ruimte genoeg dus 

voor verbetering van bedrijfsresultaten door te leren van wat er fout ging. en om maatregelen te 

treffen ter voorkoming van herhaling, zowel op korte termijn als op lange(re) termijn.

Ongevallen behoren tot de groep ‘wat fout is gegaan’ 
en volgens Willem Top van SafetyPort BV kan daar 
dus van worden geleerd. ‘Ongevallen en bijna-onge-

vallen zijn niet op zichzelf staand’, vindt Top. ‘Wanneer je 
kijkt naar de werkelijke oorzaken, dan zijn dat vaak ook de 
redenen waarom er andere dingen fout gaan, in ontwerp en 
uitvoering, in de bedrijfsvoering. Ongevallen vinden plaats; 
zijn het geen letselongevallen die menselijk leed veroorza-
ken, soms onomkeerbaar, dan is er wel materiële schade, 
soms ook onomkeerbaar. Ongevallen die een negatieve 
invloed hebben op de menselijke verhoudingen in het bedrijf 
en op de financiële resultaten ervan. Zeker in een periode 
van crisis zoals we nu kennen is het leren van ongevallen een 
absolute must voor veel bedrijven om te overleven en om 
duurzaam te renderen.’ 

systematisCh
SafetyPort heeft het softwarepakket RMS-Incident ontwikkeld, 
dat inspeelt op het leren van ongevallen. Top legt uit: ‘RMS 
staat voor Risk Mitigation System. Dat betekent het systema-
tisch reduceren van risico’s. RMS-Incident is web-based en 
hoeft dus niet op een computer te worden geïnstalleerd. Met 
login-gegevens kun je waar ook ter wereld beschikken over de 
informatie die via de software wordt opgeslagen. RMS-Inci-
dent is voorgeprogrammeerd, maar op hoog niveau aan te 
passen aan de specifieke situatie van elk bedrijf.’

De VCA-checklijst werd ooit opgezet om (aannemer)- 
bedrijven te helpen bij het opzetten van hun veiligheidsin-
spanningen. Daarvoor levert de checklijst elementen aan die 
door bedrijven kunnen worden gebruikt voor het opzetten 
van hun VGM-(management)systeem met als doel het 
reduceren of elimineren van ongevallen en andere onge-
wenste, verliesgevende gebeurtenissen.
Volgens Top sluit RMS-Incident naadloos aan bij hoofdstuk 12 
van de VCA-checklist over het melden, registreren en 
analyseren van ongevallen en incidenten en het treffen van 
maatregelen. ‘Naast hoofdstuk 2 over risico-inventarisatie is 
hoofdstuk 12 een van de belangrijkste hoofdstukken van de 
VCA. Dit hoofdstuk biedt bedrijven de mogelijkheid om te 

leren van wat er fout ging en om het managementsysteem 
aan te passen, zodat dezelfde of soortgelijke fouten niet 
meer voorkomen, of minder vaak, en met minder ernstige 
gevolgen. RMS-Incident biedt u een uitstekende kans om 
opdrachtgevers te laten zien hoe u omgaat met ongevallen.’ 

ondeRsCheiden
Top wijst erop dat leren van ongevallen verder gaat dan het 
invullen van een ongevalformulier omdat dat nu eenmaal moet 
vanwege het VCA-certificaat. ‘Leren van ongevallen met 
hoofdstuk 12 van VCA kan een uitstekend middel zijn om 
menselijk leed te voorkomen en tegelijk ook de bedrijfsresulta-
ten te verbeteren. RMS-Incident speelt daar uitstekend op in en 
geeft bedrijven een middel om meer systematisch om te gaan 
met ongevallen en het reduceren van risico’s. Het VCA-certifi-
caat is er dan niet alleen omdat je anders niet mee mag doen 
bij het verwerven van opdrachten, maar is daadwerkelijk een 
weg waarlangs verbetering tot stand kan komen. RMS-Incident 
maakt dat een bedrijf zich kan onderscheiden van anderen.’

Meer informatie over RMS-Incident en de mogelijke 
betekenis daarvan voor uw bedrijf: www.safetyport.eu, info@
safetyport.eu of 070 3229090.

tekst: Willem Top foto: SafetyPort

HOOFDSTUK 12 VAN DE VCA-
CHECKLIST BIEDT BEDRIJVEN DE 

MOGELIJKHEID OM TE LEREN VAN 
WAT ER FOUT GING
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Veilig werken met VCAdirect.nl

Meer dan 98% slaagt voor het eerste examen

32 examenlocaties door heel Nederland

Geen reiskosten en wachttijden - direct starten!

Tienduizenden tevreden klanten - bewezen kwaliteit!

Het meest complete VCA cursuspakket
van Nederland:

cursusmodules (met audio),
oefentoetsen, proefexamens,
handboek, officieel examen,

certificaat en handige
VCA pas in creditcardformaat.VCA pas in creditcardformaat.

Voor meer veiligheidstrainingen kijk op www.plusport.com

€ 175,-all inclusive

VCAdirect is een label van:



veel risiCovol werk wordt in ketens uitgevoerd

AAndACht voor veiligheid in 
de keten - ook oP het dAk
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aannemers die werken voor grote bedrijven zijn daar zelden of nooit de enige aannemer. uitbesteding 

aan verschillende derden is aantrekkelijk of zelfs onvermijdelijk. in het ideale geval helpt dit om kosten 

te besparen en de kwaliteit te verbeteren. opdrachtgevers kunnen zo de nodige expertise inhuren bij 

de specialist. tegelijkertijd ontstaan er ingewikkelde ketens van onderaannemers, architecten, advi-

seurs, leveranciers en zzp’ers. dit kan een goede beheersing en aansturing van veiligheid, gezondheid 

en milieu (Vgm) moeilijker maken. ketenveiligheid is hiermee een belangrijk thema voor alle neder-

landse sectoren waar risicovol werk in ketens wordt uitgevoerd.

tekst: Jakko van Kampen, Sander Zwanikken, Linda Drupsteen en 
Dolf van der Beek i.s.m. Ministerie SZW en kennisinstituut SBD

Een van deze sectoren is de dakbedekkingsbranche. Het 
grootste gevaar is hier het vallen van hoogte. Jaarlijks 
overlijden dakdekkers doordat zij vallen van dakranden, 

ladders, of door sparingen. Bij een recent project van de arbeids-
inspectie bleken er in een half jaar ongeveer tien dodelijke 
slachtoffers te betreuren ten gevolge van dakwerk (Project 
dakwerk 2008, via SBD). In aansluiting hierop heeft TNO dit jaar 
samen met de Stichting Bedrijfstakregelingen Dakdekkingsbran-
che (SBD) een project uitgevoerd. Hierbij waren alle partijen 
aanwezig die een rol hebben bij het werken op het dak.

CommuniCatie
Deze fictieve, maar reële voorbeelden laten zien hoe belangrijk 
ketens kunnen zijn voor de veiligheid. In het eerste voorbeeld is 
vooral de samenwerking en communicatie tussen aannemer en 
onderaannemer belangrijk. De aannemer sloot de sparingen 
niet volledig af en verwijderde de valnetten. De dakdekker 
accepteerde dit en controleerde de netten niet zelf. 
In het tweede voorbeeld is ook de opdrachtgever belangrijk. 
Deze kiest vaak de goedkoopste aanbieder en stelt geen eisen 
op het gebied van veiligheid. Hierdoor hebben dakbedekkings-
bedrijven regelmatig de neiging om te besparen op veiligheids-
maatregelen. Veel dakdekkers doen in dit geval niet flauw en 
gaan toch maar aan het werk. 
Ook de architect kan een belangrijke rol spelen inzake 
veiligheid, bijvoorbeeld door in het ontwerp al rekening te 
houden met gebruik en onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld door 
het aanbrengen van een permanente borstwering of dakrandbe-
veiliging.

oplossingen
TNO is samen met de SBD en betrokken ketenpartners (van 
aannemers tot arbeidsinspectie) op zoek gegaan naar oplossin-
gen. Hiervoor is een zogenoemde ketensimulatie gedaan. Dit 
heeft veel ideeën opgeleverd, zoals:
• het verbeteren van de werkplanning: bijvoorbeeld door 

ervoor te zorgen dat de steiger van de metselaar ook voor de 
dakdekker blijft staan;

• in de aanbesteding duidelijk maken welke veiligheidsvoorzie-
ningen worden vereist; hierdoor ontstaat meer duidelijkheid 
en moeten alle indieners hiervoor kosten opnemen;

• in het bouwbesluit verplicht stellen dat gemeenten toetsen 
dat collectieve permanente voorzieningen worden getroffen 
voor veiligheid in de beheersfase van het gebouw.

Veel veiligheidsproblemen kun je als bedrijf niet meer alleen 
oplossen. Het betrekken van de gehele keten is noodzakelijk. 
Dit vereist echter doorzettingsvermogen en volharding. 
Belangentegenstellingen moeten worden overwonnen en een 
gedeeld probleembesef moet ontstaan. Sectororganisaties 
spelen hierbij een belangrijke rol.

pRaktisChe handReikingen
Lees meer over dit thema en het TNO-onderzoek op de website: 
http://ketencatalogus.werkenmetkennis.nl. Op de site staat een 
themaoverzicht met handreikingen voor veilig werken in ketens 
en netwerken.

het dak op
Een aannemer is bezig met groot nieuwbouwproject. Hij heeft 
al het dakwerk uitbesteed aan een onderaannemer; een 
dakbedekkingsbedrijf. In het dak van het pand is een aantal 
gaten open gelaten (daksparingen). Om kosten te besparen 
heeft de aannemer de sparingen niet volledig afgedekt maar 
valnetten geplaatst. De dakdekker heeft isolatiemateriaal over 
de sparingen gelegd waardoor ze slecht zichtbaar zijn. Tijdens 
het werk valt een van de dakdekkers door een sparing en raakt 
ernstig gewond. De valnetten zijn net die ochtend verwijderd 
door de aannemer, die dacht dat de klus al klaar was. De 
dakdekker heeft aan het begin van de dag niet gecontroleerd 
of de netten er nog steeds waren.

mooRdende ConCuRRentie?
Een dakdekker (voorman) heeft op één dag drie klussen: 
reparatie van een plat schuurdak, schoonmaken van 
hemelwaterafvoeren op acht meter hoogte en een dakinspec-
tie. De drie klussen moeten allemaal op één dag gebeuren. De 
dakdekker voelt zich hier niet prettig bij, omdat het werk 
alleen afkomt als er geen tijd verloren gaat met het aanbren-
gen van valbeveiligingsmiddelen. Het aanbrengen daarvan 
kost veel tijd en geld, waardoor projecten kunnen uitlopen. De 
werkgever geeft aan dat dit de enige manier is om nog 
genoeg werk binnen te halen. De concurrentie is groot.



0-ongelukkenbeleid blijft sPeerPunt meerderheid bedrijven

ArbeidsmArkt voor  
kAmv-medewerkers  
trekt weer AAn
de economie lijkt weer heel langzaam uit haar dip te klimmen. hoe heeft de arbeidsmarkt voor de 

kamV-professional de crisis doorstaan? een gesprek met alice van den berge, algemeen manager van 

iso-point, bemiddelingsbureau voor personeel op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu.

tekst: Suzanne van den Eynden foto: ISO-point

Is de KAMV-medewerker de sluitpost van de begroting, die als 
eerste wordt wegbezuinigd in tijden van crisis?
‘Zo erg is het gelukkig niet. Bij de meerderheid van de 
bedrijven blijft een 0-ongelukkenbeleid een speerpunt, crisis 
of geen crisis. Een effectief veiligheids- en kwaliteitsbeleid is 
daarom te allen tijde onontbeerlijk. Bovendien zijn werkge-
vers gebonden aan wettelijk bepaalde regels en normen, 
waar toezicht op kwaliteit en veiligheid vaak onlosmakelijk 
mee verbonden is.’

Dus deze groep heeft nergens last van gehad?
‘Helaas toch wel. Vooral in het noorden van het land is het 
aantal vacatures op KAMV-gebied sterk afgenomen. In het 
zuiden komt de markt gelukkig weer op gang, merken we. 
Een aantal productiebedrijven heeft geen last gehad van de 
crisis, en veel bedrijven die wel getroffen zijn, komen er 
langzamerhand weer bovenop. Mensen die weggaan, 
worden weer vervangen. In het westen van het land zien 

we dat veel bedrijven die in het verleden via ISO-point 
personeel hebben geworven, zich weer bij ons melden. Ook 
een teken dat de werkgelegenheid in het vakgebied weer 
toeneemt.’

Hebben de economisch mindere tijden invloed op de eisen die 
aan nieuwe KAMV-medewerkers worden gesteld?
‘We merken dat werkgevers momenteel erg kritisch zijn, en 
goed nadenken voordat ze iemand uitnodigen voor een 
gesprek. De sollicitatieprocedures zijn behoorlijk uitgebreid, 
en steeds vaker worden sollicitanten aan een assessment 
onderworpen. Mensen met verschillende korte dienstverban-
den komen moeilijker aan de slag.’

Welke banen worden momenteel het meest aangeboden?
‘De vraag naar professionals voor een geïntegreerde functie 
is het grootst. Daarna volgen respectievelijk de afzonderlijke 
kwaliteits-, veiligheids- en arbovacatures. Industriële 
bedrijven hebben momenteel de grootste vraag naar 
personeel: de (petro)chemie, automotive, aannemerij, food 
en productiebedrijven. De certificerende instanties komen 
daarna, gevolgd door adviesbureaus en overheden.’

Hoe staat het met de hoeveelheid werkzoekenden in de 
KAMV-branche? Durven mensen nog wel over te stappen naar 
een nieuwe baan?
‘Het aantal mensen dat op zoek is naar een nieuwe baan, 
blijft onverminderd hoog. Veel mensen zijn per direct 
beschikbaar vanwege een reorganisatie. Verder signaleren we 
een flinke stijging in het aantal zelfstandig ondernemers dat 
de markt bestormt. Het grootste aanbod in banen betreft 
echter nog steeds functies in loondienst.’
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VCA training in 1 dag
Examen soms op dezelfde dag

Trainingen door heel Nederland volgens 
de laatste VCA exameneisen:

Basisveiligheid VCA
Veiligheid voor leidinggevenden

Werken in besloten ruimten
Vorkheftruck
Hoogwerker

Voor data, plaatsen en directe inschrijving:

www.vcaabc.nl
Ook voor :

Werkplekinspecties
Toolboxmeetings

Risico inventarisaties
Proefaudits

ABC - West
078-6840647

ABC - M&O
0575-553495

ABC - Noord
050-4040929



behAAlde vCA-CertifiCAten 
Per tyPe in de jAren 2006 
tot en met 2009
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In 2007 en 2008 zijn de meeste certificaten gehaald. 2007 
geeft meer dan een verdubbeling van 2006 en in 2009 valt 
het aantal weer wat terug ten opzichte van 2008. Het blijkt 
dat VCO, het certificaat voor opdrachtgevers nog niet 
aanslaat. In 2009 is geen enkel VCO-certificaat meer 
uitgereikt. VCU, het certificaat voor uitzenders, kan zich 
verheugen in een stijgende populariteit, hoewel het aantal 
certificaten in 2009 weer wat terugloopt. 

Volgens Eugène Hillen zeggen deze cijfers niet zo veel. 
‘VCA is een continu proces. Iedere drie jaar moeten 
bedrijven zich opnieuw certificeren en dan kom je automa-
tisch op zo’n twee à drieduizend behaalde certificaten per 
jaar. Het is wel aardig om de cijfers een keer op een rijtje te 
zetten. We zien dan dat er nog steeds meer *- certificaten 
worden gehaald dan **-certificaten. De meeste kleine 
bedrijven kiezen doorgaans voor één ster. Van hen wordt 
meestal ook niet meer gevraagd. Je ziet soms wel bedrijven 
overstappen op twee sterren. Maar het aantal bedrijven dat 
wordt gecertificeerd, is redelijk stabiel, Hillen vindt dat er 
nog steeds sprake is van een lichte stijging. Maar er vallen 
soms ook bedrijven af onder meer door fusies. In 2009 is 
het aantal certificaten Petrochemie 2008 flink toegeno-
men. Dat beschouw ik toch een beetje als de eredivisie. Ik 
durf wel stellen dat we praktisch de hele markt bedienen. Ik 
denk dat er nog wel meer markten zijn waar VCA een 
belangrijke veiligheidsrol kan spelen, bijvoorbeeld in de 

de ssVV verzamelt in een database het aantal behaalde VCa-certificaten. deze database is in te zien op 

www.vca.nl. de database wordt bijgehouden door de Certificerende instellingen (Ci’s). in een tabel 

hebben we de behaalde certificaten in de afgelopen jaren op een rijtje gezet. eugène hillen, directeur 

van de ssVV, geeft commentaar op de cijfers.

industrie. Ik weet dat Siemens iets met VCA doet, maar hoe 
dat zit met Philips, Unilever en andere grote bedrijven, 
weet ik niet. Zorgvuldigheid is geboden; we moeten 
opletten dat we niet de verkeerde groepen gaan certifice-
ren.’ 

tekst: Peter Hamers

 

2006 2007 2008 2009 totaal

* 2000 1 4 5

* 2004 841 2171 2377 574 5963

* 2008 1 2 34 1111 1148

** 2000 3 3

** 2004 500 1158 1257 376 3291

** 2008 1 13 520 534

Petrochemie 2008 3 54 57

VCO 2007 3 3 6

VCU 2002 74 194 6 274

VCU 2007 80 292 183 555

totaal 1417 3616 3985 2818 11836

filmster worden?
Veilig werken is voor iedereen een hoofdzaak. Om mensen 
en bedrijven te helpen zo veilig mogelijk te werken maakt 
SSVV een nieuwe website met inspirerende voorbeelden uit 
de praktijk. 

Ken jij werksituaties waar het goed gaat of juist (bijna) mis, 
en wil je erover vertellen? Laat het ons weten. Misschien 
komt onze filmploeg langs om jou en jouw verhaal te filmen. 
Met jouw verhaal kun je collega’s helpen om veiliger te 
werken en word je VCA-filmster.

Meewerken? Laat het ons weten via info@vca-actueel.nl



ko reiChwein gAAt met Pensioen en blikt terug

‘vCA heeft veiligheid oP de we rkvloer eCht verbeterd’
ko Reichwein is vrijwel vanaf het ontstaan van VCa betrokken bij dit veiligheidssysteem. nu hij voor de 

tweede keer met pensioen gaat, blikt hij terug. we praten met hem over de beginperiode en over wat 

VCa voor de veiligheid op de werkvloer heeft betekend en nog betekent.
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behoefte aan standaaRdisatie 
Reichwein wijst erop dat in de procesindustrie veiligheid 
altijd een belangrijk thema is geweest. ‘De samenwerking 
met aannemingsbedrijven bestaat al lang. Er is en wordt nog 
steeds veel risicovol werk verricht door aannemers. Bij de 
ongelukken die in de jaren tachtig gebeurden, waren bijna 
altijd aannemers betrokken. Dat kwam mede omdat deze 
aannemers in hun veiligheidsbeleid sterk leunden op de 
opdrachtgevers. Voordat ze bij een petrochemisch bedrijf 
voor de eerste keer werden toegelaten, moesten ze veelal 
aan een aantal eisen voldoen, aan de hand van een question-
naire. Dit betrof ook veiligheidseisen. De belangrijke spelers 
in de procesindustrie als Esso, Shell, DSM, et cetera, stelden 

echter allemaal weer net andere vragen. In de markt was 
daarom grote behoefte aan standaardisatie, uniformiteit en 
eenduidigheid. Iedereen was het erover eens dat ook 
aannemers eisen moesten gaan stellen aan veiligheid en dat 
er opleidingen in het leven moesten worden geroepen voor 
aannemingsbedrijven. Aannemers moesten hun eigen verant-
woordelijkheid oppakken. In die tijd is er ook een aantal 
ongevallen gebeurd in het Rijnmondgebied, waarbij doden 
zijn gevallen. De vakbonden zijn zich ermee gaan bemoeien 
en daardoor is het idee ontstaan dat de branche beter zelf 
een systeem zou kunnen ontwikkelen, dan dat er iets van 
boven opgelegd zou worden.’

ConCReet
In 1994 ging Reichwein werken bij Lloyd’s Register BV om 
VCA op te zetten. ‘Dat was een uitdagende job. In het begin 
van de jaren negentig vonden er twee parallelle ontwikkelin-
gen plaatst. In de eerste plaats werd de eerste VCA-vragen-
lijst ontwikkeld. Deze werd geadopteerd door en op initiatief 
van Europoort Botlek Belangen (EBB), een vereniging van 
bedrijven in de procesindustrie en grote aannemers, in de 
markt gezet. Naderhand is deze vragenlijst onder accreditatie 
van de RvA gebracht en daarmee landelijk uitgerold. De 
tweede ontwikkeling is in gang gezet door Shell Moerdijk 
met de opleiding Veiligheid voor aannemers in de procesin-
dustrie (VVAP). Het was nog problematisch om alle grote 
spelers over de streep te trekken. Maar uiteindelijk deden 
Esso, DuPont, Shell Pernis en naderhand alle anderen ook 
mee. De opleiding is een onderdeel van de VCA-eisen 
geworden. De SSVV is als stichting erboven geplaatst om de 

zaken te beheren. Het Centraal College van Deskundigen is 
eigenaar van de VCA-norm.’
Reichwein had in eerste instantie zijn twijfels of VCA een 
echt managementsysteem is. ‘Veel managementsystemen die 
door certificatie-instellingen worden getoetst, zijn gebaseerd 
op de bekende ISO-normen, ze zijn internationaal en er is 
ook altijd sprake van verbetercycli. VCA is daarentegen 
overwegend een vragenlijst. Later ben ik me steeds meer 
gaan realiseren dat VCA toch een uitstekend management-
systeem is. VCA is heel concreet, met feitelijke vragen over in 
welke situatie door welke functie zaken moeten worden 
uitgevoerd, en met welke frequentie. Ik besef nu dat dit juist 
een pluspunt is van VCA. Ik ken een bedrijf dat VCA heeft 
vervangen door een OHSAS 18001, vanwege het feit dat ze 
bepaalde eisen uit VCA maar lastig vonden. In de praktijk 
betekent dit dat de veiligheid op de werkvloer er daarmee bij 
dat betreffende bedrijf niet op vooruit is gegaan.’ 

in de hoofden
Reichwein vindt dat veiligheid een continu proces moet zijn. 
‘Helaas zie ik maar al te veel bedrijfjes die een adviseur 
inhuren die voldoende op papier zet waardoor het certificaat 
kan worden gehaald. Daar schieten we natuurlijk niet zo veel 

IN DE MARKT WAS GROTE  
BEHOEFTE AAN STANDAARDISATIE, 
UNIFORMITEIT EN EENDUIDIGHEID
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mee op. Veiligheid moet in de hoofden van de medewerkers 
zitten en dat lukt niet als er alleen maar dingen op papier 
staan. Ik ben er ook op tegen dat er opleidingsinstituten zijn 
die aanbieden dat in één dag het veiligheidsopleidingscertifi-
caat kan worden gehaald. Dat is leuk en aardig en waarschijn-
lijk ook goedkoop, maar in één dag zal het veiligheidsbewust-
zijn van de deelnemers niet zijn toegenomen.’ 
Reichwein heeft ook kritiek. ‘Een paar jaar geleden was er 
nog te weinig samenhang in het VCA-systeen. Zo zou je, 
vond ik toen, bevindingen uit bijvoorbeeld veiligheidsinspec-
ties, incidenten- en ongevallenonderzoek, medische 
keuringen, et cetera terug moeten koppelen naar de RIE. Bij 
de laatste verandering van het systeem (2008-versie) is er 
inderdaad meer samenhang gekomen. Auditors moeten nu 
vaststellen of de doelstellingen van de vragen ook gehaald 
zijn. Wat is de output van het systeem? Wat levert het op? Ik 
vind dat een goede ontwikkeling. Er wordt dus gekeken of de 
doelstellingen worden gerealiseerd. Sinds anderhalf jaar 
gebeurt dat nu, maar in de praktijk blijkt dat auditors daar 
toch wel moeite mee hebben. Ze moeten immers aangeven 

waarom ze vinden dat de doelstellingen worden bereikt. Het 
blijkt dat auditors vaak niet verder komen dan algemene, 
weinig bedrijfsspecifieke teksten. Daarom wordt er nu een 
notitie voorbereid door een werkgroep van het Centraal 
College van Deskundigen met voorbeelden van goede en ook 
slechte onderbouwingen. De onderbouwingen zijn een reële 
verbetering van het hele systeem.’ 

dalende tRend
Op de vraag of de veiligheid op de werkvloer daadwerkelijk is 
verbeterd, is Reichwein heel stellig. ‘Daarvan ben ik over-
tuigd. Het blijkt ook uit de ongevallenstatistieken die door de 

jaren heen zijn bijgehouden. Daarop is een duidelijk dalende 
trend waar te nemen. Dat kun je op de VCA-website zien. 
Maar ongevallenstatistieken zijn nooit honderd procent 
betrouwbaar. Het is in het belang van de bedrijven om mooie 
statistieken te presenteren en daarom zullen er zeker wel 
ongevallen worden ‘vergeten’. Maar bij individuele bedrijven 
kun je ook zien dat de veiligheid is verbeterd. Als ik een paar 
jaar niet bij een bedrijf ben geweest, constateer ik bij een 
nieuw bezoek duidelijk verbeteringen. Mensen worden door 
de diverse veiligheidsopleidingen bewust gemaakt van het 
belang van veiligheid. Soms zie ik zelfs dat ze tegen hun baas 
of opdrachtgever ingaan omdat ze een bepaalde handeling 
en of actie niet verantwoord vinden. Vroeger zag ik vaak dat 
mensen met ondeugdelijke of zelfs (elektrisch) onveilige 
gereedschappen en apparatuur werkten. Dat gebeurt bijna 
niet meer; medewerkers werken tegenwoordig met deugde-
lijke spullen.’

Reichwein is zich ervan bewust dat VCA ontwikkeld is door 
en voor de petrochemische industrie en dat het systeem ook 
wordt gebruikt door aannemingsbedrijven die op andere 
plaatsen werkzaam zijn. ‘Ik vind dat geen probleem. Hoewel 
bepaalde aspecten van VCA niet altijd voor dit soort 
bedrijven waren bedoeld, helpt het systeem ook in die 
bedrijven de veiligheid te bevorderen. Er is tegenwoordig ook 
een variant op de opleiding: VCA basisveiligheid Groen. Elk 
opleidingsinstituut kan zelf een cursus maken op basis van 
de eind- en toetstermen. De cursus kan dus enigszins worden 
aangepast aan de sector waarin de aannemingsbedrijven 
actief zijn. Er was ooit sprake van dat er een eigen opleiding 
voor de bouw zou komen. Daar ben ik geen voorstander van, 
omdat de opleiding dan kan worden uitgehold. Als er aparte 
opleidingen zouden komen voor verschillende doelgroepen, 
zou dat een devaluatie van het hele systeem betekenen. Het 
zou ook acceptatieproblemen kunnen geven in bepaalde 
bedrijfstakken, zoals de procesindustrie.’ 

CV
Ko Reichwein (67) ging naar de zeevaartschool en werkte 
als scheepswerktuigkundige vijftien jaar bij Shell Tankers. 
In die periode wisselden vaartijd en studietijd elkaar af. 
Toen hij 32 jaar oud was, was hij klaar met zijn studie. 
Vervolgens werd Reichwein gevraagd bij Shell Moerdijk te 
komen werken om de veiligheid tijdens de nieuwbouw te 
bewaken. Tussen 1978 en 1980 volgde hij de Opleiding 
Hogere Veiligheidskunde en haalde zijn diploma. 
Uiteindelijk werkte hij 18 jaar bij Shell Moerdijk, tot zijn 
pensioen in 1994.
Nadien werd Reichwein gevraagd te komen werken bij 
Lloyd’s Register BV, waar hij nu, op zijn 67ste, opnieuw 
met pensioen gaat. Reichwein heeft bij Lloyds het 
VCA-systeem opgezet. 
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tekst en foto: Peter Hamers

VEILIGHEID MOET IN DE HOOFDEN 
VAN DE MEDEWERKERS ZITTEN

APARTE OPLEIDINGEN VOOR VER-
SCHILLENDE DOELGROEPEN BE-

TEKENT EEN DEVALUATIE VAN HET 
HELE SYSTEEM
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onAfhAnkelijkheid borgt de 
kwAliteit vAn het exAmen
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welke examens woRden eR afgelegd?
‘Wij nemen dagelijks examens af op het gebied van de 
TCVT-persoonscertificaten: Machinist mobiele hijsbegeleider 
(torenkraan, vaste torenkraan, verreiker en autolaadkraan 
met hijsfunctie) en de Ontheffingsregeling buitenlandse 
machinisten. De examens uit de SOG (SSVV Opleidingen 
Gids) zijn: Veilig verplaatsen van lasten in de (petro)chemie, 
Werken met de vorkheftruck in de (petro)chemie, Hoogwer-
ker, Verreiker H2 (heffen en hoogwerken), Verreiker H3 
(heffen, hijsen en hoogwerken) en Ademlucht. De examens 
voor de persoonscertificaten voor de steigerbouw zijn: 
Hulpmonteur, Monteur, 1e Monteur en Voorman steiger-
bouw. De overige examenschema’s zijn onder andere 
Machinetransporteur, Chauffeur autolaadkraan laden en 
lossen en Aanslaan van lasten.’

wat is het belang Van onafhankelijk 
examineRen?
‘Onafhankelijke examinering is de borging van kwaliteit en 
veiligheid en bepaalt de echte waarde van het diploma of 
certificaat. Onafhankelijke examinering is ook een borging voor 
de objectivering van de waarnemingen met betrekking tot 
beoordelingen. Verder is examineren een vak apart; het is niet 
iedereen gegeven. De veronderstelling dat een docent die met 
opleiden bezig is ook een goede examinator is, is niet correct. 
Veelal vereist examineren een aparte expertise die je juist wel 
van separaat opgeleide examinatoren mag verwachten.’

hoe weRkt onafhankelijk examineRen? hoe 
kunnen jullie gaRandeRen dat jullie 
onafhankelijk examineRen?
‘Onafhankelijke examinering is niets meer en minder dan een 
strikte scheiding tussen het opleidingscentrum en het 
examenbureau. Een opleider leidt op, een examinator 
examineert. De opleider en examinator zijn volledig onafhan-
kelijk van elkaar en er is geen relatie tussen de examinator en 
het opleidingcentrum. De examinator moet zonder last of 
ruggespraak tot een beoordeling kunnen komen.’

wat is het belang VooR de ssVV Van 
onafhankelijk examineRen?
‘Door onafhankelijke examinering wordt er op een objectieve 
en integere wijze beoordeeld of de kandidaat de voor een 
beroep vereiste kennis, vaardigheden en competenties 
beheerst. Dit is de borging voor objectiviteit, kwaliteit en 
veiligheid. Mijns inziens is veiligheid de allerbelangrijkste reden 
om kandidaten op te leiden. Onafhankelijke examinering is een 
extra borging en dat moet ook op het diploma of certificaat tot 
uiting komen. Onze klanten kiezen bewust voor onafhankelijke 
examinering bij XY Masterclass B.V. ten aanzien van de 
SOG-examens. Dit omdat onze klanten het belang van de 
borging van objectiviteit, kwaliteit en veiligheid hoog in het 
vaandel hebben. Ik vraag mij af wat de echte waarde van een 
diploma of certificaat is wanneer opleidingscentra ook de pet 
van ‘examinator’ op mogen zetten. Hoe objectief is de 
beoordeling dan? Wordt de ‘examinator’ niet onbedoeld en 
ongewild geleid door kennis over de kandidaat: ‘gisteren heeft 
hij nog laten zien dat hij dit onderdeel echt onder de knie 
heeft’. En is het niet zo dat opleidingscentra belang hebben bij 
een hoog slagingspercentage van de kandidaten? Het 
slagingspercentage zegt immers iets over de kwaliteit van de 
opleiding. Onafhankelijke examinering zorgt ervoor dat er geen 
schijn van belangenverstrengeling is. In de nieuwe ISO 17024, 
de internationale norm voor persoonscertificering, wordt dit 
principe onderschreven; de combinatie van de beroepen 
‘trainer’ en ‘examinator’ is daarin niet meer mogelijk.’ 

tekst en foto: XY Masterclass B.V.

xy masterclass b.V. is een onafhankelijk, nen-en-iso 9001 gecertificeerd, examenbureau. het bureau 

richt zich onder meer op het afnemen van theorie- en praktijkexamens volgens de tCVt (stichting 

toezicht Certificatie Verticaal transport) examenschema’s onder toezicht van Certificeringinstelling 

dnV. sinds 1 augustus 2008 is xy masterclass door stichting samenwerken voor Veiligheid (ssVV) 

erkend als exameninstelling voor het examineren van kwalificaties uit de gids opleidingen Risicovol 

werk. Vanaf 1 januari 2010 neemt het bureau ook examens af voor de steigerbouw. de klanten van xy 

masterclass zijn opleidingscentra uit onder andere transport en logistiek, bouw en infra en petroche-

mische industrie. een gesprek met directeur natasja sesink.
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de werkzaamheden in de grond-, water- en wegenbouw 

brengen risico’s met zich voor de bodem en het (bodem)

water. wij dienen met zijn allen zo veel mogelijk te 

voorkomen dat er vervuiling van de bodem optreedt. 

daarvoor dienen de onderstaande regels te worden 

nageleefd.

in de VCa checklist is vraag 6.1 gericht op milieuzorg; 

onderstaande aandachtspunten kunnen van belang zijn 

bij deze vraag.

1. hoe moeten bodembedReigende stoffen woRden opgeslagen?
Opslag van bodembedreigende vloeistoffen dient altijd plaats te vinden boven lekbakken met voldoende capaciteit. De 
lekbakken voor niet-brandbare vloeistoffen dienen een minimale inhoud te hebben van de inhoud van de grootste verpakking 
plus 10% van het totaal overige verpakkingen. De lekbakken voor brandbare vloeistoffen dienen een minimale inhoud te 
hebben van de inhoud van alle verpakkingen samen.
Opslag van bodembedreigende stoffen dient altijd plaats te vinden op de locatie en opslagwijze zoals deze staat vermeld in de 
milieu-inventarisatie en de bijhorende overzichtstekening.
In de directe nabijheid van de opslagplaats van bodembedreigende stoffen dienen voldoende ongebruikte absorptiekorrels 
aanwezig te zijn.

2. waaR moet je op letten bij oVeRtappen, (oVeR)laden en lossen?
Overtappen, (over)laden en lossen van bodembedreigende vloeistoffen dient plaats te vinden op een daarvoor geschikte 
plaats boven een lekbak. 
In de directe nabijheid van een locatie waar regelmatig vloeistoffen worden overgetapt dienen voldoende absorptiekorrels 
aanwezig te zijn voor het opruimen van morsingen.

3. hoe moeten de moRsingen woRden opgeRuimd?
Zodra er bodembedreigende stoffen worden gemorst, dient er door de medewerker die de morsing constateert direct voor te 
worden gezorgd dat de oorzaak (bijvoorbeeld lekkende emballage) van de morsing wordt weggenomen en de dat gevolgen 
ervan zo veel mogelijk worden beperkt (verontreiniging direct opruimen met absorptiekorrels).
Het gebruikte absorptiemiddel en de opgeruimde stof dienen te worden opgeruimd in een hiervoor bestemd vat. Let op! Voeg 
geen absorptiemiddelen en stoffen bij elkaar die met elkaar reageren. Indien niet bekend is of bepaalde stoffen met elkaar 
reageren, dient dit te worden nagevraagd bij de directie.
Na opruiming dient de morsing te worden gemeld bij de directie, zodat verdere maatregelen kunnen worden getroffen. De 
locatie, de gemorste stof en de hoeveelheid moeten hierbij worden gemeld.
Van het incident moet een rapportage ‘ongevallen en/of calamiteiten’ worden gemaakt. Deze rapportage maakt deel uit van 
het VCA-systeem.

4. hoe moet het inCidentenmanagement woRden ingeRiCht?
Ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen is het mogelijk dat door falen van procesapparatuur en/of onjuist 
menselijk handelen stoffen vrijkomen die de bodem kunnen belasten. 
Incidentenmanagement is erop gericht om:
1. mogelijke incidenten te onderkennen;
2. voorzieningen en procedures zo in te richten dat het optreden van onderkende incidenten zo veel mogelijk wordt 

voorkomen;
3.  faciliteiten in te richten om bij incidenten:

- het vrijkomen van stoffen te stoppen (plaatsen overmaats vat, dichtdraaien afsluit);
- vrijgekomen stoffen op te ruimen (adsorptiekorrels, adsorptieslangen voor indammen en ruimen);
- verdere verspreiding c.q. indringing in de bodem van stoffen tegen te gaan (adsorptiekorrels, adsorptieslangen);

4. na opgetreden incidenten de oorzaak daarvan te achterhalen en zo mogelijk de voorzieningen en maatregelen zo aan te 
passen dat de kans op herhaling van het incident wordt geminimaliseerd.
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vraag en antwoord

bodemverontreiniging

tekst: Wim van Anen foto: BMA Milieu BV
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