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1. Algemene bedrijfsgegevens 
 
Naam organisatie MMBS Groep B.V.
Bezoekadres Strijkviertel 60
Postcode, plaats 3454 PP  DE MEERN
Telefoonnummer 030 686 54 47
E-mailadres  
Webadres www.mmbs.nl
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Uittreksel KvK 30236237 & 30326234
  
Aantal vestigingen 1 
  
Algemeen directeur Dhr. M. Machouahi
  
Contactpersoon Dhr. M. Machouahi
E-mail Mohammed@mmbs.nl
Telefoonnummer  
  
VGM-functionaris / KAM-
functionaris 

Dhr. Z. Machouahi 

E-mail Zakaria@mmbs.nl
Telefoonnummer  
  
Adviseur Dhr. S. Kurt & dhr. G. Nagels (MVK)
E-mail info@ozelopleidingen.nl
Telefoonnummer  
  
Aantal werknemers* 47
Leidinggevend / management 6 
Operationeel 28
Tijdelijk operationeel 10
Administratief 3 
Overige tijdelijke medewerkers -- 
Aantal projecten / werklocaties** 5 
  
De klant geeft toestemming om het 
rapport te delen met de adviseur? 

Nee, de klant geeft geen toestemming om het rapport te delen. 

  
Toelichting  

*betreft, per vestiging, alle ‘soorten’ medewerkers als onder kop ‘medewerkers hierboven genoemd.  
**betreft, per vestiging, het gemiddeld aantal tegelijk onderhanden projecten/werklocatie 
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Korte algemene beschrijving van de organisatie en organisatiestructuur
 
MMBS Groep bestaat uit 2 werkmaatschappijen (MMBS Gevelrenovatie B.V. en MMBS 
Metselwerken Nieuwbouw B.V.). De organisatie heeft twee directeuren, twee projectleiders en 2 
uitvoerders. Deze worden ondersteund door een aantal kaderfunctionarissen en sturen (inclusief 
inleen) ongeveer 28 operationeel personeelsleden aan. 
 

 
Korte algemene beschrijving van het managementsysteem
 
Het managementsysteem is gebaseerd op de VCA* versie 2017/6.0. De inhoudsopgave is in lijn met 
de VCA opgebouwd.  
 

 
Wijzigingen ten opzichte van de vorige audit die van invloed kunnen zijn op het 
managementsysteem.
 
Het betreft een initiële audit en Follow-up op de fase 1 op de nieuwe versie van de VCA* norm 
(2017/6.0). Het handboek is hierop aangepast. 
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2. Auditgegevens 
 
Scope Vernieuwen, renoveren, restaureren en het bouwkundig onderhoud 

van vastgoed. Het leveren van metselwerk, verlijmen van 
kalkzandsteenblokken- en   elementen, voegwerk en steigerwerk.

IAF / NACE-code(s)code IAF28 - F.43.99
Is Aboma Certificering bv 
hiervoor geaccrediteerd? 

Ja, Aboma Certificering is hiervoor geaccrediteerd. 

Scope wijziging Nee, geen scope wijziging. 
 

2.1. Audittijd 
2.1.1. Initiële / Her certificatie audit 
Datum fase 1 onderzoek / documenten 
onderzoek bij her audit. 

 

Eventueel datum follow-up 21-5-2021 
Naam Lead auditor L.T. Seinhorst 

Naam auditor A. Kijkuit (t.b.v. overdracht naar 2022) 
Is fase 1 op locatie uitgevoerd? Fase 1 is op locatie uitgevoerd 
Onderbouwing indien fase 1 niet op locatie is 
uitgevoerd 

 

Versie van het handboek van de klant Januari 2021 
Remote audittechnieken toegepast? Nee 
Bijzondere invloed hiervan op de effectiviteit 
en de audit/doelstellingen/criteria 

 

 
Datum(s) fase 2 onderzoek 21-5-2021 
Eventueel datum follow-up  
Naam Lead auditor L.T. Seinhorst 
Naam auditor A. Kijkuit (t.b.v. overdracht naar 2022) 
Significante en relevante afwijkingen van het 
auditplan en/of het auditprogramma: 

Alle kantooronderdelen zijn naar de ochtend verplaats 
en de projectbezoeken beiden in de middag 

Remote audittechnieken toegepast? Nee 
Bijzondere invloed hiervan op de effectiviteit 
en de audit/doelstellingen/criteria 

 

 

2.2. Bezochte bedrijfs- en operationele locaties, gesproken medewerkers 
en overige aanwezige personen. 

 

2.2.1. Bezochte bedrijfslocaties 
Voor deze audit zijn de volgende bedrijfslocaties bezocht
Nr. Bezochte hoofdvestiging  

(beoordeelde scope onderdelen verantwoord per locatie1) 
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/ D
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2e  
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1. 
Strijkviertel 60, De Meern ☒ ☒ ☐ ☐

Beoordeelde scope onderdelen geen
 

 
1 In een certificatiecyclus moet de totale scope beoordeeld worden. Een certificatiecyclus bestaat uit de Initiële audit of de twee 
surveillance audits gevolgd door een her certificeringsaudit. 
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2.2.2. Bezochte operationele locaties 
Voor deze audit zijn de volgende operationele locaties bezocht
Nr. Omschrijving project of locatie 

(Beoordeelde scope-onderdelen verantwoord per 
project of locatie2) 

Plaats Vestigings-
nummer 
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/ D
oc

. 
be

oo
rd

el
in

g 

F
as

e 
2 

/ a
ud

it 

1e  
su

rv
ei

lla
nc

e 

2e  
su

rv
ei

lla
nc
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1. 

Gevelrenovatie en restauratie, Witte 
Herenstraat 20-22

Uithoorn 1 

☐ ☒ ☐ ☐
Beoordeelde scope onderdelen Renoveren, restaureren en het 

bouwkundig onderhoud van vastgoed. 
Het leveren van metselwerk en 
voegwerk.

2. 

Metselwerk nieuwbouw, Vinckebuurt Haarlem 1 

☐ ☒ ☐ ☐Beoordeelde scope onderdelen Het leveren van metselwerk, verlijmen 
van kalkzandsteenblokken- en   
elementen en voegwerk.

3. 
   

☐ ☐ ☐ ☐
Beoordeelde scope onderdelen  

4. 
   

☐ ☐ ☐ ☐
Beoordeelde scope onderdelen  

5. 
   

☐ ☐ ☐ ☐
Beoordeelde scope onderdelen  

6. 
   

☐ ☐ ☐ ☐
Beoordeelde scope onderdelen  

7. 
   

☐ ☐ ☐ ☐
Beoordeelde scope onderdelen  

  

 
2 In een certificatiecyclus moet de totale scope beoordeeld worden. Een certificatiecyclus bestaat uit de Initiële audit of de twee 
surveillance audits gevolgd door een her certificeringsaudit. 



 

Rapportage Documentnaam S04-30 

VCA* 2017/6.0  Documentdatum 08-04-2021 

 

Aboma Certificering BV Rapportage VCA* 2017/6.0 Pagina 7 van 30 

2.2.3. Gesproken medewerkers en functionarissen 
Voor deze audit zijn de volgende functionarissen geïnterviewd
Naam Functie 
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E
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Dhr. M. Machouahi Directeur / VGM-functionaris / V&G 
eindverantwoordelijke

☒ ☐ ☐ ☒ ☐

Dhr. Z. Machouahi VGM-functionaris in opleiding ☒ ☐ ☐ ☒ ☒

Dhr. S. Kurt VGM-adviseur ☒ ☐ ☐ ☒ ☒

Dhr. R. Kelders Metselaar ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Dhr. M. Linschoten Metselaar ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Dhr. E. van de Berg  Uitvoerder ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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2.3.  Auditprogramma VCA** 2017/6.0 
 

2.3.1. Bijstellen van het auditprogramma  
Moet het auditprogramma worden bijgesteld naar aanleiding van: INI S1 S2 HER
Door de certificatie-instelling ontvangen klachten over de klant; Nee Kies Kies Kies
Gecombineerde, geïntegreerde of gezamenlijke audit; Nee     
Veranderingen in de certificatie-eisen; Nee      
Veranderingen in wettelijke eisen; Nee      
Veranderingen in accreditatie-eisen; Nee      
Prestatiegegevens van de organisatie (bijv. niveau van tekortkomingen, 
informatie uit de voornaamste prestatie indicatoren); 

Nee       

Ernstige incidenten op het gebied van G&VW of Milieu Nee       
Relevante punten van zorg van belanghebbenden. Nee     
Komen tijdens de auditcyclus niet alle (ini-S1-S2-Her of S1-S2-Her) 
vestigingen aan bod? 

Nee       

Komt tijdens de auditcyclus niet de volledige scope aan bod? Nee       
Indien één van deze vragen met “Ja” is beantwoord, dan moet het auditprogramma en (mogelijk) het auditplan 
worden bijgesteld en deze “Ja” hieronder worden toegelicht.
Toelichting bij “Ja”  

 
Legenda: 

 Altijd verplicht te beoordelen 
 Controle bij projectbezoek 
 Keuze door (Lead) Auditor 

 

2.3.2. Auditprogramma VCA** 2017/6.0 
HOOFDSTUK ONDERDEEL INI S1 S2 HER
0. Vooronderzoek 0.1 Logo gebruik ☒ ☒ ☒ ☒ 

0.2 Verbetertrajecten ☒ ☒ ☒ ☒ 

0.3 Reviews en veranderingen ☒ ☒ ☒ ☒ 

0.4 Klachtenafhandeling ☒ ☒ ☒ ☒ 

0.5 De effectiviteit van genomen maatregelen 
n.a.v. vorige audit

☒ ☒ ☒ ☒ 

1. VGM-beleid en –
organisatie/betrokkenheid van 
de directie 

1.1 Beleidsverklaring ☒ ☒ ☐ ☒ 

1.2 V&G functionaris ☒ ☒ ☐ ☒ 

1.5 Interne audits ☒ ☒ ☒ ☒ 

1.6 Directiebeoordeling VCA-eisen ☒ ☒ ☒ ☒ 

2. VGM-risicobeheer 2.1 RI&E  ☒ ☒ ☒ ☒ 

2.2 TRA  ☒ ☒ ☐ ☒ 

2.3 LMRA’s  ☒ ☒ ☒ ☒ 

3. Opleidingen, voorlichting en 
instructie 

3.1 Vakopleidingen  ☒ ☐ ☒ ☒ 

3.2 B-VCA ☒ ☐ ☒ ☒ 

3.3 VOL-VCA  ☒ ☒ ☐ ☒ 

3.4 Risicovolle taken  ☒ ☐ ☒ ☒ 

3.5 VGM-voorlichting en instructie  ☒ ☒ ☐ ☒ 

3.6 Kennis procedures opdrachtgever  ☒ ☐ ☒ ☒ 

3.7 Taalbeheersing  ☒ ☒ ☐ ☒ 

4. VGM-Bewustzijn 4.1 VGM-overleg  ☒ ☒ ☒ ☒ 

6. Voorbereiding op 
noodsituaties 

6.1 Optreden in noodsituaties  
☒ ☐ ☒ ☒ 

7. VGM-Inspecties 7.1 Uitvoering werkplekinspecties  ☒ ☒ ☒ ☒ 
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8. Bedrijfsgezondheidszorg 8.1 Beoordeling medische geschiktheid  ☒ ☐ ☒ ☒ 

8.2 Periodiek medisch onderzoek  ☒ ☐ ☒ ☒ 

9. Aanschaf en keuring 
materialen, arbeidsmiddelen en 
PBM 

9.1 Aanschaf middelen en PBM  ☒ ☐ ☒ ☒ 

9.2 Keuring middelen en PBM  ☒ ☒ ☒ ☒ 

11. Melding, registratie en 
onderzoek van incidenten 

11.1 Procedure melden en registreren 
ongevallen met en zonder verzuim, bijna-
ongevallen en VGM-incidenten 

☒ ☒ ☒ ☒ 

11.2 Onderzoeken ongevallen met en zonder 
verzuim, bijna-ongevallen en VGM-incidenten 

☒ ☒ ☒ ☒ 

Ongevallenstatistiek ☒ ☒ ☒ ☒ 

Projectlocatiebezoek ☒ ☒ ☒ ☒ 

Beoordeling van de scope: 

Op basis van project/ praktijk ☒ ☒ ☒ ☒ 

Op basis van dossier ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2.3.3. Tijdens de auditcyclus te bezoeken locaties 
Tijdens deze auditcyclus zullen de volgende locaties bezocht worden:
Hoofdvestiging 
(beoordeelde scope onderdelen verantwoord per locatie1) 
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Strijkviertel 60, De Meern ☒ ☒ ☒ ☒

Beoordeelde scope onderdelen Geen (hier vinden geen operationele werkzaamheden uit de 
scope plaats)

Nevenvestiging(en) 
nvt ☐ ☐ ☐ ☐

Te beoordelen scope onderdelen 
 ☐ ☐ ☐ ☐

Te beoordelen scope onderdelen 
 ☐ ☐ ☐ ☐

Te beeoordelen scope onderdelen 
 

3. Afwijkingen  
 

3.1 Afwijkingen 
 
Hieronder is een chronologisch volgorde van de geconstateerde afwijkingen opgenomen. De 
afhandeling ervan is verwoord in de rapportage onder 6 bij het betreffende hoofdstuk.  
 
Fase 1 onderzoek / documentenonderzoek
No Normvraag Beschrijving Datum 

geopend 
Datum 
gesloten 

1 

1.1 Tijdens fase 1 is geconstateerd dat een aantal gevraagde zaken vanuit 
de VCA en de MD-22 niet aanwezig en/of verouderd waren. Hiermee 
kan geconcludeerd worden dat het bedrijf de invulling van een VGM-
beleid niet voldoende geïmplementeerd heeft in de bedrijfsvoering / het 
handboek. 
 
De afwijking is gebaseerd op in ieder geval de volgende observaties:

19-2-2021 21-5-2021 
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- Er is een algemene RI&E, functie-RI&E en plan van aanpak. 
Deze zijn van d.d. januari 2018, juni 2017 en het PvA is 
gebaseerd op een RI&E van 2017. Onderwerpen zoals corona 
missen in de RI&E. 

- Er is geen inventarisatie van van toepassing zijnde wet en 
regelgeving beschikbaar. 

- Momenteel is er geen externe ondersteuning of interne 
ondersteuning beschikbaar met aantoonbare relevante 
deskundigheid op gebied van VGM. 

- Er is een directiebeoordeling beschikbaar (d.d. december 
2020 en ondertekend door de directeur), maar hier is geen 
aandacht besteed aan eerdere externe audits. 

- Er is geen (aparte) procedure beschikbaar voor VGM-
klachten. 

 
Na een jaar wordt de effectiviteit van de genomen corrigerende maatregel getoetst en hier verwoord: 
Tijdens de follow-up fase 1 is de afwijking reeds beoordeeld. MMBS heeft een externe adviseur 
betrokken en is aan de slag gegaan met de afwijking. De kritische zaken zijn opgelost en dit geeft 
voldoende vertrouwen om de audit verder op te pakken en over te gaan tot fase 2. 

2 
   
Na een jaar wordt de effectiviteit van de genomen corrigerende maatregel getoetst en hier verwoord: 
 

 
Fase 2 initiële / hercertificatie audit 
No Normvraag Beschrijving Datum 

geopend 
Datum 
gesloten 

1 

2.1 De RI&E zijn zaken niet in orde (methodiek, maatregelen 
die niet kloppen bij het risico, niet compleet qua 
aanwezige risico’s en geen plan van aanpak). Tevens is 
de toetsing niet uitgevoerd door een kerndeskundige en 
bevat deze fouten t.o.v. de beoordeelde RI&E.

21-2-2021 21-6-2021 

Na een jaar wordt de effectiviteit van de genomen corrigerende maatregel getoetst en hier verwoord: 
21-06-2021: Er is een nieuwe versie van de RI&E opgesteld (dd 9-6-2021) en deze is 
kerndeskundige (RHVK) P.T. Kant getoetst (certificaatnr. 41715).

2 

3.3 Uitvoerders E. vd Berg en D. Oomen beschikken over 
VCA-basis in plaats van de benodigde VCA-VOL.

21-5-2021 21-6-2021 

Na een jaar wordt de effectiviteit van de genomen corrigerende maatregel getoetst en hier verwoord: 
21-06-2021: Uitvoerders E. vd Berg en D. Oomen hebben op 29-5-2021 het VCA-VOL behaald.

3 

9.2 Er zijn geen keuringseisen opgesteld. 21-5-2021 21-6-2021
Na een jaar wordt de effectiviteit van de genomen corrigerende maatregel getoetst en hier verwoord: 
21-06-2021: t.b.v. de keuringen is voor de NEN-3140 keuringen een keuringsformulier met daarop 
de keuringsvereisten opgesteld. Tevens is een format inventarisatielijst opgesteld. 

 
Voor VCA-systemen geldt dat kritieke afwijkingen worden geschreven als: 
 de verplicht beschreven onderdelen niet zijn beschreven en/of niet voldoen aan de norm; 
 uit tijdens de audit getoonde registraties en documenten blijkt dat de gevolgde werkwijze niet 

overeenkomt met het handboek en de norm waartegen wordt getoetst; 
 implementatie van een deel van de norm op geen enkele wijze aantoonbaar is. 
Verbeterpunten worden geschreven indien: 
 uit tijdens de audit getoonde registraties en documenten blijkt dat de gevolgde werkwijze ten 

dele niet overeenkomt met het handboek en de norm waartegen wordt geaudit; 
 implementatie van een deel van de norm op onderdelen niet aantoonbaar is. 
 
De eventueel geconstateerde afwijkingen worden in de rapportage beschreven en aangeduid met 
onvolledig. 
 
Voor afwijkingen geldt dat u binnen twee weken een oorzaakanalyse heeft uitgevoerd en deze met 
voorgenomen corrigerende maatregelen bij Aboma Certificering bv aanlevert ter beoordeling.  
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Voor afwijkingen geldt bovendien dat binnen drie maanden na de laatste auditdag wordt door Aboma 
Certificering bv of de afwijking effectief is aangepakt. Dit geschiedt door de aanlevering van 
bewijsstukken door de auditee. 
 
Na de follow-up audit mogen er geen afwijkingen meer open staan om de certificatie te kunnen 
verlenen dan wel verlengen.   
 
Indien er zich onopgeloste punten voordoen –een meningsverschil tussen het auditteam en het 
management van de te certificeren partij betreffende auditbewijsmateriaal of –bevindingen- zullen 
deze worden geregistreerd in deze rapportage bij de desbetreffende afwijking of observatie en worden 
voorgelegd aan de schema-coördinator van Aboma Certificering bv.  
 

3.2 Verbeterpunten 
De volgende verbeterpunten zijn geconstateerd. 
NR Norm-

element 
Omschrijving F1 INI / 

HER 
Afgehandeld 

1 1.6 De directiebeoordeling bevat enkele acties, maar er is 
geen actieplan van opgemaakt om deze te bewaken.

 X 
 

2 3.7 Ondanks dat er is gezien dat er voor anderstaligen 
(Oekraïens) een vertaald VGM-handboek is, heeft de 
organisatie niet vastgelegd in een communicatieplan hoe 
om te gaan met taalbelemmeringen.

 X 

 

3 7.1 Uitgevoerde werkplekinspecties door operationele 
directie zijn nog onvoldoende aantoonbaar terug te 
vinden. 

 X 
 

4 11.1 Incidenten zonder verzuim worden nog onvoldoende 
vastgelegd. Tevens is het melden van ernstige 
ongevallen bij de ISZW en CI nog onvoldoende geborgd.

 X 
 

      
      
      

 

3.3 Positieve bevindingen 
De volgende verbeterpunten zijn geconstateerd. 
NR Norm-

element 
Omschrijving F1 INI / 

HER
 1.2 Dhr. Z. Machouahi heeft zich ingeschreven om een MVK-opleiding te 

gaan doen per 1 september zodat op gebied van V&G de kennis in 
eigen organisatie wordt opgebouwd

 X 

 2.3 Medewerkers en begeleiders op de bouwplaatsen staan open voor 
vragen over V&G-situaties en als ze het niet weten willen ze graag 
weten wat afspraken hierin zijn om van te leren.

 X 

     
     
     
     
     

U wordt geacht de verbeterpunten op te nemen in uw systeem. Hierop zal bij de eerstvolgende audit 
gelet worden op de aantoonbaarheid van de opgeloste verbeterpunten. 
 

3.4 Aanbeveling van het auditteam 
De aanbeveling van het auditteam aan de certificatiebeslissing van Aboma Certificering bv is dat het 
certificaat uitgereikt moet worden. Deze aanbeveling is een advies van het auditteam aan de 
certificatiebeslisser van Aboma Certificering bv. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

  



 

Rapportage Documentnaam S04-30 

VCA* 2017/6.0  Documentdatum 08-04-2021 

 

Aboma Certificering BV Rapportage VCA* 2017/6.0 Pagina 12 van 30 

4. Conclusie 
De audit heeft aangetoond dat de audit en de organisatie wel voldoet aan de gestelde auditcriteria 
zoals verwoord in het auditplan: onze procedures S04 en onderliggende procedures, uw VCA-
handboek, de norm(en) zoals in deze rapportage aangegeven en eventueel de certificatieregelingen 
van de desbetreffende schemabeheerder en eventuele contractuele eisen.  
 
De audit heeft aangetoond dat de auditdoelstellingen wel behaald zijn: de auditcriteria zoals 
beschreven, de vaststelling van de doeltreffendheid van het managementsysteem om te 
bewerkstelligen dat u in redelijke mate mag verwachten uw gespecificeerde doelstellingen te bereiken; 
indien van toepassing, het identificeren van gebieden waar verbetering van het managementsysteem 
mogelijk is.  
 
Deze rapportage vormt samen met het auditplan en eventuele afwijkingsformulieren de 
auditrapportage. De rapportage is een weergave van de audit. De audit is uitgevoerd door middel van 
het nemen van steekproeven uit aangeleverde documenten, data, interviews etc.  Voor het nemen van 
steekproeven wordt gekozen uit oogpunt van efficiëntie. Hierdoor is geen garantie te geven dat de 
gerapporteerde informatie volledig, juist en actueel is. Aboma Certificering bv is niet aansprakelijk voor 
eventuele gevolgen van conclusies als gevolg van het nemen van de steekproef. 

4.1 Onderbouwing 
Fase 1 onderzoek / documentenonderzoek
De beoordeelde documentatie en de overige relevante zaken voldoen aan de VCA* 2017/6.0 en 
bovenliggende normen MD22 en ISO/IEC 17021-1:2015 9.3.1.2. VCA-handboek, bedrijfslocatie, 
interviews medewerkers, kennis en implementatie van het te certificeren schema, voorbereiding fase 
2, toetsen samenstelling auditteam, interne audits, managementbeoordeling. 
 
Bij een initiële audit en een conclusie dat de organisatie voldoet is er volgens Aboma Certificering bv 
een gerede kans dat uiteindelijk tot certificatie over gegaan kan worden.

 
Fase 2 onderzoek / her-audit 
De geverifieerde procedures worden wel nageleefd conform de VCA* 2017/6.0 en het eigen VCA-
handboek. Het managementsysteem is doeltreffend gebleken en de scope is geschikt voor de 
organisatie.  

 
Logogebruik vindt wel correct plaats.  

 
Er zijn bij Aboma Certificering bv  geen klachten gedeponeerd met betrekking tot het gecertificeerde 
systeem. Er zijn voor het auditteam geen suggesties voor Aboma Certificering bv ten aanzien van het 
certificatie proces. 

 
 
Functie  Naam Handtekening

Coördinator W.J.G. Riel  

Lead Auditor 
 

L.T. Seinhorst Dit rapport is geautomatiseerd tot stand 
gekomen en derhalve niet door de 
auditor ondertekend. 

 
Voor de van toepassing zijnde auditdoelstellingen en criteria wordt mede verwezen naar het auditplan. 
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5. Rapportage van de verificatie 
 

5.1 Algemeen Initiële audit 
Sinds wanneer is het systeem 
operationeel en wat is de status van het 
systeem. 

Het systeem is van oorsprong operationeel sinds 2015. 
Huidige status is ‘niet gecertificeerd’ met herzieningen 
van het handboek in overgang van versie 2008 naar 
versie 2017.

Historie van de VCA-certificering. Bedrijf is sinds 2015 VCA* gecertificeerd conform de 
2008 versie.

Omvat het managementsysteem alle 
aspecten van de bedrijfsvoering die van 
invloed kunnen zijn op de effectiviteit van 
het V&GW-managementsysteem? 

Op basis van de inhoudsopgave kan gesteld woren dat 
alle onderdelen van de vragenlijst uit de VCA er in 
opgenomen zijn. 

Scope stemt overeen met aanvraag? Ja, de scope komt overeen met de aanvraag. 
Zijn er VGM-klachten bekend en zijn deze 
onderzocht? 

Er is een externe klacht bekend. Onduidelijk is of die 
recent (2020) is of toch ouder. Maar deze is onderzocht 
en afgehandeld.

Zijn er werkzaamheden die buiten de 
reguliere kantoortijden plaats vinden, 
bijvoorbeeld shifts, nachtdienst, 
weekendwerk? 

Er is geen sprake van werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden voor de bouw, 

Moet de planning worden aangepast naar 
aanleiding van afwijkende werktijden? 

Niet van toepassing 

Locatie specifieke bijzonderheden, 
waaronder instructies, gebruik PBM, 
specifieke toegangsregelingen? 

Er zijn, voor de bouwbranche, geen specifieke 
bijzonderheden. 

Vinden veranderingen in proces of 
structuur op een georganiseerde wijze 
plaats (Verandermanagement) 

Ja, deze vinden gestructureerd plaats 

Zijn er aanwijzingen dat auditee continue 
probeert te verbeteren? 

Ja, zie de genomen verbeteringen op de afwijkingen, het 
aanmelden van medewerker voor een MVK-opleiding en 
inzet van externe adviseur om te willen verbeteren.

Wat is de effectiviteit van verbeteringen 
en afwijkingen 

Verbetering van systeem en meer bewustzijn van VGM 
in het werkproces

Beschrijving van het systeem van borging 
van het voldoen aan geldende wet- en 
regelgeving (VCA pagina 18) 

In de beleidsverklaring is een update van de geldende 
wet en regelgeving opgenomen. 

Zijn er ernstige ongevallen geweest? 
Waarbij het bevoegd gezag betrokken is?

Nee 

Zijn eventuele bovenstaande ongevallen 
gemeld bij de CI? 

Nvt 

Opmerkingen/aandachtspunten? Nee

Conclusie: 

Documenten beoordeling uitgevoerd en getoetst aan 
de VCA* 2017/6.0 en bovenliggende normen 17021-1 
en MD22. De resultaten van deze 
documentenbeoordeling zijn verwerkt in deze 
rapportage.
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5.3 Ongevallenstatistiek 
Laatste jaar waarvan gegevens bekend zijn: 2020

2016 2017 2018 2019 2020
1)      Aantal medewerkers (incl. tijdelijke medewerkers) 34 38 51 63

2)      Aantal gewerkte uren 61200 68400 74551 96080

3)      Ongevallen met verzuim/werkverlet 0 0 0 0

4)      Ongevallen met dodelijke afloop (a) 0 0 0 0

5)      Aantal arbeidsongevallen (3+4) 0 0 0 0 0

6)      IF-frequentie (b) ####### 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
 
Indien exacte gegevens niet voorhanden zijn kan de volgende globale vuistregel gebruikt worden: Een fulltime medewerker 
heeft circa 1600 werkbare uren per jaar.  
(a) dodelijke afloop: overlijden binnen 30 werkdagen en het opgelopen letsel is mede oorzaak van het overlijden 

(b) IF-frequentie= 
  

   
1.000.000 

IF-frequentie van de sector (B) (zie www.vca-besacc.be) Voor Nederland niet van toepassing 
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5.4 Fase 2 – Implementatie  
 

Hoofdstuk 1. VGM-beleid en -organisatie en betrokkenheid van de directie 
 
1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring?
Doelstelling: 
Vaststelling en implementatie van het VGM-beleid van het bedrijf betreffende zowel 
het eigen personeel, personeel van onderaannemers als de tijdelijke medewerkers. 

Volledig 

Minimumeisen 

☒ 

De beleidsverklaring schenkt in ieder geval aandacht aan: 
 Het voorkomen van persoonlijk letsel, 
 Het voorkomen van materiële en milieuschade, 
 Het streven naar continue verbetering op het gebied van VGM.

☒ 
De beleidsverklaring is binnen het gehele bedrijf (alle medewerkers) gecommuniceerd met 
periodieke herhaling en geïmplementeerd.

☒ 
De beleidsverklaring is gedateerd en ondertekend door de persoon met de hoogste functie in 
de organisatie.  

☒ De beleidsverklaring wordt driejaarlijks geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. 

MvT: 
Er is een door de directeur getekende beleidsverklaring van dd oktober 2020 die de gewenste 
onderwerpen behandeld  

Documenten 
☒ Beleidsverklaring. 

Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
 

 
1.2 Is er een veiligheids- gezondheids- en milieufunctionaris aangesteld binnen 
het bedrijf? 
Doelstelling: 
Het coördineren van de VGM-aspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van 
zaken en het waarborgen van de inbreng van expertise daarbij.

Volledig 

Onderbouwing: De directeur is momenteel VGM-functionaris. Dhr. Z. Machouahi neemt deze 
functie geleidelijk over en is hiervoor ook aangemeld voor een MVK-opleiding

Minimumeisen 

☒ 
De VGM-functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie en is met naam opgenomen in 
het organogram.

☒ 

In de functieomschrijving van de VGM-functionaris worden de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden duidelijk omschreven. 

Onderbouwing: Er is een functieomschrijving VGM-functieomschrijving met taken en 
verantwoordelijkheden en tevens die van preventiemedewerker 
(opgenomen in handboek als bijlage 1.2.1 en 1.2.2) 

☒ 
De VGM-functionaris beschikt over aantoonbare relevante deskundigheid, of doet aantoonbaar 
een beroep op interne of externe deskundigen.

☒ De VGM-functionaris is gekend binnen de organisatie en op de werkvloer. 
MvT:  
Documenten 
☒ Organogram: de VGM-functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie 

☒ Functieomschrijving VGM-functionaris. 

☒ Diploma’s, attesten, getuigenschriften. 
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
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1.5 Worden interne audits gehouden? 
Doelstelling: 
Het werken conform de VCA-eisen door het actief monitoren van het VCA-systeem. 

Volledig 

Minimumeisen 

☒ 

Door middel van jaarlijkse interne audits wordt vastgesteld of het VCA-systeem goed is 
geïmplementeerd en goed wordt onderhouden.
Onderbouwing: Er is een planning 2020 - 2022 waarmee wordt aangetoond dat alle 

onderdelen van de VCA-checklist. Items die ingepland waren voor 2020 
ingezien dat ze zijn uitgevoerd.

☒ 
Evenwichtig verdeeld over een periode van drie jaar worden alle van toepassing zijnde vragen 
uit de VCA-checklist beoordeeld.

☒ Er is aantoonbare betrokkenheid van de VGM-functionaris (zie vraag 1.2). 
Documenten 

☒ Auditverslagen interne audits 

☒ Actieplan 
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
 

 
1.6 Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de 
VCA-eisen? 
Doelstelling: 
Beoordelen of het VCA-systeem geschikt, passend en doeltreffend is en leidt tot 
verbetering van het VCA-systeem. 

Volledig zie 
VP 

Minimumeisen 

☒ 

De directie beoordeelt jaarlijkse kwalitatief en kwantitatief op basis van: 
 de resultaten en de effectiviteit van de voorgaande directiebeoordeling; 

Onderbouwing: Er is een directiebeoordeling van december 2020 beschikbaar waarin wordt 
verwezen naar de vorige beoordeling.

☒ 

 een actieplan op basis van de constateringen uit de interne audit, waarin tenminste 
opgenomen: toetsbare acties, actietermijnen, actieverantwoordelijken en vaststelling en 
evaluatie van de implementatie van actiepunten uit voorgaande interne audit(s);

Onderbouwing: Verwijzing opgenomen naar de uitgevoerde interne audits in 2020 

☒ 
 externe auditverslagen; 

Onderbouwing: Er is in de follow-up een aanvulling gemaakt m.b.t. de externe audit van 
2020. 

☒  een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag (niet verplicht voor VCA*); 
Onderbouwing:  

☒ 

 het aantal ongevallen met werkverlet, ongevallen met aangepast werk, ongevallen 
zonder verzuim/werkverlet (vanaf EHBO), bijna-ongevallen, onveilige situaties en 
handelingen en overige VGM-incidenten (bijvoorbeeld met schade en milieu-
incidenten); 

Onderbouwing: Er was geen sprake van incidentenmeldingen

☒  de doelstelling met betrekking tot ongevallen en incidenten;
Onderbouwing: Als doelstelling is opgenomen behouden van 0 ongevallen met verzuim.

☒ 

Er is een actieplan op basis van de constateringen uit de directiebeoordeling. De voortgang 
van het actieplan wordt gemonitord. 

Onderbouwing: Er is geen actieplan opgesteld, ondanks dat er wel acties beschreven staan 
in de directiebeoordeling.

MvT:  
Documenten 



 

Rapportage Documentnaam S04-30 

VCA* 2017/6.0  Documentdatum 08-04-2021 

 

Aboma Certificering BV Rapportage VCA* 2017/6.0 Pagina 17 van 30 

☒ Verslagen en actieplan directiebeoordeling 
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
VP: De directiebeoordeling bevat enkele acties, maar er is geen actieplan van opgemaakt om deze te 
bewaken. 

 

Hoofdstuk 2. VGM-Risicobeheer 
 
2.1 Heeft het bedrijf een actuele VGM-risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE)?
Doelstelling: 
Vaststellen en beheersen van de algemeen voorkomende VGM-risico’s.

Volledig 

Onderbouwing: Er is een nieuwe RI&E opgesteld van dd 9-6-2021.
Minimumeisen 

☒ 
De risico’s van alle gangbare operationele activiteiten van het bedrijf zijn vastgelegd in de 
VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie.
Onderbouwing: Deze zijn vastgelegd in de RI&E van dd 9-6-2021

☒ 

VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties worden uitgevoerd: 
 volgens een vaste methodiek, door inventarisatie van gevaren, bepalen van risico’s en 

evaluatie van risico’s; 
 Onder actieve medewerking van de VGM-functionaris, zoals genoemd in vraag 1.2.

☒ 

Risico’s vastgesteld bij de evaluatie worden beheerst door doeltreffende maatregelen, waarbij 
een bronaanpak de voorkeur verdient.
Onderbouwing: De maatregelen zijn doeltreffend en de RI&E is getoetst door een 

gecertificeerd HVK’er (kerndeskundige P.T. Kant, certificaatnr 41715)

☒ 
Bij werkzaamheden in gebieden met een andere wet- en regelgeving dan het thuisland dient 
men rekening te houden met de impact van de lokale wet- en regelgeving. 

☒ 
VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties worden minimaal om de drie jaar geëvalueerd en zo 
nodig aangepast.

MvT:  
Documenten 
☒ Methodiek VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie. 

☒ Actuele VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties 
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
NC: De RI&E zijn zaken niet in orde (methodiek, maatregelen die niet kloppen bij het risico, niet 
compleet qua aanwezige risico’s en geen plan van aanpak). Tevens is de toetsing niet uitgevoerd 
door een kerndeskundige en bevat deze fouten t.o.v. de beoordeelde RI&E. 
21-06-2021: Er is een nieuwe versie van de RI&E opgesteld (dd 9-6-2021) en deze is kerndeskundige 
(RHVK) P.T. Kant getoetst (certificaatnr. 41715). 

 
2.2 Vinden taakrisicoanalyses (TRA`s) plaats? 
Doelstelling: 
Vaststellen en beheersen van de VGM-risico’s van door het bedrijf uit te voeren 
werkzaamheden in een specifieke situatie of omgeving (werkplek), met niet-
gangbare of niet onder 2.1 beschreven risico’s of waarin wordt afgeweken van de 
standaard werkmethodes. 

Volledig 

Minimumeisen 
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☒ 

Taakrisicoanalyse vindt plaats: 
 Volgens een vaste methodiek, door omschrijving van taken (in een specifieke 

omgeving), daaraan verbonden risico’s en te treffen maatregelen; 
 Onder verantwoordelijkheid van een bij de uitvoering van het werk betrokken 

lijnfunctionaris die: 
o Beschikt over voldoende kennis, kunde en ervaring met betrekking tot 

veiligheid; 
o Verantwoordelijk is voor de communicatie met alle operationele medewerkers 

op de werkplek.
Onderbouwing: Ingezien is een ingevuld TRA-formulier van dd 2-4-2021 m.b.t. de 

werkzaamheden station Haarlem. Deze is uitgevoerd in samenwerking met 
dhr. Z. Machouahi (VGM-functionaris i.o. en dhr. D. Oomen (uitvoerder).

☒ 
Risico’s vastgesteld bij een taakrisicoanalyse worden beheerst door doeltreffende maatregelen.
Onderbouwing: Gezien dat de opgenomen taken (hak-/slijp-/voeg-/metselwerkzaamheden 

voorzien zijn van doeltreffende maatregelen.
MvT:  
Documenten 
☒ Methodiek taakrisicoanalyse. 

☒ Actuele taakrisicoanalyses (waarvan minstens één TRA aantoonbaar niet ouder dan één jaar) 
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
 

 
2.3 Worden Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA’s) uitgevoerd vóór aanvang 
van werkzaamheden? 
Doelstelling: 
Medewerkers vergewissen zich op de werkplek ervan of alle risico’s zijn onderkend 
en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat werken pas 
worden aangevat, indien afdoende maatregelen zijn genomen of wanneer de 
omstandigheden op deze werkplek zijn gewijzigd.

Volledig 

Minimumeisen 

☒ 

Er is een procedure of instructie voor het uitvoeren van LMRA's door medewerkers vóór 
aanvang van de werkzaamheden of wijzigingen in de omstandigheden op de werkplek. 
Onderbouwing: Opgenomen in handboek paragraaf 2.3 (laatste minuut risico analyse) en de 

werkwijze opgenomen als checklist in bijlage 2.3

☒ 
Er is controle op de uitvoering van LMRA's.
Onderbouwing: Als onderdeel van de werkplekinspecties wordt er ook naar de toepassing 

van de LMRA gevraagd.

MvT: 
Tijdens werkbezoeken is duidelijk geworden dat medewerkers de LMRA ook uitvoeren. Vragen 
over mogelijke risico’s waren ze mee bekend.

Documenten 
☒ Procedure of instructie. 

Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
 

 

Hoofdstuk 3. Opleiding, voorlichting en instructie 
 
3.1 Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd 
aan de door hen uit te voeren werkzaamheden? 
Doelstelling: 
Alle medewerkers beschikken over die vakkennis en kunde die nodig is voor door 
hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden.

Volledig 
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Onderbouwing: Alleen van toepassing op het onderdeel steigerbouw. Ingezien steigerbouw 
certificaten D. Oomen  en M. Duyveman (DHV-GL) dd 18-4-2021 
Voor metselwerk geld ervaring en een interne test.

Minimumeisen 
☒ Er is per functie een overzicht van vakopleidings- en ervaringseisen. 

☒ 
Er wordt geborgd dat op de werkvloer voldaan wordt aan de gestelde opleidings- en 
ervaringseisen. 

MvT:  
Documenten 
☒ Lijst van vereiste vakopleidingen en ervaring. 

☒ Procedure met betrekking tot borging. 
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
 

 
3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma Basisveiligheid VCA? 
(B-VCA) 
Doelstelling: 
Alle operationele medewerkers beschikken over VGM-basiskennis.

Volledig 

Onderbouwing: Ingezien: 
Rene Kelders (Haarlem) dd 15-11-2022 nr 310910.88001089 
Michel Linschoten (Uithoorn) dd 15-11-2022 nr 310910.88001092 
J. Dekker dd 30-3-2029 nr 638907.00366774

Minimumeisen 

☒ 
Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een 
geldig diploma Basisveiligheid VCA.

MvT:  
Documenten 

☒ 
Diploma’s of registratie in het Centraal Diploma Register (zie websites www.vca.nl en 
www.besacc-vca.be) 

Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
 

 
3.3 Hebben alle operationeel leidinggevenden een diploma ‘Veiligheid voor 
Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)?
Doelstelling: 
Alle operationeel leidinggevende beschikken over VGM-kennis.

Volledig 

Onderbouwing: Ingezien: 
Z.M. Machouahi is VCA-VOL dd 3-4-2031 nr 919140.00001266 
M. Machouahi is VCA-VOL dd 3-4-2031 nr 919140.00001265 
E. vd Berg (Erwin, uitvoerder) VCA-VOL dd 30-5-2031 nr 933515.00002288 
D. Oomen (Danny, uitvoerder) VCA-VOL dd 29-5-2031 nr 9933515.00002287

Minimumeisen 

☒ 
Operationeel leidinggevende die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over 
een geldig diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA.  

MvT:  
Documenten 

☒ 
Diploma’s of registratie in het Centraal Diploma Register (zie websites www.vca.nl en 
www.besacc-vca.be) 

Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
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NC: Uitvoerders E. vd Berg en D. Oomen beschikken over VCA-basis in plaats van de benodigde 
VCA-VOL. 
21-06-2021: Uitvoerders E. vd Berg en D. Oomen hebben op 29-5-2021 het VCA-VOL behaald. 

 
3.4 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door 
hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of 
werkzaamheden in een risicovolle omgeving? 
Doelstelling: 
Alle medewerkers beschikken over die specifieke kennis en kunde die zij nodig 
hebben voor door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en/of 
werkzaamheden in een risicovolle omgeving.

Volledig 

Onderbouwing: Er zijn is geen specifieke kennis en kunde vereist voor risicovolle taken anders 
dan de steigerbouw. 
Recent werkzaamheden langs het spoor bij station Haarlem. Hier is een TRA 
voor opgesteld en betrof tijdelijke / eenmalige specifieke risico’s 

Minimumeisen 

☒ 
Er is een overzicht van specifieke opleidings- en/of ervaringseisen, afgeleid uit de vragen 2.1 
en 2.2. 

☒ 
Er wordt geborgd dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- of ervaringseisen.
Onderbouwing:  nvt 

MvT:  
Documenten 
☒ Overzicht van specifieke opleidings- of ervaringseisen ingedeeld naar taken 

☒ Procedure met betrekking tot borging 
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
 

 
3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting- en instructie? 
Doelstelling: 
Alle medewerkers hebben kennis van de VGM-regels en voorschriften, alsook van 
de VGM-instructies voor aan hen opgedragen werkzaamheden in de omgeving 
waarin zij doorgaans werkzaam zijn. 

Volledig 

Onderbouwing: Instructieboekje versie 2020/2025. Deze wordt bij indiensttreding doorgenomen en 
voor getekend. 
Onderwerpen o.a. beleidsverklaring, Veiligheidsmaatregelen / PBM, sanctiebeleid. 
Tevens is hiervoor een introductieformulier (bijlage 3.1.1 van het handboek) die 
getekend wordt (ingezien getekende versie van Z. Machouahi, dd 18-2-2021 (laatst 
in dienst gekomen personen)). Onderwerpen zijn o.a. Veiligheid MMBS, algemene 
zaken, Rondleiding, Veiligheidsvoorschriften, melden van ongelukken, gevaarlijke 
stoffen, instructieboekje. 
Tevens worden de verstrekte PBM's vastgelegd en voor getekend (formulier 
'registratie PBM' bijlage 2.4): ingezien formulier getekend door J. Dekker dd 3-2021 

Minimumeisen 

☒ 

In het kader van voorlichting en instructie wordt aandacht besteed aan: 
 VGM-beleid van het bedrijf, 
 Risico’s op het werk, 
 Veiligheidsregels en –voorschriften, 
 Persoonlijke beschermingsmiddelen, 
 Melding van onveilige situaties en handelingen, 
 Handelwijze in geval van (ernstig) letsel, 
 Handelwijze in geval van nood, 
 Handelswijze in geval van klachten.

☒ 
Er wordt gecommuniceerd welke VGM-instructies beschikbaar zijn en op welke wijze ze 
geraadpleegd worden. 
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MvT:  
Documenten 
☒ Documentatie VGM-voorlichting. 

☒ Overzicht VGM-instructie. 

☒ Procedure met betrekking tot borging 
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
 

 
3.6 Worden de eigen en tijdelijke medewerkers en medewerkers van 
onderaannemers geïnstrueerd over de interne regels en procedures bij 
opdrachtgevers en de inhoud van een VGM-projectplan? 
Doelstelling: 
De medewerkers zijn op de hoogte van regels en procedures bij opdrachtgevers en 
project specifieke risico`s en beheersmaatregelen.

Volledig 

N.B.: Indien kennis van interne regels en procedures door opdrachtgevers niet wordt gevraagd of 
aangeleverd, of indien er geen VGM-projectplan nodig is, wordt deze vraag positief beantwoord.
Onderbouwing: Er worden geen projectplannen gemaakt, de organisatie lift mee met de 

projectplannen van de opdrachtgevers.
Minimumeisen 

☒ 
De instructie aan de eigen en tijdelijke medewerkers en medewerkers van onderaannemers 
vindt plaats vóór aanvang van de werkzaamheden.

☒ 
Er wordt geborgd dat instructie plaatsvindt aan alle medewerkers, inclusief medewerkers van 
de onderaannemers, vóór aanvang van de werkzaamheden.

☒ 
Instructies met betrekking tot interne regels en procedures en het VGM-projectplan aan alle 
medewerkers worden geregistreerd, bijvoorbeeld via een presentielijst.  

MvT:  
Documenten 
☒ Procedure  

☒ Registratie van de gegeven instructie door middel van een presentie- of registratielijst  
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
 

 
3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen? 
Doelstelling: 
De communicatie over VGM-zaken vindt plaats zonder taalbelemmeringen.

Volledig zie 
VP

Onderbouwing: Voor anderstaligen is het VGM-instructieboekje ook in andere talen aanwezig. 
Ingezien is een vertaling van het actuele instructieboekje in het Oekraïens (boekje 
bevat zowel vertaalde als de NL-tekst).

Minimumeisen 

☒ 

Anderstalige medewerkers worden zodanig ingezet dat communicatie over relevante VGM-
zaken effectief plaatsvindt. 

Onderbouwing: Tijdens werkbezoek te Uithoorn waren anderstaligen aan het werk. De 
voorman en uitvoerder konden ter plekke goed duidelijk maken wat er 
verwacht werd.

MvT:  
Documenten 
☒ In het geval van werken met anderstaligen: communicatieplan  

Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
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VP: Ondanks dat er is gezien dat er voor anderstaligen (Oekraïens) een vertaald VGM-handboek is, 
heeft de organisatie niet vastgelegd in een communicatieplan hoe om te gaan met 
taalbelemmeringen. 

 

Hoofdstuk 4. VGM-bewustzijn 
 
4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?
Doelstelling: 
Bevordering van motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf.

Volledig 

Minimumeisen 

☒ 
Bij regulier overleg op alle organisatieniveaus binnen het bedrijf worden VGM-onderwerpen 
besproken. 

☒ 
Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om VGM-onderwerpen in het reguliere overleg 
aan de orde te stellen. 

☒ 

Er vinden verspreidt over het jaar, tien toolboxmeetings plaats met alle (eigen en tijdelijke) 
operationele medewerkers, waarin de navolgende zaken regelmatig worden besproken: 

 Relevante VGM-onderwerpen, 
 Wijzigingen in VGM-regels en voorschriften, 
 Relevante aandachtspunten uit onderzoeken van VGM-incidentmeldingen en 

inspecties. 
Onderbouwing: Er is in 2020 elke maand een toolbox gehouden, dit is ook voor 2021 het 

geval. In sommige maanden zijn zelfs meerdere toolboxen gehouden. 
Onderwerpen zijn o.a. werken met ladders/steigers, LMRA, PBM, orde 
&netheid, fysieke belasting, kwartsstof, aanpikken van lasten. Van elke 
toolbox registratie ingezien met ondertekening door de werknemers. 

MvT: 
Medewerkers kunnen altijd VGM onderwerpen aandragen, zoals bijvoorbeeld de toolbox 
gehouden over kwartsstof die op verzoek van een medewerker is gehouden. 

Documenten 
☒ Lijst van data en besproken onderwerpen en presentielijsten van toolboxmeetings 

Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
 

 

Hoofdstuk 6. Voorbereiding op noodsituaties 
6.1 Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties
Doelstelling: 
Effectief optreden in geval van noodsituaties op het terrein van de opdrachtgever. 

Volledig 

Onderbouwing: Voor de bedrijfslocatie is een vluchtplattegrond en noodplan (dd 15-2-2021) 
beschikbaar. Het noodplan is ook bedoeld voor hoe te handelen op projectlocaties. 
Op deze locaties gelden in basis de regels van de hoofdaannemer.  
Op bezochte projectlocaties waren de regels voor de medewerkers duidelijk. 
Tevens wisten ze te benoemen waar de BHV-middelen van de hoofdaannemer 
waren, waar te verzamelen en hadden ze in eigen voertuig tevens EHBO- en 
brandblusmiddelen beschikbaar die nog een geldige houdbaarheidsdatum hadden.

Minimumeisen 

☒ 
Er is een procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van 
noodsituaties. 

☒ De procedure is bekend bij de medewerkers. 

☒ 
De nodige middelen op de werkplek of het project zijn in voldoende mate aanwezig en in 
functionele staat van onderhoud (bijvoorbeeld EHBO of brandbestrijdingsmiddelen).

MvT:  
Documenten 
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☒ 
Procedure voor het melden, waarschuwen en alarmeren en ontruimen in geval van 
noodsituaties. 

Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
 

 
 

Hoofdstuk 7. VGM-inspecties 
7.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel 
leidinggevenden?
Doelstelling: 
Het in stand houden danwel bevorderen van een veilige werkomgeving en werkwijze. 

Volledig zie 
VP

Minimumeisen 

☒ 

Er is een procedure, waarin de volgende zaken staan beschreven: 
 De uitvoering van inspecties, 
 De positieve bevindingen van de inspecties, 
 De opvolging van waargenomen verbeterpunten, 
 Gebruik van de checklist.

Onderbouwing: In procedure 8.1 van het KAM handboek word de procedure beschreven met 
betrekking tot het uitvoeren van en opvolging geven aan werkplekinspecties.

☒ 
Inspecties worden ten minste eenmaal per maand per werkplek uitgevoerd door operationeel 
leidinggevenden*. 

☒ 
Bovenstaand punt kan ook ingevuld worden door operationele medewerkers, onder 
verantwoordelijkheid van een operationeel leidinggevende.
Onderbouwing: n.v.t. 

☒ 
Er worden inspectieverslagen gemaakt, waarin opgenomen positieve bevindingen, 
geconstateerde afwijkingen, uit te voeren verbeteracties, uitvoeringsverantwoordelijken en de 
bepaling van de tijdsduur voor de uitvoering.

☒ 

Actieplan, inhoudende: 
 Actiepunten, voortkomende uit de inspecties. 
 De verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing. 
 Tijdsplanning. 

☒ 

De (operationele) directieleden nemen minimaal eenmaal per kwartaal deel aan een 
werkplekinspectie op een werklocatie.
Onderbouwing: Uitgevoerde werkplekinspecties zijn nog onvoldoende aantoonbaar terug te 

vinden. 

MvT: 
Gezien uitgevoerde inspecties door operationeel leidinggevenden, uitgevoerd elke maand. 
Positieve punten zijn nog niet expliciet gevraagd in het inspectieformulier, wel ingezien dat in 
de uitgevoerde werkplekinspecties positieve punten worden benoemd.

*Bij werkzaamheden van korte duur werkt het bedrijf een programma uit waarbij de bovenstaande frequentie naar 
verhouding wordt behaald, rekening houdend met de risico’s.
Documenten 
☒ Procedure met betrekking tot uitvoering werkplekinspecties en het inspectieprogramma. 

☒ Verslagen van de uitgevoerde inspecties en de follow-up hiervan 
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
VP: Uitgevoerde werkplekinspecties door operationele directie zijn nog onvoldoende aantoonbaar 
terug te vinden. 

 

Hoofdstuk 8. Bedrijfsgezondheidszorg 
8.1 Worden medewerkers voor specifieke functies en taken en bij 
tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van 
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geïnventariseerde risico’s (zie vraag 2.1 en 2.2), beoordeeld op medische 
geschiktheid? 
Doelstelling: 
Inzet van medewerkers, die medisch geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie 
en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken.

Volledig 

Onderbouwing: Er is geen sprake van functies en/of taken waarvoor beoordeling op medische 
geschiktheid van toepassing is.

Minimumeisen 

☒ 
Er is een overzicht van functies en taken, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot 
medische geschiktheid en eventuele frequentie van onderzoek op basis van de VGM-risico-
inventarisatie en -evaluatie. 

☒ 
Medische geschiktheid wordt beoordeeld, indien van toepassing door een gekwalificeerde 
medische deskundige  

☒ De medische geschiktheid voor de functies, taken en werkplek wordt geregistreerd.  
MvT:  
Documenten 

☒ 
Overzicht van functies en taken, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische 
geschiktheid. 

☒ Registratie van medische geschiktheid voor de functie, taken en werkplek. 
Beoordeling van medische geschiktheid dient voor de vestigingen en werklocaties plaats te vinden conform de lokale wet- en 
regelgeving. Dit geldt ook voor de vereiste gekwalificeerde medische deskundigheid. In Nederland is dit doorgaans een 
bedrijfsarts, in België doorgaans een preventieadviseur arbeidsgeneesheer.

Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
 
 
8.2 Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico`s vast voor welke functies en taken 
en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken medewerkers periodiek een 
medisch onderzoek aangeboden moeten krijgen?
Doelstelling: 
Het voorkomen van aantasting van de gezondheid van medewerkers bij functie-
uitoefening ten gevolge van blootstelling.

Volledig 

Onderbouwing: Dit jaar (dd 12-1-2021) zijn de medewerkers uitgenodigd voor een 
bedrijfsgezondheidsonderzoek (ingezien uitnodiging naar dhr. J. Dekker). Dit wordt 
om de 4 jaar aangeboden aan alle medewerkers (paragraaf 9.2 VCA-handboek). 
De organisatie heeft voor preventie / medisch onderzoek een overeenkomst met 
een arbodienst. Ingezien is dat er gebruik wordt gemaakt van Arbodienst Arbo 
Anders. 

Minimumeisen 

☒ 
Er wordt een inventarisatie gemaakt van doelgroepen met een specifiek medisch risico op 
basis van de VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie.

☒ Er is een overzicht van de betrokken medewerkers. 

☒ 
Een gekwalificeerde medische deskundige1 is betrokken bij de vaststelling van de gevolgen 
van blootstelling.

☒ Bij overschrijding van waarden worden passende maatregelen genomen. 

☒ De onderzoeksfrequentie wordt vastgesteld en vastgelegd.  
MvT:  
Documenten 

☒ 
Inventarisatie van functies en taken met specifieke medische risico’s (inclusief inhoud van het 
onderzoek en de onderzoeksfrequentie)

☒ Overzicht van de betrokken medewerkers. 
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
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Hoofdstuk 9. Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) 
9.1 Worden VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM 
aangeschaft?  
Doelstelling: 
Het gebruik maken van VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM. 

Volledig 

Minimumeisen 

☒ 

Er is een inventarisatie van potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM. 
Onderbouwing: Gezien inventarisatie van alle risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en 

PBM.  Met daarop eisen gesteld als CE markering, EG verklaring, 
nederlandstalige handleiding, eventuele NEN normen waaraan voldaan 
moet worden zoals de NEN 2484 bij klimmaterieel.

☒ Er wordt voldaan aan de VGM-eisen ter eliminering van potentiële risico’s. 

☒ 

Er wordt geborgd dat alleen materialen, arbeidsmiddelen en PBM worden aangeschaft die 
voldoen aan de VGM-eisen. 
Onderbouwing: Nieuwe materialen worden aangeschaft door of na goedkeuring van de 

directie. 

☒ 
Er is een periodieke update van de VGM-eisen op basis van de risico-inventarisatie 
en -evaluatie, inspecties en keuringen.

MvT: Jaarlijks wordt bekeken door de directie of alle eisen nog steeds voldoen. 
Documenten 

☒ 
Inventarisatie potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM inclusief daaraan te 
stellen VGM-eisen. 

☒ Procedure met betrekking tot borging. 
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
 

 
9.2 Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd? 
Doelstelling: 
Arbeidsmiddelen en PBM blijven voldoen aan de vastgestelde VGM-eisen.

Volledig 

Minimumeisen 

☒ 
Er is een inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM. 
Onderbouwing: Gezien inventarisatie van alle te keuren arbeidsmiddelen en PBM. 

☒ 
Er zijn keuringseisen opgesteld.
Onderbouwing: Formulier NEN3140 keuringen geeft inzicht in de toegepaste keuringseisen.

☒ 
Keuringen vinden tenminste eenmaal per jaar plaats. Eventuele afwijkingen naar beneden 
worden gemotiveerd. 

☒ Keurders zijn deskundig. 

☒ 

Er wordt geborgd dat geen gebruik wordt gemaakt van niet goedgekeurde arbeidsmiddelen en 
PBM.  
Onderbouwing: Gezien opleidingsdocumenten van keurder dhr. Dhr A. Aarts, keurmeester 

ladders trappen en rolsteigers d.d. 29-06-2016 bij Ingenium B.V. 2015-1858 
DHr. A. Aarts, keurmeester NEN 3140 d.d.13-04-2015 met nr ing/2015/1772 
gevolgd bij raadgevend bureau Speelman

☒ 

De keuringsvervaldatum staat op arbeidsmiddelen en PBM aangegeven.  
Onderbouwing: Gezien de volgende arbeidsmiddelen en PBM: Slijptol 0001074 (gekeurd tot 

02-2022), Snijzaag 0001069 (02- 2022) Slijptol 180001 (02-2022), Haspel 
1211003 (12-2021), Boormachine 170025 (12-2021) Led lamp AFB8 (21-12-
2021), Haspel 170045 (17-12-2021), hakhamer 180055 (21-12-2021) Mixer, 
170021 (21-12-2021) Slijptol 00010143 (21-12-2021), Slijptol 000112 (02-
2022), Mixer 1912004 (12-2021) Haspel 12001 (12-2021) 

MvT:  
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Documenten 
☒ Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM. 

☒ Register van keuringen. 

☒ Procedure met betrekking tot borging. 
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
NC: Er zijn geen keuringseisen opgesteld. 
21-06-2021: t.b.v. de keuringen is voor de NEN-3140 keuringen een keuringsformulier met daarop de 
keuringsvereisten opgesteld. Tevens is een format inventarisatielijst opgesteld. 

 

Hoofdstuk 11. Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten 
11.1 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van 
ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet bijna-
ongevallen en overige VGM-incidenten?
Doelstelling: 
Inzicht in de actuele VGM-prestaties 

Volledig zie 
VP

Minimumeisen 
☒ Er is een meldingsprocedure of meldingsformulier. 

☒ Medewerkers kennen de procedure 

☒ 
Er vinden registraties plaats van VGM-incidenten, ingedeeld naar de categorieën:  

 Ongevallen met verzuim/werkverlet,
Onderbouwing (aantal invullen): 0

☒ 
 Ongevallen met aangepast werk,

Onderbouwing (aantal invullen): 0

☒  Ongevallen zonder verzuim/verlet (vanaf EHBO),
Onderbouwing (aantal invullen): 0

☒  Bijna ongevallen 
Onderbouwing (aantal invullen): 0

☒  Onveilige situaties en handelingen,
Onderbouwing (aantal invullen): 0

☒ 
 Overige VGM-incidenten (bijv. materiële schade en milieu-incidenten). 

Onderbouwing (aantal invullen): 0
☒ Ongevallencijfers worden periodiek (tenminste jaarlijks) gecommuniceerd. 

MvT: 
Meldingsformulier (bijna) ongevallen / (milieu)schades beschikbaar met basis informatie zoals 
naam, locatie etc. 
Tevens voorvalomschrijving en soort verwonding en ernst.

Documenten 
☒ Meldingsprocedure of meldingsformulier 

☒ Actuele voorbeelden van publicaties of overzichten. 
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
VP: Incidenten zonder verzuim worden nog onvoldoende vastgelegd. Tevens is het melden van 
ernstige ongevallen bij de ISZW en CI nog onvoldoende geborgd.

 
11.2 Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim, bijna-
ongevallen en overige VGM-incidenten?
Doelstelling: 
Lering trekken uit incident. 

Volledig 

Minimumeisen 



 

Rapportage Documentnaam S04-30 

VCA* 2017/6.0  Documentdatum 08-04-2021 

 

Aboma Certificering BV Rapportage VCA* 2017/6.0 Pagina 27 van 30 

☒ 

Er is een onderzoeksprocedure, gerelateerd aan de (potentiële) ernst van het incident, met 
daarin: 

 Onderzoek gericht op de oorzaken. 
 De termijn van afhandeling. 
 Aanwijzing van een verantwoordelijke voor onderzoek.

Onderbouwing: Paragraaf 12.2 van het VCA-handboek omschrijft de procedure m.b.t. 
ongeval-onderzoek (zoals door VGM-coördinator, binnen 1 maand na 
voorval en gebruik formulier (bijlage 12.2.2) 
Het meldingsformulier voorziet ook in het onderzoeken van de directe 
oorzaak (keuzemogelijkheden) en enkele onderzoeksvragen zoals 'hoe 
groot is de kans op herhaling' / Wat is de achterliggende oorzaak / wat had 
het kunnen voorkomen / voorstel maatregelen. Er is nog geen ingevuld 
nader onderzoek ivm geen ongevallen met verzuim.

☒ 

Er worden verbetermaatregelen vastgesteld en uitgevoerd. Indien nodig worden de risico-
inventarisatie en -evaluatie en taakrisicoanalyse, zie hoofdstuk 2, aangepast. Ook wordt een 
verantwoordelijke aangewezen voor de planning van de uitvoering.
Onderbouwing: Nvt, nog geen onderzoeken plaatsgevonden

☒ 
De leereffecten worden intern gecommuniceerd.
Onderbouwing: Nvt, nog geen onderzoeken plaatsgevonden

MvT:  
Documenten 
☒ Procedure. 

☒ Onderzoeksverslagen incidenten. 

☒ Rapportage verbetermaatregelen. 
Opmerking: 
 
Verbeterpunten/ afwijkingen: 
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6. Resultaten 
 
Vraag Soort 

vraag 
Minimumeisen 
totaal / akkoord 

Documente
n totaal / 
akkoord 

Beoordeling 

1.1 Heeft het bedrijf een VGM-
beleidsverklaring? 

Must 4 / 4 1 / 1 Volledig 

1.2 Is er een VGM-functionaris 
aangesteld binnen het bedrijf? 

Must 4 / 4 3 / 3 Volledig 

1.5 Worden interne audits 
gehouden? 

Must 3 / 3 2 / 2 Volledig 

1.6 Vindt beoordeling door de 
directie plaats betreffende het 
voldoen aan de VCA-eisen? 

Must 8 / 8 1 / 1 Volledig zie VP 

2.1 Heeft het bedrijf een 
actuele VGM-RI&E? 

Must 0 / 5 2 / 2 Volledig 

2.2 Vinden TRA’s plaats? Must 2 / 2 2 / 2 Volledig
2.3 Worden LMRA’s uitgevoerd 
vóór aanvang van 
werkzaamheden? 

Must 2 / 2 1 / 1 Volledig 

3.1 Beschikken alle 
medewerkers over 
vakopleiding en ervaring 
gerelateerd aan de door hen 
uit te voeren werkzaamheden? 

Must 2 / 2 2 / 2 Volledig 

3.2 Hebben alle operationele 
medewerkers een diploma, 
“basisveiligheid VCA”? 

Must 1 / 1 1 / 1 Volledig 

3.3 Hebben alle operationeel 
leidinggevenden een diploma, 
“veiligheid voor Operationeel 
Leidinggevenden VCA”? 

Must 0 / 1 1 / 1 Volledig 

3.4 Hebben alle medewerkers 
specifieke kennis en kunde 
gerelateerd aan door hen 
binnen het bedrijf uit te voeren 
specifieke risicovolle taken en 
werkzaamheden in een 
risicovolle omgeving? 

Must 2 / 2 2 / 2 Volledig 

3.5 Bestaat er een 
bedrijfseigen VGM-voorlichting 
en instructie? 

Must 2 / 2 3 / 3 Volledig 

3.6 Worden de eigen en 
tijdelijke medewerkers en 
medewerkers van 
onderaannemer geïnstrueerd 
over de interne regels en 
procedures bij opdrachtgevers 
en de inhoud van een VGM-
projectplan? 

Must 3 / 3 2 / 2 Volledig 

3.7 Vindt communicatie over 
VGM-zaken plaats zonder 
taalbelemmeringen? 

Must 1 / 1 1 / 1 Volledig zie VP 

4.1 Is er VGM-overleg binnen 
het bedrijf? 

Must 3 / 3 1 / 1 Volledig 
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Vraag Soort 
vraag 

Minimumeisen 
totaal / akkoord 

Document
en totaal / 
akkoord 

Beoordeling 

6.1 Is het bedrijf voorbereid op 
effectief optreden in geval van 
noodsituaties? 

Must 3 / 3 1 / 1 Volledig 

7.1 Worden periodiek 
werkplekinspecties uitgevoerd 
door operationeel 
leidinggevenden? 

Must 6 / 6 2 / 2 Volledig zie VP 

8.1 Worden medewerkers voor 
specifiek functies en taken en 
bij tewerkstelling op specifieke 
werkplekken, ede op basis van 
geïnventariseerde risico`s 
(vraag 2.1 en 2.2) beoordeeld 
op medische geschiktheid? 

Must 3 / 3 3 / 3 Volledig 

8.2 Ligt voor wat betreft 
blootstellingsrisico`s vast voor 
welke functies en taken en bij 
tewerkstelling op specifieke 
werkplekken medewerkers 
periodiek een medisch 
onderzoek aangeboden 
moeten krijgen? 

Must 5 / 5 2 / 2 Volledig 

9.1 Worden VGM verantwoorde 
materialen, arbeidsmiddelen en 
PBM aangeschaft? 

Must 4 / 4 2 / 2 Volledig 

9.2 Worden de middelen 
periodiek gekeurd? 

Must 5 / 6 3 / 3 Volledig 

11.1 Heeft het bedrijf een 
procedure voor het melden en 
registreren van ongevallen van 
medewerkers met en zonder 
verzuim / verlet, bijna 
ongevallen en overige VGM-
incidenten? 

Must 9 / 9 2 / 2 Volledig zie VP 

11.2 Vindt er onderzoek plaats 
van ongevallen met en zonder 
verzuim/werkverlet, bijna-
ongevallen en overige VGM-
incidenten?  

Must 3 / 3 3 / 3 Volledig 
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7. Analyse aantal onderbouwingen, minimumeisen en 
documenten. 

 
Overzicht analyse aantal onderbouwingen, minimumeisen en documenten. 
 Max. 

aantal 
Gescoord Consequentie 

Must vragen 23 23 Indien niet alle must vragen gescoord zijn, 
is er geen voordracht mogelijk.  

Onderbouwing voor 
doelstellingen 

12 12 Indien niet alle onderbouwingen zijn 
ingevuld kan het rapport niet 
geaccepteerd worden.  Onderbouwing voor 

minimum eisen 
35 35 

Aantal minimum eisen 
niet akkoord 

0 0 Indien er minimumeisen/ documenten niet 
akkoord zijn, dient hiervan een deugdelijke 
onderbouwing te zijn (onder opm.) en 
dient de VCA-coördinator hier expliciet 
mee akkoord te gaan (zie autorisatie VCA 
Coördinator)
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