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Aanpassing VCU versie 2011/05

Graag informeren wij u hierbij nogmaals over de aanpassing van de VCU, versie 2011/05. 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 huidige versie 2007/04 werd om uiteenlopende technische redenen niet door de RvA (Raad voor Accreditatie)
geaccepteerd. Alle betrokken partijen bleven echter van mening dat deze acceptatie nagestreefd moest worden en
dat de acceptatietechnische problemen opgelost dienden te worden. Uiteindelijk is dat gelukt.
Met deze nieuwe versie wordt aangesloten bij de ontwikkeling in de uitzendmarkt en de ontwikkelingen in wet- en
regelgeving van de overheid, zowel in Nederland als in België. De nadruk wordt wederom gelegd op de veiligheid en
gezondheid van de uitzendkracht en niet op die van de uitzendorganisatie.De verbijzonderingen naar Nederlandse en
Belgische wet- en regelgeving blijven onvermijdelijk vanwege de verschillen tussen beiden landen.
De structuur van de checklist is ook hetzelfde gebleven. De checklist bevat alleen mustvragen. In tegenstelling tot de
VCA wordt bij elke vraag een uitgebreide toelichting in de checklist zelf gegeven. Een aantal voorbeelddocumenten
zijn als bijlage bijgevoegd. De bijgevoegde overgangsregeling wijkt in zoverre af van vorige regelingen dat nu een
periode van 12 maanden is voorzien. Deze periode is bedoeld om alle certificatie-instellingen die VCU willen
certificeren de gelegenheid te geven zich door de RvA te laten accrediteren.
Met betrekking tot de verschillen t.o.v. de vorige niet geaccepteerde versie merken wij het volgende op. De
verschillen zijn niet zeer groot maar slechts in de marge. Een expliciete opsomming van de verschillen is lastig omdat
deze hoofdzakelijk schuilen in iets aangepaste verwoordingen van vragen, minimumeisen en/of toelichtingen. Op
hoofdlijnen is de strekking hetzelfde gebleven. Er zijn geen nieuwe vragen bijgekomen of vragen vervallen. De meest
efficiënte aanpak bij het voorbereiden van een certificatieverzoek, een accreditatieverzoek of auditplanning is
zorgvuldige bestudering van de nieuwe VCU zoals deze is bijgevoegd. Dit in de wetenschap dat de verschillen met
de oude VCU niet groot zijn. Hoofdstuk 6, bedrijfsgezondheidszorg vraagt wellicht wat extra aandacht, mede als
gevolg van verschillen tussen Nederland en België.
Het VCU-schema wordt beheerd door het CCVD-VCA en het UCvD-VCA, die daarin wordt bijgestaan door de
Werkgroep VCU (de opvolger van Technische Commissie VCU) waarin de belanghebbende partijen uit de
geledingen van opdrachtgevers, opdrachtnemers en uitzendorganisaties zijn vertegenwoordigd en waarmee hun
inspraak is geregeld. De Werkgroep VCU kent twaalf leden en is paritair samengesteld met leden uit Nederland en
België, zes leden uit elk land. Het schema is eigendom van het CCVD-VCA functionerend binnen de Stichting
Samenwerken Voor Veiligheid.
De uitzendmarkt is complex en omvangrijk. Uitzendkrachten worden ingezet in een veelheid van risicovolle
werkzaamheden en hun veiligheid en gezondheid is ook onze zorg. We rekenen er op dat deze versie van de VCU
een verdere verbetering zal laten zien van de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten.
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Verschillendocument VCU 2011/05 t.o.v. VCU 2007/04

Uit de vergelijking van de beide versies van VCU blijkt dat er weinig fundamentele verschillen zijn
tussen beide versies.
Algemeen
De belangrijkste verschillen zitten in de aanpassing van de VCU aan de systematiek van VCA 2008/5.1.
· Doelstellingen, die cursief gedrukt zijn, moeten door de auditor onderbouwd worden.
· In tegenstelling tot de VCA zijn niet alle doelstellingen van de vragen cursief gedrukt; het zijn er slechts 4 van de
in totaal 19 vragen. De reden is dat de minimumeisen voldoende uitgebreid en gedetailleerd zijn, zodat het weinig
zin heeft de doelstelling nog eens supplementair te onderbouwen.
· Zoals bij VCA zijn ook een beperkt aantal minimumeisen cursief gedrukt. Dit houdt in dat de
auditor deze eveneens moet onderbouwen.
· Het proceduregedeelte is aangepast aan ISO 17021 en aan de VCA 2008/5.1.
· Afkortingen, definities en begrippen zijn vooraan in de checklist geplaatst.
· De “Eisen aan het VCU auditrapport” zijn in bijlage A opgenomen. Voor het VCU auditrapport moet ook het format
gebruikt worden dat op de websites www.vca.nl en www.besacc-vca.be gepubliceerd wordt.
· De statistiek arbeidsongevallen is vereenvoudigd.
· “Verplichtingen van en eisen aan certificatie instellingen, VCU coördinatoren en VCU auditoren” zijn in bijlage B
van de checklist opgenomen. Dit was bij de versie 2007 een afzonderlijk document.
Definities
Hier zijn enkele definities bijgekomen: aannemer (opdrachtnemer), certificatiestatus, hoofdvestiging,
Injury Frequency (IF), Register van Risicovolle Taken, SSVV Opleidingengids en uitzendorganisatie.
Procedure
Naast een aan VCA aangepaste schikking zijn de belangrijkste wijzigingen:
Onderbouwingen
Certificatieproces, o.a. Fase 1 audit en auditrapport
Tijdsbesteding is aangepast.
Vragen
In de vragen zelf zijn er een aantal detailaanpassingen naast enkele wijzigingen.
1.1
Jaarlijks interne audit
1.2
Nederland: NEN 4400 inspectiecertificaat
België: erkend uitzendkantoor
Andere landen: voorleggen aan Werkgroep VCU (WG VCU), die de gelijkwaardigheid al of niet
vaststelt.
2.1
Jaarlijks te realiseren VG-doelstellingen vastleggen en VG actieplan
2.2
Herschikking; document “Verslag uitgebrachte adviezen” is geschrapt
3.2
Veiligheidspaspoort; dit is een samenvoeging van de vragen 3.2 en 3.3 uit de versie 2007
4.2
Drie minimumeisen uit de versie 2007 zijn samengevoegd i.v.m. afwijking of uitzondering
4.3
Uitbreiding met “Mogelijkheid om medisch deskundige te raadplegen”
4.4
Gedetailleerder: jaarlijks aantal controlebezoeken en opvolging van verbeteracties
4.5
NB bijgevoegd
5.2
NB bijgevoegd
Hoofdstuk 6 (vragen 6.1 en 6.2) is anders gestructureerd en in overeenstemming gebracht met de VCA
2008/5.1.
Hieronder vindt u ter informatie relevante documenten en achtergrondinformatie met betekking tot VCU.
-

Checklist VCU 2011/05
Overgangsregeling van de versie 2007/04 naar de versie 2011/05
Format auditrapport VCU 2011/05
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