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 Wijziging Waadi per 1 januari 2018
Tot 1 januari 2018 was het niet toegestaan om bij inschrijving van een kandidaat direct een kopie
van het identiteitsbewijs te maken en te bewaren. Dit was alleen toegestaan op het moment dat
vaststond dat de uitzendkracht daadwerkelijk werkzaamheden ging verrichten. De wijziging per 1
januari betekent dat u direct bij inschrijving een kopie van het ID- bewijs mag maken en maximaal
vier weken mag bewaren. Het idee hierachter is dat de uitzendonderneming voldoende tijd heeft
om de identiteit te checken en daarnaast te controleren of de kandidaat wel in Nederland mag
werken. Ook wordt hiermee voorkomen dat er opnieuw een kopie van het ID- bewijs gemaakt moet
worden zodra een bemiddeling is geslaagd waardoor het risico op identiteitsfraude of
onzorgvuldige verwerking van het kopie verminderd.
Let op!
Let er wel op wanneer u bij inschrijving van kandidaten direct een kopie maakt en opslaat, u mag
deze kopie maar maximaal vier weken bewaren als een kandidaat uiteindelijk niet voor u gaat
werken. Dit zult u dus in uw werkproces (software) moeten implementeren. Wanneer een
kandidaat binnen deze vier weken aangeeft niet meer door u bemiddeld te willen worden, moet u
de gegevens van deze kandidaat direct verwijderen uit uw database.
 Nieuwe versie VCA is een feit
De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA- systeem), heeft de nieuwe VCAversie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat
verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en
betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen
accenten.
Van oud naar nieuw
VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Toch zal het nog enige tijd duren voordat hij
echt in gebruik zal zijn genomen. Dit komt doordat we nog wat zaken moeten regelen om ervoor te
zorgen dat de certificatie-instellingen volgens de nieuwe versie kunnen gaan certificeren. Natuurlijk
moet ook de nieuwe checklist nog worden gepubliceerd, zodat bedrijven precies weten aan welke
eisen ze moeten voldoen. Op VCA.nl laten we u weten wanneer het allemaal zover is.
Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. Er geldt wel
een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment
op VCA 2017/6.0 overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens.
Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.
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Wat wordt er anders?
Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:
1. Terug naar de basis
Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, hebben we het
aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven hebben we logischer gestructureerd. Vergeleken met de
vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.
2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk
We hebben de onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, aangescherpt op basis van de laatste
inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de
veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.
3. Gedrag: ruimte voor maatwerk
Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander
(nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en
bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een
maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is
vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.
4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
We hebben de positie van de zzp' er binnen de VCA verduidelijkt. Door meer must- vragen op te nemen voor
het certificatieniveau VCA*, verhogen we de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten. Ook
moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten
toetsen dan nu het geval is.
5. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid
Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen
accenten meer. We hebben de nieuwe versie zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen
gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.



De Dag Van De Uitzendondernemer

Met trots organiseert Pay for People dit jaar alweer de 6e editie van de Dag Van De Uitzendondernemer met
als hoofdsponsor Safex Certificatie & Inspectie Instelling B.V.
De DVDU vindt plaats in het centraal gelegen Utrecht op een unieke locatie te weten DeFabrique op
donderdag 29 maart 2018.
Graag willen wij u als klant op de hoogte brengen over deze dag vol inspirerende sprekers en boeiende
sessies. Het beloofd weer een insererende middag te worden vol met interessante kennissessies,
gerenommeerde sprekers en netwerkmogelijkheden.
De dag staat in het teken van de laatste ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt en niet geheel onbelangrijk,
hoe u hier als ondernemer actief op in kunt spelen.
De aanvang van het programma is om 13.00uur. De middag begint met een interessante plenaire sessie
waarna u kunt deelnemen aan een workshopronde naar keuze met aansluitend om 17:15uur een
netwerkborrel en informatiemarkt.
Voor meer informatie over deze dag of u wenst zich aan te melden ga dan naar de site van de DVDU
www.uitzendondernemer.nl



Tarieven Safex Inspectie Instelling B.V.

Per 1 januari 2018 heeft Safex Inspectie Instelling B.V. zijn tarieven voor inspectie NEN 4400-1,
C1 toetsing en reiskosten aangepast aan de huidige marktprijzen.
Dit kan voor u als onderneming betekenen dat de tarieven die vanaf 1 januari 2018 worden gehanteert op uw factuur kunnen afwijken van de voorgaande facturen. Voor een aantal klanten kan
dit betekenen dat de gefactureerde tarieven hoger kunnen zijn dan voorheen mar dit kan ook betekenen dat de
gefactureerde tarieven lager dan voorheen zijn.
Voor inspectie NEN 4400-1 wordt voor de reiskosten een vast tarief van € 50,00 euro gehanteerd.

Nieuwsbrief Safex CI & Safex II

Nummer 1

januari 2018

