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VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. 
VGM: V = veiligheid, G = gezondheid, M = milieu. 
Checklist: vragenlijst, uitgewerkt als doorlichtings- en screeningssysteem. 
Aannemers: bedrijven die voor en bij anderen (opdrachtgevers) werk uitvoeren. 
 
VCA- certificatie  
Als een bedrijf werkt volgens de VCA-regels, kan het bedrijf een certificaat halen. Dit noem je ook wel 
VCA- certificatie. Het doel van VCA-certificatie is: de activiteiten op de werkvloer het gebied van 
veiligheid, gezondheid en milieu beheersen om incidenten te voorkomen. VCA-certificatie is bedoeld 
voor bedrijven die hun werknemers risicovolle werkzaamheden of werkzaamheden in risicovolle 
omgevingen laten uitvoeren (fabrieken, installaties, bouw).  
 
Naast VCA-certificatie zijn er ook andere vormen van certificatie, namelijk VCU-certificatie en VCO-
certificatie.  
 
VCU-certificatie  
VCU staat voor Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Het doel van deze certificatie 
is: ervoor zorgen dat uitzendorganisaties de uitzendkrachten op de juiste manier uitzenden en 
daarbij rekening houden met de veiligheid en gezondheid van het werk dat zij moeten doen. De 
uitzendorganisatie selecteert en begeleidt de uitzendkracht bij uitzending naar bedrijven waar hij 
risicovolle werkzaamheden moet uitvoeren of werkzaamheden moet uitvoeren in een risicovolle 
omgeving.  
 
VCO-certificatie 
VCO staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Opdrachtgevers. Het doel van deze 
certificatie is: ervoor zorgen dat de opdrachtgever voor de juiste voorwaarden en omstandigheden 
zorgt. VCA-gecertificeerde aannemers en uitzendkrachten, die door VCU-gecertificeerde organisaties 
zijn uitgezonden, kunnen hun risicovolle werk dan veilig uitvoeren.  
 
Een VCA-certificaat is een keurmerk om aan te tonen dat een bedrijf volgens de VCA-regels aan VGM-
beheersing doet. VCA-certificatie kent verschillende niveaus: 

➢ VCA* (één ster): gericht op directe VGM-zorg op de werkvloer; 
➢ VCA** (twee sterren): bij dit certificaat wordt er naast de VGM-zorg op de werkvloer ook 

ingegaan op veiligheidsstructuren en systemen. 
 
Voor bedrijven in de petrochemie en petrochemische industrie worden extra eisen gesteld in 
aanvulling op VCA**. 
 
 
 
 
 



 

 
VCA-opleidingen 
Er zijn verschillende opleidingen waarvoor je een certificaat of diploma kunt halen: 

➢ Basisveiligheid VCA (B-VCA) voor operationele medewerkers en uitzendkrachten die 
uitgezonden worden naar inleners met een VCA-certificaat; 

➢ Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) voor operationeel 
leidinggevenden en uitzendkrachten die als operationeel leidinggevende worden 
uitgezonden naar inleners; 

➢ Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU) voor intercedenten en 
leidinggevenden in een uitzendorganisatie met VCU-certificatie; 

➢ Certificaten voor risicovolle taken 
 
In de petrochemie is het verplicht dat medewerkers bij de volgende activiteiten of functies een 
examen hebben afgelegd bij een door de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) erkend 
examencentrum: 

➢ Werken met een vorkheftruck; 
➢ Werken met een verreiker; 
➢ Werken met een hoogwerker; 
➢ Werken aan flensverbindingen en werken met fittingen; 
➢ Werken als buitenwacht; 
➢ Verplaatsen en begeleiden van lasten; 
➢ Werken met onafhankelijke adembescherming; 
➢ Gasmeten: explosiegevaarlijke en giftige stoffen zuurstof. 

 
Veiligheidspaspoort 
De gevolgde opleidingen worden bijgehouden in het veiligheidspaspoort (in de vorm van een boekje 
of een digitale registratie). Hierin staan ook de medische geschiktheid en de inentingen. De 
werkgever moet een procedure opstellen voor het invullen van het veiligheidspaspoort. De 
procedure moet ervoor zorgen dat het veiligheidspaspoort correct en op tijd wordt ingevuld. 
 
Centraal Diploma Register (CDR) 
Het CDR is een elektronische databank. In het CDR kun je opzoeken wie er wanneer en waarvoor één 
van de volgende diploma’s heeft gehaald.  

➢ B-VCA; 
➢ VOL-VCA; 
➢ VIL-VCU; 
➢ Kwalificaties in het kader van de SSVV Opleidingengids, bijvoorbeeld Werken met een 

statische boom hoogwerker cat. 1B) 
 
Je kunt het CDR ook gebruiken om het diploma-/ certificaatnummer of de naam van een 
gediplomeerde/gecertificeerde te verifiëren. Het CDR kan worden geraadpleegd via 
https://www.vca.ssvv.nl. 
 


