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De Norm: 

VCA is een afgeleide van verplichtingen voor de werkgever vanuit de arbowet en bedoeld om het 

aantal ongevallen in met name de bouw drastisch terug te dringen. VCA wordt door het behaalde 

succes nu geëist door overheid en opdrachtgevers in verschillende branches. 

De onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) beheerd het VCA schema. 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om 

mensen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA een checklist 

waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. 

VCA is er voor aannemers en richt zich op veiligheid, gezondheid en milieu. 

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. Bij 

VCU gaat het om veiligheid en gezondheid.  

Onze Aanpak: 

Het Chimera® systeem is uit te breiden met vele normen en certificaten, waaronder ook VCA en 

VCU. Wanneer u uw ISO certificering wilt uitbreiden met het VCA of VCU certificaat kan dit 

naadloos geïntegreerd worden in het systeem. 

Door optimaal gebruik te maken van het HLS structuur worden meerdere normen gecombineerd en is 

alles in èèn systeem toegankelijk. 

Chimera® is dé digitale oplossing in managementsystemen, werkend in Microsoft Sharepoint. 
Werk- en registratiemethoden in WORD, PDF en Excel die al in gebruik zijn binnen de organisatie 

kunnen eenvoudig worden geüpload en gedownload, gecombineerd worden met andere normen en zijn 

multi-site toegankelijk. Hierin kunnen ook de documenten en registraties vanuit VCA / VCU 

onderdeel uitmaken van het gecombineerd managementsysteem en op normelement opgevraagd 

worden. 
Wijzigingen zijn direct toegankelijk en versiebeheer is eenvoudig geborgd.  
 
Chimera Projects B.V. biedt ondersteuning door MVK-ers binnen de overeenkomst om de organisatie te 

helpen het managementsysteem in te richten. Hiermee kan de interne VGM-coördinator altijd een beroep 

doen op ondersteuning door mensen met ervaring in de branche.   
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We stimuleren het ‘zelf doen’ als onderdeel van onze kernwaarde ontdekken. Alles wat u binnen de 

organisatie zelf kan en wilt doen geeft altijd het meeste resultaat en de hoogste betrokkenheid waardoor 

het beste uit de organisatie gehaald kan worden. De inhoud van een aanvraag en opdracht wordt daarom 

afgestemd op de status van uw managementsysteem en de behoefte aan ondersteuning. 
 
Er is qua structuur al veel overlap met ISO 9001en OHSAS 18001, een goede basis voor de integratie  

van 

VCA.                                                                                                                                                            

Doelstellingen, audits en directieboordeling worden direct verwerkt in de Chimera® omgeving 

waardoor het managementsysteem geïntegreerd wordt in de dagelijkse bedrijfsvoering en direct 

stuurinformatie geeft. 

De stappen om te komen tot conformiteit met de norm kunnen modulair opgebouwd worden:  
wat is er al vanuit bijvoorbeeld ISO 9001,  OHSAS 18001 of ISO 14001, wat moet er aangevuld 

worden, wie doet wat en in welk tijdspad? De invulling van de stappen en de mate van begeleiding 

door Chimera Projects B.V. in het certificatietraject is maatwerk, afhankelijk van de competenties en 

behoefte van de organisatie.  
 

Bij een bestaand managementsysteem kunnen we eerst de status van het systeem ten opzichte van de 

norm en de te nemen stappen vaststellen. Wanneer alle punten behandeld zijn en u een duidelijk 

overzicht heeft is de implementatie feitelijk al begonnen! 

Door samenvoegen van normen kan in een gecombineerde auditronde door de Certificerende Instantie 

geaudit worden. En ook daardoor worden kosten bespaard.     
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