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Relatie procedure is veranderd
Lijst met vergelijkbare certificatie aangevuld
Werkwijze RWE medewerkers, niet van RWE-GCC NL
Kleine tekstuele wijzigingen

Doel instructie
Bereiken dat vastgelegd is hoe om gegaan dient te worden met het besluit van de directie van
RWE-GCC NL om VGM eisen te stellen aan alle leveranciers inzake de zorg voor een gestructureerde
aanpak van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.
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Basiseisen
Voor het verhogen van de veiligheid en gezondheid worden veiligheidsmaatregelen genomen en
eisen gesteld, niet alleen aan de eigen organisatie, maar ook aan leveranciers/aannemers die op de
bedrijfsterreinen werkzaam zijn.
Dit zijn basiseisen daarnaast wordt verwacht dat medewerkers aantoonbaar geïnstrueerd worden
over de RWE Instructies.
De belangrijkste punten uit het beleid van de directie van RWE Generation NL zijn:
VCA-certificering voor bedrijven (Certificering)




RWE verleent voor werkzaamheden aan de installaties uitsluitend opdrachten aan bedrijven
die gecertificeerd zijn overeenkomstig de VeiligheidsChecklijst Aannemers, respectievelijk VCU
voor Uitzend- en Detacheringsbureaus of gelijkwaardig.
VCA certificaten moeten voldoen aan de NEN-EN-ISI/IEC 17024:2012 en zijn voorzien van
VCA logo en registratie nummer.

Met uitzondering van:






administratieve werkzaamheden kantoor.
engineeringbureaus, consultants en adviseurs die geen constructiemanagement leveren.
transportondernemingen.
opleidingsbureau’ s welke niet actief zijn in installaties en werkplaatsen.
facilitaire diensten, zoals huishoudelijke reiniging, verhuizingen, catering, etc.

Deze standaard uitzonderingen worden vastgelegd op het formulier “Vrijstelling VCA t.b.v.
medewerker t.a.v. Aanmeldservice”. Dit formulier wordt in de Aanmeldservice gebruikt als VCA
verklaring. Zie Instructie 039.
Veiligheidsdiploma’s voor werknemers (Opleiding)







Personen die werkzaamheden verrichten aan of in de installaties, dienen minimaal over de
kwalificatie ‘Basisveiligheid VCA’ te beschikken.
Degenen die toezicht houden op de werkzaamheden dan wel leiding geven aan uitvoerend
personeel dienen te beschikken over de kwalificatie ‘Veiligheid voor operationeel
leidinggevenden VCA’ (VOL-VCA).
Medewerkers die ZZP’er zijn, moeten in het bezit zijn van ‘Veiligheid voor leidinggevenden’
(VOL-VCA)
Het bezit van het veiligheidspaspoort wordt verplicht gesteld voor al het personeel van
opdrachtnemers (leveranciers/aannemers);
De gegevens in het veiligheidspaspoort moeten actueel zijn om aan te kunnen tonen of aan de
voorschriften wordt voldaan;

Personen die werkzaamheden komen verrichten bij RWE Generation NL worden voor het betreden
van het terrein geïnformeerd over algemene veiligheidsregels door zoals omschreven in het
boekwerk ‘Veilig en milieuverantwoord werken’ en de poortinstructie.
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Uitzonderingen
Bij hoge uitzondering kan van de voorwaarden op de VCA-verplichting worden afgeweken met
toestemming van de vestigingsmanager. Vastlegging hiervan d.m.v. het formulier “ Tijdelijke
ontheffing van VCA en eventueel andere verplichtingen t.b.v. medewerker”. Zie hiervoor Instructie
039.
Echter



er moet een VGM Werkplan ( Instructie 014) worden opgesteld dat aan de opdrachtgever
ter goedkeuring wordt voorgelegd.
De werkzaamheden moeten dan onder voortdurende begeleiding/toezicht van de
opdrachtgever uitgevoerd worden.

Uitvoering

Centrale Inkoop
Veiligheidscertificering is in de algemene technische inkoopvoorwaarden (ATIV) opgenomen. De
afdeling Inkoop die het contract of de order behandelt, gaat na of het bedrijf over een geldig VCAcertificaat beschikt en registreert dit. Bij afwezigheid van een geldig certificaat zal in beginsel naar
een ander bedrijf gezocht worden dat wel aan deze voorwaarde voldoet.
Indien vereist maar er geen VCA-certificering aanwezig is, wordt dit afgestemd met de
Vestigingsmanager van de locatie.
Als gevolg hiervan dient men tevens het Formulier beoordelingscriteria niet VCAgecertificeerde bedrijven te gebruiken

Microsoft Word
Document

Gelijkwaardigheid certificering

Equivalentie buitenlandse veiligheidsopleidingen
Belgische en Duitse certificaten, diploma's of attesten met het VCA- of SCC-woord-/beeldmerk
worden in Nederland erkend. Voor veel andere landen, tenzij hieronder vermeld, geldt geen
equivalentie van veiligheidsopleidingen en zullen de betreffende werknemers alsnog een diploma
Basisveiligheid VCA of Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA dienen te behalen.
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De veiligheidskundige kan in geval van afwijkende veiligheidsopleidingen adviseren omtrent de
gelijkwaardigheid.
Gelijkwaardigheid van certificering









VeiligheidsChecklist Aannemer (VCA)
SicherheitsZertifikat Contractoren (SCC)
Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS 18001)
Certificaat voor de Petrochemie (SCCp)
BerufsGenossenschaft zertifiziertes AMS (BG),
Service Safety Management (SeSaM)
Occupational Health- and Risk-Management-System (OHRIS),
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnischer Check in Anlagen (ASCA)

Gelijkwaardigheid van opleidingen

Gelijkwaardigheid van opleidingen
Basisveiligheid (VCA)







SCC-Dokument 018, Fakultative SGU-Prüfung von operative tätige Mitarbeiter
Safety Passport (CCNSG)
Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)
Hoger Veiligheidskundige (HVK)
MO SHE
Curso de Provenção e Segurança (Cosat)

Veiligheid voor leidinggevenden (VOL-VCA)






SCC-Dokument 017, SGU-Prüfung von operative tätig Führungskräfte
Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (VOL VCA);
Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)
Hoger Veiligheidskundige (HVK)
MO SHE

Opmerking: SCC-Document 015 en 016, worden niet als gelijkwaardig geaccepteerd binnen RWE
Generation NL.

RWE medewerkers, niet van RWE Generation NL

Personeel van RWE Generation SE ontvangt veiligheidstrainingen en instructies via
zijn/haar leidinggevende. Dit is in de HR systemen vastgelegd. Hiermee is gegarandeerd
dat aan de juiste veiligheidskwalificaties is voldaan.
Voor het verkrijgen van Toegang zie Instructie I039.
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Terminologie & afkortingen

Afkorting/term

Betekenis

VCA

VeiligheidsChecklist voor Aannemers

VCU

VeiligheidsChecklist voor Uitzend- en Detacheringsbureau’s

ATB

Aanvraag tot bestelling

Gerelateerde processen
Proces

Titel

Code

Output

Beheersen HSE risico’s

P053b

Output

Formulier Vrijstelling VCA t.b.v. medewerker

Output

formulier Tijdelijke ontheffing van o.a. VCA

Output

Formulier beoordelingscriteria niet VCA-gecertificeerde
bedrijven

Input

Onderhouden installaties

P080

Input

Inkoopproces

P091
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