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Gecertificeerd VCO systeem bij PLUS in 2017

Belangrijke uitgangspunten

PLUS wil een leidende, proactieve rol vervullen op het gebied van veiligheid op 

projecten

PLUS wil een opdrachtgever zijn die belang hecht aan een veilige werksituatie 

voor alle betrokkenen en dezelfde ‘taal’ spreken als onze VCA-gecertificeerde 

contractors

VCO dient als kapstok voor verdere optimalisatie en professionalisering van 

veiligheid op PLUS projecten
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Doel en ambitie VCO
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Waar staat VCO voor?

VCO = VGM Checklist Opdrachtgevers

VCO is bedoeld om te worden toegepast door opdrachtgevers die de juiste 

voorwaarden willen scheppen om VCA-gecertificeerde aannemers, die voor 

hen of op hun terrein risicovolle werkzaamheden uitvoeren, tot optimale VGM-

prestaties te kunnen laten komen. 

Opdrachtgevers Aannemers

VGM-zorg voor medewerkers 

van derden

VGM-zorg voor eigen medewerkers 

(werkzaam bij opdrachtgevers)

VCO VCA
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Wat betekent dit voor jullie?

Meer aandacht voor veiligheid vanuit PLUS zowel in de voorbereiding als 

tijdens de realisatie, waaronder:

Overleg over VGM op alle niveaus

Toetsing alle VGM plannen en TRA in werkplannen

Acceptatie plannen nodig voor start uitvoering

Goede invulling van rol V&G coördinator door aangewezen aannemer

Opstellen Maatregelenbeheersplan (bij meer partijen project met 

raakvlakken)

Veiligheidskundige ondersteuning door aannemer en PLUS

VGM inspecties door toezichthouders

Melding van alle ongevallen en incidenten aan Projectmanager

Maandelijkse rapportage KPI’s
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Relevante documenten VGM

Toetsformulier VGM-plan ontwerpfase

Toetsformulier VGM-plan uitvoeringsfase

Maatregelenbeheersplan

Format KPI rapportage
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Rapportage VGM performances (KPI’s)

Doel is inzicht in VGM performances van de aannemers

Maandelijks rapportage aan de hand van standaard format

Over 2017 inzicht in de prestaties

Voor 2018 en verder gezamenlijk maatregelen formuleren bij niet voldoen
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Format KPI rapportage
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Gezamenlijk naar een veilige werkomgeving

Waar kunnen wij verbeteren?

Heeft u nog tips of vragen?

* Afsluiting *


