
j
u

l
i

2
0

1
1

G
l

a
s

 
i

n
 

B
e

e
l

d

44 | 45

‘We werkten al veilig,
maar tonen dat nu ook aan’

Glasgroep Spliet & de Waal Buchsbaum, kortweg GSWB, is eind vorig jaar

VCA*-gecertificeerd. Op zich niets bijzonders, zou je zeggen. Echter, maar

weinig glaszetbedrijven zijn in het bezit van een VCA* certificaat. Bij veel

bedrijven beschikken de medewerkers weliswaar over een VCA-diploma, maar

is het bedrijf an sich niet gecertificeerd. GSWB heeft een certificaat voor de

gehele organisatie behaald, waardoor het ook VGM-beleid regelmatig wordt

getoetst en het streven naar  continue verbetering van de veiligheidsproces-

sen is geborgd. 

C R I S E S ?  W H A T  C R I S E S ?  ( 3 )  -  V C A *  V O O R  G S W B

>>

‘Het formaat en het gewicht van een ruit heeft een logistiek, organisatorisch en veiligheidsaspect; kortom alle disciplines hebben met VCA te maken.'

Onder toezicht van GSWB-direc-

teur Matthieu van den Ingh en

begeleiding van Rick Bregman van het

Kenniscentrum Glas hebben twee mede-

werksters de kar getrokken: projectlei-

der Linda Spriensma, tevens VGM-coör-

dinator, en Marjolijn Renardel de Lava-

lette van P&O. Een gesprek met de vier

over het traject van nul-meting tot certi-

ficaat. ‘We werkten al veilig, maar tonen

dat nu ook aan.’

Op de rit

Het hoofdkantoor van GSWB staat in

Lopik, waar ook de enorme handelsvoor-

raad is te vinden; het bedrijf heeft vesti-

gingen in Assen en Utrecht. Op deze

laatste locatie vindt het gesprek plaats

en daar vertelt Van den Ingh dat ‘we

onze organisatie aardig op de rit hadden

omdat we reeds ISO-gecertificeerd

waren. Onze klanten vragen echter
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De aftrap was een Risico Inventarisatie

& Evaluatie (RI&E) van alle vestigingen.

Bregman: ‘Een soort nul-meting om te

weten te komen hoe het bedrijf er op het

gebied van arbo voor stond. Het was

prima op orde; hier en daar wat puntjes

op de i en vooral zaken beter op papier

zetten.’ Van den Ingh de bandbreedte

aangevend: ‘Waar we voorheen wekelijks

overlegden onder een pilsje, moet je vol-

gens de richtlijnen een toolbox-meeting

houden en daar verslag van doen.’ En

Spriensma aanvullend: ‘Ons materieel

was voor 80 tot 90 procent gekeurd, daar

waren we dus ver mee, maar ook op dit

gebied registreerden we niet alles en

juist door zaken vast te leggen toon je

aan dat je het op orde hebt.’

Certificaat gemeengoed

VCA is de afkorting van Veiligheid,

Gezondheid en Milieu Checklist Aanne-

mers (VCA) en is van origine afkomstig

uit de (petro)chemische industrie. Aan-

nemers die op ‘plants’ als in de Botlek

en Europoort werk willen uitvoeren,

moeten er daar al jaar en dag over

beschikken. Ook in de ‘reguliere’

woning- en utiliteitsbouw is het certifi-

caat inmiddels gemeengoed. Het VCA-

diploma voor de medewerkers is onder-

deel van de lidmaatschapscriteria van

De kartrekkers van het

VCA-traject bij GSWB:

projectleider Linda

Spriensma (links), tevens

VGM-coördinator, en

Marjolijn Renardel de

Lavalette van P&O.

GBO, maar GSWB ‘wilde het in een keer

goed doen’ en is opgegaan voor het

VCA*-certificaat, gericht op het perso-

neel, de middelen én de organisatie. Dit

aanvullend op de bestaande ISO-syste-

matiek en het VGM-beleid.

Spriensma: ‘Ons werk betreft handel,

productie en het uitvoeren van projec-

ten en juist dit laatste is de kern van

onze VCA. We hebben dit traject in gang

gezet omdat je er als bedrijf mede op

wordt geselecteerd. Daarom hebben we

ons in eerste instantie gericht op de

organisatie van de projectplanning en

de inspectie van de bouwlocaties waar

we werkzaam zijn. De hal en productie

hebben we wel meegenomen, vooral qua

registratie, maar daarvoor zijn we nog

niet gecertificeerd. Een eis is dat alle

medewerkers de VCA-opleiding volgen.

Dat is in de hal nog niet zo, al staat dat

wel in planning. De prijs is vaak bepa-

lend voor een opdrachtgever, ook al zeg-

gen ze dat VCA verplicht is. Veel bedrij-

ven liften echter mee op de VCA van de

aannemer. Nu er in crisistijd meer aan-

bieders zijn, zie je dat je met VCA toch

het verschil kunt maken. Bovendien is er

veel veranderd in onze sector. Voorheen

was het echt een papieren tijger. Nu is

het, mede door het kenniscentrum, een

echt functioneel werkdocument gewor-

den, waardoor je ook echt veiliger gaat

werken en de mensen veel bewuster van

de risico’s op het werk maakt .’

Mensenwerk

VCA is geënt op het VGM-beleid van een

organisatie en daarin was GSWB al heel

ver. Wat betreft de organisatie was het

dan ook vooral zaak procedures vast te

leggen, de bedrijfshulpverlening (BHV)

te regelen, werkplekinspecties te hou-

den en registreren, evenals structuur te

geven aan het werkoverleg met, tussen

en van de VGM-coördinator en het MT.

‘Wat is er nieuw voor de mensen?

> ‘We werkten al veilig, maar tonen dat nu ook aan’

Kenniscentrum Glas

‘De toegevoegde waarde van het Kenniscentrum Glas komt bij een der-

gelijk intensief traject vooral tot uiting in de kennis van glas en glasbe-

drijven. De vertaalslag van papier is hierdoor sneller te maken’, aldus

Rick Bregman, adviseur kwaliteit, arbo en veiligheid van het kenniscen-

trum. ‘Bovendien rekenen we geen commercieel tarief en is er ook nog

eens korting voor GBO-leden. Mijn taak is voor te lichten en te begelei-

den. Ik kan alles aanleveren en dat is makkelijk voor een bedrijf als er

geen expertise en tijd is. Maar een bedrijf moet er wel zelf mee aan de

slag, dan gaat het gaandeweg het proces ook veel meer leven bij direc-

tie en medewerkers.’

steeds vaker om VCA en in 2009 hebben

we dan ook de stap gezet dit intensieve

traject in te gaan.’ Het Kenniscentrum

Glas werd ingeschakeld om het proces te

begeleiden. Van den Ingh: ‘In feite wer-

den we het diepe in gegooid en de rol

van het kenniscentrum was dan ook van

groot belang om ons niet te laten ver-

drinken. Rick heeft ons in meerdere ses-

sies bijgepraat en als een soort tolk

gefungeerd tussen de theoretische eisen

en praktische uitvoering. We hadden al

veel, trokken overal mappen vandaan.

Het was er allemaal wel, maar het ken-

niscentrum heeft ons geholpen de juiste

zaken uit de bestaande systemen te filte-

ren en die te structureren.’
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Spriensma: ‘Het bij elk werk inspecteren

van de locatie en in kaart brengen van

de risico’s, het onder leiding van de uit-

voerder houden van werkvergaderingen,

weten wat je moet doen als er iets

gebeurt op de bouw.’

Werken met glas is mensenwerk en het

is om die reden dat het VCA-certificaat

vooral om het doen en laten van die

mensen draait. Spriensma legt uit hoe

ver dat gaat: ‘Het formaat en het

gewicht van een ruit heeft een logis-

tiek, organisatorisch en veiligheidsas-

pect; kortom alle disciplines hebben er

mee te maken. Het begint al met de

bestelling. Hoe zet je een ruit op de

bok? Is dat verkeerd, dan creëer je

onmiddellijk een probleem. Om die

reden gaat een uitvoerder samen met

een ervaren glaszetter vooraf bij een

project kijken. Is er een kraan nodig?

Komt de bok op straat te staan? Een

groot bijkomend voordeel van VCA: het

brengt de te zetten stappen en de daar-

aan verbonden risico’s in kaart. De

mensen daar vroegtijdig bij betrekken

motiveert enorm. Ook al is de hal nog

niet meegenomen in het certificaat, je

GSWB met de eisen die worden gesteld

aan ingeleend personeel, veelal ZZP’ers.

Van den Ingh: ‘We behandelen ze als

onze eigen mensen; ze moeten dus

gewoon een diploma hebben en nemen

dan ook gewoon deel aan startwerkbe-

spreking en toolboxmeetings.’ Bregman

wijst erop dat het beroep van glaszetter

steeds interessanter wordt, mede door

de veiligheids- en kwaliteitseisen die

GBO stelt aan de glaszetters en –mon-

teurs van haar leden. ‘Met het VCA-

diploma is die veiligheid aantoonbaar.

Dat is een afgeleid voordeel van het

GBO-lidmaatschap en het is positief dat

GSWB daarin mee gaat.’

Het beste uit mensen halen

Ook ‘steeds beter worden’ is een afgelei-

de van het traject dat GSWB heeft door-

lopen. Renardel de Lavalette vertelt dat

het bedrijf al langer investeert in haar

medewerkers door hen op alle niveaus

opleidingen te laten volgen. ‘Onze basis-

gedachte is dat we het beste uit al onze

mensen willen halen. We willen een

kweekvijver van goede glaszetters heb-

ben en leiden ze dan ook intern op.

Welke glassoorten zijn er, hoe til je? We

ziet al wel de gevolgen als het om bij-

voorbeeld orde en netheid gaat.’

Spierballentaal

Via het Samen Beter project, waar alle

sociale partners bij betrokken waren, is

er de afgelopen jaren al veel verbeterd

op het gebied van de fysieke belasting

van glaszetters. Dit heeft onder meer

geresulteerd in de eis van het maximaal

tillen van 25 kilogram. ‘Vroeger was het

stoer als je kon vertellen dat je een ruit

van 100 kilo had getild’, zegt Renardel

de Lavalette. ‘Spierballentaal. Die tijd is

voorbij. Nu wordt gezegd we hadden

beter die kraan kunnen gebruiken. Papa

loopt met een kapotte rug; kinderen

zien dat ook en de moderne glaszetter

gebruikt dan ook z’n verstand en de

beschikbare tilhulpmiddelen.’

Een van de eisen uit het certificerings-

traject is het behalen van het VCA-diplo-

ma. Spriensma en vestigingsmanager

Erwin Rupert, evenals twee uitvoerders

en zes glaszetters en –monteurs hebben

het diploma gehaald. Net als de discus-

sie over de invulling van de lidmaat-

schapscriteria van GBO, worstelde ook

De vrachtwagens van GSWB zijn voortaan gesierd met het VCA*-certificaat.

Crises? What crises?

Met een knipoog naar ‘Crisis? What crisis?’, de LP van Supertramp

die in 1975 tijdens de crisisjaren uitkwam, besteden we dit jaar

aandacht aan bedrijven die op hun specifieke manier tegen de eco-

nomische stroom in op proberen te roeien. In de vorige uitgave van

Glas in Beeld (nr. 1- februari 2011) kwam Robin Dullaart van Dul-

laart Glas aan het woord die duidelijk maakte waarom hij ‘juist in

deze tijd investeert in mens en middelen’. In de volgende uitgave

reizen we af naar Utrecht vanwege de VCA-certificatie van GSWB.
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maar in de praktijk niet altijd. Zo

kwamen we er achter dat ieder

voor zich een nieuwe telefooncen-

trale had gekocht. Nu hebben we

er één voor alle drie de vestigin-

gen.’

Van den Ingh vervolgt: ‘ We zijn ook

totaal verschillende mensen. Marijn

is meer commercieel en hiërar -

chisch denkend. Ik ben meer

iemand van het overleg en persoon-

lijk contact. Ik geef de medewerkers

mijn hoofd, daar kunnen ze in kij-

ken en dan weten ze hoe ik denk.

Marijn en ik kunnen lezen en

schrijven en bellen wel twintig keer

per dag met elkaar, maar toch heb-

ben we beiden enorm veel van het

andere deel van het bedrijf geleerd.

Dagelijkse eye openers. We kwamen

er ook al snel achter dat de oor-

spronkelijke periode van drie maan-

den te kort was. Dat is een half jaar

geworden. Enorm verfrissend en

tegelijkertijd bewustmakend van

het gevaar van het mogelijk wegval-

len van een leidinggevende. Dat zie

je ook op ploegniveau. Wat we er

vooral mee hebben bereikt? Dat we

nog meer één bedrijf zijn geworden.

We werken bijvoorbeeld met één

automatiseringssysteem, maar gin-

gen er totaal verschillend mee om.’

Tot slot het bruggetje makend naar

het VCA*-certificaat: ‘Elkaars func-

tie overnemen heeft veel van ons

gevraagd, maar tegelijkertijd enorm

veel opgeleverd. Het gevaar is dat je

in oude patronen terugvalt. Dat is

met VCA net zo. Linda en Marjolijn

hebben er veel tijd en energie in

gestoken. Nu is het zaak het sys-

teem bij te houden, verder te verbe-

teren en elkaar en de organisatie

scherp te houden.’

Marco Groothoff

doen er alles aan iedereen overal te

laten meelopen. Om diezelfde reden

houden we functioneringsgesprekken;

waar sta je waar wil je naar toe? Zo kom

je er ook achter dat iemand uit de hal

liever chauffeur wil worden en als die

ruimte er is vullen dat in. Een medewer-

ker in Lopik is bijvoorbeeld van IT naar

commercie gegaan.’ 

Een hier in het verlengde van liggend,

vergaand voorbeeld is de unieke func-

tiewisseling van de twee directeuren

Matthieu en Marijn van den Ingh. Het

afgelopen halfjaar hebben ze elkaars

taken en verantwoordelijkheden in

respectievelijk Utrecht en Lopik overge-

nomen. Matthieu: ‘Ik werk al zo’n

twintig jaar bij Spliet en dan doe je

veel op de automatische piloot. Vanuit

Utrecht en Assen worden de projecten

aangestuurd; vanuit Lopik de handel.

Van de ene op de andere dag reed ik

niet naar de ene, maar naar de andere

vestiging. We hadden net niet onze

auto’s gewisseld. Enorm spannend.  Ik

had er de eerste week echt last van. Al

snel werden we geconfronteerd met

het feit dat het op papier één bedrijf is,

> ‘We werkten al veilig, maar tonen dat nu ook aan’

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

VCA is bedoeld voor risicovolle werkzaamheden, dan wel voor werkzaamheden die in risicovolle omstandigheden moeten worden

verricht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevaar voor ontploffing, brand en persoonlijk letsel. De eisen die aan VCA-certificering

worden gesteld, zijn dan ook gericht op voorkoming van dergelijke ongevallen. Opdrachtgevers die VCA eisen, hebben vaak zelf

ook een VGM-beheerssysteem (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) op tenminste het niveau van VCA. Bij veel bedrijven beschikken

de medewerkers over het diploma Basisveiligheid VCA, maar dit betekent niet dat het bedrijf VCA is gecertificeerd.

Er zijn drie soorten VCA, met één of twee sterren en het certificaat gericht op de petrochemie:

• een VCA*-certificaat is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer

• een VCA**-certificaat is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer,

alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement). 

• een VCA Petrochemie-certificaat komt overeen met VCA**, maar is ook van toepassing op de specifieke aanvullende eisen voor

de petrochemie. 

Bron: www.vca.nl
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Matthieu (links) en Marijn van den Ingh hebben het afgelopen halfjaar elkaars

taken en verantwoordelijkheden in respectievelijk Utrecht en Lopik overgeno-

men. ‘Enorm verfrissend’.
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