VCA (N20-U05)
Inleiding
VCA staat voor ‘Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers’ en is bedoeld om u veiliger te
laten werken en het aantal ongelukken op de werkvloer te verminderen. Steeds meer opdrachtgevers
besteden hun werk alleen nog maar aan bij VCA-gecertificeerde leveranciers. Het is dus belangrijk
voor ZZP’ers om VCA gecertificeerd te zijn. Een VCA is geen wettelijke verplichting, maar als u geen
VCA heeft kan het wel opdrachten kosten.
VCA persoonscertificering
Er zijn 2 soorten certificering; de persoonscertificering en de bedrijfscertificering. De
persoonscertificering is een essentieel onderdeel in de opleiding van de ZZP’er.

Inhoud en doel van de opleiding
Er zijn twee opleidingen binnen de VCA:
-

Basisveiligheid VCA (VCA-1)
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL VCA).

U als ZZP ́er moet VCA VOL (persoons)gecertificeerd zijn. U dient als persoon het certificaat te
behalen. VCA Nederland biedt leden van ZZP Nederland om met een mooie korting te de certificering
te behalen.

Examens
Aan de opleiding is een examen verbonden van het PBNA. Het examen wordt aan het eind van de
opleidingsdag afgenomen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist
een certificaat en een vakbekwaamheidpas, welke een geldigheidsduur hebben van 10 jaar.

Algemene informatie
Duur van de opleiding

1 dag, inclusief het examen.

Opleidingslocatie

Een van de locaties van V-TAS B.V. in Nederland of België of incompany.

Aantal cursisten

Voor een opleiding op een van de V-TAS locaties is het mogelijk om in
een kleine groep deel te nemen.
Voor in-company trainingen hanteren wij een minimum van 8
personen.
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Startdatum

U kunt dit terugvinden op onze website in onze agenda www.vtas.com
of navragen bij een van de medewerkers van V-TAS.
U kunt ons bereiken op +31 497 360305
(of voor België +32 14 431321).
Indien er geen passende datum gepland is kan er in overleg altijd een
geschikte oplossing worden gevonden

Meer informatie
Voor meer informatie, een advies op maat, een offerte, een aanmelding of voor al uw overige vragen
kunt u contact opnemen met een van onze specialisten. Zij helpen u graag bij het van de juiste keuze
of voorzien u desgewenst van de correcte en actuele antwoorden op uw vragen.

V-TAS Nederland

Telefoon nr.: +31 497 360305
E-mail adres: info@v-tas.nl of info@v-tas.com

V-TAS België

Telefoon nr.: +31 14 431320
E-mail adres: info@v-tas.be of info@v-tas.com

Voor algemene informatie nodigen wij u graag uit om onze website bezoeken www.v-tas.com.
.
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