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ExxonMobil wereldwijd 

“Upstream” 

Vinden, ontwikkelen en 
produceren van olie en 

gas. 

“Downstream” 

Raffineren, 
transporteren en 

verkopen van 
petroleum producten 

Chemie 

Produceren en 
verkopen van 

petrochemische 
producten. 
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ExxonMobil SHE vision: 

“NOBODY GETS HURT” 

Onze uiteindelijke doelstelling is: 

• een werkomgeving zonder ongevallen en zonder milieuincidenten 

 
 

N.B.  

Nul ongevallen doelstelling wordt al sinds 1988 gehanteerd 

• Zowel voor eigen werknemers als voor aannemers 

 
SHE = Safety, Health & Environment 

 

“PROTECT TOMORROW. TODAY” 

Veiligheid voor mens en milieu eerst 
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Inleiding 

Doel van de presentatie 
 

• VCA in de praktijk bij een grote opdrachtgever 

– Inpassing van een relatief eenvoudig VGM systeem (VCA) in een meer 

omvattend VGM management systeem (OIMS bij ExxonMobil).  

 

• De mogelijke winst van VCA laten zien 

– Voorlopige resultaten van nieuw onderzoek naar de effecten van VCA 

– Analyse van de dominante scenario’s bij aannemer ongevallen op de Esso 

Raffinaderij in Rotterdam in de periode 1987-2004 

 

•  Vooruitblik op de VCA 2008 

– Wat zal de winst van de nieuwe VCA versie worden? 

– Een aanzet voor discussie en het uitwisselen van inzichten met elkaar 

 

 

 

 

VGM = Veiligheid, Gezondheid & Milieu 
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Inleiding 

Definities uit de VCA Handleiding 

• De VCA checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- 

en screeningsysteem t.b.v. aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers 

werkzaamheden verrichten.  

 

• In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet 

programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en 

gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem 

 

• Certificeren is geen doel op zich, maar slechts een middel om te komen tot betere prestaties 

t.a.v. veiligheid, gezondheid en milieu. Het is dan ook noodzakelijk dat u uw VGM-

beheersysteem en de daaruit voortvloeiende maatregelen blijft toepassen, 

dus ook nadat uw VGM-beheerssysteem gecertificeerd is. Gecertificeerd zijn is namelijk geen 

eindstation, maar slechts het begin!  
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Inhoud van de presentatie 

Onderwerpen 

 

• Historische terugblik op VCA  

 

• Effectiviteit van VCA 

– Bevindingen van eerdere onderzoeken naar de effecten van VCA 

 

• Integratie en toepassing van VCA bij ExxonMobil  

– Hoe past de VCA in het Operations Integrity Management System (OIMS)? 

– Voorbeeld: VGM plannen? 

 

•  Onderbouwing voor het effect van VCA 

– Veiligheidsbarrières in het Bow-tie model voor risicobeheersing 

– Historisch onderzoek naar de dominante scenario’s bij aannemer ongevallen 

 

• Vooruitblik op de VCA 2008 
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•Toenemende ongevallentrend aannemers in periode 1985-1989 
•Aannemer personeel destijds vaker betrokken bij ongevallen 

•Geen veiligheidsbeheerssysteem bij sommige aannemers en minder veiligheidskennis 

 

•December 1989 Landelijke Werkgroep Aannemer Veiligheid 

•VCA checklist ontwikkeld in 1990 en in 1992 ingevoerd 
•Één gezamenlijke checklist en veiligheidsopleiding/diploma voor aannemers 

•Eerste toepassingen door DSM (evaluaties in eigen beheer) en  

   Esso (General Safety Approval – GSA, beoordeling door onafh. partij) 

 

•Breder draagvlak via EBB werkgroep VCA 

•Landelijke werkgroep werd Coördinatie Commissie (1993) 

 

•Opzet van SSVV/CCvD-VCA structuur 
•Erkenning van VCA certificatieschema vanaf 1994 

•Bredere toepassing naar andere bedrijfstakken en ook buiten Nederland 

Historische terugblik op VCA 
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GSA/LSA systematiek bij Esso in 1991/1992 

• General/Limited Safety Approval werd verkregen na een positieve 

     audit door een onafhankelijke partij (gebaseerd op inhoud VCA checklist) 

•  Later is VCA certificaat hiervoor in de plaats gekomen. 

Historische terugblik op VCA 
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Doelstellingen van het VCA systeem 

voor ExxonMobil waren en zijn: 

•Voorkomen van ongevallen 

•Aannemers nemen zelf meer  

    verantwoordelijkheid voor de  

    veiligheid van eigen medewerkers 

•Systematisch verbeteren van het  

    veiligheidsniveau bij aannemers 

•Moet effect sorteren op de werkplek 
 

Hoger veiligheidsniveau door 

gezamenlijke inspanning:  

SAMEN VEILIG (cultuurverandering) 

Historische terugblik op VCA 
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MoSHE scriptie C. van Berkel 20 april 1993 
•Geen relatie tussen VCA auditscores en ongevalstatistieken 

•Betrof eerder “nulmeting” welke gevolgd zou moeten worden met een meting na 3 jaar 

•Vooral een onderzoek naar acceptatie van de VCA audit bij aannemers 

•Aannemers unaniem voorstander van externe verificatie 

•Audit vereisten door iedereen in meer of mindere mate bureaucratisch gevonden. 

•Geen verslechtering in de commerciële positie verwacht.  Hierbij zijn de extra  

   kosten in beschouwing genomen. 86% verwacht positief effect. 14 % neutraal. 

•Nog geen volledige invoering van VCA (50% voor 1.1.1995) 

•Voorstel voor 3 VCA niveau’s: *, **, *** 

 

HVK scriptie N. Denninghoff september 1995: Veiliger door VCA? 
•Opnieuw onderzoek naar relatie tussen VCA auditscore en ongevallenfrequentie 

•Significante afname ongevallenfrequentie (8%) aangetoond 

•VCA richt zich vooral op elementen: doelstellingen, training,  

   beschermingsmiddelen, onderhoud, ongevallenregistratie, communicatie 

•Volledig effect van VCA is in 1995 nog niet bereikt 

•Aanvulling Hst. Risico-identificatie aanbevolen (TRA systeem, NM rapportage) 

Effectiviteit van VCA: eerdere onderzoeken 
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Analyse ongevalfrequenties in de VCA database van SSVV (*) 

•Eerste resultaten gepresenteerd tijdens VCA Jubileumcongres in Juli 2004 

De doelstelling van VCA wordt gerealiseerd 

Aantal verzuimongevallen in periode 1998-2003 drastisch afgenomen 

44% reductie (22% per 3 jaar) tot een IF van 10.2 (per miljoen manuren) 

35.000 verzuimongevallen (kosten + 270 MEuro) voorkómen in deze periode 

VCA is niet de enige factor, maar heeft zeker belangrijke rol gespeeld 

Voor einddoel “nul ongevallen” moet nog veel werk worden verzet 

Grote (petro)chemische bedrijven rapporteren TRIF, waarin alle ongevallen  

     (excl. EHBO) zijn opgenomen. Deze cijfers liggen op beduidend lager niveau. 

•Resultaten aanvullende analyse t/m 2005 (alleen in Ned. gevestigde bedrijven) 

Over periode 2002 -2005 is aantal verzuimongevallen met 26% gereduceerd 

Verzuimongevallenfrequentie IF is verder gedaald van 10.2 naar 7.5 

Reducties gelden voor vrijwel alle brancheclusters 

 

(*) jaarlijkse rapportages door certificerende instellingen, 2006 cijfers zijn nog niet compleet 

 

Effectiviteit van VCA: eerdere onderzoeken 
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Trend van ongevalfrequentie cijfers uit VCA database van SSVV  

IF-totaal = aantal VERZUIMONGEVALLEN per 1.000.00 manuren 

IF-2       = aantal VERZUIMONGEVALLEN (minder dan 15 dagen 

                  per miljoen manuren) 

IF-3       = aantal VERZUIMONGEVALLEN (meer dan 15 dagen 

                  per miljoen manuren) 

 

Effectiviteit van VCA: eerdere onderzoeken 
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Integratie en toepassing van VCA bij ExxonMobil 

Hoe kan VCA geïntegreerd worden in het VGM beheerssysteem 

van de opdrachtgever (OIMS bij ExxonMobil)? 

• VCA is een basisvereiste voor aannemerfirma’s  

• Met VCA kan invulling worden gegeven aan aantal vereisten van OIMS 

• Verdere aanvulling door interne Contractor Safety Best Practices 

• Succesfactoren zijn daarbij o.a: 

 Afstemming van VGM plannen, inclusief wederzijdse doelstellingen en verwachtingen 

 Op elkaar aansluiten van VGM beheerssystemen, procedures en middelen 

 Selectie van juiste mensen/middelen: ervaring, langdurige relatie, juiste motivatie 

 Continu toezicht/aanwezigheid bij de uitvoering, 24 uur, incl. leidinggevenden... 

 Nemen van eigen verantwoordelijkheid uitdragen via instructie, toolbox en op werkplek 

 Maximaliseren veiligheidsbewustzijn. Uitvoerenden betrekken bij taak-risico-analyses  

 en uitvoeren van mentale Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA) 

 

VGM = Veiligheid, Gezondheid & Milieu 

• Goede integratie van VGM systemen levert extra sterke barrières op  

 in het incident oorzaken model  
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Integratie en toepassing van VCA bij ExxonMobil 

• Goede integratie van VGM systemen levert extra sterke barrières op  

 in het incident oorzaken model  

 

Kwetsbare 

Objecten 

 MANAGEMENT SYSTEMEN 

PRACTICES / PROCEDURES 

  FABRIEKEN & MIDDELEN  

 MENSEN /  DINGEN 

 INVLOED OP  

GEZONDHEID 

ENERGIE 

GEVAAR 

TE BESCHERMEN 
• Mensen 

• Eigendommen 

• Milieu 

MENSEN & MATERIALEN 
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•1. SHE Policy and Organization, Management Involvement  

•2. Risk Inventory and Evaluation, Actionplan 

•3. Selection of Personnel 

•4. Information and Instruction 

•5. SHE Communications and Consultations 

•6. Rules and Regulations, Projects and Emergency Planning 

•7. SHE Inspections/Observations 

•8. Occupational Health Care 

•9. Procurement and Inspections of Material, Equipment, etc. 

•10. Reporting, Recording and Investigating Accidents, Incidents, 

etc 

 

OIMS systeem, inhoud 

 

VCA checklist, inhoud 

 

Integratie en toepassing van VCA bij ExxonMobil 
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VGM plan is basis om project veilig en gezond te starten en 

af te ronden. Hoofdstukken in VGM plan aannemer zijn: 

Minimum eisen aan VGM-plannen aannemer 

1. Inleiding- korte beschrijving bedrijf en ervaring met werkzaamheden 

2. Beleid     8. Voorlichting/training 

3. Organisatie    9. Incidenten procedure 

4. Werkzaamheden  10. Subcontractors 

5. Verantwoordelijkheden 11. Milieu 

6. Communicatie  12. Risico-analyse 

7. Inspectierondes  13. Procedures van toepassing 

8. Voorlichting/training 14. Industriële hygiëne 

 

 

 

Belangrijke onderdelen: afstemmen van het ambitieniveau en uitvoeren van risico-

analyses (welke gevaren zijn er en hoe deze te elimineren/beperken/beheersen) 

Voorbeeld van integratie tussen VCA en OIMS 
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STERKERE VEILIGHEIDSBARRIÈRES DOOR VGM PLANNEN: 

   

• BIJ GROTE PROJECTEN OF ONDERHOUD STOPS 

– Opdrachtgever maakt zelf VGM plan 

– Gebruikt checklist voor review van de aannemer VGM plannen 

– Effectief middel om de VGM plannen, beheerssystemen, procedures, 

etc. op elkaar af te stemmen 

 

• GÉÉN PAPIEREN OEFENING, MAAR SYSTEMATISCHE AANPAK 

– Gebruik van VGM milestone plan voor systematische opvolging van 

kritische stappen 
• En na een goede voorbereiding zijn we klaar voor een veilige uitvoering ......... 

 

 
 

De voorbereiding:“Een goed begin is het halve werk” 

 

Voorbeeld van integratie tussen VCA en OIMS 
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Onderbouwing voor het effect van VCA 

• Hypothese: invoering van VCA systeem bij de aannemer én integratie met het 

VGM systeem bij de opdrachtgever heeft geresulteerd in eliminatie van aantal 

ongevallenscenario’s door betere werking van de “lines of defence” (ref. Bowtie 

model voor de risicobeheersing) 
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Beoordeling van management systemen (OIMS) 

•Management Systemen worden beoordeeld op basis van 
twee dimensies: 

 

Status 

– De mate waarin het systeem goed is ontworpen, 
gedocumenteerd en uitgerold 

 

Effectiviteit 

– Het begrip van het systeem en de procedurele eisen bij de 
eindgebruikers 

– De kwaliteit van de uitvoering van de procedures in het veld 

– De mate waarin met het systeem de gedefiniëerde 
doelstellingen worden gerealiseerd (hoe goed werkt het 
systeem) 

– De “bottom line” resultaten 
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Status en effectiviteit van systemen  

Status 
(Heb je een paraplu en gebruik je deze?) 

Laag Hoog 

Effectiviteit 
(Blijf je droog of niet?) 

Laag Hoog 

Meten van 

activiteit: 

Worden   

Veiligheid 

Observaties 

   uitgevoerd? 

Meten van 

resultaat: 

% Veilig  

Gedrag? 
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TRIR 1987-2007

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

87-89 90-92 93-95 96-98 99-01 02-04 05-07 (*)

PERIODES

T
R

IR

E

C

E+C

Analyse van de “bottom line”resultaten  
De winst: minder ongevallen na invoering van VCA 

•Historisch onderzoek naar type incidenten in periode 1987-2004 

•Indeling in perioden van 3 jaar, analyse van alle aannemer ongevallen (erger dan EHBO) 

•Volledig effect van VCA bereikt in periode 1996-98 en 1999-2001 

•Vanaf 2002 introductie gedragsprogramma incl. Laatste Minuut Risico Analyse 

Non-VCA 

periode 

VCA 

effect 

100% 

TRIR = ALLE ONGEVALLEN EXCL. EHBO/200.000 MANHOURS)  

(*) in 2007 verandering classificatie EHBO’s  
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Onderbouwing voor het effect van VCA  
Sterke afname in aantal dominante scenario’s van aannemer ongevallen 

Dominante scenario van incidenten 

bij aannemers 
1987-

1989 

1990-

1992 

1993-

1995 

1996-

1998 

1999-

2001 

2002-

2004 

1 Vallen van hoogtes en struikelen 9 16 12 5 3 2 

2 Contact met bewegend deel van vaste machine 2 1 1 1 1 1 

3 Contact met vallende voorwerpen 3 3 0 1 1 1 

4 Geraakt door voertuig  0 0 1 0 0 0 

5 

Verlies van controle in of op bewegende 

voertuigen 1 0 1 0 0 1 

6 

Contact met gehesen, hangende, zwaaiende 

objecten 5 8 0 1 2 0 

7 

Contact met vastgehouden, gebruikt of gedragen 

object 8 11 7 0 2 0 

8 Contact met handgereedschap en materiaal 11 19 5 0 3 0 

9 

Contact bewegende persoon met 

object 5 2 1 0 0 2 

10 Contact met geladen objecten 0 0 0 0 0 1 

11 Contact met product/chemicaliën 10 18 9 5 0 0 

12 Explosie 0 1 0 0 0 0 

13 Branden/ contact met hitte 7 4 1 0 2 1 

Totaal aantal 

incidenten 61 83 38 13 13 9 
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Onderbouwing voor het effect van VCA  
Sterke afname in aantal dominante scenario’s van aannemer ongevallen 

Historisch onderzoek naar dominante scenario's bij aannemer ongevallen

in periode 1987 - 2004

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Vallen van hoogtes (dak, trap, steiger)

en struikelen

Contact met bewegend deel van vaste

machine

Contact met vallende voorwerpen

Geraakt door voertuig 

Verlies van controle in of op bewegende

voertuigen

Contact met gehesen, hangende,

zwaaiende objecten

Contact met vastgehouden, gebruikt of

gedragen object

Contact met handgereedschap en

materiaal

Contact bewegende persoon met object

Contact met geladen objecten

Contact met product/chemicaliën

Explosie

Branden/ contact met hitte

Aantal 

2002-2004

1999-2001

1996-1998

1993-1995

1990-1992

1987-1989
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Samenvatting van de winst van VCA tot nu toe 

Succesvolle toepassing van VCA systematiek bij ExxonMobil 

• Structurele verbetering van het aannemer veiligheidsniveau met VCA 

• Afname van dominante incidentscenario’s door sterkere “lines of defense” 

• Maximale winst te behalen door effectieve afstemming van de VGM 

beheerssystemen van opdrachtgever met opdrachtnemer(s) 

Algemeen: 

• Doelstelling van VCA – voorkomen van ongevallen – wordt gerealiseerd 

• VCA certificatie heeft positief gewerkt en is een praktisch middel dat 

bijdraagt aan een veilige uitvoering van werkzaamheden door aannemers 
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Vooruitblik op de VCA 2008 
Waarom weer een nieuwe VCA versie nodig? 

Veiligheid van aannemers én eigen personeel is sterk verbeterd, 

maar er is altijd ruimte voor verdere verbetering: 

• Lage ongevalscijfers zijn geen garantie voor de toekomst 

• Zorgen over niveau van veiligheid op werkplek door o.a.: 

 Afnemende maatschappelijke acceptatie van ongevallen in de industrie  

 Toenemende moeite om onveilig gedrag te corrigeren 

 Internationalisering en minder eigen personeel bij aannemer bedrijven 

 Krappere arbeidsmarkt en minder competentie/ervaring bij werknemers 

 Noodzaak van meer controle op de uitvoering (qua veiligheid én kwaliteit)  

• Opdrachtgevers én opdrachtnemers moeten hierop inspelen 

• Veiligheidsniveau handhaven en liefst verbeteren – ook via de VCA!  

• Opdrachtnemers: meer veiligheid op maat en specifieke eisen voor werkplek 

• Opdrachtgevers: aanvullende eisen (nu per bedrijf) opnemen in VCA (bijv. 

toepassing LMRA en gedragsprogramma’s in de petrochemie) 
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Impressie van “Veiligheid op de werkplek”:  
een dynamisch begrip, inspelen op ontwikkelingen is vereist 

De 

veiligheidslat 

ligt hoog en 

komt steeds 

hoger te 

liggen! 
Het basisprincipe is 

positief stimuleren 

van veilig gedrag   

VCA is een 

belangrijke 

basisvereiste en 

moet bijdragen 

aan de continue 

verbetering van 

veiligheid 

Maar ook een sanctie- 

beleid ingeval van  

(bewust) overtreden van 

de veiligheidsregels 
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Ernstig Ongeval 

Letsel 

Schade 

Nearmisses 

Menselijk Gedrag 

Invloeden  

op Gedrag 

1 

3 

30 

300 - 600 

Mens 

Techniek,  Organisatie,  Persoon : 

Begrijpen van Gedrag, Management Systemen, Ergonomie 

Procedures, Organisatie van Werk, Motivatie, Vaardigheden 

Belangrijk principe daarbij:  

Menselijk gedrag is het resultaat,  

niet de oorzaak 

Incidenten 

voorkomen  

door aan de  

onderkant van de 

pyramide naar    

oplossingen 

te zoeken 

Vooruitblik op de VCA 2008 
Waarom meer aandacht gewenst voor gedrag? 
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• Een nieuwe structuur voor de VCA 2008 versie (per 1/7/2008): 

VCA*  Werkvloer vereisten 

VCA**   Bedrijven met onderaanneming  

    (VCA**= VCA* + organisatie-eisen + puntenvragen) 

VCA Petrochemie Grote aannemers in de Petrochemie (BRZO) 
  VCA Petrochemie =  VCA** + (deel puntenvragen = mustvragen)  

• VCA 2008 biedt winstmogelijkheden aan alle belanghebbende partijen 

• Meer “op maat” benadering mogelijk met duidelijke positionering van de niveau’s 

• Minder “VCA te pas en te onpas” door vragen van juiste certificaat 

• Minder administratieve lasten en meer veiligheid op de werkvloer 

• Hoger veiligheidsbewustzijn op werkvloer door LMRA (in VCA*, VCA** en VCA Petrochemie) 

• Aanvullende eisen voor grote aannemers in petrochemie i.p.v. per opdrachtgever 

(LMRA, gedragsprogramma, ketenbenadering door beoordeling/evaluatie van subcontractors,  

meer management commitment, meer systeem benadering)  

• Én het “VCA gebouw” blijft één geheel met hetzelfde doel voor iedereen: 

SAMEN ALLE ONGEVALLEN VOORKOMEN! 

   

   

 

 

Vooruitblik op de VCA 2008 
Wat zal de winst van de nieuwe VCA versie worden? 



“Welke WINST is er te behalen voor de veiligheid op de werkplek door toepassing van VCA?” 29 29 29 

•Dank voor Uw aandacht! 

•Heeft U nog vragen of opmerkingen? 

 
Indien later:  

Tel.: 010-4874415  

E-mail: ton.jeen@exxonmobil.com 

 

 

 

     Tot slot  


