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1.

Algemene bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en vestigingsplaats
Telefoonnummer
Contactpersoon
Relatienummer
Aantal vestigingen
Aantal gelijktijdige projecten
Aantal eigen operationele medewerkers
Aantal tijdelijke operationele medewerkers
Aantal leidinggevenden aan operationele
medewerkers
Aantal overige (administratieve) medewerkers
Aantal overige (tijdelijke) medewerkers
Totaal aantal medewerkers

2.

:
:
:
:
:

:
:
:

1
0
15

VCA* 2008/5.1
Periodiek onderzoek 2
8 mei 2017
Boren en zagen in steenachtige materialen.
F43.1

Gegevens met betrekking tot de audit

Doel

:

Motivatie eventuele afwijking van
voorgeschreven tijdsbesteding of auditplan
Teamleider / auditor

:

4.

BHK Langens Betonboringen bv
Berghemseweg 2C
5373 KH Herpen
0486-414600
dhr. P.
11148
1
4
7
3
4

Gegevens met betrekking tot het VGM-beheersysteem

Beoordeling uitgevoerd aan de hand van
Type onderzoek (audit)
Datum 2e periodiek onderzoek
Toepassingsgebied/scope activiteiten
NACE code

3.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:

Vaststellen of de documentatie en implementatie van het VGMbeheersysteem van BHK Langens Betonboringen bv met betrekking
tot het toepassingsgebied in overeenstemming is met de gestelde
eisen in VCA* 2008/5.1.
Er zijn geen relevante wijzigingen geweest m.b.t. de tijdsbesteding of
het vooraf overeengekomen auditplan.
Richard van Abeelen

Ongevallenstatistieken

Ongevallenstatistiek
Laatste jaar waarvan gegevens bekend zijn: 2016
1. Totaal Aantal medewerkers (incl. tijdelijke medewerkers)
2. Aantal Eigen Medewerkers
3. Aantal gewerkte uren

2016
15
8
24.000

4. Ongevallen met verzuim/werkverlet

0

5. Ongevallen met dodelijke afloop (a)

0

6. Aantal arbeidsongevallen (4+5)

0

7. IF-frequentie (b)

0

(a) Dodelijke afloop:
(b) IF (Frequentie):

Datum onderzoek: 8 mei 2017

overlijden binnen 30 werkdagen en het opgelopen letsel is mede oorzaak van het overlijden
aantal ongevallen met verzuim/werkverlet (4+5) x 1.000.000
aantal gewerkte uren (2)
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5.

Samenvatting van de auditresultaten

5.1
Beschrijving/wijzigingen van bedrijf, organisatie, VGM beheersysteem, risico’s en scope
Vorige jaar was er nog sprake van een gebouw wat aan de andere kant van de brug zat en onlangs is het nieuwe
kantoorpand betrokken, voor de brug.
Een mooi gebouw met tevens een magazijn opslagruimte. Ruim bemeten en zeer degelijk. Verder zijn er het afgelopen
jaar wisselingen geweest in het
Personeelsbestand enige mensen zijn gegaan en er zijn 2 nieuwe medewerkers aangenomen

5.2
Samenvatting onderzoek en projectbezoek(en)
De organisatie beschikt over een zeer goed systeem, waarin de directeur uitermate goed alles weet te vinden, hij laat
zich bijstaan door een extern
Adviseur. Qua systeem en documentatie uitermate goed op orde. Het projectbezoek heeft plaats gevonden Te Drunen
aan de Cees van Dalfsenweg.
Hier waren 2 medewerkers bezig met het trekken van sleuven en gaten boren (stopcontacten) Hoofdaannemer was de
Firma Hendriks uit Oss. Betrof nieuwbouw van een 65 tal woningen.

5.3

Geïnterviewde personen (auditee)

Naam

Functie

Project

P. langens

Directeur

M. Wecker

Extern adviseur

I. van Vliet

Uitvoerende op project

X

S. Hurkens

Uitvoerende op project

X

5.4
Bevindingen (afwijkingen en opmerkingen)
De bevindingen van het vorige onderzoek zijn reeds eerder geverifieerd, maar waren niet aan de orde
5.5
Gebruik logo/beeldmerk
Men maakt geen gebruik van het logo van C-Plus
5.6
Klachten
Tijdens het onderzoek zijn eventuele klachten van derden m.b.t. het VGM-beheersysteem behandeld echter deze waren
niet aan de orde.
5.7
Aandachtspunten eerstvolgend onderzoek
Tijdens de eerstvolgende audit zal aan de volgende onderdelen extra aandacht worden besteed: De beheersing van de
documentatie door de nieuwe VGM functionaris de heer Langens wil het rustiger aan gaan doen en draagt dit ook over

Datum onderzoek: 8 mei 2017
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6.

Bevindingen

1

VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEU (VGM)-BELEID EN ORGANISATIE, MANAGEMENTBETROKKENHEID

1.1
Heeft het bedrijf een VGM beleidsverklaring?
De VGM beleidsverklaring is ongewijzigd en is niet ouder dan 3 jaar. Er is geen noodzaak geweest tot een aanpassing
van de VGM beleidsverklaring.
1.2
Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?
De VGM functionaris is dezelfde medewerker als tijdens het vorige onderzoek, de heer langens
Er is geen behoefte of noodzaak geweest tot het inschakelen van een veiligheidskundige.
1.6
Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA eisen?
De directie is aantoonbaar direct betrokken geweest bij de beoordeling op het voldoen aan de VCA eisen. Er is een
interne audit uitgevoerd door de adviseur. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd.
Interne audit en directiebeoordeling hebben plaats gevonden op 31-01- 2017
1.7
Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF verzuimongevallen?
De doelstelling met betrekking tot de IF is opgenomen in de directiebeoordeling.
Doelstelling is 0 ongevallen met verzuim, een realistische doelstelling daar er zich tot op heden nog geen ongevallen
hebben voorgedaan

2

VOORKOMING VAN INCIDENTEN DOOR RISICOBEHEERSING M.B.T. DE DOOR HET BEDRIJF UIT TE
VOEREN WERKZAAMHEDEN.

2.1
Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM risico-inventarisatie en -evaluatie?
De VGM risico-inventarisatie en -evaluatie is nog actueel en van toepassing op de tijdens het certificeringonderzoek
vastgestelde functies.
Er zijn geen wijzigingen geweest in de activiteiten, stand der techniek en er hebben geen ongevallen met verzuim
plaatsgevonden waardoor een update nodig wordt geacht.

2.2
Vinden taakrisicoanalyses plaats?
Er zijn het afgelopen jaar geen TRA’s uitgevoerd. Er hebben zich geen ongevallen, werkzaamheden of situaties
voorgedaan waarvoor een TRA dient te worden opgesteld.
2.3
Worden LMRA’s uitgevoerd vóór aanvang van werkzaamheden?
LMRA’s worden consequent uitgevoerd. De werkwijze en instructie bleven ongewijzigd.
In de praktijk getoetst tijdens het bezoek aan de projectlocatie(s) bij de volgende medewerker(s): I van Vliet en S.
Hurkens
2.4

Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en
omgeruild?
Er zijn geen relevante wijzigingen in de systematiek doorgevoerd.
Er zijn sinds het vorige onderzoek 2 nieuwe medewerkers in dienst getreden.
Van de volgende nieuwe medewerkers is de werkwijze m.b.t. uitgifte en ter beschikking stellen getoetst: de heren
Randani en van der Zwaan

3

OPLEIDING, VOORLICHTING EN INSTRUCTIE

3.1

Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren
werkzaamheden?
Er zijn geen wijzigingen van de vak- en opleidingseisen per functie.
Momenteel bestaan er geen opleidingen binnen de branche derhalve training on the job

Datum onderzoek: 8 mei 2017
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3.2
Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat “Basisveiligheid VCA”?
Er zijn sinds het vorige onderzoek 2 nieuwe operationele medewerkers onderzoek in dienst getreden
Van de volgende nieuwe operationele medewerkers is de beschikking over een geldig certificaat “Basisveiligheid VCA”
getoetst: De heer Randani geldig tot 19-04-2023 en de heer van der Zwaan 28-09-2026

3.3

Hebben alle operationeel leidinggevenden een diploma, attest of certificaat “Veiligheid voor Operationeel
Leidinggevenden VCA”?
Er zijn sinds het vorige onderzoek geen nieuwe leidinggevenden in dienst getreden of ingeschakeld.
3.4

Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te
voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving?
De SSVV Opleidingengids is niet van toepassing.
Er zijn geen wijzigingen van de specifieke opleiding- en ervaringseisen.
3.5
Bestaat er een bedrijfseigen VGM voorlichting en -instructie?
De werkwijze m.b.t. voorlichting en instructie is ongewijzigd.
Er zijn sinds het vorige onderzoek 2 nieuwe operationele medewerkers dienst getreden of ingeschakeld.
Van de volgende nieuwe operationele medewerkers is de VGM voorlichting bij de indiensttreding of eerste inschakeling
getoetst: de heren Randani en van der Zwaan
3.6

Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheren en invullen van het veiligheidspaspoort, indien
een veiligheidspaspoort wordt gebruikt?
Veiligheidspaspoorten worden niet gebruikt. Een procedure is niet nodig.
3.7
Vindt communicatie over VGM plaats zonder taalbelemmeringen?
De communicatie over VGM aspecten vindt plaats in de Nederlandse taal. Communicatie vindt plaats zonder
taalbelemmeringen. Dit tijdens de bedrijfsrondgang en bezoek(en) aan projecten geconstateerd.
3.8

Hebben de medewerkers kennis van de interne regels / procedures van de opdrachtgevers , waar zij te werk
zijn gesteld, voor zover dit expliciet en gespecificeerd wordt gevraagd en beschikbaar gesteld door
opdrachtgevers?
Opdrachtgevers hebben tot op heden geen eisen m.b.t. interne regels of procedures opgelegd. Eventueel kan er sprake
zijn van poorttraining

6

MILIEUZORG

6.1

Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van
bodemverontreiniging en op afvalstoffen?
Er zijn geen relevante wijzigingen m.b.t. milieurisico’s vastgesteld. De inventarisatie van de milieurisico’s is nog actueel
en van toepassing.
Opmerking preventief tanken aan de overkant van de straat op het lekken van Diesel te voorkomen klein

7

VOORBEREIDING OP NOODSITUATIES

7.1
Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?
Op de bedrijfs- en projectlocatie(s) zijn noodplannen/alarmkaarten aanwezig, de werkwijze is bekend bij de
medewerkers (onderdeel van VGM-instructie en voorlichting). Er zijn voldoende blus- en EHBO middelen beschikbaar.
Keuringen eveneens mei 2018

8

VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEU INSPECTIES

8.1

Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?

Datum onderzoek: 8 mei 2017
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Er zijn in 2015 maandelijks werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevende en de directeur, het
afgelopen jaar zijn er voldoende uitgevoerd

9

BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG

9.1

Worden medewerkers voor specifieke functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken mede op
basis van geïnventariseerde risico’s (zie vraag 2.1) beoordeeld op medische geschiktheid?
De procedure is niet gewijzigd. Er zijn geen functies of werkzaamheden waarvoor medische geschiktheid aantoonbaar
moet zijn.

9.2

Ligt voor wat blootstellingsrisico’s vast, voor welke functies werknemers periodiek een medisch onderzoek
moeten ondergaan?
De werkwijze bleef ongewijzigd evenals het PMO advies. Het PMO is voor het laatst aangeboden in 2016 – waarin 3
personen werden opgeroepen door Volandis, in de praktijk maakt er niemand gebruik van – Arbodienst, Arbo - unie

10

AANSCHAF EN KEURING VAN MATERIALEN, MATERIEEL/MIDDELEN

10.1
Worden VGM verantwoorde materialen, materieel/middelen en PBM aangeschaft?
Geen wijzigingen in werkwijze. De lijst met VGM specificaties is nog actueel. Echter beperkt zich tot CE en de
gebruiksaanwijzing
10.2
Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?
Gezien is de keuringsystematiek. Geen wijzigingen.
Op de bedrijfslocatie en projectlocatie(s) diverse arbeidsmiddelen gezien. Deze waren in goede staat en voorzien van
een juiste identificatie van de vervaldatum keuring/onderhoud. Tot mei 2018

12

MELDING, REGISTRATIE EN ONDERZOEK VAN INCIDENTEN

12.1

Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en
zonder verzuim?
De procedure en werkwijze zijn niet gewijzigd. Er hebben zich het afgelopen jaar geen ongevallen voorgedaan en er
werden geen incidenten of gevaarlijke situaties gemeld.

12.2
Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim?
Er hebben zich het afgelopen jaar geen ongevallen voorgedaan. Zie 12.1.

Datum onderzoek: 8 mei 2017
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7.

Autorisatie

Om blijvend voor certificering volgens VCA* 2008/5.1 in aanmerking te komen, dient er aan het volgende criterium te
worden voldaan:
Criterium

Resultaat

Alle mustvragen positief beantwoord

JA

BHK Langens Betonboringen bv voldoet aan de eisen zoals gesteld in de VCA* 2008/5.1. Continuering van het
certificaat wordt geadviseerd.

Teamleider / auditor
Naam

Richard van Abeelen

Datum rapport

08-05-2017

Handtekening

R. van Abeelen

Datum onderzoek: 8 mei 2017
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