Professionals
op elke hoogte

VCA Petrochemie
Veiligheid: winst
voor alle betrokken
partijen
Begin 2011 heeft Debru Hoogwerk de Veiligheids
Certificering Aannemers (VCA) Petrochemie behaald.
Organisaties die VCA-gecertificeerd zijn stellen
hoge eisen aan de aspecten veiligheid, gezondheid,
welzijn en milieu. VCA Petrochemie is hierbij het
striktste certificaat in zijn soort. Debru is één van
de eerste bedrijven van de hoogwerkbranche die
deze certificering heeft behaald, als aanvulling op
hun jarenlange certificeringen vanuit ISO, VCA* en
lidmaatschap van de IPAF.
VCA Petrochemie, ook wel VCA-P genoemd, is
gericht op directe beheersing van VGM-aspecten in de
petrochemie tijdens werkzaamheden op de werkvloer,
op de VGM-structuur en op specifieke aanvullende
eisen.

Hoogwerkplan
Een hoogwerkplan
(m.b.v. 3D CADtekeningen) kan
gemaakt worden om
goed voorbereid te zijn
wanneer er mensen en
materiaal op hoogte
moeten zijn.
Veiligheid
In praktijk betekent
dit: instructies, goed
materieel en constante
opleiding. Alle
hoogwerkers van Debru

Hoogwerk BV zijn
bijvoorbeeld standaard
uitgerust met een
vonkenvanger.
Brandwerende kleding
Het dragen van
brandwerende
kleding behoort tot de
basisuitrus-ting van onze
bedieningsmannen.
Dubbele bemanning
Indien gewenst dragen
wij zorg voor een extra
hoogwerkermachinist.

24/7 bereikbaar
De werkwijze van
Debru Hoogwerk is
gericht op een directe
beheersing van VGMaspecten. Daarom
is onze organisatie
en bemanning 24/7
bereikbaar.
ATEX-gecertificeerde
communicatie
Onze bemanning werkt
veiligheidsbewust en
met gecertificeerde
communicatiemedia

Veiligheid hoog in het vaandel
Voor Debru Hoogwerk is veiligheid al sinds jaren
een belangrijk aspect van de werkwijze. Wij zijn
dan ook al lange tijd een gerenommeerde partner
vooruitdagende werken op grote hoogte. Natuurlijk
werkten we al jaren met veiligheidsprocedures;
de veiligheid op en rondom de werkplaats is voor
alle betrokkenen van groot belang. In praktijk
betekent dit werken met veiligheidsinstructie,
bereikbaarheidsplannen en constante opleiding.
Nu heeft Debru Hoogwerk ook voor de overige
punten maatregelen getroffen ter voorkoming van
persoonlijk letsel, materiële schade en onveilige
situaties. Bijvoorbeeld met werkplek-inspecties en
toolbox meetings.
De winst voor alle betrokken partijen
VCA Petrochemie richt zich vooral op
de volgende gebieden:
• ketenaansprakelijkheid;
• borgen van de VCA-eisen op de
werkvloer bij onderaanneming;
• gestructureerde selectie en
beoordeling van onderaannemers;
• gedragsprogramma;
• risico-onderkenning door middel
van Last Minute Risk Analysis (LMRA);
• start Werk Analyse.
3D Hoogwerkplan
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waardoor goed overleg
altijd gefaciliteerd wordt.
LMRA
Het uitvoeren van een
LMRA valt onder de
standaard werkwijze van
Debru Hoogwerk.
V&G deelplan
Voor elke werkzaamheid
valt het aanleveren van
een V&G deelplan binnen
het dienstenpakket.

