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1. Algemene bedrijfsgegevens 
Bedrijfsnaam : BHK Langens Betonboringen bv 
Adres : Berghemseweg 2C 
Postcode en vestigingsplaats : 5373 KH  Herpen 
Telefoonnummer : 0486-414600 
Contactpersoon : dhr. P. Langens 
Relatienummer : 11148 
Aantal vestigingen : 1 
Aantal projecten tijdens onderzoek : 4 
Aantal operationele medewerkers : 7 
Aantal leidinggevenden : 2 
Aantal overige (administratieve) medewerkers : 1 
Aantal overige (tijdelijke) medewerkers : 0 
Totaal aantal medewerkers : 10 

 
 

2. Gegevens met betrekking tot het VGM-beheersysteem 
Beoordeling uitgevoerd aan de hand van : VCA* 2008/5.1 
Type onderzoek (audit) : Periodiek onderzoek 2 
Toepassingsgebied/scope activiteiten : Boren en zagen in steenachtige materialen. 
NACE code : F43.1 

 
 

3. Gegevens met betrekking tot de audit 
Doel : Vaststellen of de documentatie en implementatie van het VGM-

beheersysteem van BHK Langens Betonboringen bv met betrekking 
tot het toepassingsgebied in overeenstemming is met de gestelde 
eisen in VCA* 2008/5.1. 

Datum 2e periodiek onderzoek : 9 mei 2014 
Motivatie eventuele afwijking van 
voorgeschreven tijdsbesteding of auditplan 

: Er zijn geen relevante wijzigingen geweest m.b.t. de tijdsbesteding of 
het vooraf overeengekomen auditplan. 

Teamleider / auditor : Erik Kremer 

 
 
4. Ongevallenstatistieken 
 
Ongevallenstatistiek 
Laatste jaar waarvan gegevens bekend zijn: 2013 

 2011 2012 2013 

1. Totaal Aantal medewerkers (incl. tijdelijke medewerkers) 14 11 13 

2. Aantal Eigen Medewerkers 11 9 10 

3. Aantal gewerkte uren 24640 19360 22880 

4. Ongevallen met verzuim/werkverlet 0 0 0 

5. Ongevallen met dodelijke afloop (a) 0 0 0 

6. Aantal arbeidsongevallen (4+5) 0 0 0 

7. IF-frequentie (b) 0 0 0 

 
(a)  Dodelijke afloop:  overlijden binnen 30 werkdagen en het opgelopen letsel is mede oorzaak van het overlijden 
(b)  IF (Frequentie):  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 
Organisatiewijzigingen hebben zich het afgelopen jaar niet voorgedaan. De risico’s en de scope zijn gelijk gebleven. Het 
bedrijf maakt een redelijke tijd door, ondanks de economische crisis zet de directie zich in voor innovatie om zo een 
voorsprong te houden op de concurrentie. Men ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
Het VGM-beheersysteem loopt al jaren mee en is het afgelopen jaar niet gewijzigd.  
 
5.2 Samenvatting onderzoek en projectbezoek. 
Tijdens dit periodiek onderzoek zijn de verplichte registraties, toolboxen, directiebeoordeling en interne audits 
besproken en bekeken. Tevens is er een projectlocatie bezocht in Lith en is de nieuwste techniek ten aanzien van 
stofvrij werken in de bouw bekeken.   
 
Het bedrijf (h)erkent de risico’s ten aanzien van veilig en gezond werken. Het VCA-management systeem speelt hier een 
zeer belangrijke rol in. Kwartsstof is hot binnen de bouw en zeker binnen BHK Langens. De directie heeft een nieuwe 
stofzuiger in omloop met het keurmerk  A (voor acht uur achter elkaar afzuigen) van TNO, het hoogst haalbare ten 
aanzien van stofvrij afzuigen. Hiermee hoopt het bedrijf de voorsprong te houden ten opzichte van de concurrenten. 
Een intentieverklaring dat per 1 januari 2014 stofvrij gewerkt gaat worden, met hoofdaannemers zoals BAM moet er 
voor zorgen dat opdrachtgevers voor BHK Langens blijven en/ of in de toekomst bij het bedrijf aan kloppen. 
 
Ook onaangekondigde controles van SZW laten zien dat het bedrijf ruim voldoet aan de wettelijke eisen. Er zijn 
meerdere controles geweest ten aanzien van kwartsstof. De laatste controle dateert van 26-11-2013. Tijdens deze 
controle en de voorgaande controles zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 
 
Opvallend is de mate van orde en netheid. Deze is buitengewoon goed. Op de bedrijfslocatie en in de bus van de 
bezochte werknemer zag er alles zeer keurig en opgeruimd uit. De gevraagde en verplichte registraties waren zeer goed 
opgeslagen en beschikbaar.  
 
Projectbezoek: 
Er is een project bezocht in Lith. Het betrof hier een nieuwbouw woning waar een werknemer van BHK Langens sleuven 
aan het frezen was met behulp van de nieuwste stofzuigtechniek (met Keurmerk TNO: 8h/ A)) van BHK. De werknemer 
gaf een demonstratie ten aanzien van stofvrij werken. Vastgesteld is dat tijdens de werkzaamheden geen zichtbare 
kwartsstof vrijkwam en afgezogen werd. Desalniettemin werd als beheersmaatregel ten aanzien van het restrisico een 
P3 masker voorgeschreven en gedragen.  
 

De werknemer was verder goed op de hoogte van 
risico’s op de werkplek, was voorzien in voldoende 
BHV middelen op de locatie en beschikt over een 
geldig VCA –B certificaat (afgegeven op 23-09-
2008). De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn 
terplekke en worden, indien nodig, gratis verstrekt 
door de directie.   
Aandachtspunt is de veiligheidsbril. De werknemer 
gaf aan dat deze door het  werk snel beschadigt 
waardoor het zicht snel slecht wordt.  Hierdoor zet 
de werknemer de bril niet altijd op. Vaker 

verstrekken van een “goedkopere” veiligheidsbril voorkomt letsel. Dit punt dient zo snel mogelijk te worden opgepakt. 
De directie en de adviseur hebben aangegeven dit te zullen doen. 
 
Conclusie is dat het bedrijf een zeer goed werkend VCA-managementsysteem heeft en meer doet dan gevraagd bij VCA 
*.  Er zijn dan ook geen afwijkingen vastgesteld en er is een opmerking geplaatst ten aanzien van de veiligheidsbil.  
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5.3 Geïnterviewde personen (auditee) 

Naam Functie Project 

P. Langens Directeur Kantoor/ Woning Lith 

Y. Langens Administratie Kantoor 

M. Welker Adviseur Kantoor 

R. Conelissen Boorder Kantoor 

A. Van Creij Werkvoorbereider/ uitvoerder Woning Lith 

   

 
5.4 Bevindingen (afwijkingen en opmerkingen) 
Tijdens het vorige onderzoek zijn er geen afwijkingen en/of opmerkingen geplaatst. 
Bevindingen van dit onderzoek zijn aan de auditee overlegd en worden in hoofdstuk 6 van dit rapport nader toegelicht.  
 
5.5 Gebruik logo/beeldmerk 
Er is geen oneigenlijk gebruik van het certificatielogo van C+ certificering bv geconstateerd. 
 
5.6 Klachten 
Tijdens het onderzoek zijn eventuele klachten van derden m.b.t. het VGM-beheersysteem behandeld. 
 
5.7 Aandachtspunten eerstvolgend onderzoek 
Tijdens de eerstvolgende audit zal aan de volgende onderdelen extra aandacht worden besteed: 

- Gebruik veiligheidsbril. 
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6. Bevindingen 
 

1 VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEU (VGM)-BELEID EN ORGANISATIE, MANAGEMENT-
BETROKKENHEID 

1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring? 
De VGM-beleidsverklaring is ongewijzigd en is niet ouder dan drie 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.  
Veiligheidskundige ondersteuning is van toepassing geweest bij de interne audit, de directiebeoordeling en het 
periodiek volgen van de openstaande acties. 
 
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 op 27-02-2014 door de adviseur. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. 
 
De directiebeoordeling is tevens gehouden op 27-02-2014. Deze is opgesteld door de directeur en heeft de adviseur 
hierbij ondersteuning verleend.  
 
Acties zijn opgenomen in een actielijst. Deze actielijst wordt meerdere keren per jaar doorlopen door de directie en de 
adviseur 
 
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 nul ongevallen met verzuim, de acties die hieraan ten grondslag liggen zijn niet gewijzigd.  
 
Het bedrijf heeft meerdere doelstellingen opgenomen in de directiebeoordeling.  De doelstellingen leunen tegen de 
eisen van het VCA ** aan. Deze doelstellingen passen in het beleid van de organisatie en worden actief gevolgd.  
 
 

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 of van de huisvesting 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 bij de volgende medewerker: R. Cornelissen. Tijdens de 
introductie van nieuwe medewerkers wordt de LMRA (formulier 12)  besproken. Gezien de introductie van tijdelijke 
medewerkers (ten tijde van de audit voerden zij geen werkzaamheden uit voor BHK): S. Meijers (getekend op 18-02-
2014) , R.  Hissink (getekend op 20-02-2014), E. Wensink (getekend op 24-03-2014). 
 
2.4 Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en 

omgeruild?  
Er zijn geen relevante wijzigingen in de systematiek doorgevoerd. 
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Van de volgende  nieuwe (tijdelijke) medewerkers is de werkwijze m.b.t. uitgifte en ter beschikking stellen getoetst: S. 
Meijers, R.  Hissink, E. Wensink, T. Bergervoet en F. van Breugel. 
 
OPM: Tijdens het projectbezoek is vastgesteld (door de eigen medewerker) dat de veiligheidsbril onvoldoende zicht 
heeft (door rondspattend puin bij het boren) en daarom niet meer wordt gedragen. Gezien de beschadigingen op de bril 
is het nut van het dragen geen discussie. De bril moet vaker worden vervangen. De directie heeft aangegeven dit te 
doen.  
 
 
 

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. 
Gezien bij de volgende nieuwe (tijdelijke) medewerkers dat zij voldoen aan deze functie-eisen: S. Meijers, R.  Hissink, E. 
Wensink, T. Bergervoet en F. van Breugel. 
 
3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat “Basisveiligheid VCA”? 
Er zijn sinds het vorige onderzoek geen nieuwe operationele medewerkers onderzoek in dienst getreden of 
ingeschakeld. 
Van de volgende  nieuwe operationele medewerkers is de beschikking over een geldig certificaat “Basisveiligheid VCA” 
getoetst: S. Meijers (geldig tot 27-01-2021), R.  Hissink (geldig tot 11-06-2023), E. Wensink (geldig tot 17-01-2018), T. 
Bergervoet (geldig tot 13-01-2020) en F. van Breugel (geldig tot 29-08-2016). 
 
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. 
 
3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie?  
De werkwijze m.b.t. voorlichting en instructie is ongewijzigd. Er zijn diverse toolboxen gehouden door de directeur. De 
onderwerpen zijn afgestemd op de praktijk. Presentielijsten zijn gezien.  
 
Toolboxen: 

- 25-04-2013. Elektrisch handgereedschap 
- 12-07-2013. Zagen, frezen en boren 
- 27-09-2013. Ongevallen 
- 20-12-2013. Kwartsstof (o.a. ondertekenen van intentieverklaring met hoofdaannemers dat per 1 januari 2014 

stofvrij wordt gewerkt besproken) 
 
Van de volgende  nieuwe operationele medewerkers is de VGM-voorlichting bij de indiensttreding of eerste 
inschakeling getoetst: S. Meijers (getekend op 18-02-2014) , R. Hissink (getekend op 20-02-2014), E. Wensink (getekend 
op 24-03-2014). 
 
De volgende documenten zijn besproken en ondertekend door de medewerkers: 

- Formulier 8 (taakomschrijving boorder), formulier 9 (VGM-instructie), formulier 12 (LMRA) en formulier 24 
(ontvangst PBM) 

 
 
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. 
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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 is tijdens de bedrijfsrondgang en projectbezoek 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. 
 
 

 

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.  
 
 
 

7 VOORBEREIDING OP NOODSITUATIES 

7.1 Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?   
Op de bedrijfs- en projectlocatie 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. De volgende 
medewerkers hebben de BHV-training gevolgd: 

- P.Jagers (24-02-2014) 
- Y. Langers (05-12-2013) 

 
 
 

8 VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEU INSPECTIES 

8.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?  
Er zijn in 2013  maandelijks werkplekinspecties uitgevoerd door P.Langers en A.de Crey. Gezien zijn de 
inspectieverslagen met datum 21-08-2013, 12-09-2013, 23-01-2014, 19-02-2014, 18-03-2014 en 11-04-2014 en de 
opvolging van de bevindingen. 
 
 
 

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 werd 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 uitnodigingen voor het PMO worden verzorgd door de Stichting Arbouw. De onderzoeken werden uitgevoerd door 
een erkende arbodienst. Gezien is de lijst van deelnemers  met datum 09-10-2013 en 26-02-2014. 
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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.  
 
 
10.2 Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?  
Gezien is de keuringsystematiek. Geen wijzigingen. Keuringsbewijzen gezien van elektrisch gereedschap, stofzuigers, 
ladders, trappen, steigers en haspsels .  
Op de bedrijfslocatie en projectlocatie diverse arbeidsmiddelen gezien. Deze waren in goede staat, voorzien van een 
juiste identificatie van de vervaldatum keuring/onderhoud.  
 
Patmeter is gekalibreerd op 26-03-2014. Keuringen van de elektrische arbeidsmiddelen en klimmaterieel gebeurd door 
de heer Jagers.  
 
    
 

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 werden 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. 
 



 
Rapport periodiek onderzoek 2   VCA* 2008/5.1 
 

 

Datum onderzoek: 9 mei 2014  bladzijde 10 van 10 

 

 

7. Autorisatie 
Om voor certificering volgens VCA* 2008/5.1 blijvend in aanmerking te komen dient er aan de volgende criteria te 
worden voldaan: 

 

Criteria 
 

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. Review door de VCA Coördinator is niet noodzakelijk/gewenst. 

 
 

 Teamleider / auditor 

Naam Erik Kremer 

Datum rapport 09-05-2014 

Handtekening 

 
 
 


