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Samenwerking SSVV en SWB: een veilig alternatief
16112012  De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV, eigenaar van het VCA
Systeem) en de Stichting Start, Werk & Blijf veilig (SWB) hebben zich, in een
intentieverklaring, tot doel gesteld om een veiligheidszorgsysteem te ontwikkelen voor
organisaties waarvoor VCA niet bedoeld is.
Het veiligheidszorgsysteem van SWB richt zich op organisaties met medewerkers die
ingezet worden voor laagrisicovolle werkzaamheden. Het VCA systeem blijft zich richten
op de risicovolle werkzaamheden of werkzaamheden in een risicovolle omgeving. SWB
gaat zich vooral richten op het op maat en naar vermogen diplomeren van medewerkers
en leerlingen met afstand tot de arbeidsmarkt om laag risicovol werk te verrichten. Deze
diploma’s zullen passen binnen een certificatieschema voor de bedrijven waarmee
geborgd wordt dat de SWB gediplomeerden uitsluitend die werkzaamheden uitvoeren
waarvoor zij opgeleid en gediplomeerd zijn en deze werkzaamheden onder toezicht
uitgevoerd worden.
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Na het succesvol uitwerken van het nieuwe veiligheidszorgsysteem zal de SSVV dit
nieuwe zorgsysteem aanbevelen bij die sectoren en bedrijven (onder andere binnen het
onderwijs en de Sociale Werkvoorziening) waarvoor VCA niet bedoeld is. De
samenwerking tussen SSVV en SWB bevordert tevens dat opdrachtgevers die
laagrisicovolle werkzaamheden uitbesteden een gedegen en betrouwbaar alternatief
geboden wordt. Beide organisaties willen bevorderen dat de doelgroepen van SWB
grotere kansen krijgen op de arbeidsmarkt daar waar de VCA eis een onnodige,
drempelverhogende factor is.
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Van links naar rechts: dhr. Hillen (algemeen directeur SSVV), dhr. Jeen ( voorzitter
Centraal College van Deskundigen), dhr. Oosting (algemeen directeur SWB) en dhr. Podt
(beoogd lid Raad van Toezicht Stichting SWB i.o.)
Heeft u vragen?
U kunt ze stellen aan de commissievoorzitters van beide organisaties:
SSVV: Willem Wagemakers, 070 3378757
SWB: Ronald Kuijn, 0593 540303
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