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Geachte opdrachtnemer,

Sinds enkele jaren werkt AEB met het algemene VGM plan voor de onderhoudstops en
revisies. In dit algemene VGM plan worden de algemene risico’s beschreven die bij het
werken bij AEB van toepassing kunnen zijn. Met dit VGM plan brengen wij u dus op de
hoogte van de algemene risico’s en de maatregelen die wij getroffen hebben om de risico’s
tot een minimum te beperken. Bovendien wordt aangegeven hoe de communicatie is
ingericht en wat wij van u, als partner in genoemde projecten, verwachten op het gebied van
samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid. Want veilig en gezond werken
is een gezamenlijke inspanning waarin onze aannemers ook een duidelijk rol hebben. Dit
uitgangspunt wordt duidelijk beschreven in het VGM plan dat wij voor elke onderhoudstop
en revisie opstellen. Na elke onderhoudstop en revisie wordt het algemene VGM plan
opnieuw beoordeeld en aangepast.
Naast het VGM plan voor de onderhoudstop stelt AEB een format voor een VGM-deelplan
op. Dit VGM-deelplan bevat voor een deel dezelfde informatie als het algemene VGM-plan
van de onderhoudstop. Het VGM-deelplan wordt als een soort blanco aan alle aannemers
gezonden. De aannemers vullen dit VGM-deelplan aan zodat er voor elke aannemer een
uniek document ontstaat. Op basis van onze ervaringen van de laatste revisies kunnen wij
zeggen dat er een inhoudelijke kwaliteitsslag is uitgevoerd. Steeds meer aannemers vullen
het VGM-plan aan en houden daarbij rekening met de specifieke risico’s die ontstaan bij de
werkzaamheden die de aannemers verrichten. Er zijn ook aannemers die naast het VGMdeelplan één of meerdere Taak risico analyse(s) en/of Risico Inventarisatie en –Evaluatie
ter beschikking stellen.
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Toch denken wij dat er verdere verbetering van de VGM-deelplannen mogelijk is door deze
zo specifiek mogelijk te maken. Daarvoor hebben wij deze toelichting gemaakt. Bovendien
zal deze toelichting ervoor kunnen zorgen dat uw VGM-deelplan sneller kan worden
goedgekeurd en dat scheelt tijd en geld. Bovendien heeft elk VGM-deelplan ook juridisch
doel. Als tijdens een controle door de ISZW blijkt dat een VGM-deelplan niet compleet is,
kan voor ons en voor de aannemer consequenties hebben.
Werkzaamheden aannemers
Bij elke onderhoudshoudstop of blokstop wordt voor aanvang van de werkzaamheden
zoveel als mogelijk beoordeeld welke werkzaamheden er per aannemer moeten worden
uitgevoerd. Een deel van de (extra) werkzaamheden worden pas duidelijk na inspectie en
beoordeling door de coördinatoren van de (deel) projecten.
Nadat de scope van de deelprojecten vastgesteld is wordt deze uitgewerkt in werkkaarten. In
een werkkaart is een work break down gemaakt van deelactiviteiten welke nodig zijn om een
specifieke activiteit uit te voeren. De deelactiviteiten geven tevens de volgordelijkheid aan van
de werkzaamheden welke een basis zijn voor de planning. In een taakkaart worden op
detailniveau alle werkzaamheden als individuele activiteit beschreven inclusief hold- en
witnesspoints. Deze taakkaarten worden door de aannemers opgesteld. Per activiteit wordt op
de taakkaart aangegeven wat de middelen, doorlooptijd, aanvulling en materialen zijn.
Alle bovengenoemde werkzaamheden worden samengevoegd tot werkpakketten en maken
onderdeel uit van een aanvraag tot een offerte.
Over het algemeen is de omvang van de werkzaamheden die uw bedrijf gaat verrichten dus
bekend. Aan deze werkzaamheden zijn risico’s verbonden. Deze werkzaamheden moeten
de basis zijn van uw VGM-deelplan. Vanuit deze werkzaamheden moet u de risico’s
beoordelen en afdoende beheersmaatregelen formulieren. Een deel van deze risico’s
hebben wij al in het format van het VGM-deelplan opgenomen. Natuurlijk hoeven deze
risico’s niet van toepassing te zijn op de werkzaamheden die u voor AEB gaat verrichten.
Deze, voor u niet relevante risico’s, moet u dus uit het VGM-deelplan verwijderen. Een
ander belangrijk deel moet u echter zelf toevoegen, dat deel is dus afhankelijk van de
specifieke risico’s van de werkzaamheden die uw bedrijf bij AEB gaat verrichten.
Uw VGM-deelplan, de TRA’s en de RIE zijn de basis voor de aanvraag van
werkvergunningen van uw bedrijf. Indien uw voorman door AEB is geautoriseerd om
werkvergunningen aan te vragen dan zal hij de genoemde documenten moeten gebruiken
om de werkvergunning in te vullen. Dit voorkomt ad-hoc beslissingen waarbij niet alle
risico’s en beheersmaatregelen op de werkvergunning worden weergegeven.
Het invullen van het VGM plan
Zoals u van ons gewend bent hebben op diverse plaatsen in het VGM deelplan aangegeven
wat de bedoeling is en wat van u verwacht wordt. Ter plaatse is dan in het <rood>
aangegeven waar en wat u moet invullen. Daar zitten gegevens bij over de
(onder)aannemers, namen en telefoonnummers van contactpersonen, maar ook gegevens
over de werkzaamheden die u als aannemer gaat uitvoeren. Nieuw in deze uitgave zijn
echter de verplichte velden. Deze zijn, naast de rode tekst, voorzien van een *. Het concept
VGM-deelplan zal daarop ook beoordeeld worden.
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Zoals hierboven al eerder aangegeven zijn wellicht niet alle risico’s, die zijn opgenomen in
het format van het VGM-deelplan dat u van ons heeft ontvangen, van toepassing op uw
werkzaamheden. Deze risico’s moet u daarom verwijderen. Soms zal dat een hele tabel
zijn, maar meestal slechts een of meerdere rijen.
Als uw VGM-deelplan gereed heeft is het de bedoeling dat u alle rode tekst verwijdert want
vaak geeft de rode tekst alleen een richting aan. Na het invullen van de informatie die de
rode tekst namelijk overbodig.
Beoordeling VGM-deelplan
Het door opgestelde VGM-deelplan kunt u mailen aan erik.walbeek@aebamsterdam.nl.
Hij zal het VGM-deelplan beoordelen. Daarbij wordt vooral gekeken naar:
 invulling van de verplichte velden, gemarkeerd met *,
 of uw specifieke werkzaamheden, risico’s en beheersmaatregelen compleet zijn,
 of de standaardtabellen op de juiste wijze zijn aangepast
 of u alle rode tekst hebt verwijderd.
Pas als het gehele plan in orde is zal het worden goedgekeurd. Zonder een goedgekeurd
VGM-deelplan kunt u niet beginnen met uw werkzaamheden. Dat is de reden waarom wij
alle informatie ruim een maand voor de start van de blokstop aan u ter beschikking stellen.
Wij wensen u een prettige , veilige en gezonde revisie en blokstop toe.

Met vriendelijke groet,
Alfons Sprengers
Adviseur SHEQ
AEB Amsterdam
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