
Communicatie introductie nieuwe logo's VCA/VCO/VCU 
 
--- PERSBERICHT --- 
 

Nieuwe logo's voor VCA, VCO en VCU 
 
VCA, VCO en VCU hebben nieuwe logo's gekregen. De nieuwe logo's vervangen de oude logo's, die nu ruim 
20 jaar in gebruik zijn. In dit persbericht vertellen we over de overgang naar de nieuwe situatie, de 
aanleiding voor de nieuwe logo's, de spelregels voor gebruik en de beschikbaarstelling. 
 
Van oud naar nieuw 
De oude logo's worden de komende tijd uitgefaseerd. Deze worden nu nog gebruikt op bijvoorbeeld VCA-
diploma's en -certificaten en bedrijfsmiddelen van gecertificeerde bedrijven, zoals websites en bedrijfsauto's. 
Gebruikers moeten de oude logo's vervangen door de nieuwe logo's. We raden aan dit te doen op het moment 
dat een bedrijfsmiddel aan vervanging toe is, om onnodige kosten te voorkomen. De oude logo's blijven geldig 
tot 2028, maar het gebruik hiervan wordt niet langer ondersteund. 
 
Waarom nieuwe logo's? 
Aanleiding voor de nieuwe logo's is de nieuwe huisstijl van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), 
de eigenaar van het VCA-systeem. Door één stijl te gebruiken voor de SSVV en VCA/VCO/VCU, wordt duidelijk 
dat eigenaar en systeem bij elkaar horen. De V (het 'vinkje') uit het nieuwe SSVV-logo komt achter de 
afkortingen van de drie checklists te staan. Zo laten we zien dat VCA, VCO en VCU 'powered by SSVV' zijn. 

    
Het nieuwe VCA-logo Het nieuwe VCO-logo Het nieuwe VCU-logo Het nieuwe SSVV-logo 

 
Wie mogen de nieuwe logo's gebruiken en voor welk doel? 
De merken VCA, VCO en VCU en de bijbehorende logo's zijn geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de 
Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit betekent dat niet iedereen de logo's zomaar mag gebruiken. De volgende 
regels gelden: 

 Gecertificeerde bedrijven mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om (potentiële) 
opdrachtgevers en relaties te laten zien dat zij VCA-, VCO- of VCU-gecertificeerd zijn. 

 Erkende opleiders mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om (potentiële) 
cursisten en relaties te laten zien dat zij door de SSVV erkende opleidingen aanbieden. Zij mogen het 
logo ook gebruiken op de diploma's en getuigschriften die zij uitreiken. 

 Erkende examencentra mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om (potentiële) 
kandidaten en relaties te laten zien dat zij door de SSVV erkende examens aanbieden. Zij mogen het 
logo ook gebruiken op de diploma's die zij uitreiken. 

 Erkende certificatie-instellingen mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om 
(potentiële) opdrachtgevers en relaties te laten zien dat zij door de SSVV erkende certificering 
aanbieden. Zij mogen het logo ook gebruiken op de certificaten die zij uitreiken. 

 Internationale zusterorganisaties waarmee de SSVV een samenwerkingsovereenkomst heeft en die 
het VCA-schema 1-op-1 gebruiken, moeten het logo gebruiken. Internationale zusterorganisaties 
waarvoor dit niet het geval is, mogen het logo niet gebruiken. 

 Anderen mogen het logo alleen voor niet-commerciële doelen gebruiken. Uitzonderingen hierop zijn 
alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de SSVV. 

 
Hoe moeten de nieuwe logo's worden gebruikt? 
De logo's mogen - op de grootte na - niet worden aangepast (bijvoorbeeld aan eigen huisstijlen). Voor gebruik 
op donkere ondergronden is van ieder logo een diapositieve variant beschikbaar. Op deze manier willen we 
een wildgroei aan allerlei logovarianten - zoals bij de oude logo's het geval was - voorkomen. 
 
Waar kan ik de nieuwe logo's vinden? 



De nieuwe logo's zijn samen met de spelregels voor het gebruik te vinden op 
https://www.vca.nl/producten/diensten/vca/gebruik-van-het-logo. Per checklist (VCA, VCO, VCU) is een gratis 
logoset beschikbaar, met daarin het logo in de volgende bestandsformaten: 

 .AI (Adobe Illustrator). 

 .EPS (Encapsulated PostScript). 

 .PNG (Portable Network Graphics). 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over (het gebruik van) de nieuwe logo's kunt u contact opnemen met de SSVV via 
info@ssvv.nl of 070-3378755. 
 
--- TWEETS --- 
 
@SSVV introduceert nieuwe logo's voor #VCA, #VCO en #VCU. Lees meer op http://bit.ly/2Bd3g5F 
 
Gebruikt u het #VCA logo op uw website, auto of een ander bedrijfsmiddel? Vervang dit dan door het nieuwe 
VCA-logo. http://bit.ly/2Bd3g5F 
 
Laat opdrachtgevers en relaties met het nieuwe VCA-logo zien dat u #VCA gecertificeerd bent. Download de 
logoset op http://bit.ly/2l1GDeb 
 
Laat opdrachtnemers en relaties met het nieuwe VCO-logo zien dat u #VCO gecertificeerd bent. Download de 
logoset op http://bit.ly/2l1GDeb 
 
Laat opdrachtgevers en kandidaten met het nieuwe VCU-logo zien dat u #VCU gecertificeerd bent. Download 
de logoset op http://bit.ly/2l1GDeb 
 
Bent u een door de #SSVV erkende opleider? Laat het zien met het nieuwe #VCA logo. Download de logoset op 
http://bit.ly/2l1GDeb 
 
Bent u een door de #SSVV erkend examencentrum? Laat het zien met het nieuwe #VCA logo. Download de 
logoset op http://bit.ly/2l1GDeb 
 
Bent u een door de #SSVV erkende certificatie-instelling? Laat het zien met het nieuwe #VCA logo. Download 
de logoset op http://bit.ly/2l1GDeb 
 
Wilt u weten of u het nieuwe #VCA logo mag gebruiken en voor welk doel? Check het op http://bit.ly/2l1GDeb 
 
--- Q&A'S --- 
 
Wie mogen de nieuwe logo's gebruiken? 
 
De nieuwe logo's mogen worden gebruikt door VCA-, VCO- of VCU-gecertificeerde bedrijven, door de SSVV 
erkende opleiders, examencentra en certificatie-instellingen en internationale zusterorganisaties waarmee de 
SSVV een samenwerkingsverband heeft en die het VCA-schema 1-op-1 gebruiken. 
 
Ik ben zzp'er en heb een VCA-diploma. Mag ik het VCA-logo gebruiken? 
 
Nee. Als zzp'er kunt u niet zoals een regulier bedrijf VCA-gecertificeerd worden. Dit komt doordat u geen 
personeel, onderaannemers of uitzendkrachten heeft. U mag het VCA-logo daarom niet gebruiken. 
 
Wanneer moet ik het oude logo vervangen? 
 
U mag het oude logo op ieder moment vervangen. We adviseren dit te doen aan het einde van de economische 
levensduur van een middel of uiting. Heeft u bijvoorbeeld het oude VCA-logo op uw briefpapier staan, dan gaat 
u het nieuwe logo gebruiken op het moment dat u toe bent aan nieuw briefpapier. Zo voorkomt u onnodige 
kosten. 
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Wat verstaan jullie onder gebruik voor promotionele doeleinden? 
 
Hieronder valt gebruik van het logo op middelen (zoals uw website, bedrijfsbrochure, 
correspondentiemateriaal of bedrijfsauto) en tijdens bijeenkomsten (zoals pitches en netwerkevents) waarmee 
u zich aan (potentiële) opdrachtgevers of klanten presenteert. 
 
Wat verstaan jullie onder gebruik voor niet-commerciële doeleinden? 
 
Hieronder valt gebruik van het logo op middelen en in uitingen die niet zijn gericht op het werven van 
opdrachtgevers/klanten, verkopen van diensten en producten of het anderszins verdienen van geld, direct of 
indirect. 
 
Ik ben VCA*-gecertificeerd en wil dat graag laten zien. Is er ook een VCA*-logo beschikbaar? 
 
Nee. VCA staat centraal in de communicatie en niet de onderliggende certificatieniveaus. In de oude situatie 
waren er ook geen logovarianten per certificatieniveau. 
 
Ik ben VCA**-gecertificeerd en wil dat graag laten zien. Is er ook een VCA**-logo beschikbaar? 
 
Nee. VCA staat centraal in de communicatie en niet de onderliggende certificatieniveaus. In de oude situatie 
waren er ook geen logovarianten per certificatieniveau. 
 
Ik ben VCA Petrochemie-gecertificeerd en wil dat graag laten zien. Is er ook een VCA Petrochemie-logo 
beschikbaar? 
 
Nee. VCA staat centraal in de communicatie en niet de onderliggende certificatieniveaus. In de oude situatie 
waren er ook geen logovarianten per certificatieniveau. 
 
Het oude VCA-logo mocht alleen worden gebruikt in combinatie met het logo van de certificatie-instelling die 
het VCA-certificaat had afgegeven. Geldt dit ook voor het nieuwe logo? 
 
Voor het nieuwe logo is deze eis komen te vervallen. Op die manier kunnen ook andere spelers in het VCA-
systeem (opleiders, examencentra, certificatie-instellingen zelf) zich met het VCA-logo profileren. 


