
Contractor Sub-Contractor
Niet van toepassing op toepassing op inhouse 

contractors met fotobadge U wordt eerst gecontacteerd                                              
door de hoofdcontractor

U ontvangt een email U ontvangt een email

Registreren van uw bedrijf User guide / Handleiding is 
beschikbaar

Hulp nodig?                  
Contacteer Initiafy via Chat. Registreren van uw bedrijf

Lees het veiligheidsbeleid, bevestig dit in Initiafy. 
Optioneel: Laadt uw veiligheidscertificaat op, als 

imec dit vraagt. (VCA**, SCC, MASE, ISO 
45001, OHSAS 18001 of een gelijkwaardige 

certificering)

imec contractor veiligheidsbeleid 

Lees het veiligheidsbeleid, bevestig dit in 
Initiafy. 

Optioneel: Laadt uw veiligheidscertificaat op, 
als imec dit vraagt. (VCA**, SCC, MASE, ISO 
45001, OHSAS 18001 of een gelijkwaardige 

certificering)

Aanvraag tot goedkeuring Aanvraag tot goedkeuring

Goedkeuring ontvangen Goedkeuring ontvangen

Uw medewerkers, die op imec werken zullen 
uitvoeren, uitnodigen om zich in Initiafy te 

registreren

Ovezicht 
contractor 

types

Uw medewerkers, die op imec werken zullen 
uitvoeren, uitnodigen om zich in Initiafy te 

registreren

Uw medewerkers volgen een online training (en 
slagen). 

Bij imec krijgen ze nog een 'on site guided' 
rondleiding.

Uw medewerkers volgen een online training 
(en slagen). 

Bij imec krijgen ze nog een 'on site guided' 
rondleiding.

Toegang tot de imec Site Toegang tot de imec Site

Opvolging: U wordt verwittigd indien trainingen 
en/of certificaten vervallen zowel van het bedrijf als 
van uw medewerkers.  Gelieve hiervoor tijdig actie 

te ondernemen om werken te kunnen blijven 
uitvoeren op de imec site

Opvolging: U wordt verwittigd indien trainingen en/of 
certificaten vervallen zowel van het bedrijf als van uw 

medewerkers.  Gelieve hiervoor tijdig actie te 
ondernemen om werken te kunnen blijven uitvoeren 

op de imec site

Stappenplan voor (sub-)contractors 

Veiligheid, gezondheid en welzijn zijn voor imec, voor zijn partners en voor de omgeving van 
het allerhoogste belang. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen die de imec site betreedt, 

de veiligheidsregels respecteert.                                                                                                  
OPGELET ! Enkel geregistreerde en getrainde werknemers van de geregistreerde 

(sub)contractors mogen werken uitvoeren op de imec Site.

U wordt duidelijk geinformeerd welke type contractor er 
moet geselecteerd worden. De trainingen zijn tevens hieraan 

gelinkt en worden automatisch toegewezen 

imec voorziet min 2 trainingen:  een 'online safety training' 
(Slagen met 80%) en tevens een 'on site guided' rondleiding.

Er kunnen vanaf nu, werken aan U toegewezen worden.

De hoofd contractor zal U informeren indien U 
werken moet uitvoeren op de imec site. Alleen 

goedgekeurde en toegewezen subcontractors zijn 
toegelaten op de imec site.

Sub-contractors: Vanaf heden kunnen uw sub-
contractors zich ook registreren, door hun 

contactgegevens aan imec te bezorgen, om zodoende 
het registratie proces te kunnen starten.  U kan alleen 

werken toewijzen aan uw sub-contractor, als zij 
volledig geregistreerd en goedgekeurd zijn door imec.

Opvolging: imec zal regelmatig controles uitvoeren via Initiafy 
site & gedurende de werken bij imec on site.  Bij het niet 

voldoen van onze safety voorwaarden, kan een medewerker een 
verwittiging ontvangen via Initiafy of geweigerd worden.

imec

imec nodigt de contractor uit via Initiafy

Veiligheidscertificaat (VCA): extra 
informatie

imec zal uw aanvraag evalueren. Bij weigering zal U een 
duidelijke reden ontvangen zodat u de nodige acties kan 

ondernemen om alsnog goedgekeurd te worden.

https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/2019-08/Online%20User%20guide.pdf
https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/2019-08/Contractor%20Veiligheidsbeleid%20%28doc.%2053080%29.pdf
https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/2019-10/VCA%20-%20extra%20info_0.pdf
https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/2019-10/Overzicht%20-%20Overview%20Contractor%20Types_0.pdf



