
Op 3 september j.l. startte bij het Bouwopleidingscentrum
BGA in Boxtel een campagne voor de Gespecialiseerde
Aanneming. Onder het motto ́ GA vakkundig en gezond aan
het werk´ richt de campagne zich op instroom, scholing en
gezond en veilig werken in de diverse gespecialiseerde bran-
ches. Tussen oktober 2004 en juni 2005 zijn er de Weken van
de Gespecialiseerde Aanneming: vijftien driedaagse bijeen-
komsten in het hele land. Tijdens alle bijeenkomsten maakt
een grote toegangspoort, bestaande uit steigermateriaal en
doeken, iedere bezoeker en voorbijganger attent op de aanwe-
zigheid van de Gespecialiseerde Aanneming.

Naast de VSB zijn ook de branches voor betonreparatie, rietdekken,

dakdekken hellende daken, kit verwerken, tegelzetten, metselen,

voegen en betonstaal verwerken vertegenwoordigd.

De campagne is een initiatief van de Landelijke Commissie

Gespecialiseerde Aanneming (LCGA) en WERKGOED.
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Vervolg van voorpagina

De LCGA is een commissie waarin werkgevers, werknemers

en onderwijs in de bouw met elkaar afspraken maken over

scholing en arbeidsmarkt. Onder de naam WERKGOED

wordt in opdracht van werkgevers- en werknemers-

organisaties in de bouw en de overheid het Arboconvenant

Bouw uitgevoerd. Dit convenant heeft tot doel gezond

werken in de bouw te bevorderen.

Bouwbox
Bij de start van ́ GA vakkundig en gezond aan het werk´

werden de Bouwbox en een krant gepresenteerd.

3000 gespecialiseerde aannemingsbedrijven in de genoemde

branches kregen de Bouwbox: een gele koffer met

informatie over de eigen brancheorganisaties, opleiding en

scholing en gezond werken met de nieuwste technieken en

hulpmiddelen. Een deel van de Bouwboxen wordt gericht

bij bedrijven bezorgd. Een campagnekrant is eind augustus

naar 30.000 werknemers in de branches verzonden en biedt 

naast veel lezenswaardigs ook het complete campagne-

programma.

GA in de regio
Naast de landelijke dagen in Boxtel op 3 en 4 september

zullen in de periode tot juni 2005 de Weken van de

Gespecialiseerde Aanneming worden gehouden: vijftien

driedaagse bijeenkomsten in het hele land.Voor een deel

worden deze bijeenkomsten gehouden bij regionale

samenwerkingsverbanden in de bouw. De bijeenkomsten

vinden mede plaats in het kader van het ̀ Jaar van de

metselaar´ van WERKGOED. Ook tijdens de Weken van de

Gespecialiseerde Aanneming zijn er beroepenpleinen met

veel demonstaties. De eerste dagen worden leerlingen van 

vmbo-scholen met een afdeling bouwtechniek uitgenodigd.

Op vrijdagmiddag en zaterdag ontmoeten mensen uit de

bedrijfstak en hun familie elkaar. Ook worden er metsel-

wedstrijden met ploegen bestaande uit een vakbekwame

metselaar en een leerling georganiseerd.

Wie werkt in de bouw kan gratis toegangsbewijzen 

aanvragen voor één van de  bijeenkomsten 

via www.ga-dynamisch.nl.

Of mail aanmelden@ga-dynamisch.nl of bel 

met (0411) 652 140.

Scafom International
neemt Boulton
Construction Products
over
Scafom International heeft per 18 juni j.l. Boulton
Construction Products uit het Engelse Cosely West
Midlands overgenomen.

Boulton is één van de oudste en meest gerespecteerde

namen in de internationale steiger- en constructiewereld.

De onderneming die meer dan 100 jaar geleden werd

opgericht, kent een netto-jaaromzet van meer dan 

15 miljoen Euro en produceert steigerkoppelingen, origineel

Cuplok-systeemsteigers, diverse hoogwaardige aluminium

doorwerksystemen, schroefstempels, schroefspindels en

custom-made accessoires voor de professionele bouw-

industrie volgens de ISO-9001 richtlijnen.

De overname van Boulton levert een positieve bijdrage aan

de expansie die Scafom International op dit moment

doormaakt. Daarnaast zorgt de overname voor een verdere

uitbreiding van het productenpakket en bijbehorende

servicegraad voor de professionele bekisting- en steiger-

branche.

Meer informatie:

Scafom International

T. 0495 497204 

E. info@scafom.com

W: www.scafom.com

www.boultonlimited.com
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Tijdens de manifestatie kunt u met collega’s en branche-

genoten van gedachten wisselen over een breed scala aan

onderwerpen. Daarnaast worden onder het motto ‘Meet the

Expert’ themagerichte workshops georganiseerd. Daarbij

komen praktische en actuele vragen in de bouw aan de orde.

Hierbij kan worden gedacht aan het gebruik van ladders,

het stimuleren van veilig en gezond gedrag van werknemers en

de rol van de opdrachtgever in het bouwproces.

In De Kuip vindt u verder het Goede Praktijken Café,

waar praktijkmensen vertellen over hun eigen ervaringen.

In dit kader wordt ook de Goede Praktijken prijs uitgereikt

door Staatssecretaris Van Hoof. Deelnemers aan de

manifestatie kunnen daarbij meebeslissen welke Goede

Praktijk de publieksprijs ontvangt. Ook de VSB dingt mee voor

de prijs. De totstandkoming van de VSB Waarborgregeling,

waarmee voor klanten, opdrachtgevers en overheden voor nu

én de toekomst een waarborg is gecreëerd voor de kwaliteit,

veiligheid en continuïteit van de  aangesloten bedrijven,

is genomineerd voor de  Goede Praktijken Prijs.

De manifestatie op 18 oktober omvat tenslotte ook een

Bouwmarkt waar allerlei interessant materiaal beschikbaar is,

variërend van beroepspresentaties tot vaktijdschriften en 

-kranten. Uiteraard staan de thema’s veiligheid en gezondheid

in de bouw daarbij centraal.

Wilt u aanwezig zijn bij de startmanifestatie op 18 oktober?

Meer informatie is verkrijgbaar via het organisatiesecretariaat

(tel. 070 3307000 of email: veiligbouwen@acta-org.com).

18 Oktober Startmanifestatie Veilig Bouwen 
VSB dingt mee voor Goede Praktijken Prijs

Op 18 oktober a.s. wordt in De Kuip te Rotterdam de startmanifestatie van de Europese Week Veilig Bouwen
georganiseerd. De gratis manifestatie is bestemd voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met arbeids-
omstandigheden in de bouw. Daarmee is de bijeenkomst interessant voor medewerkers van brancheorganisaties,
architectenbureaus, arbodiensten, aannemers of adviesbureaus maar ook voor arbocoördinatoren, veiligheids-
kundigen, arbeidshygiënisten of arboadviseurs in de bouw.

Symposium Betonbekistingen

Op 14, 15 en 16 december 2004 organiseert de

Evenementenhal Hardenberg de tweede editie van de Beton

Vakdagen Hardenberg. Drie dagen lang zijn onder andere

fabrikanten, importeurs en dienstverlenende bedrijven ruim

vertegenwoordigd op deze beurs.Toepassingen, bekistingen en

funderingen, constructies en technieken van beton, beton-

elementen, betonhulpstoffen, wapeningsstaal en beton- en

wapeningsbevestigingen staan centraal op de Beton Vakdagen

Hardenberg.

De laatste ontwikkelingen op het gebied van betonbekistingen

komen daarnaast aan bod in het symposium Betonbekistingen.

Uiteraard participeert de sectie betonbekistingen van de 

VSB nadrukkelijk in het programma. Nadere informatie over

het symposium kan worden verkregen via het VSB-secretariaat

(079 353 1266, vsb@fme.nl).

Informatie over de Beton Vakdagen kan worden verkregen via

Evenementenhal Hardenberg (0523-289898,

www.evenementenhalhardenberg.nl)

Beton Vakdagen Hardenberg 2004



Hangbruginstallaties voor niet-permanent gebruik zijn bedoeld om

op efficiënte, veilige en flexibele wijze werkzaamheden aan bij-

voorbeeld gevels uit te voeren. Hiertoe dient de hangbruginstallatie

wel op de juiste wijze te zijn gemonteerd en moet de gebruiker

voldoende zijn geïnstrueerd om deze veilig en deskundig te kunnen

bedienen. De bestaande cursussen op dit gebied richten zich nu

toe op gebruiker én monteur. De commissie hangbruginstallaties

heeft het initiatief genomen om voor beide doelgroepen een

afzonderlijke cursus te ontwikkelen. Met deze gescheiden aanpak

wordt de kwaliteit van de monteur op een hoger niveau gebracht

terwijl voor gebruikers nadrukkelijker kan worden ingegaan op

bijvoorbeeld het veilig gebruik. In de cursussen zullen verschillende

onderwerpen aan de orde komen. Hierbij kan worden gedacht aan

veiligheid en wetgeving, soorten installaties, opname werksituatie,

transport en inhijsen materieel, montage installatie op dak, (ver)-

plaatsen van de installatie, ophangconstructies, staal- en stroom-

kabels, takels en andere toebehoren. veilige en deskundige bediening,

noodvoorzieningen, weersinvloeden, onderhoud en inspectie.

Met de inspanningen heeft de commissie de eindtermen van de

cursussen en de examens geformuleerd waarbij de individuele

deelnemers zullen worden gecertificeerd. De uiteindelijke invulling

van de cursus wordt aan de markt (VSB-leden of opleidingsinstan-

ties) overgelaten. De examens zullen door een daartoe gecertificeerde

instantie worden afgenomen.Voorafgaand zullen de monteur- en

gebruikersexamen worden beoordeeld door de Waarborgcommissie

van de VSB en zal er een proefexamen worden afgenomen.

We houden u op de hoogte.
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Commissie Hangbrugins4tallaties

Commissie definieert Cursus Hangbruginstallaties
Veiligheid en kwaliteit vormen twee speerpunten in het VSB-beleid. Niet voor niets voldoen de VSB-leden aan de
strenge criteria van de VSB Waarborgregeling. Uit oogpunt van veiligheid en kwaliteit wordt intensief geïnvesteerd
in opleiding en scholing. De commissie hangbruginstallaties definieerde de eindtermen en examens voor een
cursus voor niet-permanent gebruik van hangbruginstallaties.

Vernieuwingsslag bij Van Thiel United 
Een directiewisseling, een nieuw distributiebeleid, plannen voor de oprichting van een Kenniscentrum… 
Van Thiel United is op tal van fronten bezig zich aan een vernieuwingsslag.

Een eerste bewijs daarvan is de wisseling

in de directie; René Lijzenga werd begin

2004 aangesteld als commercieel directeur

en nam daarmee de werkzaamheden

over van Marc Zweegers die zich concen-

treert op activiteiten buiten het bedrijf.

Om de commerciële slagkracht van 

Van Thiel United verder te vergroten,

werd onder meer de distributie anders

opgezet. Om nog nauwer in contact te

kunnen treden met retailers en eind-

gebruikers, werd afscheid genomen van

de exclusieve tussenhandel en overgegaan

op rechtstreekse levering. Dit betekent

dat, naast rechtstreekse leveringen van

het Tube Lock® concept en bijhorende

producten, nu ook de Van Thiel spie-

koppelingen rechtstreeks bij de fabrikant

betrokken kunnen worden.Van Thiel

United verwacht zelf vruchten te kunnen

plukken van de nauwere contacten met

de markt. Met name bij de ontwikkeling

zal de directe(re) ‘voeding’ uit de markt

tot uitdrukking gaan komen. In lijn met

die ontwikkeling wordt bovendien een

Kenniscentrum voor de steigerbranche

opgezet. Hier zullen binnen afzienbare

tijd onder andere producttrainingen,

presentaties en introducties van nieuwe

ontwikkelingen plaats gaan vinden.

Meer informatie:

Van Thiel United BV

T. 0492 469060

E. sales@thiel.nl

W. www.thiel.nl



In de afgelopen jaren hebben verschil-

lende partijen gewerkt aan de herken-

baarheid en eenduidige identificatie van

niet-vlamonderhoudend zeilmateriaal.

De betreffende VSB-commissie heeft

daarbij een aantal aanbevelingen

geformuleerd

Als uitgangspunt voor de tekstuele

identificatie op het zeilmateriaal

worden de meest gangbare normen

gehanteerd. Hierbij kan worden gedacht

aan DIN 4102 B1, M2 of hieraan gelijk-

waardige nationale normen. Op deze

manier kan de gebruiker duidelijk

herkennen dat het materiaal aan één van

deze normen voldoet.Voor een een-

duidige identificatie moeten de teksten

aan de buitenzijde van het zeilmateriaal

zichtbaar zijn als een soort band.

Voor een optimale herkenbaarheid

dienen de teksten repeterend terug te

komen.Voor de uitvoering hiervan

wordt aanbevolen om de teksten uit te

voeren met ingeweven draad (steiger-

gaas), gelaste stickers (PVC-doek) of als

bedrukking (folie). De markering dient

om de 50 cm en met een hoogte van 

6 cm in de kleur rood te worden aan-

gebracht. De band heeft een minimale

breedte van 25 mm.

Binnen afzienbare tijd zullen de VSB en

de brancheorganisatie van zeilprodu-

centen, NZS, de branche informeren.

Voorafgaand zal een protocol worden

opgesteld dat eind oktober door de 

VSB en NZS-leden wordt goedgekeurd.

Voor krimpfolie zal door de betrokken

partijen worden nagegaan of de overeen-

gekomen systematiek ook toepasbaar is.

Verdere ontwikkelingen worden via de

brancheorganisaties, de media en in- en

externe publicaties bekend gemaakt.
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Commissie niet-vlamonderhoudend zeilmateriaal

Voorstel voor identificatie niet-vlamonderhoudend
zeilmateriaal



De huisvuilcentrale kenmerkt zich door een unieke archi-

tectuur. Ook de meest recente uitbreiding, de 4e lijn,

onderscheidt zich door een bijzonder ontwerp. De façade/

gevel hiervan wordt gevormd door lamelvormige,

verspringende vlakken die elkaar voor het oog overlappen en

zo voor een fraai architectonisch beeld zorgen. De constructie

brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Zo is de werk-

ruimte voor het aanbrengen van de gevelbekleding beperkt,

terwijl de afzonderlijke lamelvormige gevels een kromming

hebben. HEK Nederland BV leverde hiervoor de oplossing;

de hefsteigers van het bedrijf maken het mogelijk om de

structuur van de façade te volgen en op de beperkte ruimte

toch voldoende toegang te bieden voor het bekledingswerk.

Speciaal voor de 4e lijn van de NV Huisvuilcentrale

ontwikkelde HEK Nederland een hefsteiger die voldoende

toegang biedt zonder afbreuk te doen aan de integriteit of

veiligheid van het HEK MSHF hefsteiger of de mensen die

hierop werken. De werkzaamheden werden aan het begin van

dit jaar gestart met 7 dubbelmasters met een hoogte die

varieert tussen de 30 en 50 meter.

Alle units werden met een interval van 15 meter aan de stalen

draagconstructie verankerd.

Net als op veel andere bouwlocaties vormde ook hier de

logistiek een continue uitdaging. De mogelijkheid om de

HEK-hefsteigers op grondniveau te beladen, zorgde ervoor dat

opslag op het bouwterrein tot een minimum beperkt kon

blijven. Daarnaast zijn de HEK-hefsteigers standaard voorzien

van voeding waardoor alle gebruikers de vrijheid hadden om

zonder beperkingen hun gereedschap te gebruiken. Door de in

hoogte vrij positioneerbare hefsteiger en de speciaal voor dit

project samengestelde platformdeel/deksectie kregen aan-

nemers optimaal toegang voor het aanbrengen van de wand-

bekleding en het monteren van de kozijnen en ramen.

Meer informatie:

HEK Nederland BV

T. 0416 674450

E. info@hek.nl

W. www.HEK.nl
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HEK Nederland B.V.

Innovatieve engineering lost toegangsprobleem op
Even buiten Alkmaar nadert de 4e lijn van de NV Huisvuilcentrale haar oplevering. In deze lijn van de high-tech
centrale wordt jaarlijks gemiddeld 150.000 ton huisvuil verwerkt. De elektriciteit die daarbij vrijkomt voorziet de
lokale gemeente in hun dagelijkse energiebehoefte.
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Altrex Fiber-Deck® steigerplatform gaat voor goud

Elders in deze Hoog & Breed las u al over de ‘Europese Week voor de Veiligheid en Gezondheid 2004 op het
werk’. In dit kader is door het Ministerie van SZW in Nederland de nationale ‘Goede Praktijken Competitie Veilig
Bouwen 2004’ georganiseerd. De prijsuitreiking hiervan vindt plaats tijdens de openingsmanifestatie op 18 okto-
ber a.s.. Altrex dingt mee met het lichtgewicht Fiber-Deck® steigerplatform. Dit platform is 30% lichter dan con-
ventionele houten platformen.

Met het tillen van steigerplatformen worden rug en armen

intensief belast. Door gebruik van het lichtgewicht Fiber-

Deck® platform wordt de fysieke belasting aanzienlijk

verminderd, waardoor er minder lichamelijke klachten zullen

optreden. Bovendien is het gebruiksgemak aanzienlijk

verbeterd, waardoor het platform eenvoudiger kan worden

ge(de)monteerd. Het bouwen van de steiger gaat met het

nieuwe Fiber-Deck® platform sneller en veiliger waardoor er

minder risico bestaat op ongelukken. Steigerbouwers ervaren

het gebruik van het Fiber-Deck® platform dan ook als een

aanzienlijke verbetering van de werkomstandigheden.

Kortom: grote voordelen voor zowel werknemer als werkgever.

Altrex staat voor veiligheid en kwaliteit. Om dat nog eens te

benadrukken is Victor Veilig de komende maanden te zien in

diverse vakbladen. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van

een advertentie, waarbij de grote, in praktijk bewezen,

voordelen van het Fiber-Deck® platform worden geïllustreerd.

Meer informatie:

Altrex BV

T. 038 455 7700

E. info@altrex.nl

W. www.altrex.nl

Nieuwe UpRight hoogwerker van Instant Apeldoorn
Instant Apeldoorn B.V., importeur van UpRight hoogwerkers, heeft een nieuwe telescoop hoogwerker op de markt
gebracht. De nieuwe, compacte hoogwerker van het type 46 SBJ heeft een werkhoogte tot 16 m.

Met een breedte van 2,4 m, een lengte

van 8,64 m en een hoogte van 2,39 m is

de 46 SBJ een compacte telescoop hoog-

werker . Het eigen gewicht bedraagt

6600 kg, de aandrijving wordt verzorgd

door een Perkins Diesel motor. De

nieuwe hoogwerker is voorzien van CE-

keur conform EN-280.

Meer informatie:

Instant Apeldoorn B.V.

T: 055 3602602 

E: anab@instant-apeldoorn.nl



De Modulaire Triangelbrug is gemakkelijk inzetbaar door o.a.

schilders-, loodgieters- of gevelrenovatiebedrijven. Ergonomie

heeft centraal gestaan bij de ontwikkeling. De volledig op de

grond op te bouwen lichtgewicht Triangelbrug is eenvoudig op

hoogte te brengen door een handlier. De brug is zeer snel te

monteren (12 minuten voor een totaal systeem van 12 meter).

Verder is de Triangelbrug veelzijdig toepasbaar als zelfstandig

inzetbare gevelstelling met 2 losse staanders (incl. of excl.

handlier) en als werkbrug in combinatie met de Altrex rol-

steigers (5000-serie) en gevelsteigers.

Doorwerkmogelijkheden 
Het speciaal ontwikkelde doorwerksysteem is flexibel te plaatsen

op iedere willekeurige plek op de triangelbrug en eenvoudig te

monteren door gebruik van een draaikoppeling. De flexibiliteit

wordt gegarandeerd door het gebruik van losse staanders die

telescopisch in hoogte verstelbaar zijn. Het gewapend polyester

doorwerkzeil is voorzien van klittenband met standaard

breedtematen (2,45 m of 3,05 m). De montage is eenvoudig

door het gebruik van standaard horizontaalschoren.
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Altrex Modulaire Triangelbrug
Zelfstandige gevelstelling én werkbrug tussen steigers

Altrex introduceert de Modulaire Triangelbrug (MTB). Dit lichtgewicht aluminium systeem is ideaal inzetbaar 
als zelfstandige gevelstelling met staanders of als werkbrug tussen steigers. De Modulaire Triangelbrug neemt
weinig ruimte in beslag en is compact te transporteren door zijn unieke V-vormige trussen. De maximale overspanning
van de brug bedraagt ruim 12,5 m (2 eengezinswoningen). De MTB is verkrijgbaar in modules van 2 m, 3 m en 4 m.

Meer informatie:

Altrex BV

T. 038 455 7700

E. info@altrex.nl

W. www.altrex.nl



De catalogus "Sky-Safe Valbeveiliging"

van Skyworks is volledig vernieuwd.

Naast een zeer uitgebreid overzicht van

het assortiment valbeveiligings- en

reddingsmiddelen wordt ook veel

achtergrondinformatie gegeven over het

juiste gebruik en de toepassing van deze

middelen. Daarbij wordt ruim aandacht

besteed aan nieuwe producten, zoals de

Rebel valstopper met een bandlengte

van 3 meter en de comfortabele harnas-

gordels uit de Silverback-serie.

Persoonlijke valbeveiliging en
reddingssystemen
Het vinden van de juiste valbeveiliging

vergt een goede kennis van alle beschik-

bare producten en systemen. Skyworks

biedt met het Sky-Safe valbeveiligings-

materiaal een totaaloplossing die de

hoogst mogelijke bescherming biedt

tegen vallen met behoud van een zo

groot mogelijk werkcomfort. Het brede

aanbod aan harnasgordels, veiligheids-

lijnen en valstopapparaten maakt het

mogelijk om altijd de juiste combinatie

samen te stellen voor elke specifieke

werksituatie. Ook op het gebied van

reddings- en afdaalsystemen is een groot

aantal verschillende voorzieningen

leverbaar afgestemd op ieders wensen.

Permanente
valbeveiligingssystemen
Skyworks heeft daarnaast ook een

uitgebreid programma van permanente

valbeveiligingssystemen met een ruime

keuze uit ondermeer dakankers,

Ariana horizontale valbeveiliging en het

Bibo® valbeveiligingssysteem voor

platte daken. Deze systemen zijn

uitermate geschikt voor situaties waar

regelmatig werkzaamheden uitgevoerd

worden.

Skyworks geeft per project advies over

de meest geschikte oplossing. Met een

landelijke dekking is er altijd wel een

vestiging in de buurt.

Meer informatie:

Skyworks BV

T. 010 514 0050

E. info@skyworks.nl

W. www.skyworks.nl
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Nieuwe catalogus "Sky-Safe valbeveiliging" van Skyworks

TZ 22 A, telescoop- en schaarhoogwerker in één

De nieuwe Aichi TZ 22 autohoogwerker van Doornbos

Verhuur bv & Doornbos Kraanverhuur bv heeft de voordelen

van een telescoophoogwerker en de mogelijkheden van een

schaarhoogwerker. Deze machine is uitermate geschikt voor

inspectiewerkzaamheden. Het monteren van bijvoorbeeld

grote hoeveelheden gevelpanelen is mogelijk dankzij het

hefvermogen van 1.000 kg.Volumineuze elementen kunnen

moeiteloos worden geladen op het ruime platform van 2,00 x

4,40 meter.

Technische specificaties:
Werkhoogte: 21,70 meter

Maximale korfbelasting: 1.000 kg

Horizontaal werkbereik: 11,00 meter maximaal

Voor uitgebreide technische specificaties van deze en alle

andere machines uit de vloot kan het vernieuwde hoogwerker-

boek van Doornbos Verhuur worden opgevraagd. Naast techni-

sche specificaties omvat het boekwerk ook werkdiagrammen

en foto’s.

Meer informatie:

Doornbos Verhuur BV

T. 010 - 850 80 00

E. info@doornbosverhuur.nl

W.  www.doornbosverhuur.nl



Doornbos Verhuur bv & Doornbos Kraanverhuur bv hebben

met het oog op de toekomst onlangs geïnvesteerd in de Maeda

mini rupskraan die op vele plaatsen kan worden ingezet.

Hierbij kan worden gedacht aan de utiliteits-, woning- en weg-

en waterbouw.

Een laag eigengewicht, geringe afmetingen en rubber rupsen

maken het bereiken van minder toegankelijke werklocaties

onverwacht eenvoudig. Het fysiek tillen van zware voor-

werpen of materialen wordt daarbij door de kraan overgenomen.

Voor het bedienen van de Maeda mini rupskraan is geen hijs-

bewijs nodig.

De nieuwe rupskraan biedt een gunstige combinatie van

vlucht- en hijscapaciteit. De Maeda mini heeft een hijshoogte

van 16 m, een eigen gewicht van 9.100 kg en een hijscapaciteit

van 4.900 kg (stationair) of 2.000 kg (rijdend).

Voor uitgebreide technische specificaties van deze en alle

andere machines uit de vloot kan het vernieuwde hoogwerker-

boek van Doornbos Verhuur worden opgevraagd.

Naast technische specificaties omvat het boekwerk ook werk-

diagrammen en foto’s.

Uiteraard voldoet ook de Maeda mini rupskraan, net als de

andere ruim 1.000 machines van de vloot van Doornbos

Verhuur bv & Doornbos Kraanverhuur bv, aan de strengste en

meest recente norm- en regelgeving.

Meer informatie:

Doornbos Verhuur BV

T. 010 - 850 80 00

E. info@doornbosverhuur.nl

W.  www.doornbosverhuur.nl
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Maeda mini rupskraan, een kleine ‘reus’

Custers presenteert 26 m CTE ® truckhoogwerker

Custers Hydraulica BV heeft de Z26 CTE® autohoogwerker op 7,5 ton 
chassis in Nederland geïntroduceerd.

De Z26 is de grotere broer van de succes-

volle CTE® Z20. De compacte dubbele

knikarm/telescoophoogwerker heeft een

werkhoogte van 26 m en een zijdelingse

vlucht van 12 m. Het gehele werk-

diagram kan worden gerealiseerd met

200 kg korflast. Doordat het knikpunt

op11m ligt, kan men zelfs achter even-

tuele hoge obstakels werkzaamheden

uitvoeren. Bovendien blijft het bomen-

stelsel bij zwenken binnen de voertuig-

breedte (zero tail-swing), waardoor geen

gevaarlijke situatie kunnen ontstaan.

Standaard is de autohoogwerker o.a.

uitgerust met een draaibare korf 

(+/- 75°), simultane proportionele

bediening, boven/benedenbediening,

zwaailamp, urenteller, een zwenkbereik
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Custers Hydraulica BV in Venray heeft

onlangs haar assortiment trailerhoog-

werkers uitgebreid met de Custers® R20,

een dubbele knikarm/telescoophoog-

werker op aanhangwagen met een werk-

hoogte van 20m.Alle voordelen van een

knikarm -en telescooparm hoogwerker

komen tot uiting in deze machine.

Deze compacte hoogwerker heeft bij een

200 kg korflast een reikwijdte van 8,5 m.

Door de speciale constructie kunnen zelfs

plaatsen worden bereikt, die voorheen niet

toegankelijk waren; het knikpunt van de

hoogwerker ligt op 9m. De R20 maakt het

mogelijk om snel, efficiënt en veilig  op

hoogte te werken.

Ook deze gebruikersvriendelijke Custers ®

hoogwerker is een stabiele, betrouwbare en

duurzame machine, die uitermate geschikt

is voor o.a. verhuur-, schilders-, schoonmaak-

en onderhoudsbedrijven, glazenwassers en

installatiebedrijven.

Meer informatie:

Custers Hydraulica BV

T. 0478.553000

F. 0478.553010

W. www.custers.nl 

Nieuwe 20 m trailerhoogwerker van Custers

van 360°, ingenieus korfweegsysteem en een 230V-stopcontact in

de korf.

De Z26 is een stabiele, betrouwbare en gebruiksvriendelijke

machine, die uitermate geschikt is voor o.a. verhuurbedrijven,

schilders-, schoonmaak- en onderhoudsbedrijven, glazenwassers en

installatiebedrijven.

Meer informatie:

Custers Hydraulica BV

T. 0478.553000

F. 0478.553010

W. www.custers.nl



Meva Bekistingssystemen breidt 
Mammut-serie verder uit

Mammut 350 is de nieuwe generatie van de sinds 1982 met veel succes ingezette Mammut bekisting van Meva
Bekistingssystemen. Met een standaard bekistinghoogte van 3,50 m en een nieuwe detaillering en eigenschappen
voegt de Mammut 350 een nieuwe dimensie toe aan de elementsystemen.

Met de Mammut 350 zijn bekisting- en storthoogten van 

350 cm naadloos en zonder opzetstuk realiseerbaar.

Het basiselement heeft twee hoogtes: 350 en 250 cm

aangezien het zowel staand als liggend kan worden toegepast.

De hoogte kan met opzetstukken in stappen van 25 cm

worden ingesteld. Het grootste element heeft een totaal plaat-

oppervlak van 8,75 m2.

De 250 cm en 125 cm brede elementen zijn voorzien van

afgeschuinde hoeken zodat het nog eenvoudiger is om deze

elementen te (ver)plaatsen. De Mammut 350 voorziet verder

in zeven functieprofielen waardoor accessoires op elke

gewenste hoogte kunnen worden aangebracht.

Alle elementen van de Mammut 350 zijn volkomen

symmetrisch en kunnen zowel staand als liggend of in

combinatie met opzetstukken worden ingezet. Bij het

wisselen van staande en liggende elementen blijft het center-

en nadenpatroon gelijk. De symmetrisch geplaatste center-

gaten bevinden zich ter hoogte van de functieprofielen,

waardoor een grotere restmaat mogelijk is.

Alle Mammut 350 elementen zijn uitgevoerd met Alkus-

platen. Dit betekent een hoge betonoppervlaktekwaliteit

gedurende de volledige levensduur want de Alkus-plaat gaat

net zo lang mee als het frame. Alle elementen en accessoires

van Mammut 350 zijn uitwisselbaar met Mammut.
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Meer informatie:

Meva Bekistingssystemen BV

T. 0182 570 770 

E. info@meva.nl

W. www.meva.nl



De CaroFalt wordt als gesloten kolom-

bekisting kant en klaar op de bouw-

plaats geleverd. Hierdoor worden tijd-

rovende voormontage werkzaamheden

overbodig. Naar keuze kan de CaroFalt

met of zonder hoeklatten worden uit-

gevoerd, zodat er scherpe of afgeschuinde

hoeken kunnen worden gerealiseerd.

De CaroFalt biedt een aantal aan-

trekkelijke voordelen. Zo bedraagt de

maximale betondrukopname 100 kN/m2.

De kolomafmeting is verstelbaar van 

20 tot 60 cm met een raster van 5 cm.

De hoogteaanpassing gebeurt aan de

onderzijde van de basiselementen, met een

hoogte van 270 of 360 cm, met onder-

zetstukken die in een hoogte van 60 en

120 cm leverbaar zijn. Hierdoor kan men

elke hoogte in een raster van 30 cm rea-

liseren. De verbinding van de basisele-

menten met de onderzetstukken gebeurt

middels twee bekistingsloten. Door deze

manier van aanpassingen vervalt de tijd-

rovende de- en montage van de stort-

bordessen en de ladders.Alle reeds

gemonteerde delen blijven bij het aan-

passen van de afmeting of de hoogte op

hun plaats.Voor een optimale veiligheid

is de bekisting verder voorzien van een

kant en klaar stortbordes met geïnte-

greerde ladder.

De CaroFalt kan worden voorzien van

los te monteren wielen voor horizontale

verplaatsing terwijl in één kraanhandeling

naar de volgende stort kan worden

omgezet. De bekisting is eenvoudig te

openen en te sluiten door middel van

overhoekse spanschroeven. De verschil-

lende elementen worden snel en een-

voudig gekoppeld door gebruik van een

bekistingslot. De kolombekisting CaroFalt

is standaard voorzien van de Alkus-plaat.

Deze kunststof bekistingplaat kent een

lange levensduur en neemt geen vocht

op waardoor uitzetting of zwelling van

de plaat wordt voorkomen.Alklus-

platen zijn snel te reinigen en leveren

ook na veelvuldig gebruik een hoog-

waardig betonoppervlak.

Meer informatie:

Meva Bekistingssystemen BV

T. 0182 570 770 

E. info@meva.nl

I. www.meva.nl
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Nieuw bekistingsysteem CaroFalt

Met de CaroFalt brengt Meva Bekistingssystemen een nieuw systeem voor het snel en efficiënt realiseren van
duurzame, kwalitatief hoogwaardige kolommen. De nieuwe kolombekisting bestaat uit vier identieke elementen
die gemolenwiekt en draaibaar met elkaar zijn verbonden.
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VSB actief tijdens congres ‘4 seizoenen onderhoud’
Op 26 november a.s. lanceert de FOSAG de campagne 

‘4 seizoenen onderhoud’; een campagne die inzet op het

structureel planmatiger en jaarrond uitbesteden van duurzame

onderhoudswerkzaamheden. De aftrap van de campagne

wordt gevormd door een congres waarin het thema 

‘4 seizoenen onderhoud’ in de volle breedte wordt behandeld.

Omdat het beter plannen en spreiden van onderhouds-

werkzaamheden aantoonbaar economisch en maatschappelijk

voordeel oplevert, krijgen alle betrokken partijen op 

26 november het woord. Ook de VSB zal bij monde van 

Ruud Stiekema een bijdrage leveren aan het congres .

Als panellid informeert hij de aanwezigen over de middelen en

mogelijkheden die de VSB-leden bieden om planmatiger en

jaarrond onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Het congres, dat op 26 november aanvangt om 13.00 uur,

wordt gehouden in het Crown Plaza Hotel te Antwerpen.

Meer informatie kan worden aangevraagd via de FOSAG,

tel. 0182 572083.

De VSB Steigerbouwwedstrijden gelden

voor de steigerbranche als een zeer uit-

dagende klus: het bouwen van een

constructie voor een denkbeeldig

object. Bij de bouw van die constructie

zal niet alleen worden gekeken naar

snelheid maar ook naar criteria, 

zoals zorgvuldigheid, het gebruik van

persoonlijke beschermingsmiddelen en

veilig gedrag tijdens het bouwen. 

Minstens zo belangrijk als wedstrijd is de

uitstraling die het evenement met zich

meebrengt. Een uitstraling waarbij de

begrippen inzicht, vakmanschap en

teamgeest trefwoorden zijn. 

Inschrijvingen voor de VSB Steigerbouw

Award 2005 kunnen worden aangemeld

bij het VSB-secretariaat (tel. 079 353 1266

of vsb@fme.nl).

Inschrijvingen Steigerbouw Award 2005 open
Na het succes in 2003 staat ook voor de komende Bouwbeurs in 2005 de VSB Steigerbouwwedstrijd weer op het
programma. VSB steigerbouwbedrijven die kans willen maken op de Steigerbouw Award 2005 kunnen zich vanaf
nu inschrijven.



De zoek-en-vind pagina is bedoeld voor

websitebezoekers die op zoek zijn naar

leveranciers van een bepaald type dienst

of product. De pagina bevat een tabel

waarin aan de linkerzijde de verschillende

producten (steigerbouw, hoogwerkers,

hefsteigers, rolsteigers, systeemsteigers,

ladders en trappen, hangbruginstallaties,

betonbekistingen, ondersteunings-

constructies) zijn opgenomen.Aan de

bovenzijde van de tabel staan de ver-

schillende aanbodvarianten (productie,

verkoop, verhuur en montage).Via een

muisklik op één van de zoekvelden,

wordt een compleet overzicht van alle

bijbehorende VSB-bedrijven verkregen.

Met het aanklikken van het VSB-lid,

krijgt de bezoeker vervolgens alle

relevante informatie op de betreffende

ledenpagina.Voor uitgebreidere infor-

matie kan daarna uiteraard ook direct

worden doorgeklikt naar de website van

het VSB-bedrijf.
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VSB landelijk actief
De PR-commissie heeft zich de laatste maanden actief

bezig gehouden met het op de kaart zetten van de VSB als

‘kennisbank voor veilig werken op hoogte’. Door onze

actieve deelname aan de manifestatie in Papendal eerder

dit jaar hebben we de VSB een prominente plaats gegeven

als dé branchevereniging waar men moet zijn als het gaat

om ‘veilig werken op hoogte’. 

Een dergelijke positie moet uiteraard wel onderhouden

worden. En dat gebeurt op diverse fronten. Vandaar dat

de VSB op de landelijke manifestatie voor de gespecialiseerde

aannemerij aanwezig zal zijn. Niet alleen bij de opening

in Boxtel was een delegatie aanwezig, maar ook tijdens de

ronde door Nederland zal de VSB met een informatiestand

deelnemen. Het doel van deze bijeenkomsten is de jeugd

te interesseren voor het vak van o.a. Steigerbouwer.

Ook zal de VSB acte de présence geven op de start-

manifestatie van het Ministerie van Sociale Zaken in het

kader van de Europese Week Veilig Bouwen die op 

18 oktober plaatsvindt in De Kuip te Rotterdam. Verder

pakt de sectie betonbekistingen in december uit tijdens de

Beton Vakdagen in Harderberg.

Daarnaast is de voorbereiding van Bouwbeurs 2005 in

Utrecht gestart. In een aantal sessies met de organisatie

van de Bouwbeurs zijn de wederzijdse voorstellen ter tafel

gekomen en besproken. Zodra wij overeenstemming

hebben bereikt met de Bouwbeurs organisatie zullen wij u

hierover informeren.

Door in te zetten op deze landelijke activiteiten rekenen

we erop dat ook ‘derden’ (beleidsmakers, overheden,

verwante brancheorganisaties, e.d.) de VSB blijven zien

als het aanspreekpunt voor oplossingen om veilig te

kunnen en blijven werken op hoogte.

Ruud Stiekema

Voorzitter PR-commissie

Column
door  Ruud Stiekema

Zoek en vind-optie website
veelgebruikt
Na negen maanden blijkt de zoek-en-vind optie op de VSB-website een
succes te zijn. Een kleine 100 bezoekers per maand vinden via deze functie
hun weg naar informatie over het leveringsprogramma van VSB-leden.

Jaston Steigerbouw B.V. 
dit seizoen rugsponsor FC Zwolle
In het Zwolse bedrijf Jaston Steigerbouw

B.V. heeft FC Zwolle een rugsponsor

voor het lopende seizoen gevonden.

Jaston Steigerbouw B.V. zal op de achter-

kant van de shirts van zowel de eerste als

de Beloften-selectie prijken.

Directeur en eigenaar A. Jansen zag een

mooie kans de naamsbekendheid van zijn

bedrijf te vergroten middels deze vorm

van sponsoring. "Het was mij opgevallen

dat die plek op het tenue vrij was. Zo sla

ik twee vliegen in één klap; ik doe wat

extra’s voor de club waar ik al 25 supporter

en vier jaar Businessclub-lid van ben en

ik maak gebruik van de regionale uit-

straling van FC Zwolle om mijn naams-

bekendheid te vergroten." 

Jaston Steigerbouw B.V. verhoogt haar

status middels deze sponsorschap van

Businessclub-lid tot stersponsor. FC Zwolle

en Jaston Steigerbouw B.V. hebben in

maart 2005 een evaluatie ingelast om

over de voortgang en eventueel conti-

nuering over de sponsoring te spreken.



Imposant Buitenterrein
Net als voorgaande jaren zal het Buitenterrein door de VSB

worden voorzien van imposante staaltjes steiger-, hoogwerk-

en betonbekistingtechniek. Naast een 10 meter brede en 

3 meter hoge Arcade bij Entreepoort West, verzorgt de VSB

voor invulling van de Arena, waar demonstraties met kranen,

rolsteigers en hoogwerkers kunnen worden gevolgd. Ook de

aanlooproutes naar Entreepoort Oost en langs Hal 8 zullen

worden aangekleed met bijvoorbeeld pergola’s en andere

bijzondere constructies. Hier zal ook een restaurant met
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VSB pakt uit op Bouwbeurs 2005

De essentie van Bouwen. Dat is het thema van de 25e Internationale Bouwbeurs die van maandag 21 t/m
zaterdag 26 februari 2005 wordt georganiseerd. Na de succesvolle branchepresentatie tijdens de voorgaande
edities van de Bouwbeurs zal de VSB ook tijdens de Bouwbeurs 2005 weer prominent aanwezig zijn. Zo zal door
vereniging het buitenterrein worden ‘aangekleed’, vindt de Steigerbouwwedstrijd plaats en wordt een symposium
georganiseerd.



overkapping worden geconstrueerd.

Opvallend VSB-element is verder de

overkapping en invulling van de

doorgangsluis naar Hal 7. Kortom,

zowel binnen als buiten pakken de 

VSB-leden grootschalig uit. Dat kan

uiteraard alleen met de medewerking

van de VSB-bedrijven. Skyworks, Miver,

Meva, Layher, Matemco,Altrex, HEK,

Reco, NOE en Peinemann hebben zich

inmiddels aangemeld om de VSB-

presentatie wederom tot een succes te

maken. Uiteraard houden we u graag op

de hoogte van de ontwikkelingen

rondom de Bouwbeurs. Zo zullen in de

komende nummers van Hoog & Breed

de gevisualiseerde plannen voor het

Buitenterrein worden gepresenteerd.

Symposium en
Steigerbouwwedstrijd
Naast de aankleding van het

Buitenterrein verzorgt de VSB ook een

symposium en wordt de

Steigerbouwwedstrijd georganiseerd.

Daarmee krijgen de succesvolle

symposia uit voorgaande jaren in 2005

een vervolg.Als symposiumdag is

gekozen voor woendag 23 februari.

Aan de inhoud en uitvoering wordt

momenteel hard gewerkt.We houden 

u hierover graag op de hoogte.

De Steigerbouwwedstrijd met de

begeerde Steigerbouw Award als inzet

zal plaatsvinden op donderdag 

24 februari. De wedstrijd vindt plaats

op een terrein van circa 1.000 m2.

Meer informatie over de Steigerbouw-

wedstrijd vindt u elders in deze 

Hoog & Breed.
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A.B.S. Steigerbouw BV

LEEUWARDEN

+31 (0)58 2882004

www.abs-steigerbouw.nl

Aerial Work Platforms BV

ALPHEN A/D RIJN

+31 (0)172 496502

www.awp.nl

Allift Nederland BV

HEESCH

+31 (0)412 474719

www.allift.com

Altrex BV

ZWOLLE

+31 (0)38 4557700

www.altrex.nl

Alu Steiger Verhuur Diemen BV

DIEMEN

+31 (0)20 6903350

www.advdbv.nl

Apeldoornse Ladderfabriek B.V. 

APELDOORN

+31 (0)55 5219224

www.ladderfabriek.nl

B.V. Bouwmechanisatie 

C. de Hon & Zn.

LEEUWARDEN

058 255 55 88

www.de-hon.nl

C.G.M. Steigerbouw BV

HERKENBOSCH

+31 (0)475 534660

www.cgm-steigerbouw.nl

Cleton Maintenance BV

KLAZIENAVEEN

+31 (0)591 390690

www.cleton.com

Custers Hydraulica BV

VENRAY

+31 (0)478 553000

www.custers.nl

De Steigerspecialist BV

BREDA

+31 (0)76 565 64 66

www.steigerspecialist.nl

Degraform Bekistingen 

en Steigers BV

RAAMSDONKSVEER

+31 (0)162 51 21 52

www.degraform.nl

Dirks Klimmaterialen BV

HELMOND

+31 (0)492 53 81 24

www.dirks-ladders.nl

Doka Nederland BV

OSS

0412 65 30 30

www.doka.com

Dokter Montage Bouw BV

AMSTERDAM

+31 (0)20 493 93 33

www.doktersteigers.nl

Drentse Stalen Steigers BV

HOOGEVEEN

+31 (0)528 275400

www.drentse-stalen-steigers.nl

Dutch Steigers BV

AMSTERDAM

+31 (0)20 630 41 00

www.dutchsteigers.nl

Gjaltema Verhuur BV

GRONINGEN

+31 (0)50 571 13 70

www.gjaltema-gmb.nl

Groninger Montage Bedrijf BV

GRONINGEN

+31 (0)50 571 13 70

www.gjaltema-gmb.nl

Gunco BV

SON

+31 (0)499 47 71 01

www.gunco.nl

H&B Steigerbouw BV

HETEREN

31 (0)26 474 37 37

wwww.hbsteigerbouw.nl

HAVICO BV

ROTSELAAR Rotselaar (België)

00 32 16448373

www.havico.be

HEK Nederland BV

WAALWIJK

+31 (0)416 67 44 50

www.hek.nl

VSB-ledenlijst
De VSB heeft een zorgvuldig selectiesysteem voor het lidmaatschap. Uitgangspunt zijn de statuten van de
vereniging en de VSB-Waarborgregeling. Alle leden onderschrijven aantoonbaar de kwaliteitsnormen volgens 
ISO en alle geldende eisen op het gebied van veiligheid. Waar van toepassing wordt voldaan aan de eisen 
volgens de VCA.
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Hi-Reach BV

NUNSPEET

+31 (0)341 27 44 27

www.hi-reach.nl

Hünnebeck Nederland BV

KLUNDERT

+31 (0)168 38 74 40

www.hunnebeck.nl

Instant Holland BV

APELDOORN

+31 (0)55 3602602

www.instant-holland.nl

Interveko Breda BV

BREDA

+31 (0)76 587 12 50

www.interveko.nl

Jaston Steigerbouw BV

ZWOLLE

+31 (0)38 4603040

www.jaston.nl

Layher BV

RAAMSDONKSVEER

+31 (0)162 586800

www.layher.nl

Limburgs Steigerbouwbedrijf BV

GELEEN

+31 (0)46 4742410

www.lsb-groep.com

Matemco Hulpconstructies BV

EDE

+31 (0)318 696133

www.matemco.nl

Meva Bekistingssystemen BV

GOUDA

0182 570 770

www.meva.nl

Miver Bekistingstechniek BV

HEEZE

040 2241122

www.miver.nl

Mobuco Steigers BV

VLAARDINGEN

+31 (0)10 4452100

www.mobuco.nl

Nivo Steigerwerken BV

MOERDIJK

+31 (0)168 41 92 92

NOE-Bekistingtechniek BV

ARKEL

0183 56 98 88

www.noe.nl

Peinemann Hoogwerksystemen BV

HOOGVLIET

+31 (0)10 2955000

www.peinemann.nl

PERI BV

SCHIJNDEL

073 547 91 00

www.peri.nl

R&M Spreeuwenberg

BRIELLE

+31 (0)181 667300

www.rmspreeuwenberg.nl

Reco Handelsonderneming BV

KOUDEKERK A/D RIJN

+31 (0)71 341 9120

www.reco-nl.com

Rojo Steigerbouw BV

DELFT

+31 (0)15 251 24 24

Safe BV / Safe Montage BV

AARLE/RIXTEL

0492 386638

www.safe-bekisting.nl

Scafom International BV

BUDEL

+31 (0)495 497204

www.scafom.com

SGB Holland BV

ARKEL

+31 (0)183 569 696

www.sgbholland.nl

Skyworks BV

BERKEL EN RODENRIJS

+31 (0)10 5140050

www.skyworks.nl

Spreeuwenberg 

Hoogwerk Systemen BV

SPIJKENISSE

+31 (0)181 650111

www.spreeuwenberg.nl

Steigerbouwbedrijf 

Son Nederland BV

SCHIJNDEL

+31 (0)73 5498000

www.sonsteigerbouw.nl

Travhydro Nederland BV

ROTTERDAM

+31 (0)10 4191100

www.travhydro.nl

Van Thiel United BV

BEEK EN DONK

+31 (0)492 469060

www.thiel.nl
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Colofon
Hoog & Breed is een uitgave van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB).
Het blad wordt gratis toegestuurd aan relaties die actief zijn in, samenwerken met of geïnteresseerd zijn in de
steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbranche. Belangrijke productgroepen die de VSB-leden leveren of verhuren
zijn stalen steigers, systeem-, rol- en hefsteigers, hoogwerkers, ladders en trappen, hangbruginstallaties en beton-
bekistingen en ondersteuningsconstructies.
Exemplaren van of een abonnement op Hoog & Breed kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat.

Redactie
M. Franke

P.J.H.M. Hecker

B. Janssen,

sectie Betonbekistingbedrijven 

Mevr. C. Moerman,

sectie Steigerbouwbedrijven

Mevr. J.M. Nijmeijer-Bosch,

sectie Hoogwerkbedrijven 

N. van Ruitenburg,

sectie Steigerbouwbedrijven

H.A.F. Siefert,

sectie Betonbekistingbedrijven 

H.R.M. Stiekema,

sectie Hoogwerkbedrijven 

C.A. Suijkerbuijk,

sectie Steigerbouwbedrijven 

Secretariaat
Postbus 190,

2700 AD  ZOETERMEER

Tel.: (079) 353 12 66

Fax: (079) 353 13 65

E-mail: vsb@fme.nl 

of info@vsb-online.nl

Website: www.vsb-online.nl

Ing. P.J.H.M. Hecker

mevr.A.C. Heerekop 

Eindredactie en productie
M. Franke

BETA Public Relations B.V.

Opmaak en lay-out
Ontwerpburo Huwae Bno

Alphen a/d Rijn

VSB
De VSB is onmisbaar bij de belangen-

behartiging van de steigerbouw-, hoog-

werk- en betonbekistingbranche. De

vereniging zorgt voor het noodzakelijke

platform om het belang van haar leden

optimaal te kunnen dienen.

Speerpunten bij de invulling hiervan

zijn:

- Veiligheid 

- Kwaliteit 

- Normalisatie 

- Arbeidsvoorwaarden (Bouw CAO,

Sectie Steigerbedrijven) 

- Technische aangelegenheden, projecten

en (innovatief) onderzoek 

- Scholing en onderwijs 

- Economische aangelegenheden 

- Public Relations, in- en externe com-

municatie 

- Belangenbehartiging 

- Verenigingszaken en bestuurs-

aangelegenheden 

- Secretariaat en commissies 


