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VSB prominent op 
Beton Vakdagen
Het is nog wel even weg maar zeker het note-
ren in uw agenda waard: de Beton Vakdagen.           
Van 11/13 december vindt deze vakbeurs weer 
plaats in de evenementenhal Gorinchem.

Drie dagen lang zijn de Beton Vakdagen hét 
professionele platform waar ondernemers en 
relaties uit de betonbranche elkaar ontmoeten. 
Ook dit jaar worden er weer symposia georga-
niseerd voor aanvang van de drie beursdagen. 
In samenwerking met het Gietbouwcentrum 
geeft de sectie betonbekistingbedrijven weer 
acte de présence. Wij hopen nu alvast u op de 
Beton Vakdagen te mogen verwelkomen.

BIS Industrial Services 
wint VSB Steigerbouw 
Award
Sneeuwval lijkt inmiddels onlosmakelijk met 
de VSB Steigerbouwwedstrijden verbonden te 
zijn. Ook dit jaar werd het evenement ‘getrof-
fen’ door het weer waardoor de wedstrijd 
halverwege het evenement door de wedstrijd-
leiding werd stil gelegd. 

Dat neemt niet weg dat de jury haar oordeel 
had kunnen vormen: BIS Industrial Services 
uit Zwartezaal was dit jaar de gelukkige 
winnaar van de VSB Steigerbouw Award. 
Titelverdediger Rojo Steigerbouw uit Delft 
werd tweede, Jaston Steigerbouw uit Zwolle 
eindigde als derde. Aan de wedstrijd, die 
eigenlijk geen verliezers kende, werd ver-
der deelgenomen door teams van Travhydro 
Nederland, SGB Cleton en Nivo Steigerwerken. 
De VSB-Steigerbouwwedstrijd werd 2½ uur 
na aanvang door de stevige sneeuwval voortij-
dig beëindigd. De periode bleek voor  de jury 
echter lang genoeg om de teams én de afzon-
derlijke teamleden goed te kunnen beoordelen. 
Criteria waarop de jury haar oordeel baseerde 
waren onder meer veiligheid bij de werkzaam-

heden, het aangehaakt werken, de manier  waar-
op  materialen worden aangereikt, het doelmatig 
en als team samenwerken en een goed gebruik 
van gereedschap en materiaal.

Naast de prijs voor het beste team werden ook 
individuele prijzen uitgereikt in de vorm van 
gouden, zilveren en bronzen steigerhamers.              
De prijzen werden toegekend aan de beste con-
structeurs, voormannen, eerste monteurs, tweede 
monteurs en de hulpmonteurs. Alle andere deel-
nemers ontvingen een koperen hamer.
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Aanwezigheid in regio 
biedt stevige basis 
VSB start Oplei-
dingsbedrijf VSB
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op  
24 mei presenteerde Arjan Jansen, voorzitter 
van de commissie Scholing en opleiding een 
nieuw VSB-initiatief: het Opleidingsbedrijf VSB.
Via het initiatief zullen jonge mensen worden 
opgeleid tot steigerbouwer. Een uitdagend be-
roep dat vakmanschap combineert met vrijheid 
én verantwoord werken. Dat, samen met kwa-
liteit en veiligheid, staan bij het steigerbouwen 
hoog in het vaandel. Scholing is daarbij onmis-
baar. Het Opleidingsbedrijf VSB verzorgt die 
scholing.

Bij die scholing hoort uiteraard een hoogwaar-
dige scholings- en kwalificatiestructuur. 
Een structuur die aansluit op de wensen van  
de branche en de steun geniet van het ministe-
rie. Verwacht wordt dat het eerste jaar 25-30 
nieuwe steigermonteurs worden afgeleverd. 
Dat aantal zal doorgroeien naar 100-150 stei-
germonteurs per jaar. De invulling van de 
opleiding is voorbereid door een stuurgroep 
waarin zitting hebben de heren Grootenboer 
(SGB Cleton), Jansen (Jaston Steigerbouw), 
Van Avesaath (Limburgs Steigerbouwbedrijf), 
Enterman (Rojo Steigerbouw), Postma (SGB 
Holland) en Van den Heuvel (Rheinold & 
Mahla), bijgestaan door het SSPB regio Dor-
drecht, Bouwradius en het VSB-secretariaat.

De opleiding vindt plaats als leer/werktraject, 
waarbij de theoretische vorming in een aan-
eengesloten periode van vier weken wordt vol-
tooid. Na afronding van de opleiding beschikt 
de leerling over het VCA-certificaat én het 
diploma Steigerbouw A. Voor de uitvoering 
van de opleiding wordt gebruik gemaakt van 
diverse locaties, zodat cursisten regionaal wor-
den ‘bediend’. De opleiding staat daarbij niet 

Volop in beweging
Na de benoeming van Ruud Stiekema tot 
voorzitter van de VSB heeft de PR-commissie 
ervoor gekozen om mij te benoemen tot 
voorzitter van de PR-commissie. Als eerste 
wil ik Ruud graag bedanken voor zijn inzet  
en enthousiasme! In de jaren dat Ruud voor-
zitter van de PR-commissie was, is er op 
communicatief gebied een hoop werk verzet.              
Die ingeslagen weg zullen we ook de komende 
periode gewoon voortzetten. Met dezelfde 
spirit en enthousiasme. Beide zijn nodig voor 
een actieve vereniging als de VSB in een 
branche die bovendien bol staat van de dyna-
miek.  Daar past een goede communicatie met 
opdrachtgevers en andere betrokken partijen 
bij. Dat vergt een continue inspanning. Per slot 
van rekening veranderen opdrachtgevers, is 
de markt volop in beweging en ontwikkelt 
wet- en regelgeving zich steeds meer naar 
Europees niveau. Goed communiceren is 
dan geen overbodige luxe. Een mooi staaltje 
daarvan heeft u kunnen ervaren tijdens de 
Bouwbeurs. Een VSB-plein, steigerbouw-
wedstrijden, het bekende VSB-symposium, 
een beurskrant met een oplage van 15.000 
exemplaren….. En de nog ambitieuzere plan-
nen voor de Bouwbeurs 2009 liggen al klaar! 

Kortom, communicatief is de 
VSB volop in beweging. In 
deze Hoog & Breed wordt u 
uitgebreid geïnformeerd over 
de inspanningen van 
de VSB.                     

Uiteraard is er ook veel 
nieuws uit de branche. 
Nieuwe producten, bedrijfs-
nieuws en informatie over 
regelgeving; u leest het alle-
maal in deze Hoog & Breed.

Ik wens u veel leesplezier!

Niko van Ruitenburg
Voorzitter VSB PR-commissie

&HoogHoog BreedBreed
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Collectieve beurspresenatie

Om meer VSB-leden te laten profiteren 

van de collectie
ve beurspresentatie zal 

een aanzienlijk groter oppervla
k worden 

gereserveerd van ongeveer 800 m
2 .

Rondom het VSB-plein zijn
 VSB-lidbedrij-

ven gegroepeerd. Het plein omvat een 

zit- e
n ontvangstgelegenheid en biedt 

ruimte voor lezingen of presentaties. 

De collectie
ve presentatie vindt plaats 

op basis van het ontzorgingsprincipe. 

Voor een vaste prijs nemen leden één 

of meerdere stands van 25 m
2  af en 

krijgen daarbij alle facilite
iten aange-

leverd: een kant-en-klare stand, lunch, 

koffie, drank, publicite
it, ..

..  In
tekenen 

kan al vanaf ± 11.000,- vo
or een stand 

van 252  m.

Naast de collectie
ve deelnemers kun-

nen de overige VSB-leden rondom het 

VSB-plein een stand nemen. Op deze 

manier ontstaat één grote branche 

presentatie, waarbij de vereniging 

facilite
rend optreedt naar een deel van 

de leden. Het VSB-plein staat gepland 

tussen hal 7 en hal 8. 

VSB Lezingen programma

Op het VSB plein zal tijd
ens de beurs-

dagen een aantal lezingen worden 

verzorgd.

Bouwbeurs 2009

PR- en publiciteitsplan VSB

Het succes van de gezamenlijke presentatie en de 

collectie
ve activi

teiten tijd
ens de Bouwbeurs 2007 

zijn aanleiding om ook voor de ´editie 2009´ de VSB-

krachten te bundelen en hiervan zoveel mogelijk te 

profiteren. 

De collectie
ve presentatie tijd

ens de Bouwbeurs 

2007 heeft aan de verwachtingen voldaan. 

De ´inclusief´-fo
rmule heeft goed gewerkt. 

De standbouw was goed, cre
atief en verzorgd en het 

Happy Hour was een succes. Tijdens de evaluatie 

werd meerdere malen aangegeven dat een groter 

collectie
f nóg beter zo

u zijn
. Een centraal terras als 

ontmoetingsplaats en daaromheen een verzame-

ling van VSB-leden werd als voorkeur aangegeven.       

Dit vo
rmde het uitgangspunt vo

or de samenstelling 

van dit vo
orstel. 

VSB-symposium

Traditioneel zal op donder-

dag het VSB-symposium 

worden georganiseerd voor 

relaties, journalisten, 

vertegenwoordigers van de 

overheid, etc. D
e lezingen 

worden na afloop op de VSB-

website geplaatst. 

Forumbundel

In de loop van 2007 start d
e VSB 

PR-commissie in samenwerking met 

een vakblad de VSB-forumdiscussies. 

Via forumdiscussies, waaraan alleen 

VSB-leden kunnen deelnemen, worden 

branchebrede thema’s aangesneden. 

Deze discussies, inclusief tip
s en/of 

wetenswaardigheden voor de lezer, 

verschijnen als exclu
sief artikel van 3 

- 4 pagina’s in één van de Nederlandse 

vakbladen. De verzamelde forumdis-

cussies zullen rond de Bouwbeurs 

2009 als forumbundel verschijnen. 

De forumbundel kan worden mee-

gestuurd  met een vakblad en wordt 

tijdens de beurs uitgedeeld op de VSB-

stand. VSB-leden kunnen de bundel 

uiteraard ook gebruiken.
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Sponsors/donateurs

Er za
l actie

f gezocht worden naar dona-

teurs en sponsors in de aanloop van de 

Bouwbeurs. Hiervoor worden kant- en 

klare pakketten ontwikkeld.

Vereniging van Steiger-, H
oog- 

werk- en Betonbekistingbedrijve
n

Postbus 190

2700 AD  ZOETERMEER

Boerhaavelaan 40

2713 HX  ZOETERMEER

T 079 353 12 66

F 079 353 13 65

E vsb@fme.nl of info@vsb-online.nl

I  w
ww.vsb-online.nl

steigerbouwwedstrijd

VSB Brochure beurs.indd   1

23-05-2007   09:59:47

Tijdens de ledenvergadering van de VSB zijn 
de plannen voor de Bouwbeurs 2009 gepre-
senteerd. Ambitieuze plannen die op een 
brede belangstelling van leden mogen reke-
nen. De plannen zijn een logisch vervolg op 
de collectieve presentatie tijdens de afgelopen 
Bouwbeurs. Bij de evaluatie hiervan werd 
meerdere malen aangegeven dat een groter 
collectief nóg beter zou zijn. De plannen voor 
2009 omvatten een VSB-plein dat ruimte biedt 
aan een kleine 25 collectieve VSB-stands die 
rondom een VSB-terras en VSB-auditorium 
zijn gegroepeerd. Het sleutelklare concept van 
de afgelopen Bouwbeurs blijft gehandhaafd. 
Leden worden op basis van het ‘ontzorgings-
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principe’ bediend: van standbouw en -inrich-
ting tot koffie, lunch en happy hour. De col-
lectieve presentatie wordt ook in 2009 onder-
steund door een omvangrijke pr- en publici-
teitscampagne in gedrukte en digitale media.

De plannen voor de Bouwbeurs 2009 zijn 
samengebracht in een handige flyer die alle 
onder- werpen behandelt: beurskrant, website, 
elektronische nieuwsbrief, happy hour, pers-
artikelen, symposium, forumdiscussies, lezin-
gen, etc.

Exemplaren van de flyer kunnen worden opge-
vraagd via het VSB-secretariaat (vsb@fme.nl). 

alleen open voor werknemers van VSB-leden, 
maar ook voor werknemers van onderaanne-
mers. Het resultaat is dat kwaliteit, veiligheid 
en deskundigheid binnen de branche op een 
nog hoger niveau komen.
 
Het Opleidingsbedrijf VSB begint inmiddels 
een eigen gezicht te krijgen. Een ontwerp voor 
het logo en een eerste basis voor de website zijn 

gereed en zullen de komende periode worden 
uitgewerkt. En ook aan de werving van nieuwe 
leerlingen wordt inmiddels hard gewerkt. Dit 
alles moet ertoe leiden dat de officiële opening 
van het Opleidingsbedrijf op 6 september a.s. 
een vliegende start zal zijn. 

Inschrijving voor deelname VSB-paviljoen open 

VSB presenteert plannen Bouwbeurs 2009

De bij de commissie gevelonderhoudsinstalla-
ties aangesloten leden zijn in 2006 toegetreden 
tot de VSB en trachten nu de nog niet aange-
sloten bedrijven binnen te halen door de meer-
waarde duidelijk aan te geven. Die meerwaarde 
laat zich duidelijk blijken.

De overheid legt zaken, zoals arbo en arbeids-
veiligheid bij de werkgevers en werknemers 

neer. Die verschuiving van verantwoordelijk-
heid maakt het lid zijn van een vereniging 
steeds belangrijker. De VSB heeft daarnaast 
middels de commissie gevelonderhoudsinstal-
laties direct zitting in de NEN-EN 1808-com-
missie. Daarmee kan een directe inbreng wor-
den geleverd in het internationaal aanpassen 
van de normering.

Leveranciers gevelonderhoudsinstallaties 
Meerwaarde VSB 

vervolg op blz. 4



Daarmee geven de brochures uitleg over de 
werkwijze en handhaving door de Arbeidsin-
spectie. Naast de nu verschenen arbobrochure 
´Arbeidsrisico´s op bouwplaatsen´ is er al 
een arbobrochure voor stratenmakers en de 
houthandel. Andere brochures die zullen ver-
schijnen, bestrijken de systeemaanpak en het 
bouwproces, installatiebedrijven, wegenbouw, 
fundering en asbest.

Herziene Arbowet
De herziene Arbowet geeft werknemers en 
werkgevers meer mogelijkheden en verant-
woordelijkheid bij het invullen van het arbeids-
omstandighedenbeleid in de onderneming 
of sector. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen het publieke en het private domein. 
In het publieke domein zorgt de overheid voor 
een helder wettelijk kader met zo min moge-
lijk overbodige regels en zo weinig mogelijk 
administratieve lasten. In het private domein 
maken werkgevers en werknemers samen 
afspraken over de wijze waarop zij aan de 
door de overheid gestelde voorschriften willen 
voldoen. Deze afspraken kunnen zij vastleggen 
in zogenoemde arbocatalogi. De verschillende 
arbocatalogi moeten binnen drie jaar na inwer-
kingtreding van de Arbowet een feit zijn.

In de arbobrochure `Arbeidsreisico´s op bouw-
plaatsen´ wordt aandacht gegeven aan circa 
80% van alle oorzaken van ongevallen en 
ziekten op de bouwplaats. De brochure be-
schrijft de verplichtingen van werkgever en 
werknemers, geeft typerende kenmerken van 
de bouwplaats en beschrijft de arbeidsrisico´s 
die zich hier voordoen.

4 Verenigingsnieuws

&HoogHoog BreedBreed

vervolg van blz. 3

Internationale contacten met buitenlandse con-
currenten en collega’s (Engeland/Duitsland) 
zijn gelegd op het gebied van problematiek 
en vraagstukken aangaande gevelonderhouds-
installaties. Dit biedt tevens mogelijkheden 
tot lobbyen op internationaal niveau met deze 
bedrijven over het aanpassen van de NEN-EN 
1808.

VSB-symposium  
podium voor arbo-
brochure 
Na afloop van het VSB-symposium tijdens de 
Bouwbeurs, ontving voorzitter Ruud Stiekema 
uit handen van de heer J. Laemers, directeur 
Bouw van de Arbeidsinspectie, het eerste 
proefexemplaar van de Arbobrochure ‘Arbeids-
risico’s op bouwplaatsen’.

Het VSB-symposium stond dit jaar volledig in 
het teken van de herziene Arbowet, die per 
1 januari jl. in werking is getreden. Het sym-
posium was dan ook een logische keuze voor 
presentatie van de brochure. 
De proefbrochures die door de Arbeidsinspectie 
werden uitgegeven, hebben een voorlichtend 
karakter, waarbij lezers om commentaar wordt 
gevraagd. In de brochures, die gericht zijn op 
branches of sectoren, worden de belangrijkste 
arbeidsrisico´s beschreven en wordt aangegeven 
welke aandachtspunten gelden voor inspecties. 

De VSB heeft een zeer krachtig promotie ap-
paraat, alsmede een secretariaat, wat voor de 
aangesloten bedrijven ter beschikking staat. 
Een mogelijke samenwerking en onderling 
overleg tussen de secties permanente gevelon-
derhoudsinstallaties en tijdelijke hangbruggen 
is opgestart. Beiden hebben immers met dezelf-
de normering te maken.
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Website in de lift
Verdubbeling bezoekers 
aantallen VSB-website

De bezoekersaantallen van de VSB-website 
hebben het afgelopen jaar een opmerkelijke 
stijging laten zien: in één jaar tijd verdubbelde 
het aantal maandelijkse bezoekers aan de 
website www.vsb-online.nl. Momenteel komen  
maandelijks zo’n 3.000 bezoekers op de website 
terecht voor branchespecifieke informatie op 
het gebied van normen, wet- en regelgeving 
en opleiding en scholing. Daarnaast wordt de 
website veel geraadpleegd voor het zoeken 
naar leveranciers van een bepaald type dienst 
of product via de ‘zoek-en-vind’-optie.

De sterke stijging is mede te danken aan de 
grote hoeveelheid publiciteit die de VSB gene-
reert en waarin steeds wordt verwezen naar de 
website. Daarnaast wordt actief aan website-
marketing gedaan terwijl de digitale informatie 
in de vorm van Hoog & Breed, lezingen van 
VSB-symposia en de programma’s en aanmel-
dingsformulieren van VSB-evenementen een 
aantrekkende werking hebben. 

Zo werd het programma met aanmeldformulier 
voor de Beton Vakdagen 2006 ruim 300 keer op 
de website bekeken, terwijl voor het VSB-sym-
posium tijdens de Bouwbeurs 2007 dit aantal 
zo’n 600 bedroeg. De Hoog & Breed, die toch al 
in een zeer grote oplage in gedrukte vorm was 
verschenen, werd ook nog eens 950 keer op de 
website bekeken. Kortom, de VSB-website pres-
teert op alle fronten buitengewoon goed.

Leidraad Veilig werken op 
hoogte één jaar in werking

Leidraad uitsteken-
de basis voor arbo-
catalogi
Volgende maand is het een jaar geleden dat de 
nieuwe EG-regelgeving voor het veilig werken 
op hoogte haar intrede deed in Nederland. 
Sindsdien moet voor het werken op hoogte met 
de ladder, eerst worden nagegaan of niet ook 
een ander werkmiddel kan worden ingezet. 
De afwegingen worden stap voor stap weer-
gegeven in de schema’s die onderdeel uitmaken 
van de Leidraad Veilig werken op Hoogte.

De Leidraad Veilig werken op hoogte is het 
resultaat van 4 jaar overleg in VNO-NCW 
verband met het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, de Arbeidsinspectie en de  
sociale partners. Onder de werkgeversorgani-
saties schaarden zich onder meer FME-CWM, 
Metaalunie, FOSAG, Uneto-VNI, Romazo, 
VSB, OSB, Bouwend Nederland.

Naar overtuiging van de VSB kan een Arbo-
catalogus waar het veilig werken op hoogte 
prominent aan de orde komt, prima worden 
gebaseerd op deze Leidraad. Immers bestaat 
daarover al ruime consensus. 

Ook voor de leveranciers van ladders die zijn 
aangesloten bij de VSB, geldt dat het leveren 
van een ladder in toenemende mate een spe-
cialisme is. Het VSB-lid levert niet alleen de 
ladder, maar ook alle deskundige middelen en 
kennis om er veilig mee om te gaan. Naast lad-
ders worden door VSB-leden ook andere werk-
middelen voor het veilig werken op hoogte 
geleverd. Hierbij kan worden gedacht aan 
stalen steiger, rolsteigers, hefsteigers, hoogwer-
kers, hangbruginstallaties, e.d.. Een compleet 
overzicht vindt u op onze homepage. VSB-
bedrijven  voldoen aan allerlei kwalificaties, 

vervolg op blz. 6
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Verenigingsnieuws

waaronder de VSB Waarborgregeling, hetgeen 
de klant meer zekerheid geeft over het veilig 
werken op hoogte op een tijdelijke werkplek.
Het is om die reden dat de VSB niet aflatend de 
betrokken organisaties zal wijzen op het Hand-
boek Richtlijn Stalen Steigers (voor de steiger-
bouw) en de Leidraad Veilig werken op hoogte. 
De tekst van de Leidraad inclusief de bijbeho-
rende stroomschema’s waarmee het arbeids-
middel kan worden gekozen, zijn door de VSB 
samengebracht op een CD ROM. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt de 
gebruiker door de stroomschema’s geleid. 
Het resultaat is een overzicht van de arbeids-
middelen die voor een bepaald werk mogen 
worden gebruikt. Exemplaren van de Leidraad 
Veilig werken op hoogte of van de CD ROM 
kunnen via het VSB-secretariaat (vsb@fme.nl) 
worden aangevraagd. 
 
NEN 2484
De ladder valt onder de richtlijn Arbeidsmid-
delen. Deze richtlijn verplicht de werkgever 
de werknemers met zodanige arbeidsmiddelen 
(ladders, trappen en rolsteigers) te laten wer-
ken, dat de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers tijdens het gebruik kunnen wor-
den gewaarborgd. 

De minimumeisen voor ladders in Nederland 
zijn vastgelegd in het Besluit draagbaar klim-
materieel van de Warenwet. Deze wet is van 
toepassing op de ladders die in de handel wor-
den gebracht, ongeacht of ze gebruikt worden 
in de privé- of arbeidssfeer. De nadere invulling 
wordt gegeven in de Nederlandse norm NEN 
2484, Draagbaar Klimmateriaal genaamd. In 
deze norm zijn onder andere extra eisen voor 
professioneel gebruik, gebruiksnormen, termen, 
definities en beproevingsmethoden vastgelegd. 

De deugdelijkheid van de ladder moet van tijd 
tot tijd worden gecontroleerd. Hiertoe dient 
ten minste eenmaal per jaar een inspectie door 
een deskundige te worden uitgevoerd. Om het 
veilig werken met en op een ladder te waarbor-
gen moet de werknemer een instructie ontvan-
gen over de wijze waarop hij de ladder moet 
gebruiken.

CAO Bouw wordt  losgelaten                   
VSB zet deuren 
verder open voor 
nieuwe leden
Zoals bij iedere vereniging wordt ook aan het 
lidmaatschap van de VSB voorwaarden gesteld. 
Zo dienen lidbedrijven actief te zijn bij het in 
opdracht van derden verzorgen van een tijdelij-
ke werkplek op hoogte. Deze werkzaamheden 
dienen tot de kernactiviteiten van het bedrijf te 
behoren. Daarnaast zijn kwaliteit en veiligheid 
belangrijke onderwerpen bij de toetsing of een 
bedrijf lid kan worden van de VSB. 

Eén van de criteria waaraan een potentieel 
lidbedrijf tot nu toe moest voldoen, is de Bouw 
CAO. Tijdens de meest recente VSB-ledenverga-
dering is besloten om dit toetredingscriterium 
te laten vervallen. Vanzelfsprekend dienen de 
kandidaatleden wel te voldoen aan de overige 
voorwaarden én de voorwaarden van de VSB 
Waarborgregeling. Daarmee zet de VSB de 
deuren voor nieuwe leden verder open zonder 
afbreuk te doen aan de hoge standaarden voor 
kwaliteit en veiligheid.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in het VSB-lid-
maatschap kunnen zich wenden tot het secre-
tariaat (vsb@fme.nl) of op de VSB-website het 
online-formulier invullen (www.VSB-online.nl). 
Alle noodzakelijke papieren worden vervolgens 
automatisch toegezonden.

vervolg van blz. 5



Nieuwsbrief van VSB, Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven 7

APW introduceert 
uni-rechte werk-
stelling
APW heeft een nieuwe rechte werkmast geïn-
troduceerd die een oplossing biedt op alle vra-
gen vanuit de branche. De complete set is bin-
nen 5 minuten door één persoon opgebouwd. 

De masten zijn zeer stabiel doordat gekozen is 
voor het bewezen concept van de schuine werk-
stelling. De mast is dezelfde mast die ook voor 
de schuine werkstelling gebruikt is.  
Alleen wordt er een rechte brugdrager aan de 
voorzijde geplaatst. Bij de schuine werkstel-
ling loopt deze wagen over de achterzijde (zie 
afbeeldingen Schuine Werkstelling).

De standaard Mast-stabilisator wordt ook voor 
deze Rechte Werkstelling gebruikt. Partijen die 
al over een schuine werkstelling beschikken, 
hoeven dan ook alleen maar te investeren in een 
rechte brugdrager. 

De rechte werkstelling kan eerst naar achteren 
worden gekanteld waarna de brugdragers 

Harnasgordels 
Protecta PRO-lijn 
vernieuwd
Protecta heeft de harnasgordels uit de popu-
laire PRO-lijn volledig vernieuwd. Het resul-
taat is een serie harnasgordels die voldoen aan 
de laatste eisen met betrekking tot draagcom-
fort en gebruiksgemak. De modellen variëren 
van een zeer eenvoudige harnasgordel met een 
enkele D-ring op de rug tot uiterst compleet 
inclusief positioneringsgordel, gepolsterde 
banden en snelsluitingen. 

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe 
PRO-lijn harnasgordels zijn:
• Verbeterde pasvorm o.a. door drie maatvoe- 
   ringen (S, M/L en XL).
• Eenvoudige afstelling van de lengte van de   
   banden d.m.v. gespen op de heupen en   
   benen.
• Een grote D-ring op de rug waardoor een 
   haak makkelijker is te bevestigen.
• Op de rugbanden zit een valindicator.
• De labels zijn extra beschermd met een hoes.
• De gordels voldoen aan een groot aantal 
   internationale veiligheidsnormen waaronder   
   de CE.

worden gemonteerd. Vervolgens plaatst men 
een aluminium loopbrug van de gewenste leng-
te (3 tot 8 meter ) en wordt de stellage omhoog 
gedraaid. De masten worden geleverd in hoog-
ten van 4 tot 6 meter en zijn uit te breiden met 
verschillende verlengstukken. Hierna kan de 
gehele combinatie zo tegen de muur gedrukt 
worden. Hierdoor heeft men geen last van 
obstakels aan de gevel.

Bij het gebruik bij gladde gevels rolt de stel-
lage gewoon langs de gevel omhoog. De rechte 
werkstelling van APW is op ieder niveau te 
gebruiken.

APW
T. 075 6403563
E. info@apw.nl  
W. www.apw.nl
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Productnieuws

Van Thiel United in de lift
Als gevolg van het voortdurende succes van de 
van Thiel groep vinden er op diverse gebieden 
uitbreidingen en investeringen plaats. 

Binnen de Canadese markt is van Thiel United 
met de befaamde Thiel spiekoppelingen vaak 
prefered or sole supplier bij de toeleveringsin-
dustrie van de grote oliemaatschappijen. 
In deze kansrijke markt introduceert van Thiel 
een compleet programma steigermateriaal om 
een totaaloplossing te kunnen bieden aan de 
klanten. 

Dit resulteert in uitbreiding van de dochter-
onderneming Thiel Scaffolding Canada Inc. 
met een lokale assemblagefaciliteit, dat de 
levertijden en daarmee de klantgerichtheid ten 
goede komt. Daarnaast is het team in Canada 
versterkt met een account manager om het 
oostelijke deel van Canada optimaal te kun-
nen bedienen. Bij de productie-unit in Beek 
en Donk staat productie-optimalisatie voort-
durend centraal. Momenteel worden diverse 
investeringsprogramma’s doorgevoerd. 
Tijdens de Internationale Bouwbeurs 2007 in 
Utrecht zijn als gevolg hiervan op succesvolle 
wijze een aantal product-introducties getoond. 
Omdat steeds meer mensen de grote voordelen 

Met het nieuwe ontwerp is ook het aantal 
modellen sterk uitgebreid. Hierdoor kan voor 
iedere situatie een specifieke oplossing worden 
geboden. De harnasgordels zijn standaard uit-
gevoerd met een grote bevestigingsring op de 
rug. Dit kan naar behoefte uitgebreid worden 
met bevestigingspunten op de borst en even-
tueel aanhaakpunten op heuphoogte voor posi-
tioneringswerkzaamheden. Ter verhoging van 
het draagcomfort is een aantal modellen uitge-
voerd met gepolsterde banden en snelsluitin-
gen die ook met handschoenen aan eenvoudig 
zijn te gebruiken. 

Skyworks B.V.
T. 010 514 0050 
E. info@skyworks.nl
W. www.skyworks.nl

van het Tube-Lock® concept 
materiaal van van Thiel United ontdekken, 
is er behoefte de commerciële afdeling te ver-
sterken met een account manager Benelux.

Van Thiel United BV
T. 0492 469 060  
W. www.thiel.nl
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Welcome to the Original.

Succesvolle     
presentatie
Layher op Bauma 
München.

Van 23 tot en met 29 april j.l. was München 
weer het toneel voor ’s werelds grootste 
beurs op het gebied van bouwmaterieel: de 
Bauma. Layher was hier als toonaangevend 
bedrijf op het gebied van systeemsteigers, 
rolsteigers en toebehoren ruim vertegen-
woordigd met een stand van 850 m2 opper-
vlakte en een videconstructie. Omdat veel 
Duitse bedrijven miljarden mislopen door 
productnamaak over de gehele wereld 
was het Layher thema van deze beurs 
“Welcome to the Original”.

Tijdens deze beurs heeft Layher een groot 
aantal nieuwe producten gepresenteerd. 
De korte beschrijvingen met afbeeldingen 
geven een indruk geven van deze nieuwe 
producten. 

Layher BV  
T. 0162-586800
E. mail@layher.nl  
W. www.layher.nl

Na de overname van Hi-Reach in 2006 is de 
Jaston Groep per 2007 uitgebreid met DSS 
(Drentse Stalen Steigers) uit Hoogeveen. Door 
deze overname kan een nog completer pak-
ket werkzaamheden worden aangeboden op 
het gebied van montage en demontage van de 
diverse stalen steigers. De kennis en relaties 
van DSS vormen een uitstekende aanvulling 
op de bedrijven uit de Jaston Groep en onder-

Jaston neemt DSS over
steunen het groeiscenario dat de Jaston Groep 
voor ogen staat: totaalleverancier van stalen 
en aluminium steigers, hangbruginstallaties, 
hoogwerkers en bouwplaatsmateriaal.

Jaston Groep
Arjan Jansen
T. 038-4603040
W. www.jaston-groep.nl
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Bedrijfsnieuws

Bilfinger Berger gegroeid naar 
industriële dienstverlener

BIS Industrial     
Services sluit beter 
aan op markt
De naam van Rheinhold & Mahla is gewijzigd 
in Bilfinger Berger Industrial Services. Het is 
het logische vervolg op het veranderingspro-
ces dat het beursgenoteerde Bilfinger Berger 
heeft ingezet; het concern ontwikkelen van een 
bouwonderneming naar een industriële dienst-
verlener. Nu Rheinhold & Mahla is uitgegroeid 
tot een van de belangrijkste kernactiviteiten van 
het Duitse moederbedrijf, ligt het voor de hand 
de naam aan te passen aan de nieuwe omstan-
digheden.

De volledige naam Bilfinger Berger Industrial 
Solutions blijft uitsluitend voorbehouden aan 
het moederconcern in Duitsland. In de Benelux 
wordt gebruik worden gemaakt van de letters 
BIS. In alle gevallen is zowel de naam Rhein-
hold & Mahla als de veel gebruikte afkorting 
R&M verdwenen. Onder BIS Industrial Ser-
vices vallen de disciplines steigerbouw, isola-
tie, tracing, asbestverwijdering, rope access en 
vuurbescherming. Het voormalige zelfstandige 
Mobuco krijgt voorlopig een uitzonderingspo-
sitie. “We hebben het steigerbouwbedrijf vorig 
jaar overgenomen Het is niet verstandig om een 
gevestigde naam zo snel in zijn geheel uit de 
markt te halen”, vindt algemeen directeur Bert 
van der Burght. “In elk geval willen we nog een 
jaar vasthouden aan de naam Mobuco, maar 
dan wel met de toevoeging BIS ervoor. Het ver-
tegenwoordigt een duidelijke waarde: Mobuco 

staat voor iets bij onze opdrachtgevers.”

De ontwikkelingen in de Benelux hebben de 
laatste jaren een enorme vlucht genomen.      
Het is tenslotte nog niet zo heel lang geleden 
dat steigerbouwbedrijf Spreeuwenberg door 
Rheinhold & Mahla werd overgenomen. 
In de jaren daarvoor had R&M zich op de 
Nederlandse en Belgische markt al versterkt 
door acquisitie van diverse bedrijven op het 
gebied van isolatie, tracing, asbestverwijdering 
en vuurbescherming. Recent zijn de overnames 
van Mobuco Steigers, Salamis (dienstverlener 
voor de offshore olie- en gasindustrie op de 
Noordzee) en ROB Montagebedrijf (piping).

In 1995 had Rheinhold & Mahla een omzet van 
430 miljoen euro. De bedrijfsactiviteiten beston-
den uit het monteren van gevels en wanden 
voor de bouwnijverheid en industriële isolatie. 
Inmiddels is R&M één van de grootste concerns 
op het gebied van industriële dienstverlening. 
Dat is het resultaat van de strategie van moe-
derbedrijf Bilfinger Berger: Solutions for 
Industrial Services. De omzet is gegroeid naar 
1.300 miljoen euro. Er werken momenteel circa 
14.000 mensen. 

Algemeen directeur Van der Burght gaat ervan 
uit dat het bedrijf zich, ook onder de nieuwe 
naam van BIS Industrial Services, verder blijft 
ontwikkelen. Dat geldt zeker ook voor België 
en Nederland. “Maar eerst moeten we met de 
uitdaging van de naamswijziging aan de slag”, 
vindt Van der Burght. “BIS Industrial Services 
moet in de op de kaart worden gezet. 
De verschillende bekende namen moeten 
samen groeien tot één gezamenlijke nieuwe 
naam. Het gaat daarbij vooral om het handha-
ven en versterken van de echte waarden waar 
een bedrijf uit bestaat: vakmanschap en besef 
van veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. 
Daarmee geven mensen een bedrijf pas echt 
een naam.”

BIS Industrial Services
T. 0181 667 300
W. www.bis-is.nl
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Met ingang van 1 februari jl. is Wim van ’t Slot 
(43) benoemd tot algemeen directeur van 
Skyworks B.V.  Hij volgt daarmee Ruud 
Stiekema op, die  is toegetreden tot de holding-
directie en zich daar voornamelijk richt op 
speciale projecten.

Voorafgaand aan zijn benoeming tot algemeen 
directeur van Skyworks vervulde Wim van ’t 
Slot verschillende functies. Zo was hij bedrijfs-
directeur van een nationaal en internationaal 
opererende uitzend- en detacheringorganisatie 

Wim van ‘t Slot nieuwe directeur Skyworks

De LSB Groep heeft een extra dimensie toege-
voegd om veilig werkzaamheden op hoogte 
uit te voeren, namelijk LSB-Sky-Access.

LSB-Sky-Access voert binnen de LSB groep 
de werkzaamheden uit waar touwtechniek 
gewenst is en/of wordt gevraagd. De richt-
lijnen van IRATA (Industrial Rope Access 
Trade Association) worden te allen tijde 
gerespecteerd. Alle werknemers zijn dan ook 
IRATA gediplomeerd.

De combinatie van goede technieken, goede en 
regelmatige training en goede supervisie heeft 
geleid tot zeer gunstige ongeluksstatistieken.
LSB Sky Access kan voor een groot aantal 
werkzaamheden worden ingezet:

• Werkzaamheden in besloten ruimte.
• Inspectiewerkzaamheden van kolommen/ 
   installaties/gebouwen
• Montage van valbeveiliging/veiligheidsnet
   ten, etc.
• Montage van reclamedoeken, gevelteksten.
• Niet Destructief Onderzoek (NDO) 
• W-technische werkzaamheden aan installa
   ties (laswerk, sleutelwerk, etc)
• Reinigings-, schilder- en conserveringswerk
   zaamheden.
• Bouwkundig onderhoud en inspecties aan 
   gebouwen en kerktorens.

LSB groep
R. van Baal
T. 046-4742410
W. www.lsb-groep.com

Veilig werken op hoogte met touwtechnieken/rope acces

LSB-groep groeit verder met Rope Acces

met specialisaties in onder andere de installa-
tiebranche en bouwbranche. 

Skyworks B.V. is totaalleverancier en markt-
leider op het gebied van professioneel klim- 
en toegangsmateriaal. Het bedrijf verkoopt, 
verhuurt en monteert aluminium ladders en 
trappen, rol- en vouwsteigers, gevelsteigers, 
loopvloeren, regenschermen, valbeveiligingen, 
hangbruginstallaties en (schaar)hoogwerkers. 
Vanuit een landelijk dekkend vestigingennet 
met hoofdkantoor in Berkel en Rodenrijs biedt 
Skyworks voor haar klanten een betrouwbare 
en veilige werkplek op hoogte. Skyworks B.V. 
is ISO 9001 en VCA gecertificeerd en bedient 
schilders-, renovatie-, onderhoud-, bouw- en 
elektrotechnische bedrijven en aannemers. 

Skyworks B.V.
T. 010 5140050
E.: info@skyworks.nl
W. www.skyworks.nl
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het probleem op te lossen en een werkbare, 
maar vooral veilige, situatie te creëren.” Bij BIS 
Industrial Services vindt men dat steigerbou-
wers elkaar moeten aanspreken als hun gedrag 
in strijd is met de afspraken die gemaakt zijn. 
“Als degene waar het over gaat, niet wil luiste-
ren, dan treed het sanctiebeleid in werking.”

Draagcomfort
Naar aanleiding 
van klachten en 
opmerkingen 
over de harnas-
gordel met de 
dubbele lijnen 
zijn verschillen-
de verbeteringen 
aangebracht. 
Er wordt nog 
meer gedaan om 
het draagcom-
fort te verbete-
ren. “We willen 
gewoon de beste 
gordel hebben”, 
aldus de logis-
tiek manager 

van BIS Industrial Service. Overigens is de hui- 
dige gordel inclusief twee lijnen lichter dan de 
oude. 

Algemeen directeur Bert van der Burght stelt 
hoge eisen als het om veiligheid gaat. Hij vindt 
dat BIS Industrial Services met het gebruik van 
dubbele lijnen aangeeft dat heel serieus met 
veiligheid wordt omgegaan.  “Zeker op steiger-
bouwgebied willen we ons blijven etaleren als 
een innovatief en leading bedrijf.”

BIS Industrial Services
T. 0181 667 300
W. www.bis-is.nl

BIS Industrial Services voortaan  
always online
Steigerbouwers met tweede veiligheidslijn altijd aangelijnd

Een aantal serieuze valincidenten met steiger-
bouwers is voor het management van BIS 
Industrial Services (het vroeger R&M Spreeu-
wenberg en R&M Mobuco) mede aanleiding 
geweest om het gebruik van twee veiligheids-
lijnen verplicht te gaan stellen. Begin dit jaar 
is onder het motto ‘Always online’ een start 
gemaakt met de introductie van de dubbele 
lijnen op de diverse locaties. Eind juni moeten 
alle steigerbouwers van BIS always online zijn. 
“Alleen op deze wijze zijn we ervan verzekerd 
dat er geen moment is dat een steigerbouwer 
niet is aangehaakt”

Alleen op een volledig dichte vloer met leu-
ningen behoeft een steigerbouwer niet aange-
haakt te zijn. Tijdens het bouwen en op onvol-
ledige vloeren is dat wel verplicht. “In zo’n 
situatie doet zich bij het gebruik van één lijn 
tijdens het verplaatsen een probleem voor. 
Op het moment dat de haak los wordt ge-
maakt om vervolgens ergens anders aan 
te haken, is de steigerbouwer even niet aan-
gehaakt en loopt hij dus het risico te vallen.”

Acceptatie
Bij DuPont, één van de opdrachtgevers van 
Bis Industrial Services, geldt al een groot aan-
tal jaren de verplichting van de dubbele lijnen. 
Nerefco was vorig jaar de tweede grote locatie 
waar het principe van always online is inge-
voerd. Men heeft kunnen constateren dat het 
moeten werken met twee lijnen bijzonder snel 
is geaccepteerd. “Vanaf dag één hebben we 
nauwelijks corrigerend hoeven optreden. 
Iedereen is doordrongen van het nut en de 
noodzaak. Als het met dubbele lijnen niet 
werkbaar is, wordt het werk neergelegd en 
wordt er met de leidinggevende overlegd hoe 



13

Binnen BIS Industrial Services is een nieuwe 
ontwikkeling in gang gezet: Rope Access. 
Ofwel het met behulp van touwentechnieken 
bereikbaar maken van moeilijke situaties. 
“De directie vindt uit concurrentieoverwegin-
gen dat wij vanaf dit jaar deze discipline in 
huis moeten hebben”, zegt Hans Klomp, de 
projectleider voor de offshore bij BIS Industrial 
Services. Het grote voordeel van deze touw-
techniek is dat er tijd en dus geld kan worden 
bespaard zonder dat er concessies aan de 
veiligheid hoeven te worden gedaan.” 

Steeds meer opdrachtgevers vinden Rope 
Access bijzonder interessant, vooral in de 
offshore. BIS Industrial Services beschikt over 
een grote offshore-tak en dat is precies de 
markt waarop BIS Industrial Services zich 
verder wil profileren. Klomp: “Total E&P 
Nederland is een van onze grootste contracten. 
Op 26 platforms op de Noordzee doen we alle 
steigerwerkzaamheden, zowel voor onderhoud 
als projecten.” Op zee speelt de factor tijd een 

Nieuwe ontwikkeling voor meer bereikbaarheid

BIS Industrial Services introduceert 
Rope Access

nog grote rol. Dat heeft te maken met de vaak 
vrij forse omvang van de logistieke operaties. 
De aan- en afvoer van mensen en materiaal 
is in de offshore een stuk gecompliceerder. 
Daarom is deze techniek zo interessant. Rope 
Access medewerkers voeren hun werkzaam-
heden uit zonder het gebruikt van steigers. 
”Het eerste project voor Total is al uitgevoerd: 
het repareren van de GRE en de isolatie van 
een riser, een onderzeese leiding. Dit is in 
samenwerking gebeurd met onze afdeling 
isolatie uit Groningen. Zij hebben de speciale 
materialen en het montageplan voor deze 
klus geleverd.” Inmiddels heeft BIS Industrial 
Services een nieuw contract afgesloten met 
Total waar Rope Access onderdeel van uit-
maakt.

Gezamenlijk met de dochterondernemin-
gen van BIS Industrial Services heeft men 
de beschikking over een aparte Rope Access 
divisie van zo’n 250 man. Nagenoeg alle dis-
ciplines van inspectie, mechanical, NTD, las-
sen, conserveren en isoleren kunnen worden 
uitgevoerd met Rope Access. Het komt zeer 
indrukwekkend over. Op het eerste gezicht 
lijkt het minder veilig, maar de statistieken 
laten zien dat er met Rope Access nog minder 
ongelukken gebeuren.” De mogelijkheden 
van BIS Industrial Services gaan verder dan 
alleen Rope Access. Span-deck is een gepa-
tenteerde ontwikkeling: een aluminium frame 
voorzien van zeer sterk gaasdoek dat aan 
staalkabels hangt en volledig wordt gestabi-
liseerd. “Vanaf een spandeck kan aangelijnd 
worden gewerkt, ook door niet Rope Access 
medwerkers.” 

De bedrijven met Rope Access in hun pakket 
hebben een branchevereniging in het 
leven geroepen. Inmiddels zijn wereldwijd 
zo’n honderd bedrijven aangesloten bij de 
Industrial Rope Access Trade Association 
(IRATA). “Elk zichzelf respecterend bedrijf 

Nieuwsbrief van VSB, Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
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dat de noodzakelijke waarde wil hechten 
aan die activiteiten moet ervoor zorgen dat 
het geaccrediteerd is. BIS Industrial Services 
beschikt over een IRATA-accreditatie. Voor 
potentiële opdrachtgevers is het van groot 
belang dat een aanbieder van Rope Access tot 
deze branchevereniging behoort. Het is een 
kwaliteitswaarborg. De IRATA staat er boven-
dien borg voor dat rope access de veiligste 
manier is om op hoogte te werken.”

BIS Industrial Services
T. 0181 667 300
W. www.bis-is.nl

Drie gerenommeerde professionele verhuur-
bedrijven hebben onlangs hun krachten 
verenigd binnen één groep: Cramo, PR 
Verhuur en AA Verhuurcentrale. Met het 
samengaan van deze bedrijven in een nieuwe 
organisatie ontstaat een sterke en ambitieuze 
verhuurcombinatie met volledige focus op de 
zakelijke markt. Alle drie de bedrijven hebben 
altijd veel energie gestoken in kwaliteit, service 
en verdere uitbouw van de activiteiten. Die 
inzet en ambitie worden nu gehonoreerd: met 
het bundelen van de krachten van de drie part-
ners ontstaat één van de grootste verhuurorga-
nisaties voor de professionele markt in West-, 
Zuid- en Oost-Nederland, met 21 vestigingen. 
Aan de expansie komt daarmee nog geen 
einde. Het is de bedoeling dat in de komende 
jaren verschillende nieuwe vestigingen worden 
geopend.

Landelijk operend, lokaal denkend
Dankzij deze schaalvergroting kunnen klan-
ten altijd terecht bij een vestiging in de buurt. 
Waar klantgerichtheid, kwaliteit en betrok-
kenheid hoog in het vaandel staan. Waar niet 
alleen 7 dagen per week machines en mate-
rieel beschikbaar worden gesteld, maar waar 
vooral persoonlijke inzet en service van lokale 
verhuurders gezichtbepalend is. Een nationale 
organisatie met een lokaal karakter dus.

Cramo, PR verhuur en AA Verhuur-     
centrale samen verder

Onderdeel van de Jaston Groep: 
specialisten in steigerbouw
De nieuwe groep is in de breedte zondermeer 
een van de meest veelzijdige full service ver-
huurders voor de B&U sector, de grond, weg- 
en waterbouw, alsook de industrie. Temeer 
omdat nu ook uitgebreide faciliteiten op het 
gebied van steigerbouw worden geboden, via 
een aparte divisie waarin Jaston Steigerbouw, 
Hi-Reach, Drentse Stalen Steigers en Dokter 
Steigers zijn samengegaan.

Kwaliteit en continuïteit
De blik van deze nieuwe groep is voor 100% 
gericht op de zakelijke markt en de specifieke 
eisen die spelers daarop stellen. Het profes-
sionele partnership met gedegen bedrijven op 
hetzelfde terrein biedt de garantie dat het ser-
viceniveau hoog blijft en betrouwbare kwaliteit 
wordt geleverd. En daarmee nog meer zeker-
heid voor continuïteit van bedrijfsactiviteiten 
van een groeiend aantal klanten.

Meer informatie:
Arjan Jansen , 06-538 91 044,  
directeur Steigerbouw 
Arno de Nooij, 06-106 94 994, 
directeur Algemene verhuur

vervolg van blz. 13
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Veiligheidsfilm SGB bekroond
De SGB veiligheidsfilm “The Cost of 
Accidents” (“De prijs van ongelukken”) 
heeft tijdens de prestigieuze “The New 
York Festivals of International Film & Video 
Awards” in de categorie Security & Safety de 
gouden medaille behaald. Het thema van 
“The Cost of Accidents” is het versterken 
van het bewustzijn dat de meeste, zoniet 
alle ongevallen voorkomen kunnen worden. 

De film is onderdeel van het wereldwijde SGB 
veiligheidsbeleid en laat zien dat een simpele 
onveilige handeling ernstige gevolgen kan 
hebben. Tijdens het filmfestival worden “The 
World’s Best Work” in informatie, educatie en 
industrie filmproducties en bedrijfsvideo’s van 
dertig landen in de wereld erkend. The Cost 
of Accidents is gemaakt in opdracht van SGB, 
waarbij SGB tevens het copyright van deze 
film bezit. 

SGB verwacht met de instructiefilm een bijdra-
ge te kunnen leveren aan het verhogen van het 
veiligheidsbewustzijn en de eigen verantwoor-
delijkheid met betrekking tot de veiligheid van 
haar eigen medewerkers en die van haar 
opdrachtgevers.

SGB North Europe
T. 0168 38 74 40
W. www.sgbholland.nl

Travhydro wint 
weer Safety Award 
AVR 
Na in 2000 de veiligheidsprijs van de AVR 
te hebben gekregen, is Travhydro over 2006 
opnieuw in de prijzen gevallen. 

AVR (Afval Verwerking Rijnmond) met 
enkele tientallen vestigingen in Nederland, 
geeft per jaar 1 Safety Award aan een contrac-
tor. Travhydro verzorgt de steigerbouwcon-
tracten op de grootste locaties Rotterdam en 
Rozenburg, waar in 2006 ruim 60.000 manuur 
is gewerkt zonder ongeval met verzuim.

Steigerbouw blijft een lastige discipline om een 
veiligheidsprijs te krijgen; men is vaak onder 
moeilijke omstandigheden een veilige werkplek 
voor andere disciplines aan het creëren.

Travhydro Nederland BV
T. 010 419 1100
W. www.travhydro.nl
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Productnieuws

Peinemann Hoogwerksystemen B.V. 
groeit naar ca. 450 machines

Peinemann Hoogwerksystemen zal na ont-
vangst van 2 grote orders van Genie en 
JLG hoogwerkers in 2007 naar een verhuur-
vloot groeien van circa 450 stuks hoogwerkers. 
Met daarnaast de RT-trucks /verreikers en 
de verhuur en verkoop van klimmateriaal is 
Peinemann in 10 jaar uitgegroeid tot één van 
de toonaangevende bedrijven in de verhuur 
voor werken op hoogte.

Tevens is een begin gemaakt met 
het filiaal Amsterdam. Het filiaal zal 
worden gevestigd aan de Nieuw 
Zeelandweg 16 te Amsterdam (naast de 
vestiging van Peinemann Heftrucks).

Peinemann Hoogwerksystemen B.V 
T. 010 295 5000
W. www.peinemann.nl

Altrex en Van Gansewinkel hebben samen een 
lichtgewicht, eenvoudig te verplaatsen, veilige 
toegang en werkplek op reinigingswagens ont-
wikkeld. De lichtgewicht modulaire trapcon-
structie is zonder speciale hulpgereedschappen 
te verplaatsen en in hoogte aan te passen aan de 
verschillende types voertuigen. 
Het robuust leuningwerk garandeert de gebrui-
ker een veilige werkplek. Het ontwerp is geba-

seerd op de al in gebruik zijnde containertrap-
pen van Altrex in de petrochemie op Europoort.

Afvaldienstverlener Van Gansewinkel is met 
Altrex een ontwikkeltraject ingegaan voor het 
veilig kunnen werken op reinigingswagens. 
De samenwerking tussen beide bedrijven re-
sulteerde niet alleen in een veilige toegang naar 
het dak van de reinigingswagens, maar creëert 

Veilig werken met Altrex klim-
materiaal op de reinigingswagens 
bij Van Gansewinkel
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ook een compleet beveiligde werkplek bovenop 
de reinigingswagens. De risico`s tijdens het 
beklimmen, maar ook zeker tijdens reparatie- 
en onderhoudswerk bovenop, behoren nu tot 
het verleden. Het reinigen van de bovenzijde 
(veelal met water) kan nu zonder valrisico`s 
uitgevoerd kan worden. Na een intensieve 
samenwerking tussen beide organisaties kan             
nu gesproken worden van een product dat 
aan alle wensen van de gebruikers voldoet.

Altrex BV
T. 038 455 77 00
W. www.altrex.nl

Jongeneel verbetert
kramplaten van 
Stern Steigerdelen
Een steigerdeel van Jongeneel is meer dan een 
plank vuren waar een bandje of kramplaat op 
is gezet. Veiligheid staat voorop, alle delen 
worden stuk voor stuk visueel beoordeeld op 
geschiktheid voor gebruik in steigerconstructies. 
Met name gekramde delen is de top van de pro-
ductie en wordt constant doorontwikkeld.

De nieuwste ontwikkeling is dat de bewerker van 
Jongeneel sinds begin dit jaar zelf de kramplaten 
produceert. Uiteraard voldoen deze platen aan 
de eisen zoals omschreven in de Beoordelings 
Richtlijn Steigerdelen BRL 9923. Daarmee is 
de toch al zeer hoge kwaliteit van de Stern 
Steigerdelen opnieuw verbeterd. De platen wor-
den namelijk iets breder gemaakt waardoor het 
conisch stempel die de platen in het hout perst 
over de volledige breedte benut wordt. De zij-
kanten van de platen worden daardoor nog beter 
gelijk tot iets onder het oppervlak van het hout 
geperst. Hierdoor zal wanneer het hout indroogt, 
de platen over het algemeen niet meer boven het 
oppervlak van het hout komen te liggen. 

Platen kunnen daardoor wanneer deze over 
elkaar schuiven niet losgetrokken worden. 
Met name gekramde import heeft, los van de 
veiligheid van deze delen, dit probleem.

Koninklijke Jongeneel B.V.
T 030 234 62 23
W. www.jongeneel.nl
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Donateurnieuws

Argos is voor veel VSB-leden een goede beken-
de. Door een continue uitbreiding en verbete-
ring van het assortiment biedt het bedrijf nu 
een totaalpakket voor de steigerbouw, zeilma-
kerij en steeds meer voor de bouwgroothandel.

Zo levert het bedrijf uit Honselersdijk, dat 
beschikt over een groot magazijn en eigen 
vervoer, naast o.a steigernetten, krimpfolie, 
windreductienetten, steigerbinders, dekkleden 
en rollen geweven PE, ook steeds meer over 
andere materialen zoals reclamezeilen, bouw-
folie, hekwerkdekkleden, sjorbanden, gereed-
schappen, staalband, bedrijs(regen)kleding en 
andere PBM’s.

Op de website van het bedrijf (www.argos.nu) 
wordt een totaaloverzicht van de producten 
voor de steigerbouw, zeilmakerij en de bouw-
groothandel gegeven. Alhoewel de website een 
goede indruk geeft van het omvangrijke
leveringspakket, hecht Argos veel waarde 
aan het persoonlijk contact met haar relaties. 

Een persoonlijk bezoek vormt immers in veel 
gevallen de basis voor een optimaal en op 
maat geleverd pakket. Als importeur biedt 
Argos een goede prijs/kwaliteitsverhouding 
voor haar producten. De jarenlange knowhow 
van de branche, gecombineerd met een goede 
dosis motivatie van de medewerkers, staat 
garant voor een jarenlange relatie tussen Argos 
en haar afnemers.

Mocht u nog vragen hebben kunt u vanzelf-
sprekend contact opnemen met het verkoop-
team, dat bij spoed natuurlijk ook buiten 
kantooruren bereikbaar is!

www.argos.nu
info@argos.nu

kantoor                   0174-630011
Sander Hegie         06-51396650
Ronald de Graaf    06-13017834

Argos als totaalleverancier
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VSB-
ledenlijst
De VSB heeft een zorgvuldig 
selectiesysteem voor het lid-
maatschap. Uitgangspunt zijn 
de statuten van de vereniging 
en de VSB-Waarborgregeling. 
Alle leden onderschrijven aan-
toonbaar de kwaliteitsnormen 
volgens ISO en alle geldende 
eisen op het gebied van vei-
ligheid. Waar van toepassing 
wordt voldaan aan de eisen 
volgens de VCA.

A.B.S. Steigerbouw BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 288 20 04
www.abs-steigerbouw.nl

Aerial Work Platforms BV
ALPHEN A/D RIJN
+31 (0)172 49 65 02
www.awp.nl

Alimak HEK Nederland BV
WAALWIJK
+31 (0)416 67 44 50
www.alimakhek.com

Allift Nederland BV
HEESCH
+31 (0)412 47 47 19
www.allift.com

Altrad HAVICO BV
ROTSELAAR (België)
+32 164 48 373
www.havico.be

Altrex BV
ZWOLLE
+31 (0)38 455 77 00
www.altrex.nl

Aluminium Produkten 
Wormer B.V.
WORMER
+31 (0)75 640 35 63
www.apw.nl

BIS Industrial Services BV
ZWARTEWAAL
+31 (0)181 66 73 02
www.bis-is.nl

BIS Mobuco BV
VLAARDINGEN
+31 (0)10 445 21 00
www.mobuco.nl

Borga-Bijstede B.V.
NUNSPEET
+31 (0)341 26 01 78
www.borga-bijstede.nl

C.G.M. Steigerbouw BV
HERKENBOSCH
+31 (0)475 53 46 60
www.cgm-steigerbouw.nl

Custers Hydraulica BV
VENRAY
+31 (0)478 55 30 00
www.custers.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
+31 (0)412 65 30 30
www.doka.com

Verenigingsnieuws
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Dokter Montage Bouw BV
AMSTERDAM
+31 (0)20 493 93 33
www.doktersteigers.nl

Doornbos Equipment BV
ROTTERDAM
+31 (0)10 850 80 00
www.doornbosverhuur.nl

Drentse Stalen Steigers BV
HOOGEVEEN
+31 (0)528 27 54 00
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

Gjaltema Montage Bedrijf BV
GRONINGEN
+31 (0)50 571 13 70
www.gjaltema-gmb.nl

Hi-Reach BV
NUNSPEET
+31 (0)341 27 44 27
www.hi-reach.nl

B.V. Bouw Mechanisatie 
C. de Hon
LEEUWARDEN
+31 (0)58 255 55 88
www.de-hon.nl

Instant Holland BV
APELDOORN
+31 (0)55 360 26 02
www.instant-apeldoorn.nl

Jaston Groep BV
ZWOLLE
+31 (0)38 460 30 40
www.jaston.nl

Kranenburg Gevelonder-
houdsinstallaties B.V.
NIEUWKOOP
+31 (0)172 58 68 00

Layher BV
RAAMSDONKSVEER
+31 (0)162 58 68 00
www.layher.nl

Limburgs Steigerbouw-
bedrijf BV
GELEEN
+31 (0)46 474 24 10
www.lsb-groep.com

Manntech Gevel-
installaties BV
ZEVENBERGEN
+31 (0) 168 38 95 10
www.manntech.org

Matemco Hulpconstruc- 
ties BV
EDE GLD
+31 (0)318 69 61 33
www.matemco.nl

Meva Bekistingssystemen BV
GOUDA
+31 (0)182 570 770
www.meva.nl

Miver Bekistingstechniek BV
HEEZE
+31 (0)40 2241122
www.miver.nl

Nivo Steigerwerken BV
MOERDIJK
+31 (0)168 41 92 92

NOE-Bekistingtechniek BV
ARKEL
+31 (0) 183 56 98 88
www.noe.nl

Peinemann 
Hoogwerksystemen BV
HOOGVLIET  ROTTERDAM
+31 (0)10 295 50 00
www.peinemann.nl

PERI BV
SCHIJNDEL
+31 (0)73 547 91 00
www.peri.nl

Post Steigers Schiedam 
(PSS) BV
SCHIEDAM
+31 (0)10 437 12 77
www.poststeigers.nl

Reco Handelsonder-
neming BV
KOUDEKERK A/D RIJN
+31 (0)71 341 9120
www.reco-nl.com

Rojo Steigerbouw BV
DELFT
+31 (0)15 251 24 24
www.rojo.nl

Safe BV / Safe Montage BV
BEEK EN DONK
+31 (0)492 38 66 38
www.safe-bekisting.nl

Scafom International BV
BUDEL
+31 (0)495 49 72 04
www.scafom.com
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gaan om zo indirect betroken 
te zijn bij de verenigingsactivi-
teiten. De donateurs van VSB 
zijn:

Argos Packaging Systems B.V. 
HONSELERSDIJK
+31 (0)174 63 84 11
www.argos.nu

Bouwradius Training 
en Advies 
ZOETERMEER
+31 (0)79 368 58 35
www.bouwradius.nl

Houtgroep Van Drimmelen B.V. 
ZWIJNDRECHT
+31 (0)78 610 72 07
www.vandrimmelen.nl

Koninklijke Jongeneel B.V.
UTRECHT
+31 (0)30 234 62 23
www.jongeneel.nl

Lammerts van Bueren 
Zeilmakerij en 
Groothandel B.V.
UTRECHT
+31 (0)30 263 13 40
www.lammertsvanbueren.nl

Raaymakers B.V.
HELMOND
+31 (0)492 50 91 11
www.raaymakers.nl

SA Safety & Training 
Consultants 
MIDDELHARNIS
+31 (0)187 60 70 34
www.sasafety.nl

Verweij Lopik BV
Lopik
+31 (0)348 55 80 90
www.verweij-lopik.nl

Verzoeken tot aanmelding
(info@vsb-online.nl) worden 
beoordeeld volgens de Statuten 
van de VSB en de Voorwaarden 
voor donateurschap, namens 
de ledenvergadering van de
VSB.
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Skyworks BV
BERKEL EN RODENRIJS
+31 (0)10 5140050
www.skyworks.nl

Steigerbouwbedrijf Son 
Nederland BV
SCHIJNDEL
+31 (0)73 549 80 00
www.sonsteigerbouw.nl

SGB North Europe BV
Helmond
+31 (0)492 59 86 98
www.sgbholland.nl

De Steigerspecialist BV
BREDA
+31 (0)76 565 64 66
www.steigerspecialist.nl

Van Thiel United BV
BEEK EN DONK
+31 (0)492 469060
www.thiel.nl

Tractel Benelux B.V. 
Breda
+31 (0)76 543 51 35
www.tractel.com

Travhydro Nederland BV
ROTTERDAM
+31 (0)10 419 11 00
www.travhydro.nl

VSB-DONATEURS 
De VSB kent een uitgebreid 
programma van verenigings-
activiteiten waar leden elkaar 
treffen. Voor (toe)leveranciers 
in de VSB-branche is direct 
contact met de VSB en de leden 
op branche-niveau van belang. 
Daarom bestaat voor die bedrij-
ven de mogelijkheid om met de 
VSB het dona- teurschap aan te 


