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In de kijker
Er staat veel te gebeuren. Rond het verschijnen van deze Hoog & Breed geeft de VSB acte de présence tijdens de
Beton Vakdagen. De dagen zijn inmiddels synoniem geworden met de lezingenprogramma’s die de VSB organiseert.
Ook dit jaar wordt daarbij weer samengewerkt met het Gietbouwcentrum. Met het interessante programma bewijst
de VSB eens te meer dat kennisoverdracht op het gebied van kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staat.
Daarnaast is het eerste exemplaar van de Richtlijn Steigers uitgereikt aan de heer Aboutaleb, staatssecretaris van
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met zijn aanmelding op www.richtlijnsteigers.nl werd ook
hiermee een begin gemaakt. De ofﬁciële handelingen krijgen nog meer kleur door de nominatie van de Richtlijn
Steigers voor de Nederlandse Bouwprijs 2009. Elders in deze Hoog & Breed leest u er meer over.
De nominatie is een uitstekende opmaat voor de Internationale
Bouwbeurs 2009 die voor februari volgend jaar op het programma
staat. Ook hier pakt de VSB -bijna traditioneel- communicatief weer
groots uit. Elders in deze Hoog & Breed wordt alvast een kijkje
gegeven in de keuken - u zult het met me eens zijn: er wordt van
alles aan gedaan om de VSB en haar leden op de kaart te zetten. Ook
hier komen de inspanningen op het gebied van kennisoverdracht weer
tot uitdrukking. Bijvoorbeeld in de vorm van het VSB-symposium dat
voor 12 februari staat gepland. Komend jaar staat het symposium in
het teken van Tekenen en berekenen. Tegen de achtergrond van de
Richtlijn Steigers is dat niet meer dan een logische én actuele keuze.
Niko van Ruitenburg
Voorzitter PR-commissie

Richtlijn Steigers genomineerd voor Bouwprijs
Op woensdag 19 november heeft de jury van de Nederlandse Bouwprijs de Richtlijn Steigers genomineerd
voor de Nederlandse Bouwprijs 2009 in de categorie Dienstverlening & Communicatie.
De Nederlandse Bouwprijs wordt in 2009 voor de tiende
keer uitgereikt. Bijna 90 parels uit de Nederlandse
bouwsector zijn ingezonden. De jury heeft het dit jaar
zwaar gehad om uit alle inzendingen tot de nominaties
te komen. Over de Richtlijn Steigers meldt de jury: “De
jury is verheugd dat eind dit jaar de Richtlijn Steigers
verschijnt. Richtlijn Steigers is een belangrijke stap in de
steigerbranche. Alles wat helpt om deze branche veiliger
te maken is pure winst.”
De Nederlandse Bouwprijs kent zes categorieën, te
weten: Materieel, Bouwmaterialen en -systemen,
Dienstverlening & communicatie, Gebouwen, Bouwwerken
en Integraal ontwerpen & bouwen. Tijdens het Gala van
de Nederlandse Bouw, op 11 februari 2009, wordt in
iedere categorie een Nederlandse Bouwprijs uitgereikt.
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Betonvakdagen
Van 9 t/m 11 december a.s. worden in de Evenementenhal Gorinchem de jaarlijkse betonvakdagen
gehouden. Net als in voorgaande jaren pakken de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en
betonbekistingbedrijven (VSB) en haar leden van de sectie Betonbekistingen groots uit. Ook dit jaar
wordt in samenwerking met het Gietbouwcentrum iedere beursdag gestart met een lezingenprogramma.
Het volledige programma treft u in deze Hoog & Breed hieronder aan.
Dinsdag 9 december 2008
09:30 – 10:00 Ontvangst
10:00

Opening door dagvoorzitter Martin Radder, voorzitter VSB sectie betonbekisting

10:00 – 10:30 Hoe ziet de Arbocatalogus Bouw eruit?
De heer Hans Boumanvan Arbouw gaat in op de status van de nieuwe Arbowet. Alle branches
moeten beschikken over een eigen Arbocatalogus, waarover werkgevers- en werknemerspartjen met
elkaar onderhandelen. Arbouw is daarbij onder meer voor de Bouw nauw betrokken. Wordt de wet
strenger? Worden de regels moeilijker? Wat kunnen de bedrijven in de bouw verwachten en wanneer
gaat de Arbeidsinspectie handhaven op basis van de Arbocatalogus Bouw.
10:30 – 11:00 Optimaal opnemen van leidingen in breedplaatvloeren
Kostenbesparingen realiseren doordat de verschillende installatie disciplines dezelfde richtlijnen
hanteren. De samenwerkende breedplaatvloeren leveranciers hebben deze universele richtlijnen
samengebracht in een helder overzicht. Mede ontwikkelaar Cor de Bruijn van Buro OP+ licht dit toe
11:00 – 11:30 Pauze
11:30 – 12:00 Passief bouwen in Gietbouw - een goede combinatie
Overheidsbeleid is erop gericht het energieverbruik van nieuwbouw woningen steeds verder terug te
brengen. Passief bouwen sluit hier naadloos op aan. Wat is Passief Bouwen? Zijn er bouwdetails voor
beschikbaar? Welke voordelen biedt het als dit met gietbouw wordt gerealiseerd? Harry Nieman van
Adviesbureau Nieman is één van de samenstellers van de details voor SBR en geeft antwoord op uw
vragen.
12:00 – 12:30 Praktijkcase Betonbekistingen en ondersteuningen
Namens Layher wordt een toelichting gegeven op een praktijkproject, betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Geschetst wordt hoe het project tot stand kwam, hoe het eruit zag en welke
onverwachte situaties zich voordeden. Voor welke oplossingen werd gekozen en waarom? Hoe werd
het project aangepakt?
12:30

Sluiting: Martin Radder, voorzitter VSB sectie betonbekisting
Lunch

Woensdag 10 december 2008
09:30 – 10:00 Ontvangst
10:00

Opening door dagvoorzitter Ton van Beek, Directeur VOBN

10:00 – 10:30 Wat iedereen moét weten: Richtlijn Steigers is een feit!
De heer Hans van Leeuwen van de Commissie Richtlijn Steigers van de VSB en KOMAT, laat zien
wát de nieuwe Richtlijn Steigers inhoudt en welk effect deze heeft op iedereen die werkzaam is in
de bouw.Steigerbouwen is een specialisme, het gebruik ervan vereist discipline, de keuze voor de
steiger vereist inzicht. De richtlijn vertegenwoordigd de stand van de techniek en vormt de basis
voor de geldende A-bladen en Arbocatalogus. Uiteenlopende beroepsgroepen in de bouw, ook de
bedrijven die werken met bekistingen en ondersteuningen, krijgen met de Richtlijn Steigers te
maken. Na 10 jaar noeste arbeid beschikt de branche over een Handboek en een website, waarmee
dagelijks wordt gewerkt.
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Woensdag 10 december 2008
10:30 – 11:00 Optimaal opnemen van leidingen in breedplaatvloeren
Kostenbesparingen realiseren doordat de verschillende installatie disciplines dezelfde richtlijnen
hanteren. De samenwerkende breedplaatvloeren leveranciers hebben deze universele richtlijnen
samengebracht in een helder overzicht. Mede ontwikkelaar Cor de Bruijn van Buro OP+ licht dit toe
11:00 – 11:30 Pauze
11:30 – 12:00 Innovaties in betonmortel - Wat heb je eraan, wat kun je ermee?
Veel nieuwe betonmortel soorten zijn in ontwikkeling of reeds marktrijp. Sneller werken, besparingen in de dagcyclus en een beter eindproduct zijn een greep uit de voordelen die binnenkort
beschikbaar zijn.Toine van Casteren, BAS Research and Technologie
12:00 – 12:30 Praktijkcase Betonbekistingen en ondersteuningen
Namens PERI zal de heer Rob van Hove van BB-Con ingaan op het BetonBallon-concept. Dit innovatief concept reduceert het betongebruik met 50%, staal met 80% en CO2 met minimaal 70%.
12:30

Afsluiting: Ton van Beek, Directeur VOBN
Lunch

Donderdag 11 december 2008
09:30 – 10:00 Ontvangst
10:00

Opening door dagvoorzitter Martin Radder, voorzitter VSB sectie betonbekisting

10:00 – 10:30 Langer rechtop in de bouw
De heer Peter Rijfkogel van Artros illustreert aan de hand van concrete praktijksituaties uit de
bouw, hoe fout de werknemers hun lichaam gebruiken. Cijfers tonen aan dat werkplezier kan
worden vergroot en dat geld wordt verdiend met meer aandacht voor lichaamshouding en bewegen. De keuze is: of een aanslag op het lichaam blijven doen, of met een relatief geringe inspanning rechtop actief blijven in de bouw.
10:30 – 11:00 De rol van betonmortel in het bouwproces
Beheersen van het bouwproces en realiseren van de dagcyclus. Betonmortel met de juiste eigenschappen speelt hier een grote rol in. De heer Jos Nederstigt van Cementbouw legt uit op welke
wijze een optimaal resultaat behaald wordt.
11:00 – 11:30 Pauze
11:30 – 12:00 Afspraken leiden tot betere kwaliteit monolietvloeren
Cor Hoogeveen van Vloertechniek Vlaardingen BV licht aan de hand van verschillende schades
toe, hoe vloerenbedrijven en betonmortel centrales komen tot een beter eindproduct. Hoe dit
gerealiseerd wordt is in afspraken vastgelegd door de overkoepelende organisaties VOBN en NOA
12:00 – 12:30 Praktijkcase Betonbekistingen en ondersteuningen
Namens Matemco wordt een omvangrijk project toegelicht, waarbij alle facetten van de bouw de
revue passeren. Er wordt met name ingegaan op de inventiviteit van de deelnemende bedrijven,
op momenten dat er sprake was van onvoorzien situaties. Op grond van ervaring en inzicht werd
het hoofd geboden aan moeilijke bouwtechnische problemen.
12:30
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VSB-Forumdiscussie Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies

“Expertise van bouwproces
ideale voedingsbodem voor procesoptimalisatie”
Dagelijks worden in de bouw- en GWW-sector betonbekistingen en ondersteuningsconstructies ingezet.
De producten en systemen zijn bekend, maar de kennis van het bouwproces waar de leveranciers
over beschikken, wordt nog te weining benut. Juist die expertise is een ideale voedingsbodem voor
optimalisering van het bouwproces. Hoe die know-how beter kan worden benut en welke ontwikkelingen
er momenteel plaatsvinden, werd besproken tijdens de VSB forumdiscussie betonbekistingen en onderste
uningsconstructies.

Veiligheid op en rond bekistingen
Ongevallen in de bouw zijn velen een doorn in het
oog. Toch gebeuren er dagelijks nog ongelukken.
Reden te meer om op alle niveaus aandacht te geven
aan veiligheid en toezicht te houden op de naleving
van geldende normen en wet- en regelgeving. Hoe is
de veiligheid voor het werken op en rond bekistingen
geregeld? Jos Hendriks van Miver Bekistingstechniek:
“De normen voor betonbekistingen gaan alleen over
de te leveren oppervlaktekwaliteit. Ten aanzien van
de veiligheid moeten we ons houden aan de regels
en richtlijnen uit de arbowetgeving. Dat heeft in
de praktijk tot gevolg dat veiligheidsvoorzieningen
en andere zaken die niet strikt noodzakelijk zijn, al
snel komen te vervallen. Kostenbesparingen vormen
in dergelijke gevallen vaak de drijfveer.” Martin
Radder van Matemco Hulpconstructies ziet daar een
taak weggelegd voor bedrijven of zelfs de overheid:
“Waar het eigenlijk aan ontbreekt is handhaving en
controle. In de aanbiedingen die door VSB-leveranciers
wordt het aspect veiligheid altijd meegenomen.
Maar wordt het ook daadwerkelijk toegepast? In veel
gevallen niet. Daar zou absoluut strenger op moeten
worden toegezien.” Volgens Ger van der Ent van Meva
Bekistingssystemen moet ook de hand in eigen boezem
worden gestoken: “Wij zijn veel te volgzaam. Als
leverancier is veiligheid voor ons een tweede natuur.
Ieder project wordt aangeboden met veiligheidsvoorzi
eningen. Wij zouden er zelf op moeten toezien dat die
ook worden gebruikt. Gebeurt dat niet, dan zouden we
onze verantwoordelijkheid moeten nemen.”

VSB-Forumdiscussie
De VSB-Forumdiscussie is een initiatief van
de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en
Betonbekistingbedrijven (VSB). Door hun
jarenlange ervaring beschikken de VSBleden over een onschatbare hoeveelheid
kennis en deskundigheid. Die knowhow
wordt nu ook via de forumdiscussie
overgedragen. Tijdens de discussie passeren
onder meer de stand der techniek,
ontwikkelingen en aandachtspunten
voor potentiële gebruikers de revue. De
VSB-Forumdiscussie wordt 4 maal per
jaar georganiseerd, waarbij actuele of
relevante onderwerpen centraal staan.
De bijeenkomsten staan onder leiding
van Frank de Groot, hoofdredacteur
van BouwTotaal en vinden plaats onder
auspiciën van de PR-commissie van de VSB.
Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over
Betonbekistingen en ondersteuningsconstr
ucties waren Martin Radder van Matemco
Hulpconstructies (Ede), Gert van der Ent
van Meva Bekistingssystemen (Gouda),
Ruud Tetteroo van Peri (Schijndel) en Jos
Hendriks van Miver Bekistingstechniek
(Heeze).

Als het om veiligheid gaat kan volgens Martin Radder een voorbeeld worden genomen aan de
industrie: “Als leverancier maakt je een veilig ontwerp; de uitvoering ervan is echter uit onze
handen. Veiligheidsvoorzieningen die niet worden gebruikt, zijn een indicatie van een te gering
veiligheidsbewustzijn bij grote groepen gebruikers. Strenger optreden helpt daarbij. Kijk maar naar de
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industrie: als je daar niet volgens de geldende veiligheidsvoorschriften
werkt, verlies je het werk.” Gert van der Ent is daarmee nog niet
overtuigd: “Wij zouden zelf pro-actief moet zijn; zelf ingrijpen wanneer
je ziet dat het fout gaat met de veiligheid. Ik denk dat daar ook een
belangrijke meerwaarde in zit. Juist door veiligheid nadrukkelijk naar
voren te brengen, ben je in staat om jezelf te onderscheiden, voorop te
lopen en je positie te versterken.”
En hoe is die situatie in het buitenland? Gert van der Ent: “Dat wisselt.
In Engeland en Frankrijk bijvoorbeeld is het veiligheidsniveau hoger
dan hier. Een logische verklaring daarvoor zijn de hoge premies.” Jos
Hendriks vult aan: “Dat niet alleen. Ook de controle op het gebruik
van veiligheidsvoorzieningen is in Engeland en Frankrijk vele malen
groter.” Draagt certiﬁcering ook niet bij aan verhoging van het
veiligheidsbewustzijn? Ruud Tetteroo van Peri: “Voor ondersteuningsconstructies geldt dat zeker, maar dat komt ook omdat daar veel
steigermateriaal wordt gebruikt.” En ook aan die ontwikkeling heeft
Gert van der Ent: “Wie goed wil
de industriële markt een steentje bijgedragen. Martin Radder: “De
werken, zal ook veiligheid hoog in
certiﬁcering is het antwoord op vragen vanuit de industrie. Veiligheid
het vaandel moeten hebben.”
en kwaliteit krijgen in die sector veel meer aandacht en worden veel
strenger nageleefd. De sectie betonbekistingen van de VSB heeft enkele jaren geleden een speciale
cursus voor ondersteuningsbouwers ontwikkeld. De praktijk leert echter dat er erg weinig animo voor die
cursus is. Dat tekent de manier waarop naar certiﬁcering wordt gekeken.” Ruud Tetteroo beseft ook dat
het veiligheidsbewustzijn op de bouwplaats onvoldoende is. “Wij leveren onze ondersteuningssystemen
met alle mogelijke beveiligingsvoorzieningen. Maar op de bouwplaats gebruikt men alleen datgene waar
men zelf mee wil werken. Als we dat opmerken, leggen we zoiets vast, maar het gaat natuurlijk om het
vervolg. Er moet een follow-up op zijn en die is er momenteel niet. Eigenlijk zou er iemand moeten zijn
die, los van de commerciële activiteiten, instructies geeft én toezicht houdt.” De praktijk blijkt hier
weerbarstig. Martin Radder: “Wij hebben iemand vast in dienst die projecten aﬂoopt, instructies geeft en
op veiligheid controleert. Projecten worden echter in stukken geknipt, waardoor de instructies lang niet
iedereen bereiken. Er zou op de bouwplaats iemand moeten zijn die verantwoordelijk is voor veiligheid
en waar nodig ook instructies kan geven.” Gert van der Ent benadrukt die noodzaak: “Wij willen dat een
aannemer goed werkt. Wie goed wil werken, zal ook veiligheid hoog in het vaandel moeten hebben.”

Initiatief voor richtlijn
Veiligheid, certiﬁcering en toezicht zijn ook onderwerpen die een belangrijke plaats innemen in de
Richtlijn Steigers die binnenkort verschijnt. De richtlijn, een initiatief van VSB en Komat (Bouwend
Nederland), behandelt alle aspecten van stalen steigers en houdt rekening met rekenmethoden die
speciﬁek zijn voor Nederland. Valt zo’n richtlijn ook voor betonbekistingen en ondersteuningsconstruc
ties te verwachten? Martin Radder: “Ondersteuningsconstructies worden kort behandeld in de Richtlijn
Steigers. Binnen de sectie betonbekistingen van de VSB is het plan opgevat om ook voor ondersteunin
gsconstructies en betonbekistingen een richtlijn te maken. Momenteel wordt geïnventariseerd welke
informatie op de markt is en waar we verder mee kunnen werken. Eén ding is zeker: als het handboek er
komt, moet het er ook één zijn waar veel gebruik van wordt gemaakt.”
Een handboek alleen is echter niet zaligmakend. Gert van der Ent: “Wij zullen zelf sturing moeten
geven. De VSB-leveranciers beschikken over een schat aan kennis en ervaring. Daar wordt nu al
dagelijks een beroep op gedaan. We moeten er ook op aansturen, dat opdrachtgevers die kennis
en ervaring inzetten.” Jos Hendriks is overtuigd van het nut van zo’n handboek: “Ongelukken met
bekistingen zijn veelal terug te voeren op gebruiksfouten. Een handboek waarin ook wordt ingegaan op
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de veiligheidsaspecten van het werken met bekistingen kan helpen die fouten te voorkomen.” Martin
Radder heeft een logische verklaring voor de fouten die op het werk worden gemaakt: “Veel ongelukken
en bijna-ongelukken op het werk zijn het gevolg van het grote aantal ploegenwisselingen.” Dat is ook
de ervaring van Ruud Tetteroo: “Wanneer wij een systeem leveren, volgt direct een instructie door één
van onze buitendienstmedewerkers. Tegenwoordig wordt dat op hetzelfde werk wel drie keer gedaan
omdat de ploegen zo vaak wisselen. En dan moet je maar hopen dat het verhaal door buitenlandse
medewerkers begrepen wordt.” Die personele wisselingen zijn representatief voor de ontwikkelingen op
de bouwplaats. Jos Hendriks: “De uitvoerder is de afgelopen jaren een bouwplaatsmanager geworden.
Bij dat managen hoort ook het aspect veiligheid. Lang niet iedereen is echter voorbereid op of
gekwaliﬁceerd voor die aanvullende taken.”

Ontwikkelingen

Ruud Tetteroo: “Bekisting over
het gehele bouwproces genomen
veruit de voordeligste oplossing.”

De afgelopen jaren heeft het begrip innovatie binnen de bouw volop
in de belangstelling gestaan. Welke ontwikkelingen ervaren de
forumdeelnemers als belangrijk? Martin Radder: “In de branche zijn
twee belangrijke ontwikkelingen te onderscheiden. Allereerst is dat
de koude gietbouw in wand- en breedplaatvloeren. Die ontwikkeling
zal een grote impact hebben op de doorlooptijd van bekistingen.
Daarnaast is betonkernactivering een item. Er zal meer in het werk
worden gestort, waardoor ﬂexibeler kan worden gebouwd. Een groot
probleem is de marketing. Wij leveren een gemengd product dat
wordt opgebouwd uit beton, zand, grind, een bekisting, etc. Daar
staat een tastbare en kant-en-klare prefabvloer tegenover. Dat maakt
het vermarkten makkelijker.” Ruud Tetteroo: “Het is niet alleen een
kwestie van vermarkten. De aannemer gaat toch vaak voor het product
met de laagste prijs. Daarbij wordt voorbij gegaan aan een belangrijk
pluspunt van de bekisting: over het gehele bouwproces genomen, ben
je met bekistingen voordeliger uit.” Jos Hendriks kan dat bevestigen:
“De betonbekistingsbranche is niet een branche waarin de ene
innovatie de ander opvolgt.

Daarentegen weten wij echt alles over procesoptimalisatie: hoe richt
je het bouwproces zodanig in dat maximale snelheid, ﬂexibiliteit en
efﬁciency worden bereikt. De bekistingsbranche kan daar als geen
ander antwoord op geven. Onze kosten als toeleverancier zijn een
fractie van de totale bouwkosten. De gevolgen van ons werk en onze
expertise kunnen echter enorm zijn. Sterker nog, onze proceskennis
kan veel innovaties faciliteren.” Gert van der Ent: “Die kennis zou
beter kunnen worden benut. Kijk maar eens naar het gemiddelde
bouwteam. Daar zitten veel partijen met elkaar om tafel, maar vaak
wordt de leverancier van bekistingen vergeten. Dat is een gemiste
kans, want juist die beschikt over een ongekende know-how over de
manier waarop delen van het bouwproces te optimaliseren zijn.”

Schoonbeton – modetrend?
Een andere ontwikkeling die de afgelopen jaren veel in de
belangstelling heeft gestaan is schoonbeton. Is al die aandacht
volgens de forumleden terecht? “Schoonbeton is het resultaat van een
ontwerptrend”, aldus Jos Hendriks. “Die trend die zal nog wel even
aanhouden.” Gert van der Ent is het daar niet mee eens: “De aandacht

Jos Hendriks: “Leveranciers als
specialist in procesoptimalisatie
voor maximale snelheid,
ﬂexibiliteit en efﬁciency”
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voor schoonbeton is een aﬂopende zaak. Er wordt op alle mogelijke manieren geprobeerd om echt
schoonbeton te realiseren, maar als er in de praktijk wordt afgeweken van hetgeen was voorgeschreven,
dan accepteert men dat opeens of vindt men het mooi.”
Ook Martin Radder erkent de betrekkelijkheid van schoonbeton: “Het eerste wat opviel bij een recent
bezoek aan Noorwegen waren de betonnen kolommen bij bruggen. Onder het motto: ‘morgen is het toch
smerig’ zagen die er niet uit. Als je dat vergelijkt met de inspanningen die hier worden verricht om een
strakke kolom te krijgen, dan kun je jezelf afvragen of al die aandacht wel zo terecht is.” Zijn er nog
meer ontwikkelingen die aandacht verdienen? “Wat absoluut hot is, zijn de kunststofbekistingenplaten
in plaats van hout/plex”, aldus Gert van der Ent. “Alle grote leveranciers, zoals BAM en Ballast, zijn erg
enthousiast hierover. Ten opzichte van hout/plex zijn de bekistingsplaten milieuvriendelijker, gaan langer
mee en zijn daardoor over de levensduur goedkoper. Bovendien kunnen er reparaties op het werk worden
uitgevoerd.”

Samenwerking in de keten
Leveranciers van betonbekistingen en ondersteuningsconstructies zijn binnen de VSB verenigd binnen
één sectie. Hoe verloopt de samenwerking tussen die twee partijen? Gert van der Ent kan daar kort over
zijn: “Die samenwerking is er eigenlijk niet of nauwelijks. De een levert betonbekistingen, de ander
ondersteuningsconstructies. Van echte samenwerking is geen sprake.” Martin Radder ervaart dat anders:
“Ik ben ervan overtuigd dat die samenwerking er wel is. Leveranciers
van betonbekistingen werken regelmatig samen met VSB-leden die
ondersteuningsconstructies leveren. Bovendien gebruiken we elkaars
producten regelmatig. Wat wel opvalt, is dat de onderaannemer in die
samenwerking steeds belangrijker wordt en binnen onze sectie wordt
gemist. Daarom willen we die ook graag opnemen binnen onze sectie.
Ik verwacht dat de leveranciers van betonbekistingen en ondersteunings
constructies in de toekomst een belangrijker plaats krijgen in de supply
chain. Dat stelt ook eisen aan de coördinerende kwaliteiten van het
VSB-bedrijf.”
Die trend wordt ook door Gert van der Ent onderkend: “Wij zijn
inmiddels bezig met het samenstellen van een cursus rondom
betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Die cursus zal ook voor
een grote groep onderaannemers van belang zijn.” Een soortgelijke
ontwikkeling maakt Matemco door. “Ons opleidingstraject is gebaseerd
op de VSB-cursus voor ondersteuningsconstructies. Met die cursus
Martin Radder: “Samenwerking
wordt niet alleen de productkennis op het juiste niveau gebracht maar
met onderaannemers intensiveren
krijgen deelnemers ook een beter gevoel voor de materie waar ze mee
door deelname aan sectie
werken.” Een soortgelijke samenwerking streeft Peri na. “Als ik weet
Betonbekistingen”
wie de onderaannemer van een bepaald project is, dan betrekken we
die zo vroeg mogelijk in ons opleidingstraject”, aldus Ruud Tetteroo. “Op die manier ontstaat wederzijds
begrip en is voldoende productkennis verzekerd.” Juist dergelijke vormen van samenwerking spelen in op
trends zoals binnenstedelijk bouwen. De bouwwerkzaamheden worden daarbij veelal op steeds kleinere
ruimten gerealiseerd. Hoe gaat men hiermee om? Ruud Tetteroo: “De automatische klimkist is een goed
voorbeeld van een ontwikkeling die inspeelt op het binnenstedelijke bouwen. Inmiddels draaien we
verschillende projecten hiermee; dat is een forse stijging ten opzichte van enkele jaren geleden.”
Martin Radder vult aan: “De klimkisten zijn bij uitstek geschikt voor het bouwen van de kern. Daarna is
een slimme logistiek van het grootste belang. Je merkt dat VSB-leden daar als geen ander een antwoord
op hebben.”
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Richtlijn Steigers een feit
De Richtlijn Steigers is een feit. Op 2 december
jl. werd het eerste exemplaar van de richtlijn
uitgereikt aan A. Aboutaleb, staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met zijn
aanmelding als eerste gebruiker van de website
www.richtlijnsteigers.nl werd ook de digitale
variant van de richtlijn in gebruik genomen.
De grootschalige distributie van het gedrukte
exemplaar van de Richtlijn Steigers staat
gepland voor de Bouwbeurs 2009. Tot die tijd
hebben gebruikers toegang tot de website
www.richtlijnsteigers.nl. Naast een complete
digitale uitvoering van de richtlijn, biedt de website
de gelegenheid om nieuwe inzichten, ideeën en
verbeteringen voor te dragen. Een commissie van
deskundigen behandelt deze opmerkingen, samen
met alle eventuele wetswijzigingen, veranderde
normen en nieuwe inzichten periodiek, zodat ook
commentaren van bedrijven en betrokkenen daarin
kunnen worden meegenomen.

markt beschikbaar zijn en draagvlak hebben in de
betreffende branche.

Bestel snel!
De verkoop van de Richtlijn Steigers draait
inmiddels op volle toeren. Middels een speciale
ﬂyer met bestelbon kunnen geïnteresseerden direct
in het bezit komen van de richtlijn. Uiteraard kan
ook via de website www.richtlijnsteigers.nl direct
een abonnement op de richtlijn worden genomen.
De kosten voor het gedrukte exemplaar van
de richtlijn -uitgevoerd in luxe handboek- zijn
afhankelijk van het aantal exemplaren dat wordt
besteld. Voor leden en donateurs van VSB en
Bouwend Nederland gelden daarbij speciale
tarieven:

Aantal

Lid VSB/Bouwend
Niet-leden
Nederland
1
€ 60,€ 70,100
€ 55,€ 60,250
€ 51,€ 55,500
€ 48,€ 51,1000
€ 45,€ 48,Prijs per stuk en exclusief BTW en verzendkosten
Met de aankoop van de gedrukte versie wordt
eveneens een abonnement genomen op de website
voor de duur van één jaar, waarna verlenging
mogelijk is.

Stand van de techniek
De richtlijn kwam tot stand in goed overleg
met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en
Ondergrond, Aboma + Keboma, Stichting Arbouw, de
Arbeidsinspectie en vooral de specialisten van VSB
en Bouwend Nederland. De richtlijn wordt actief
bijgehouden. Daarmee is de Richtlijn Steigers altijd
actueel en geeft het een weerslag van de geldende
stand van de techniek. Uitgangspunt daarbij is
dat maatregelen en systemen worden toegepast
die technisch en operationeel mogelijk zijn, in de

Uw eigen exemplaar?
Wilt u uw klanten dit onmisbare boekwerk
geven én uw eigen bedrijf proﬁleren? Tegen een
aantrekkelijke prijs kunnen grote aantallen van
de Richtlijn Steigers worden besteld, waarbij het
handboek wordt voorzien van uw logo.
Speciale serverversie
Voor bedrijven die met name van de digitale versie
gebruik gaan maken via hun eigen intranet is een
speciale server-versie van de Richtlijn Steigers
leverbaar. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van
het aantal intranetgebruikers. Het VSB-secretariaat
kan u hier verder over informeren.
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“MevaDec ondersteunt Haegens Bouw Horst”
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“Drijvende steigers” bij werk aan de Hollandse Brug
In april 2007 werd de Hollandse Brug afgesloten
voor vrachtverkeer na een alarmerend onderzoek
van TNO. De belasting door het vrachtverkeer was
groter dan waarmee gerekend was. De brug diende
direct te worden versterkt. In combinatie hiermee
wordt ook meteen groot onderhoud gepleegd en
wordt de brug iets verbreed. Strukton heeft dit
project aangenomen en Matemco ingeschakeld om
te zorgen dat ze overal goed bij kunnen komen.
Het gaat hierbij om een tijdelijke loopbrug over de
snelweg en steigers om aan de onderkant van de
brug te kunnen werken. Natuurlijk zonder hierbij
het scheepvaartverkeer te hinderen. De steigers
staan op pontons en worden door een bootje op de
juiste plaats gemanoeuvreerd.
Matemco Hulpconstructies
0318 696133
www.matemco.nl

Houtrot in steigerdelen
Houtrot in steigerdelen is veelal de oorzaak van
breuk. Vaak is deze aantasting niet duidelijk te
herkennen maar wel te voorkomen door zorgvuldig
met de steigerdelen om te gaan. Gevaarlijk
worden de delen die direct grondcontact hebben
gehad. In het hout is vocht getrokken wat
schimmels veroorzaakt. Daardoor wordt het hout
zodanig aangetast dat het zacht is geworden en
gemakkelijk breekt. Delen die grondcontact gehad
hebben mogen dus beslist niet meer in een steiger
toegepast worden.
Na gebruik op de steiger moeten delen goed
worden opgeslagen om houtrot te voorkomen. Als
niet voor 100 % zeker is dat de delen door en door
droog zijn moeten, indien delen niet binnen 1 a 2

weken op een ander werk gebruikt worden,
deze per laag gelat vrij van de grond worden
opgeslagen. Hiermee wordt voorkomen dat door
het vocht broei en daardoor schimmels in het hout
ontstaan.
Steigerdelen mogen dus alleen in steigerconstructies worden toegepast en moeten na gebruik in
de steiger goed worden verzorgd. Zijn delen nodig als loopplanken op de grond of voor de opslag
van stenen dan is het beter daarvoor uitval uit de
steigerdelenproductie te vragen bij uw leverancier.
Tijdens de productie worden delen die bijvoorbeeld
door kwasten niet sterk genoeg zijn voor gebruik in
de steiger uitgesorteerd maar zijn nog wel prima
geschikt voor gebruik op de grond. Jongeneel heeft
door haar strenge sortering meestal wel delen voor
dit doel tegen een gereduceerde prijs beschikbaar.
Eventueel kunnen deze delen op de koppen van
een door de klant aan te geven kleur voorzien worden zodat ze ook als zodanig herkenbaar blijven.
Koninklijke Jongeneel BV
030 234 62 23
info@jongeneel.nl
www.jongeneel.nl
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Nieuwe kansen door tijdelijke personenliften en mobiele verwarmingsunits

Tijdelijke personenlift van hoog niveau
“De afgelopen periode hebben we veel geïnvesteerd in kennis, veiligheid en nieuw materieel”, stelt
Rob Reigwein, algemeen directeur van RECO in Koudekerk aan den Rijn. “Daardoor zijn we nog beter in
staat optimale bouwplaatsinrichting en materieelplanning te realiseren. Afhankelijk van de vraag door
maatwerk of met standaardoplossingen. Helemaal nieuw zijn onze tijdelijke personenliften. Die biedt
uitgekiende kansen voor onze klanten in een voortdurende veranderende werkomgeving. Maar ook voor
ons zelf. We kunnen er internationaal de markt mee op.”

Tijdelijke personenlift
van hoog niveau
Tijdelijke personenlift

”Na een ontwikkelingsperiode van ongeveer
tweeëneenhalf jaar kwamen we uit op een
gesloten constructie van maximaal 15 modules,
verdiepingen dus. Geheel gebouwd naar eigentijdse
normen voor permanente liften. Met dit verschil
dat deze tijdelijke personenlift modulair is op te
bouwen.

Met de TP 1000 biedt RECO gebouwbeheerders,
aannemers en installateurs voor renovatieprojecten
een tijdelijke lift die -in tegenstelling tot een
‘omgebouwde’ bouwlift- gemakkelijk toegankelijk,
geluidsarm, snel en veilig is. Het gesloten
systeem bevat een volledig demontabele lift met
volautomatische schuifdeuren en een duidelijk
In ons land zijn er circa 70.000 liften, die allemaal
bedieningspaneel.
“De afgelopen periode hebben we veel geïnvesteerd in kennis, veiligheid en nieuw
op een bepaald moment aan renovatie toe zijn.
materieel”, stelt Rob Reigwein, algemeen directeur
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oplossing bleken er nog veel meer nadelen aan te
halve eeuw actief – bekend als materieelleverancier voor
“We zijn onafhankelijk en niet gelieerd aan enig bouwinfo@reco.eu
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www.reco.eu
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Nieuwe kansen door tijdelijke personenliften en mobiele verwarmingsunits
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dienstverlener. Dat betekent dat het materieel inzetbaar is

eenduidig advies. Naast het leveren van materieel zijn

voor het complete bouwproces: van ondersteuningsmateriaal

wij bovenal een innovatief bedrijf dat wensen uit de markt

tot steigers, bouwliften, beveiligings- en transportmaterialen.

omzet in nieuwe producten.”
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Dubbel aanlijnen, veiligheid of schijnveiligheid?
Verhoogt het dubbel aanlijnen (2 lijnen altijd 1 lijn
vast) de veiligheid of is het schijnveiligheid, daar
wordt verschillend over gedacht. Er zijn situaties
dat het werken met 2 lijnen de veiligheid vergroot.
Maar 1 lijn, 4 lijnen of 5 lijnen: alles valt of staat
met de discipline van het omgaan met veiligheid.
Ook met 2 lijnen kan je naar beneden vallen, als
de discipline er niet is je aan te haken, daar zijn
voorbeelden van.
Bij het bouwen van een lang steiger, vol vloeren,
waar je voor je uit bouwt en de leuningen
gelijk mee monteert kan heel veilig met 1 lijn
gemonteerd worden.
Het principe is dat gelijk de collectieve
veiligheidsvoorzieningen worden aangebracht,

zodat het aanlijnen tot een minimum beperkt kan
worden.
Er zijn bedrijven die werken met losse verhoogde
leuningen waardoor zij gelijk de collectieve
veiligheid aanbrengen. Het aanhaken aan een
gespannen kabel is een andere oplossing.
Kort gezegd er zijn diverse wegen die veilig naar
Rome leiden, per situatie zal gekozen moeten
worden voor de juiste manier van veilig werken.
Met als principe zolang er geen collectieve
veiligheidsvoorzieningen zijn moet men aangelijnd
werken.
Gijs Buijs

Skyworks opent nieuwe vestiging in Almere
Om in te spelen op de groeiende vraag naar
moderne en betaalbare klimoplossingen heeft
Skyworks een nieuwe vestiging geopend in
Almere. Naast diverse soorten steigersystemen,
hangbruginstallaties en hoogwerkers voor o.a.
projectmatig onderhoud, levert Skyworks vanaf
de nieuwe locatie ook ladders, trappen en
persoonlijke valbeveiliging.
Met name de jarenlange positieve ervaringen met
klanten en projecten in Almere heeft ten grondslag
gelegen aan deze strategische keuze. Skyworks
beantwoord hiermee aan een belangrijke wens
vanuit de markt en vanuit haar klanten. Bovendien
past de nieuwe vestiging geheel binnen de ﬁlosoﬁe
van Skyworks om binnen afzienbare tijd en afstand
op locatie projectmatig aan het werk te kunnen.
Het nieuwe adres is:
Industrieterrein Markerkant
Markerkant 1309
1314 AL Almere
Tel. 036 – 530 45 68
Fax 036 – 534 47 26
De vestiging staat onder leiding van Marco Booter,
die met zijn jarenlange ervaring binnen Skyworks
garant staat voor de juiste afstemming tussen
vraag en aanbod.
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BIS werkt weer 1 miljoen uur
zonder verzuimongeval
BIS Industrial Services is er op 1 september jl.
in geslaagd om weer één miljoen uur te werken
zonder verzuimongeval (LWC, Lost Workday Cases).
Het was dit jaar voor de tweede maal dat BIS deze
mijlpaal heeft behaald. Op 3 april jl. werd de
eerste één miljoen uur bereikt. Dit is een unieke
prestatie!
Alles en iedereen binnen BIS Industrial Services is
erop gericht het aantal ongevallen met verzuim
tot het uiterste minimum te beperken. BIS heeft
een uitgebreid en vergaand veiligheidsbeleid
ontwikkeld dat intern en extern constant wordt
gecommuniceerd. Het leidende uitgangspunt
daarbij is: we doen het veilig of we doen het niet.

Bijzonder veiligheidsgericht
In de industriële dienstverlening speelt veiligheid
een alles overheersende rol. De organisatie van BIS
Industrial Services is bijzonder veiligheidsgericht.
Alle BIS Industrial Services-medewerkers voldoen
aan de reguliere veiligheidsnormen. Ze worden
gestructureerd getraind en geschoold, zowel
intern als extern. Bravo is een zelf ontwikkelde
opfriscursus voor de werkvloer. Leidinggevenden
worden met de eigen Lambda-training regelmatig
bijgeschoold. Op de locaties bieden logboeken
inzicht in de dagelijkse werkzaamheden. Het
Online Quality Management (OQM) dient als
vervanger van de gebruikelijke handboeken. Deze
zijn nu altijd en overal digitaal beschikbaar.

Door de gehele Benelux-organisatie zijn Rayon
Veiligheid Kwaliteit Teams (RVKT) actief. In
dit team buigen mensen van de werkvloer,
leidinggevenden en het management zich over
de veiligheid in de dagelijkse praktijk. De zelf
ontwikkelde kalenders, agenda’s en posters
onderstrepen het belang dat BIS Industrial Services
aan veiligheid hecht. Alle activiteiten van BIS
Industrial Services beschikken over de vereiste
kwaliﬁcaties op het gebied van kwaliteit en
veiligheid. De beheerssystemen zijn gecertiﬁceerd
volgens ISO 9001-2000, VCA** en BRL 5050.
Meer informatie:
Edward van der Pijl,
e-mail: Edward.van.der.pijl@bis-is.com

De Layher uitschuifbare hulpkorteling
Sinds de introductie van de nieuwe beleidsregels “Tillen op
Bouwplaatsen” wordt de Layher uitschuifbare hulpkorteling meer
en meer gebruikt. Layher heeft inmiddels een aantal accessoires
ontwikkeld waarmee de Allround steiger uit te breiden is om
te voldoen aan de eisen van deze beleidsregel. De keuze van
de accessoires kunnen per bedrijf verschillend zijn alsmede de
uitvoering van de systeemsteiger.
Layher BV
0162586800
mail@layher.nl
www.layher.nl
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Innovaties binnen het Altrex 5000-serie
Modulair SteigerSysteem:

- Easy-Fit® kantplanken en
- Kleuraanduiding in schoorklauw
Altrex presenteert binnen het 5000-serie Modulair SteigerSysteem
een aantal extra innovaties. De nieuwe Easy-Fit® Kantplanken zijn
met een minimum aan onderdelen snel en efﬁciënt te monteren.
De klauwen van de schoren zijn nu voorzien van een gekleurde pal.
De horizontale schoor heeft een rode pal in de klauw, de diagonale
schoor heeft een zwarte pal in de klauw. Uiteraard staan bij alle
innovaties veiligheid en gebruiksgemak centraal.

Easy-Fit® kantplanken
De nieuwe lichtgewicht aluminium Easy-Fit® Kantplanken zijn
door het minimale aantal onderdelen (4) binnen één minuut
eenvoudig en snel te monteren. De steiger kan veilig worden
ge(de)monteerd, omdat de Easy-Fit® kantplanken vanaf het
steigerplatform of al op de grond aan de leuningframes kunnen
worden bevestigd.
Tevens zijn de kantplanken voorzien van een uniek robuust
klauwsysteem. De kantplanken zijn verkrijgbaar in 3 lengtematen
en 2 breedtematen en optioneel leverbaar met kleurcoating (op
aanvraag). Uiteraard voldoen de nieuwe Easy-Fit® kantplanken
aan alle eisen van de EN 1004 (Arbo).

Kleuraanduiding in schoorklauw
De klauwen van de schoren in het 5000-serie Modulair
SteigerSysteem zijn nu voorzien van een gekleurde pal. De
horizontale schoor heeft een rode pal in de klauw, de diagonale
schoor heeft een zwarte pal in de klauw. De rode kleur van de pal in
de horizontale schoor is bewust gekozen (veiligheidssignaalkleur).
De horizontale schoor staat voor extra veiligheid als leuning in de
steiger. Uiteraard staat ook op de sticker van de schoor vermeld of
het een horizontaal- of diagonaalschoor betreft. De veiligheid en
snelheid van montage wordt verhoogd, omdat de gebruiker precies
aan de kleur kan herkennen welke schoor hij in handen heeft.
Zodoende kan tevens snel het juiste schorenpakket voor een klus
worden samengesteld.
Altrex Nederland
038 4557700
info@altrex.nl
www.altrex.nl
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Skyworks vernieuwt assortiment Premium ladders en trappen
Skyworks heeft een volledig vernieuwde productlijn
van Premium ladders en trappen op de markt
gebracht. Na de overname door de ZargesTubesca groep is de vernieuwing van de Premium
assortiment ladders en trappen het eerste grote
project waarbij de krachten zijn gebundeld om de
gebruiker nog beter van dienst te kunnen zijn. Dit
heeft geleid tot een zeer complete productlijn, die
voor een grote diversiteit aan werkzaamheden kan
worden ingezet.

Alstublieft!
Met grote trots
presenteren wij
onze nieuwe
Skyworks
Premium Ladders
en Trappen.

Hoewel Zarges-Tubesca al een zeer uitgebreid
assortiment ladders en trappen produceert, is er
toch voor gekozen om voor Skyworks een geheel
eigen productlijn te ontwikkelen. Hierdoor sluit het
vernieuwde Premium assortiment goed aan op de
speciﬁeke wensen van de Nederlandse gebruiker.
Naast de enkele ladder, opsteekladder en
reformladder is nu ook de schuiﬂadder in Premium
uitvoering leverbaar. De Premium trappen worden
geleverd als bordestrap en dubbele trap.
Bij de ontwikkeling van de ladders stond het
gebruiksgemak voorop. De Skyworks Premium
ladders zijn standaard uitgevoerd met
horizontaal geplaatste sporten met een opstap
van 28 cm. De reformladder heeft een unieke
spreidstandbeveiliging, waardoor de ladder altijd
veilig in de A-stand wordt gezet. Het relatief lage
gewicht van de schuiﬂadder maakt deze goed
hanteerbaar ondanks zijn grote lengte.
De trappen uit de Skyworks Premium
serie zijn uitgevoerd met een speciale 7puntverbindingstechniek. In combinatie met de
dubbele spreidbeveiliging zorgt dit voor een zeer
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stabiele werkplek. Het scharnier van de trappen is
volledig weggewerkt in het staplateau, waardoor
vuil zich niet kan ophopen wat de levensduur
verlengt. Uiteraard worden alle Premium ladders
en trappen geleverd in de unieke Skyworks blauwe
kleur.
Skyworks
010 5140050
info@skyworks.nl
www.skyworks.nl.
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100.000 Kamersteigers uitgeleverd door APW
Op 25 juli jl. werd door directeur Jeroen van den Heuvel
van APW Zuid in Brabant de 100.000e kamersteiger aan
handelsonderneming Don van Gorp geleverd. “In 15 jaar tijd
heeft APW zich hiermee tot absolute marktleider gemaakt”,
aldus Jeroen van den Heuvel.

Houten mallen
Terugkijkend vertelt Nico Saft van APW dat hij zich die
tijd nog goed herinnert; De eerste steigers maakte hij op
een mal van hout die natuurlijk binnen de kortste keren
tekenen van brand begon te vertonen. Door de grote vraag
was Marco inmiddels begonnen met een stalen mal die
draaibaar was, waardoor de productie toenam en de prijs
nog meer naar beneden kon! Tegenwoordig verkoopt APW
de kamersteigers via haar uitgebreide dealernetwerk in
Nederland, België en Spanje en is dit product het meest
gekopieerde stuk gereedschap in Nederland geworden.

Namaak
Ook in China draait dit product nu op volle toeren en wordt
het verkocht in Azië en Amerika. Drie jaar geleden zijn zij daar begonnen met de productie naar een
model van APW waardoor een leek het verschil amper kan herkennen, maar dat kwalitatief beduidend
minder is. Mede door de lage prijs van APW en het probleem van het vervoer (er passen slechts 150
steigers in een 40 ft container) zien de Chinezen tot nog toe geen kans dit product op de Nederlandse
markt te introduceren.

Benodigdheden
Tot slot nog een indicatie van wat er allemaal nodig is om dit resultaat te behalen, APW gebruikte voor
100.000 kamersteigers het volgende: 400.000 wielen / 500.000 borgclips / 108.000 m2 hout / 800.000
schroeven / 2.250.000 kilo aluminium / 116.000 manuren en 3 miljard zweetdruppels.
Aluminium Produkten Wormer B.V. (APW)
075 640 35 63
info@apw.nl
www.apw.nl
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Bouwradius Training & Advies vernieuwt BHV trainingen
Bouwradius Training & Advies verzorgt sinds jaar
en dag praktijktrainingen Bedrijfshulpverlening
(BHV). Het cursusmateriaal is volledig op de
bouwpraktijk afgestemd. Vanuit vijftig locaties,
verspreid over het hele land, wordt de uitvoering
van de trainingen verzorgd.

Ervaren docenten

Behalve het cursusmateriaal is ook het materieel,
zoals de bussen, vernieuwd. De trainingen worden
verzorgd door docenten met veel ervaring en een
gedegen kennis van de bouw. Er is een recent
uitgebreid, gedreven team dat alle BHV trainingen
feitelijk organiseert. Zij plannen de trainingen
en ondersteunen bij vragen. Bouwradius Training
& Advies verzorgt de BHV trainingen overigens
ook in opdracht en onder de naam van andere
organisaties die op deze wijze ook proﬁteren van
de breed opgebouwde expertise en know how.
De vraag naar de bouwgerichte trainingen BHV van
Bouwradius Training & Advies is sterk toegenomen.
Afgelopen jaar werden ruim 15.500 cursus
mandagen verzorgd. Klanten waarderen vooral dat

bij de trainingen de dagelijkse bouwpraktijk als
uitgangspunt dient. Als extra service worden voor
opdrachtgevers de verplichte herhalingen stipt
bewaakt en ontvangen deelnemers een BHV pas.
Meer informatie:
Bouwradius Training & Advies
079 368 58 00
www.bouwradius.nl

Argos - ook in de winter
Argos kent u van een veelzijdig pakket producten voor de steigerbouw, bouwnijverheid en
materieeldiensten. Nu de koude maanden voor de deur staan, is het goed om even stil te staan bij de
mogelijkheden die het bedrijf uit Honselersdijk biedt ter bescherming tegen weer en wind.
Zo levert Argos als onderdeel van het programma persoonlijke beschermingsmiddelen een breed pakket
jassen, truien, broeken en regenpakken. Doorwerken in de winter kan op die manier ook comfortabel. Uit
hetzelfde programma worden diverse valbeveiligingen en bijbehorende vallijnen geleverd. Comfort en
veiligheid worden daarmee uitstekend gecombineerd.
Voor het doorwerken in de winter levert Argos tevens steigerdekkleden en -doeken, die niet alleen in
standaardmaten maar ook volledig geconfectioneerd kunnen worden geleverd. Zeildoek wordt in alle
kwaliteiten geleverd en middels verschillende las- en stiktechnieken geconfectioneerd tot het gewenste
eindproduct. Met Argos weet u zich verzekerd van een afdekking, overkapping of special die volledig
aansluit op uw wensen en eisen. Bestand tegen het grillige Hollandse klimaat en berekend op langdurig
gebruik. Voor betonverwerkende bedrijven levert Argos tot slot ook bouwfolie voor onder beton en
isolatiekleden, waar pas gestorte betonnen vloeren in de winter kunnen worden afgedekt.
Argos Packaging
0174 630011
info@argos.nu
www.argos.nu
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Bouwbeurs 2009

Vooruitblik Bouwbeurs 2009
Het aftellen voor de Bouwbeurs kan beginnen. De eerstvolgende Hoog & Breed zal volledig in het teken
staan van dit grootste bouwevenement in Nederland. Ook komend jaar is de VSB prominent aanwezig met
een collectieve presentatie van een aantal VSB-leden op het VSB-plein. Het VSB-collectief (600 m2), met
als centrale ontmoetingsplaats het VSB-terras in Hal 7, vormt het centrum voor verschillende activiteiten
die er op gericht zijn de bezoeker te informeren over de Waarborgregeling VSB, de Richtlijn Steigers, de
opleidingen en de kwaliteiten van de branche. Daarnaast wordt de bezoeker uiteraard geïnformeerd over
alles wat te maken heeft met betonbekistingen, ondersteuningsconstructies, stalen steigers, ladders,
trappen, rolsteigers, hefsteigers, liften, gevelonderhoudsinstallaties, hangbruggen en hoogwerkers.
Het aanbod van producten en diensten wordt getoond door de leden die zich hebben aangemeld voor
collectieve activiteiten of exposeren op de beursvloer.

VSB-symposium
Op donderdag 12 februari 2009 vindt opnieuw het VSB-symposium plaats tijdens de Internationale
Bouwbeurs in Utrecht. Onder leiding van Judith de Bruijn zal een keur van prominente sprekers ingaan
op het thema ´Tekenen en Berekenen´ tegen de achtergrond van het werken op hoogte. Ook deze
keer worden weer zo’n 300 deelnemers verwacht, die op uiteenlopende wijze zijn betrokken bij
het werken op hoogte. Het symposium is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de bouw, afbouw,
industrie, installatiesector, scheepsbouw en overheden, inspecties, onderwijsinstanties, opdrachtgevers,
architecten, adviseurs, certiﬁcerende instanties, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven.
Waar te vinden:
12 februari, 08.30-11.00 uur
zalencentrum Jaarbeurs
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Happy hour
Op het VSB-plein wordt op donderdag 12 februari uur een collectief happy hour georganiseerd.
Een ontspannen samenzijn, waar opdrachtgevers, aannemers, brancheorganisaties, overheden,
arbeidsinspectie, opleidingscentra en andere geïnteresseerden onder het genot van een hapje en een
drankje kunnen kennismaken met VSB-leden en hun specialismen.
Waar te vinden:
12 februari, 17.00 uur, VSB-plein

Steigerbouw Award 2009
De Bouwbeurs is ook in 2009 hét podium waarop
steigerbouwers met elkaar de ‘strijd’ aangaan
tijdens de traditionele steigerbouwwedstrijden.
Doelstelling is de promotie van het vak van
steigerbouwer; de inzet de ‘VSB Steigerbouw
Award 2009’. De wedstrijd, die plaatsvindt
op donderdag 12 februari, begint bij opening
van de beursdag; de uitreiking van de VSB
Steigerbouw Award staat gepland om 16.00 uur.
Naast de kick om mee te doen, liggen er ook
verschillende prijzen in het verschiet. Er is een
prijs voor het beste team: de VSB Steigerbouw
Award 2009. Daarnaast worden er aparte
prijzen uitgereikt aan de beste voormannen,
eerste monteurs, tweede monteurs en de
hulpmonteurs. Ook worden de tekeningen apart
beoordeeld en komen deze in aanmerking voor
prijzen.
Waar te vinden:
12 februari, Steigerbouwwedstrijden
Buiten Bouwen
Ook in 2009 wordt het symposium Veilig werken
op hoogte mede mogelijk gemaakt door de
Koninklijke Jongeneel.

Voor meer informatie:
Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en
betonbekistingbedrijven (VSB)
De heer P. Hecker / mw. I. Roos
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer
T. 088 400 84 58
E. vsb@fme.nl
W. www.vsb-online.nl
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“Volg de presentatie van
VSB-leden tijdens de Bouwbeurs
op www.vsb-online.nl”
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Vervolg Ledennieuws
Peter Kraaijeveld:

“Doka breed op de kaart”

Peter Kraaijeveld is sinds kort algemeen directeur
van Doka Nederland. Na bijna 20 jaar te hebben
gewerkt bij de materieeldienst van Dura Vermeer,
zit hij nu aan de andere kant van de tafel. “Mijn
oude opdrachtnemers zijn nu collega’s.”

in 2009 in Emmerloord zullen openen. Naast het
kantoor in Oss, wordt zo een betere dekking van
Nederland bereikt. Zo kunnen we klanten nog beter
en sneller bedienen. Ik ben ervan overtuigd dat zij
dat alleen maar zullen waarderen.”

Eén van de speerpunten waar Peter zich op richt is
de verbreding van het aanbod in Nederland. “Doka
is van huis uit goed bekend in de hoogbouw en met
zelfklimmende bekistingen. Die specials willen we
uiteraard behouden en waar mogelijk uitbouwen.
Maar ons leverings-programma is echter vele malen
breder. Vloer/tafelbekistingen, wandbekistingen,
ondersteuningsconstructies en -steigers en
verschillende systeemcomponenten - het Dokaprogramma omvat het allemaal. Dat omvangrijke
aanbod moet beter over het voetlicht worden
gebracht en worden aangeboden.”

Doka Nederland BV
0412 65 30 30
nederland@doka.com
www.doka.com

Een goed relatie met alle partijen acht Peter
daarbij van belang: “Wij moeten terug naar
de basis: communiceren met klanten en
communiceren met collega’s. Daarom is het
ook van belang dat wij lid zijn van de VSB.” Het
ontbreekt Peter niet aan plannen en ambities.
“Concreet is in ieder geval de 2e vestiging die wij
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Leden
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.nl
Allift Nederland BV
OOSTERHOUT
+31 (0)162 49 97 55
www.allift.com
Altrad Benelux NV
BOORTMEERBEEK (België)
+32 15 50 94 10
www.havico.be
Altrex BV
ZWOLLE
+31 (0)38 455 77 00
www.altrex.nl
Aluminium Produkten
Wormer BV
WORMER
+31 (0)75 640 35 63
www.apw.nl
BIS Industrial Services BV
ZWARTEWAAL
+31 (0)181 66 73 00
www.bis-is.com
Borga-Bijstede BV
NUNSPEET
+31 (0)341 26 01 78
www.borga-bijstede.nl
C.G.M. Steigerbouw BV
ROERMOND
+31 (0)475 53 46 60
www.cgm-steigerbouw.nl
Custers Hydraulica BV
VENRAY
+31 (0)478 55 30 00
www.custers.nl
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Degraform Bekistingen en
Steigers BV
RAAMSDONKSVEER
+31 (0)162 51 21 52
www.degraform.nl

Leden
Workx (Jaston Steigerbouw) BV
ZWOLLE
+31 (0)38 460 30 40
www.workx.nl

Dirks Klimmaterialen BV
HELMOND
+31 (0)492 53 81 24
www.dirks.eu

Kranenburg
Gevelonderhoudsinstallaties BV
NIEUWKOOP
+31 (0)172 52 10 21
www.kranenburggroup.com

Doka Nederland BV
OSS
+31 (0)412 65 30 30
www.doka.com

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

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

LSB Groep BV
GELEEN
+31 (0)46 474 24 10
www.lsb-groep.com

Workx (DSS) BV
HOOGEVEEN
+31 (0)528 27 54 00
www.workx.nl

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

Dutch Steigers BV
AMSTERDAM
+31 (0)20 630 41 00
www.dutchsteigers.nl

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

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

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

Gjaltema Verhuur BV
GRONINGEN
+31 (0)50 571 13 70
www.gjaltema.eu

Miver Bekistingstechniek BV
HEEZE
+31 (0)40 224 11 22
www.miver.nl

Hertel BV
ROTTERDAM-BOTLEK
+31 (0)10 295 82 22
www.hertel.com

Nivo Steigerwerken BV
KLUNDERT
+31 (0)168 41 92 92
www.nivosteigerwerken.nl

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

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

De Hon Bekistingtechniek BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 255 55 88
www.de-hon.nl

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

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

Post Steigers Schiedam-BV
SCHIEDAM
+31 (0)10 437 12 77
www.post-steigers.nl
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Leden / Donateurs

Reco Handelsonderneming BV
KOUDEKERK A/D RIJN
+31 (0)71 341 91 20
www.reco-nl.com

SGB North Europe BV
ARKEL
+31 (0)183 56 96 96
www.sgbweb.nl

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

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

Skyworks BV
BERKEL EN RODENRIJS
+31 (0)10 514 00 50
www.skyworks.nl

Van Thiel United BV
BEEK EN DONK
+31 (0)492 46 90 60
www.thiel.nl

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

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

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

Scafom International BV
BUDEL
+31 (0)495 49 72 04
www.scafom.com

Steiger Isolatie Werk (SIW)
NUMANSDORP
+31 (0)186 65 31 61
www.siw-steigers.nl

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

SIW treedt toe tot VSB
Tijdens de meest recente ledenvergadering is Steiger Isolatie Werk (SIW) toegetreden tot de VSB. SIW is
gespecialiseerd in het ontwerpen, monteren en demonteren van steigers en steigerconstructies en het
verhuren van steigermateriaal. Naast renovatieen metselsteigers levert het bedrijf ook rolsteigers. Indien gewenst worden bij de steigers
ook personen- en/of goederenliften verhuurd.
De aan- en afvoer van steigers wordt met eigen
vervoer verzorgd. Daarmee wordt voorkomen
dat er overtollig steigermateriaal op de bouwplaats (in de weg) ligt.
Steiger Isolatie Werk (S.I.W.)
0186 653 161
info@siw-steigers.nl
www.siw-steigers.nl

Donateurs
Argos Packaging Systems BV
HONSELERSDIJK
+31 (0)174 63 84 11
www.argos.nu
Artros BV
WARNSVELD
+31 (0)575 43 11 41
www.artros.nl

Bouwradius Training & Advies BV Raaymakers BV
ZOETERMEER
HELMOND
+31 (0)79 368 58 00
+31 (0)492 50 91 11
www.bouwradius.nl
www.raaymakers.nl

SCIA Nederland BV
ARNHEM
+31 (0)26 320 12 30
www.scia.nl

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

SA Safety & Training Consultants Verweij Lopik BV
MIDDELHARNIS
LOPIK
+31 (0)187 48 64 04
+31 (0)348 55 80 90
www.sasafety.nl
www.verweij-lopik.nl

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

Scaffolding Training Europe BV
GOES
+31 (0)113 276 000
www.trainingscaffolding.com
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NBP, een nieuw concept in een vertrouwde branche!
Vaak is het idee achter een ingenieus uitgedacht concept heel eenvoudig. Zo ook het concept van NBP. NBP
staat voor Nederlandse Branche Polis en biedt op maat gesneden verzekeringsoplossingen voor speciﬁeke
brancheverenigingen en haar leden aan. Waarom? Uit ervaring kan oprichter en algemeen directeur Ton van
den Brule zeggen dat veel bedrijven, werkzaam in diverse branches, moeite hebben met het beheersbaar
houden van hun verzekeringspakket. “Dit kan meerdere oorzaken hebben”, aldus Van den Brule. “Denk aan
een slecht schadeverloop of imago, negatieve marktontwikkelingen, maar ook het ontbreken van kennis van
de branche bij de verzekeraar. Zo wordt er niet geschroomd om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
(AVB) per direct te beëindigen bij een aanzienlijke schademelding. En je kunt het de verzekeraars en / of
de tussenpersonen van deze bedrijven nauwelijks kwalijk nemen. Veelal ontbreekt bij de verzekeraars de
speciﬁeke knowhow van de branche en de desbetreffende werkzaamheden en weten zij nauwelijks wie en wat
zij verzekerd hebben. Totdat zich een ﬂinke schade voordoet…”
Met ruim 20 jaar ervaring ging Van den Brule met zijn team vanuit Van Santen Verzekeringen op zoek
naar een passende oplossing voor een aantal branches waaronder de VSB waarvan de leden speciﬁeke
verzekeringsbehoeften hadden. “Zo zijn we op het idee gekomen van NBP. NBP inventariseert met de
branchevereniging de situatie van de branche en haar leden. Vervolgens worden de knelpunten en / of
behoeftes duidelijk in kaart gebracht en wordt er met een vast aantal gerenommeerde risicodragers
(Nederlandse verzekeraars) op maat gemaakte verzekeringsoplossingen ontwikkelt. De af te dekken risico’s
worden onderling verdeeld (zgn. poolvorming), wat resulteert in een snelle acceptatie van het gewenste
verzekeringsproduct tegen een eerlijke prijs. Geen loze woorden, maar gewoon doen wat je zegt! Doordat we
weten wie we verzekeren en de kosten kunnen verdelen, kunnen we de afwikkeling (acceptatie) bespoedigen
en de premie scherp houden”.
Niet alleen voor de AVB is men bij NBP aan het juiste adres, elk gewenst risico is bespreekbaar. Van
beroepsaansprakelijkheid tot een wagenpark en van werkmaterieel tot pensioen. “De kracht zit hem in
het bieden waar de branche om vraagt (maatwerk en totaalpakket). Door veel brancheleden te bereiken,
blijven de premies scherp (kostenbesparing). En houdt het simpel (eenvoud)”, zegt een enthousiaste Van den
Brule. “Niemand zit te wachten op ingewikkelde polissen, onduidelijke clausules en stapels voorwaarden.
Het wordt nauwelijks gelezen, maar bij schade wordt het wel tegen je gebruikt. Niet bij NBP! Door de
juiste inventarisatie en het maatwerk kunnen een hoop voorwaarden en clausules worden weggelaten. Wat
overblijft, is een polis waarbij men verzekerd is waarvoor men betaald”.
Nederlandse Branche Polis
Carla den Brinker
010 - 2844142
carladenbrinker@branchepolis.nl
www.branchepolis.nl
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