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Column

Een frisse start
Rond het verschijnen van deze Hoog & Breed staat de VSB aan de vooravond van de Beton Vakdagen. Zoals 
inmiddels traditie is geworden, organiseren de VSB en het Gietbouwcentrum elke dag een gevarieerd 
lezingenprogramma, waarin diverse interessante onderwerpen op praktische wijze worden belicht. In dit nummer 
een voorproefje van het programma.

Tevens spraken leden van de VSB zich tijdens de inmiddels bekende VSB 
forumdiscussie uit over training en opleiding. De afgelopen jaren is er op 
dit gebied veel gebeurd. Als één van de weinige brancheverenigingen voor 
gespecialiseerde aannemers, startte de VSB met een eigen opleidingsbedrijf 
terwijl via de recent geïntroduceerde Richtlijn Steigers eisen worden gesteld 
aan de opleidingsgraad van steigerbouwers. De bijeenkomst werd begin 
september verslagen in BouwTotaal en kunt u tevens vinden in deze editie van 
de Hoog & Breed.

Ook was de VSB prominent in beeld tijdens de officiële aftrap voor de landelijke 
controleactie op bouwsteigers door de Arbeidsinspectie. Tijdens de actie, die 
loopt tot november 2009, controleert de Arbeidsinspectie op de constructie, de 
montage én het gebruik van steigers. De eerste controleactie werd onder grote 
belangstelling van vertegenwoordigers van de pers uitgevoerd bij een project 
waar één van de VSB-leden de steigers verzorgde. 

De VSB participeert actief in een aantal projecten die de branche op een nog 
hoger niveau tillen. Zo gaat zij meewerken aan een haalbaarheidsonderzoek 
binnen een RFID-project over toepassing binnen de branche en zal de VSB een 
rol gaan vervullen in de campagne van Stichting Consument en Veiligheid.

Kortom, na de bouwvakperiode weer een frisse start met activiteiten waarbij de branche haar toegevoegde waarde 
blijft bewijzen.

Niko van Ruitenburg 
Voorzitter PR-commissie

Colofon
De doelstelling van de VSB is het verbeteren van 
de algehele maatschappelijke erkenning van het 
vakgebied ‘Werken op hoogte’. Daarbij vervult de 
VSB een objectieve, gezaghebbende positie met 
betrekking tot de steigerbouw, het werken met 
arbeidsmiddelen ten behoeve van het werken op 
hoogte, betonbekistingen en ondersteuningen. 
Hoog & Breed is een uitgave van de Vereniging 
van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekisting-
bedrijven (VSB). Alhoewel bij de samenstelling 
zorgvuldigheid wordt betracht, kan de uitgever niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud 
ervan. Exemplaren van of een abonnement op 
Hoog & Breed kunnen worden aangevraagd bij het 
secretariaat.
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Verenigingsnieuws

Actie ‘Veilig werken op hoogte’  
Stichting Consument en Veiligheid
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) heeft de Stichting Consument en Veiligheid een rapport opgesteld 
naar aanleiding van een onderzoek naar beschermingsmaatregelen met 
betrekking tot het risico vallen van hoogte binnen de werk- en privé-sfeer. 
Het doel hiervan was uitgangspunten te geven voor interventieontwikkeling 
op het risico ‘vallen van hoogte’. De beroepsgroepen die in het onderzoek 
zijn meegenomen zijn: onderhoudsmedewerkers, schilders, dakdekkers, 
glazenwassers en steigerbouwers.

Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat werknemers niet altijd 
voldoende alert zijn op risico’s. Ze onderkennen de risico’s wel en vinden het nemen van veiligheidsrisico’s 
gemiddeld genomen wel belangrijk, maar tijdens het uitvoeren van werkzaamheden is het goed uitvoeren 
van hun werk belangrijker dan veiligheid. Daarnaast moet de werknemer de eigen verantwoordelijkheid van 
veilig werken beter onderkennen en de discipline hebben om tijdens het werk de tijd en moeite nemen om 
veiligheidsmaatregelen te nemen. 

Het vervolg van dit onderzoek is een grootse campagne die in 2010 zal gaan spelen. Ook de VSB zal hierin een 
prominente rol gaan spelen.

Start controleactie bouwsteigers zet 
Richtlijn Steigers in schijnwerpers  

Op 8 juni jl. werd de officiële aftrap gegeven voor 
de landelijke controleactie op bouwsteigers door de 
Arbeidsinspectie. Tijdens de actie, die loopt tot november 
2009, controleert de Arbeidsinspectie op de constructie, de 
montage én het gebruik van steigers. De eerste controleactie 
werd onder grote belangstelling van vertegenwoordigers van 
de pers uitgevoerd bij de renovatie van de Raad van State in 
Den Haag, waarvoor VSB-lid SGB de steigers verzorgt. 

De controleactie werd ruim verslagen in diverse landelijke en 
regionale media. Zo kwam de actie onder andere aan bod in 
radiouitzendingen van Business News Radio en Radio TV West 
en in de televisieuitzending van RTL Nieuws.  
De uitzendingen kunt u nakijken of –lezen op de website van 
de VSB (www.vsb-online.nl). 

Bij de inspecties die voor 
het komende halfjaar op 
het programma staan, is de 
Richtlijn Steigers maatgevend. 
Exemplaren van deze uitgave 
kunnen worden besteld via 
wwww.richtlijnsteigers.nl.  
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Verenigingsnieuws

Sectie Betonbekistingen VSB pakt uit  
tijdens Beton Vakdagen  
Op 29, 30 september en 1 oktober a.s. worden in de Evenementenhal Gorinchem de jaarlijkse Beton Vakdagen 
gehouden. Net als in voorgaande jaren pakken de VSB en de leden van de sectie Betonbekistingen groots uit.

Ook dit jaar wordt in samenwerking met het Gietbouwcentrum iedere beursdag gestart met een 
lezingenprogramma. Deze symposia vangen aan om 9.30 uur en omvatten steeds vier lezingen, waarin wordt 
ingegaan op veiligheid, arbeidsomstandigheden, de stand van de techniek en innovaties. Verder staat dagelijks 
een praktijkgerichte casus op het programma en zullen verschillende markt- en productontwikkelingen de revue 
passeren. De symposia eindigen rond 12.30 uur waarna de bezoeker de gelegenheid heeft om de vakbeurs te 
bezoeken. Breng ook een bezoek aan het VSB Plein.

Bezoek symposia

Het symposiumprogramma van de VSB en het Gietbouwcentrum is bedoeld voor opdrachtgevers, aannemers, 
bouwondernemers, uitvoerders, toeleveranciers en anderen die geïnteresseerd zijn in of betrokken bij de 
beton(bekisting)branche. Het uitgebreide lezingenprogramma kunt u downloaden van de website van de VSB 
(www.vsb-online.nl). Hier kunt u zich ook registreren. 

Programma VSB Sectie Betonbekistingbedrijven en Gietbouwcentrum
Dinsdag 29 september 2009 

09.30 uur   Ontvangst 
 Martin Radder, voorzitter 

VSB sectie Betonbekisting-
bedrijven

10.00 uur  Arbocatalogus Bouw en 
Infra  
Hans Bouman, Arbouw 

10.30 uur   De meest efficiënte 
bouwmethode, maakt u 
de juiste keuze?  
Cor de Bruijn, Buro OP+

11.00 uur   Pauze
 
11.30 uur   Innovaties in betonmortel
  Toine van Casteren, BAS 

Research and Technologie

12.00 uur Praktijkcase Peri

12.30 uur Wat kunt u verwachten 
op de beursvloer?

  Gietbouwcentrum en de 
VSB Sectie Betonbekisting-
bedrijven

Woensdag 30 september 2009

09.30 uur Ontvangst  
Ton van Beek, directeur 
VOBN

10.00 uur Arbocatalogus Bouw en 
Infra  
Hans Bouman, Arbouw 

10.30 uur De meest efficiënte 
bouwmethode, maakt u 
de juiste keuze?  
Cor de Bruijn, Buro OP+

11.00 uur Pauze
 
11.30 uur Innovaties in betonmortel 

Toine van Casteren, BAS 
Research and Technologie

12.00 uur Praktijkcase Matemco 
Hulpconstructies

12.30 uur Wat kunt u verwachten 
op de beursvloer?

  Gietbouwcentrum en de 
VSB Sectie Beonbekisting-
bedrijven

Donderdag 1 oktober 2009

09.30 uur Ontvangst
   Martin Radder, voorzitter 

VSB sectie Betonbekisting-
bedrijven

10.00 uur Arbocatalogus Bouw en 
Infra  
Hans Bouman, Arbouw 

10.30 uur De meest efficiënte 
bouwmethode, maakt u 
de juiste keuze?  
Cor de Bruijn, Buro OP+

11.00 uur Pauze

11.30 uur Innovaties in betonmortel 
Toine van Casteren, BAS 
Research and Technologie

12.00 uur Praktijkcase Layher 

12.30 uur Wat kunt u verwachten 
op de beursvloer?  
Gietbouwcentrum en de 
VSB Sectie Betonbekisting-
bedrijven 
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Verenigingsnieuws

VSB verwelkomt drie nieuwe leden in haar midden
Tijdens de algemene ledenvergadering VSB op 28 
mei jl. zijn Vollenbroek Betonwerken uit Zeddam en 
steigerbouwbedrijf De Spindel uit Bunschoten officieel 
toegetreden als lid. Als bekrachtiging van het lidmaatschap 
ontvingen de nieuwe leden het Waarborgcertificaat 
en ledenbord. Het Rotterdams Steigerbouwbedrijf uit 
Rotterdam trad begin juli toe.

In het vorige nummer van de Hoog & Breed introduceerden 
wij al De Spindel BV (foto rechts) ) als nieuw lid van de 
Sectie Steigerbedrijven.  
In dit nummer stellen wij u graag voor aan het Rotterdams 
Steigerbouw Bedrijf en Vollenbroek Betonwerken.

Rotterdams Steigerbouw Bedrijf
Het Rotterdams Steigerbouw Bedrijf (RSB) is een 
onderdeel van de Rotterdamse Bedrijvengroep, dat 
verder bestaat uit het Rotterdams Detacheringsbedrijf 
en het Rotterdams Handelsbedrijf.
RSB is sinds 1999 gevestigd in Rotterdam en monteert en 
demonteert steigers en steigerconstructies voor diverse 
toepassingen. Het bedrijf levert diensten in de bouw, 
industrie, petrochemie en offshore, zowel in Nederland 
als in België en Duitsland. Het Rotterdams Steigerbouw 
Bedrijf is  ook bekend om  zijn gekwalificeerd 
personeel. Ieder uitvoerend medewerker is in bezit van 
de minimaal benodigde certificaten. RSB levert 24 uur 
per dag medewerkers aan haar klanten.  
RSB is toegetreden tot de Sectie Steigerbedrijven.

Rotterdams Steigerbouw Bedrijf
T 010- 478 13 13
I www.rsb-steigerbouw.nl

De heer Kabakyer, 
algemeen directeur 
van de Rotterdanse 
Bedrijvengroep.

Vollenbroek Betonwerken
Vollenbroek Betonwerken is werkzaam op het 
vakgebied van beton en steigerbouw. Dit omdat de 
ervaring leert dat betonbouw en steigerbouw vaak 
om veiligheidsredenen tegelijk worden gerealiseerd. 
Daarnaast ervaren de klanten het als prettig om beide 
disciplines bij dezelfde onderaannemer onder te 
brengen.  
 

Natuurlijk wil Vollenbroek Betonwerken ook met alle 
plezier alléén steigerbouw realiseren. Die afdeling 
van het bedrijf biedt: ondersteuningssteigers, 
metselsteigers, montagesteigers en schildersteigers. 
Het bedrijf heeft circa 15 mensen in dienst, een 
aantal dat in de toekomst waarschijnlijk zal stijgen. 
Vollenbroek Betonwerken is toegetreden tot de Sectie 
Betonbekistingsbedrijven.

Vollenbroek Betonwerken
T 06 - 2041 0899
I www.vollenbroekbetonwerken.nl

De broers Ronald, Robin en Edwin Vollenbroek zijn de 
drijvende krachten achter Vollenbroek Betonwerken.
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Forumdiscussie

Opleidingen: veiligheid, kwaliteit en houding centraal
Wie veilig op hoogte wil werken, ontkomt er niet aan om te zorgen voor training en opleiding. De afgelopen jaren 
is er op dit gebied veel gebeurd. Als één van de weinige brancheverenigingen voor gespecialiseerde aannemers, 
startte de VSB met een eigen opleidingsbedrijf terwijl via de recent geïntroduceerde Richtlijn Steigers eisen wor-
den gesteld aan de opleidingsgraad van steigerbouwers. Tal van leveranciers bieden daarnaast speciale trainingen 
en opleidingen, terwijl de overheid en werkgeversorganisaties inzetten op scholing. Juist nu de economische situa-
tie daar ruimte voor geeft. Het terrein van scholing, opleiding en training leeft daarmee als nooit te voren. Welke 
ontwikkelingen er zijn, welke invloed opleidingen hebben op het bedrijfsproces en hoe we kunnen komen tot meer 
veiligheid en een betere kwaliteit en houding werd besproken tijdens de VSB Forumdiscussie over opleidingen.

Veiligheid

De steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbranche is al vele 
jaren actief met de ontwikkeling en het aanbieden van trai-
ningen en opleidingen. Deze zijn deels vrijwillig en deels wet-
telijk verplicht. Zo geven verhuurbedrijven van hoogwerkers, 
rolsteigers, e.d. een korte instructie aan de gebruiker. Niet 
alleen om deze ermee te leren werken maar ook om aan de 
wettelijke verplichtingen te voldoen. Kort gezegd, is er voor 
ieder arbeidsmiddel inmiddels wel een opleiding of training 
met bijbehorend certificaat. Toch vinden er ondanks de vele 
trainingen nog steeds ongelukken plaats. Is er uit oogpunt van 
veiligheid dan toch nog het een en ander te verbeteren? 

Gert van der Ent van Meva Bekistingssystemen: “Natuurlijk 
valt er altijd te verbeteren maar wie op 20 meter hoogte 
op een steiger staat, beseft absoluut dat veiligheid van 
het grootste belang is. Wat er voornamelijk aan schort is 
controle. Vergelijk het maar met autorijden. Langs de snelweg 
wordt streng gecontroleerd of iedereen zich wel aan de 
maximumsnelheid houdt. Maar de controle op het gebruik van 
steigers en andere arbeidsmiddelen is vele malen minder.   
Daarnaast speelt het probleem dat het niet altijd duidelijk is 
wie de opdrachtgever is. Een woningbouwcorporatie geeft de 
opdracht voor het bouwen van woningen aan een aannemer, 
die vervolgens weer onderaannemers en gespecialiseerde 
aannemers inhuurt. Wie dan de verantwoordelijkheid draagt 
voor het juiste gebruik van arbeidsmiddelen is lang niet voor 
iedereen duidelijk.” 

Jannie van der Heide van BIS Industrial Services, dat veel in de industrie actief is, heeft wat dat betreft andere 
ervaringen: “Binnen de industrie ligt de veiligheidsnorm heel hoog. Intern willen we hetzelfde kwaliteitsniveau 
handhaven. In het ergste geval zouden onveilige situaties kunnen betekenen dat je het werk maar tijdelijk stil legt. 
Als er een ongeval gebeurt, breng je immers de naam van de opdrachtgever én je eigen bedrijf in het geding. Het 
grootste gevaar zijn de momenten van onbedachtzaamheid. Daarom ook zijn wij -waar mogelijk- voorstander van 
dubbel uitgevoerde veiligheidsvoorzieningen.” 

Ook Adri Wallenburg van Koninklijke Jongeneel ervaart onbedachtzaamheid als grootste gevaar voor de veiligheid. 
“Mensen lopen vaak al zo lang mee, dat ze onverschillig worden voor de gevaren die hun omgeving of hun werk 
met zich meebrengen. Controle is eigenlijk de enige goed methode om die onverschilligheid te lijf te gaan.” Jürgen 
Ferket van Scaffolding Training Europe beaamt dat: “Wie herkent de situatie niet dat je dagelijks dezelfde route 
naar huis neemt, en op een goed moment niet eens meer weet wat je onderweg allemaal gepasseerd bent. Dat doet 
zich ook voor in de werkomgeving.” Kees van Oeveren van Skyworks: “Routine is inderdaad een groot probleem. 
Mensen die al jarenlang hetzelfde werk doen en eigenlijk op hun routine werken, zijn vaak de eersten die onveilig 
werken.”

VSB-Forumdiscussie

De VSB-Forumdiscussie is een initiatief van 
de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en 
Betonbekistingbedrijven (VSB). Door hun jaren-
lange ervaring beschikken de VSB-leden 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, hoofdre-
dacteur van BouwTotaal en vinden plaats onder 
auspiciën van de PR-commissie van de VSB.

Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over 
opleidingen waren Kees van Oeveren van Skyworks 
(Berkel en Rodenrijs), Adri Wallenburg van 
Koninklijke Jongeneel (Utrecht), Jannie van der 
Heide van BIS Industrial Services (Zwartewaal), 
Miel Ferket en Jürgen Ferket van Scaffolding 
Training Europe (Goes), Gert van der Ent van 
Meva Bekistingssystemen (Gouda) en Robert 
Jan Bruggeman van het Opleidingsbedrijf VSB 
(Dordrecht).
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Forumdiscussie

Kwaliteit, veiligheid en houding

Betekent dit, dat de aandacht in opleidingen en trainingen met name op 
veiligheid wordt gericht? Robert Jan Bruggeman van het Opleidingsbedrijf VSB: 
“Alhoewel veiligheid zeer belangrijk is, richten onze opleidingen zich op veel 
meer dan dat. Kwaliteit, verantwoordelijkheid, het communiceren met en de 
houding ten opzichte van klanten zijn onderwerpen die veel aandacht krij-
gen. Dat bereik je door leerlingen bewust te maken van hun vak en door een 
opleiding over meerdere jaren aan te bieden. Vergelijk de steigerbouwer maar 
eens met een schilder of timmerman. Die krijgen een meerjarige opleiding en 
zitten dan ook veelal op een hoger niveau. Dat willen wij ook met de steiger-
bouw bereiken.”  
 
Jannie van der Heide ziet ook voor collega’s een rol weggelegd: “Wij zijn vorig 
jaar gestart met een actie waarbij medewerkers elkaar aanspreken op onveilig 
gedrag. Dat moet je uiteraard leren. Tegelijkertijd merk je dat voormannen 
en steigerbouwers onder druk worden gezet om op tijd het werk af te heb-
ben. Enerzijds moet je daarmee om leren gaan, anderzijds mag dat natuurlijk 
nooit ten koste gaan van de veiligheid. Die bewustwording proberen wij onze 
medewerkers bij te brengen.” 

Wat Gert van der Ent betreft, mag dat zelfs nog wel een stapje verder gaan: 
“Wat mij betreft zou het goed zijn als medewerkers hun chef zouden aanspre-
ken op verkeerde situaties. Uiteindelijk willen we toch allemaal dat het werk 
veilig wordt gedaan. Het omhoogbrengen van het opleidingsniveau draagt daar 
denk ik aan bij. En natuurlijk bereik je ook veel door het gedrag van men-
sen te beïnvloeden. Een tijd geleden hebben wij een project gedaan waarbij 
iedere ploeg zijn troep moest opruimen voordat de volgende ploeg kwam. 
Het werk bleek daardoor niet alleen beter maar ook sneller te gaan.” Jürgen 
Ferket vult aan: “En daarnaast zul je ervoor moeten zorgen dat mensen over 
up-to-date kennis beschikken. Dat betekent: regelmatig onderhouden van ken-
nis door het volgen van trainingen.” Kees van Oeveren van Skyworks verwacht 
dat daar voor leidinggevenden verbeteringen zijn te behalen: “De manier van 
werken verandert en daarmee ook de manier van leidinggeven. Het is dan ook 
goed om leidinggevenden regelmatig hun kennis te laten bijhouden. Hoe draag 
je dingen over? Hoe maak je mensen bewust van hun gedrag? Dat zijn zaken 
die je leidinggevenden bij uitstek door training en opleiding kunt bijbrengen.” 

Kennisoverdracht lijkt 
daarmee een rol te spelen 
in de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.  
Robert Jan Bruggeman: “Om goed tot je recht te kunnen 
komen -nu én in de toekomst- is een bredere opleiding nodig. 
Dat kost uiteraard tijd en geld, maar het is nú het moment 
om die basis te zetten. Op die manier bieden we onze mensen 
ook de mogelijkheid om na het steigerbouwvak elders goed 
terecht te komen.” Ook Miel Ferket onderkent die noodzaak: 
“Het management van veel bedrijven beseft dat een goed 
middenkader ontbreekt. Dat komt omdat we te weinig tijd 
hebben besteed aan een brede vorming. De oude garde is sterk 
gefocust op het maken van meters, wat vaak in contrast staat 
met veiligheid.”

 

Kees van Oeveren: “Veiligheid niet 
gebaat bij werken op routine.”

Adri Wallenburg: “Houding van het 
management bepaalt in hoeverre er 
veilig wordt gewerkt.”

Jannie van der Heide: “Branche moet zich sterk 
maken om mensen waarin wordt geïnvesteerd te 
behouden voor de bedrijven die de investering 
doen.”
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Forumdiscussie

Wettelijke regelgeving

De vraag is, of wettelijke regelgeving kan bijdragen aan een betere of andere 
opleiding dan nu het geval is. Robert Jan Bruggeman: “Je praat dan wel over 
een totale cultuurverandering. Dat kan natuurlijk door opleidingen, maar ook 
door richtlijnen. Een goed voorbeeld daarvan is de Richtlijn Steigers. Hierin 
ligt alles op het gebied van opleidingen voor de steigerbouw verankerd.” Gert 
van der Ent ziet naast een rol voor de overheid ook mogelijkheden voor de 
branche zelf: “Het zou goed zijn als de branche -of leden van de VSB- elkaar 
onderling controleren. Dat wordt ook in andere branches gedaan. Ik denk dat 
die wederzijdse controle een belangrijke vooruitgang met zich mee zou bren-
gen.” Jannie van der Heide: “Daarnaast is er natuurlijk de CAO als instrument. 
Hierin kan worden verwezen naar richtlijnen, catalogi, e.d.”  

Miel Ferket: “Er is de afgelopen decennia veel bereikt. In 1988 kende Neder-
land nog 14 dodelijke ongevallen bij de steigerbouw. Afgelopen jaar was dat 0. 
Al die activiteiten werpen dan ook hun vruchten af maar het kan altijd beter. 
Bijvoorbeeld door de branche minimumregels te laten opstellen en erop toe te 
zien dat die worden nageleefd. Of door nadrukkelijker in overleg te gaan met 
opdrachtgevers over de vraag hoe de veiligheid nog verder kan worden verbe-
terd.” Adri Wallenburg ziet daar ook een verantwoordelijkheid voor de bedrij-
ven zelf: “Het ligt niet alleen aan de opdrachtgevers. Sterker nog, het begint 
juist bij het management van het bedrijf. Als een opdrachtgever aangeeft dat 
je veilig moet werken, maar de houding van het management is er niet naar, 
dan loopt het zeker mis.”

Belang van de branche

Welke rol speelt kwaliteit binnen de branche en hoe kunnen opleidingen 
bijdragen aan het bereiken van het gewenste kwaliteitsniveau? Robert Jan 
Bruggeman: “Steigerbouw is een bijzondere markt. Je kunt zo als steigerbou-
wer starten en met belachelijke prijzen en een laag kwaliteitsniveau de markt 
bewerken. Reden te meer om juist via opleidingen aan dat kwaliteitsniveau 
te werken.” Ook Jannie van der Heide ziet die relatie: “Als je geld vrijmaakt 
voor training of opleiding, investeer je in kwaliteit en zul je merken dat pro-
cessen beter gaan lopen. Als je het goed doet, verdienen investeringen in op-
leidingen zich in de praktijk terug.” Toch komt Adri Wallenburg in de praktijk 
ook situaties tegen waarin het met de kwaliteit niet zo nauw wordt genomen. 
“Neem de Richtlijn Steigers waarin een bepaalde kwaliteit steigerdelen wordt 
voorgeschreven. Desondanks zie je dat in de praktijk veel steigerdelen worden 
toegepast die helemaal niet aan dat kwaliteitsniveau voldoen of zelfs geen 
steigerdeel zijn.” 

En hoe is die situatie bij andere arbeidsmiddelen, zoals de rolsteiger? Kees van 
Oeveren: “Je merkt dat er anders tegenaan wordt gekeken dan stalen stei-
gers. Rolsteigers worden bovendien anders gebruikt. Zelf investeren wij veel in 
training on the job, waarbij een soort leermeester de begrippen kwaliteit en 
veiligheid op anderen probeert over te brengen.” En wordt er wat dat betreft 
ook in opleidingen geïnvesteerd? 

Kees van Oeveren: “Er wordt veel aan opleiding en training gedaan maar een rolsteiger wordt vaak door de gebrui-
ker zelf opgesteld. Hij krijgt daarvoor een instructie maar daar is geen controle op.” Miel Ferket: “Daarnaast is er 
de cursus deskundig toezichthouder rolsteiger, die helaas niet of nauwelijks wordt gebruikt. Toch wordt er in Neder-
land op zeer grote schaal gebruik gemaakt van de rolsteiger. De deskundigheid ontbreekt echter in nagenoeg alle 
gevallen. Vorig jaar werden controles gehouden op het gebruik van rolsteigers; maar liefst in 100% van de gevallen 
bleek de rolsteiger fout te zijn opgebouwd of gebruikt. Dit jaar is dat met 82% weliswaar beter, maar het is nog 
steeds bedroefend slecht.” 

Miel Ferket: “Brede opleiding 
van belang voor vorming van 
middenkader.”

Jürgen Ferket: “Brede opleidingen 
combineren met regelmatige toetsing 
van kennisniveau.”



9

9

Forumdiscussie

Branche-initiatieven

Over de initiatieven van de branche zelf, vertelt Robert Jan Bruggeman: “De VSB is één van de weinige brancheor-
ganisaties van gespecialiseerde aannemers die een eigen opleidingsinstituut heeft. Het Opleidingsbedrijf tracht ini-
tiatieven zoveel mogelijk te bundelen en het vak op een hoger plan te krijgen door mensen intensief te begeleiden. 
De opleidingen zijn daarbij volledig gebaseerd op de Richtlijn Steigers en kennen daarmee een breed draagvlak.” 
In deze aanpak speelt ook Scaffolding Training Europe een rol. Miel Ferket hierover: “De opleiding door het Oplei-
dingsbedrijf vindt plaats via een leer/werk-traject, waarbij het theoretische deel mede door STE wordt verzorgd. 
Een ander belangrijk initiatief is de persoonscertificering, waarmee competenties kunnen worden aangetoond. 
Die certificering geldt als een internationale kwaliteitsgarantie. Die niveauwaardering is voornamelijk interessant 
voor grotere bedrijven die internationaal actief zijn. Het certificaat is vijf jaar geldig. Dat betekent dat regelmatig 
wordt getoetst of je daadwerkelijk met je vakgebied met meegegroeid.” 

Naast de vele initiatieven voor de steigerbouw, wordt er ook bre-
der gedacht. Robert Jan Bruggeman: “Het is de bedoeling om het 
Opleidingsbedrijf VSB uit te laten groeien tot een opleidingsinsti-
tuut waarmee alle VSB-disciplines worden bediend: van steiger 
tot betonbekisting en van rolsteiger tot hoogwerker. Het is daar-
bij niet alleen te doen om kwaliteit en veiligheid, maar ook om 
instroom in de branche veilig te stellen. Als iedereen meedoet 
en mee blijft doen, wordt bovendien een hele nieuwe cultuur bij 
de bedrijven ingebracht.” Over het verschil met de oude cursus 
steigermonteur vertelt hij: “Eigenlijk is dat niet te vergelijken 
met de opleiding die wij verzorgen. De oude cursus duurde vijf 
dagen, onze opleiding brengt je op MBO-niveau. Het is niet alleen 
veel breder van opzet, maar ook de competenties voldoen aan de 
Richtlijn Steigers.” Ook Adri Wallenburg en Jürgen Ferket onder-
kennen het belang van een brede opleiding. Jürgen Ferket: “Daar 
hoort echter wel een regelmatige toetsing bij want alleen op die 
manier zorg je ervoor dat je kennis ook op peil blijft.” 

Bovendien pleit Jannie van der Heide voor minder vrijblijvendheid. “Wij worden regelmatig geconfronteerd met het 
feit dat wij medewerkers opleiden, die vervolgens naar concurrenten overstappen. De branche zou zich sterk moe-
ten maken of bedrijven zouden meer moeten samenwerken om de mensen die zijn opgeleid ook te behouden voor 
de bedrijven die in ze investeren.” 

Gebruikersfase

Met de vele opleidingen en initiatieven die door de branche zelf worden genomen om het peil op een zo hoog moge-
lijk niveau te houden, rijst de vraag hoe het er in de gebruikersfase aan toegaat. Hoe staat het met de opleidingen 
voor gebruikers en hun veiligheid? Miel Ferket: “Wij bieden een aantal opleidingen die in samenwerking met alle 
belanghebbenden zijn ontwikkeld. De opleidingen zijn vastge-
legd in eindtermen en liggen –voor wat steigers betreft- vast in 
de Richtlijn Steigers. Er wordt alleen nog te weinig gebruik van 
gemaakt.” 
 
Bij wie ligt hiervoor de verantwoording? Miel Ferket: “In principe 
bij de opdrachtgever. Maar de overheid controleert te weinig 
en de rechtspraak laat op dit gebied ook te wensen over. Het 
is triest om te zeggen, maar als er  doden vallen door verkeerd 
gebruik van een steiger, krijgt een bedrijf  een boete van soms 
minder dan 4.000 euro per dode. Die verhouding klopt natuurlijk 
niet.” Gert van der Ent onderkent dat ook de gebruikers zelf 
nonchalant zijn. “Wij krijgen materiaal terug, waar veel aan 
ontbreekt en dat in de praktijk helemaal niet is gebruikt. Je zou 
dwingender op willen treden maar in de praktijk blijkt dat vaak 
erg lastig te zijn.” 

Gert van der Ent: “Grote verbetering mogelijk door 
wederzijdse controle door bedrijven in de branche.”

Robert Jan Bruggeman: “Meerjarige opleiding 
brengt steigerbouwvak op hoger niveau en biedt 
perspectieven voor de toekomst.”
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Leerlingen van het Opleidingsbedrijf VSB, dat jonge 
mensen opleidt tot steigermonteur, heeft een speciale 
steigerconstructie gebouwd voor de act van Hendrick 
Jan de Stuntman tijdens het Festival Zwart in Zwolle.
Festival Zwart, dat van 25 t/m 28 juni werd gehouden, 
is een eigenzinnig en kleurrijk festival in Zwolle. 
Iedere dag vinden meer dan 60 kleinere en grotere 
voorstellingen plaats op bijzondere locaties in het hart 
van de stad. 

Als grote publiekstrekker was Hendrick Jan de 
Stuntman uit Amsterdam met zijn nieuwste voorstelling 
zeven keer te zien zijn in het Ter Pelkwijkpark in de 
binnenstad van Zwolle. Hendrick-Jan de Stuntman is een 
multimediaal, fysiek theater vol uitbundig toneelspel en 
een directe benadering van het publiek. 

Speciaal voor deze voorstelling bouwden  leerlingen 
van het Opleidingsbedrijf VSB, onder supervisie van 
de specialisten van Workx Steigerbouw uit Zwolle, 
een constructie die plaats bood tweehonderd mensen. 
Toneel en zaal vormden daarbij één belevingsmachine 
bestaande uit twee speelvlakken op verschillende 
niveaus. Het Opleidingsbedrijf VSB is een initiatief 
van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en 
Betonbekistingbedrijven (VSB). Het Opleidingsbedrijf 
leidt jonge mensen op tot steigermonteur. 
De opleiding vindt plaats als leer/werktraject, waarbij 
de theoretische vorming in een aaneengesloten periode 

van vier weken wordt voltooid. Na afronding van de 
opleiding beschikt de cursist over een MBO diploma voor 
Steigermonteur. De opleiding wordt op verschillende 
locaties gegeven, waarbij wordt samengewerkt met 
Regionale Opleidingscentra en andere partners. De 
opleiding staat niet alleen open voor werknemers 
van VSB-leden, maar ook voor werknemers van 
onderaannemers. Het resultaat is dat kwaliteit, 
veiligheid en deskundigheid binnen de branche op een 
nog hoger niveau komen.

Opleidingsbedrijf VSB
T 078 – 654 81 87
I www.opleidingsbedrijfvsb.nl  

Verenigingsnieuws 

Arend de Graaf neemt afscheid 
van commissie Gevelonderhouds-
installaties  
De Algemene Ledenvergadering nam 28 mei jl. afscheid van Arend de Graaf, 
voorheen directeur van Borga Bijstede en voorzitter van de Commissie 
Gevelonderhoudsinstallaties van de VSB.  
 
Onder zijn voorzitterschap werd de Vereniging van Fabrikanten van Gevel-
onderhoudsinstallaties enkele jaren collectief lid van de VSB en vormden de 
commissie op dit vakgebied. De heer De Graaf vervult vooralsnog de functie 
van voorzitter van de Begeleidingscommissie Waarborgregeling VSB, waar 
hij nog in 2009 het stokje aan zijn opvolger zal overdragen. VSB-voorzitter 
Ruud Stiekema verwoordde dank tijdens de Algemene Ledenvergadering en 
prees de heer De Graaf voor zijn jarenlange belangeloze inzet ten behoeve 
van de branche en zijn trouwe aanwezigheid op alle VSB-bijeenkomsten. 
Niet voor niets werd Arend de Graaf in de bloemen gezet!

Leerlingen Opleidingsbedrijf VSB 
bouwden speciale steigerconstructie voor stunter
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Verenigingsnieuws

VSB-bedrijven doorstaan periodieke toetsing  
VSB-waarborgregeling 
De Waarborgcommissie van de VSB heeft haar periodieke toetsing afgerond van de aangesloten bedrijven op de zorg 
voor kwaliteit en veiligheid, de scholingsgraad van het personeel, de naleving van relevante wet- en regelgeving, 
de toepassing van normen en de continuïteit van het bedrijf. Tot de bedrijven behoren ook de nieuw toegetreden 
leden Vollenbroek Betonwerken uit Zeddam en Steigerbouwbedrijf De Spindel uit Bunschoten. De afgelopen jaren 
hebben aangetoond dat de VSB-Waarborgregeling niet alleen meerwaarde voor VSB-leden biedt in hun contacten 
met opdrachtgevers. Ook door de overheid, Arbeidsinspecties en verzekeringsmaatschappijen wordt de regeling 
gezien als bewijs dat VSB-leden zich op vitale aspecten onderscheiden.

Op basis van de uitgevoerde audits zijn alle VSB-bedrijven wederom gecertificeerd volgens de VSB-
Waarborgregeling. Dit zijn: A.B.S. Steigerbouw BV, Aerial Work Platforms BV, Alimak HEK Benelux BV, Allift 
Nederland BV, Altrad Havico NV, Altrex BV, Aluminium Produkten Wormer BV, BIS Industrial Services BV, Borga-
Bijstede BV, C.G.M. Steigerbouw BV, Custers Hydraulica BV, De Hon Bekistingstechniek BV, De Spindel BV, De 
Steigerspecialist BV, Degraform Bekistingen en Steigers BV, Dirks Klimmaterialen BV, Doka Nederland BV, Doornbos 
Equipment BV, Workx Drentse Stalen Steigers BV, Dutch Steigers BV, Gjaltema Montage Bedrijf BV, Gjaltema 
Verhuur BV, Hertel BV, Workx Hi-Reach BV, Instant Holland BV, Workx Jaston Steigerbouw BV, Kranenburg Gevel
onderhoudsinstallaties BV, Layher BV, LSB Groep BV, Manntech Gevelinstallaties BV, Matemco Hulpconstructies 
BV, Meva Bekistingssystemen BV, Miver Bekistingstechniek BV , Nivo Steigerwerken BV, NOE-Bekistingtechniek BV, 
PERI BV, Post Steigers BV, Reco Handelsonderneming BV, Rojo Steigerbouw BV, Safe BV / Safe Montage BV, Scafom 
International BV, SGB North Europe BV, Skyworks BV, SON Nederland BV, De Spindel BV, Steiger Isolatie Werken 
(SIW), Tractel Benelux BV, Travhydro Nederland BV, Van Thiel United BV en Vollenbroek Betonwerken BV.

VSB Waarborgregeling

Met de Waarborgregeling heeft de VSB een meetlat in het leven 
geroepen waaraan bestaande en nieuwe leden van de vereniging 
dienen te voldoen.  Centraal in de regeling staan kwaliteit, 
veiligheid en de statuten van de VSB. Het VSB-bedrijf dat aan de 
Waarborgregeling voldoet, heeft aangetoond dat het in staat is om 
goede kwaliteit te leveren, waarbij veilig werken en de veiligheid 
van de gebruiker van een tijdelijke werkplek voorop staan.

Binnen de Waarborgregeling worden objectieve criteria 
gehanteerd voor bedrijven die actief zijn op het gebied van 
montage, productie, levering en verhuur van een tijdelijke 
werkplek op hoogte. Hieronder wordt verstaan het gebruik van 
stalen steigers, hoogwerkers, aluminium rol- en systeemsteigers, 
hangbruginstallaties, (vouw)ladders, trappen, hefsteigers, 
schaarliften, ondersteuningsconstructies en betonbekistingen. Ieder 
VSB-lid onderschrijft de uitgangspunten van de Waarborgregeling. 
Alle lidbedrijven waarborgen daarbij de door hen geleverde 
kwaliteit op basis van EN-ISO-9001:2000. Lidbedrijven die niet ISO-
gecertificeerd zijn, worden extern gecontroleerd op de door hun 
gehanteerde procedures ten aanzien van kwaliteitsborging. Ook bij 
de overige bedrijven wordt de werking van de kwaliteitsprocedures 
periodiek getoetst. Montagebedrijven (steigerbouw- en 
betonbekistingbedrijven) dienen verder minimaal te voldoen aan de 
eisen van de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA). 

VSB
T 088 - 400 8458
I ww.vsb-online.nl  
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Verenigingsnieuws 

RFID-project binnen de VSB-gelederen 
Op dit moment doet de VSB mee aan een haalbaarheidsonderzoek over de toepassing van Radio Frequency 
Identification (RFID) binnen de branche. Het RFID-programma, waarin onder meer TNO en Syntens samenwerken, 
is een onderdeel van het project Nederland Digitaal in Verbinding (NDiV). Dit project heeft als doel mkb-
ondernemers slim digitaal samen te laten werken met inzet van ICT. Al  eerder werkten de VSB en Syntens samen 
in het kader van E-commerce en digitale informatieverstrekking. Het RFID-project is een vervolg hierop.

RFID is een techniek die het mogelijk om producten, 
mensen en dieren draadloos en uniek te identificeren. 
Hierdoor kunnen allerlei processen efficiënter, 
veiliger en effectiever verlopen. In de logistiek 
bijvoorbeeld geeft RFID direct inzicht in voorraden en 
goederenstromen. Het helpt zo bij het terugdringen van 
onnodige voorraden en zorgt ervoor dat de schappen 
gevuld blijven. Maar ook bij diefstalgevoelige producten 
kan RFID worden toegepast. Door de mogelijkheid van 
een koppeling met een beveiligingssysteem, kan diefstal 
worden voorkomen en is opsporing mogelijk.
De RFID-tag bestaat uit een chip met antenne. In 
de chip ligt informatie opgeslagen. Meestal bestaat 
de informatie uit een uniek nummer, maar er kan 
bijvoorbeeld ook productinformatie worden opgeslagen 
in de chip. Het is voor bedrijven vaak lastig om 
vooraf in te schatten wat de meerwaarde van RFID is 
voor hun bedrijf. Daarom inventariseert Syntens de 
mogelijkheden van de toepassing van RFID binnen de 
disciplines van de VSB in een haalbaarheidsonderzoek. 

Haalbaarheidsonderzoek VSB

Op 7 juli 2009 werd een oriënterende bijeenkomst 
gehouden, georganiseerd door Syntens en VSB, met als 
doel de stand van de techniek in beeld te brengen en de 
randvoorwaarden te bepalen voor het uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek in de branche. Het onderzoek 
moet antwoord geven op de vraag of RFID kan worden 
toegepast bij de disciplines van de VSB leden. De kennis 
die per discipline wordt opgedaan, moet ter beschikking 
komen van de gehele branche, maar in eerste instantie 
aan de leden van de VSB. Tijdens de startbijeenkomst, 
waar leden van de diverse secties aanwezig waren, 
werden de verwachtingen en wensen van de toepassing 
van de branche besproken. Hierin kwamen vooral de 
mogelijkheden voor toepassing op het gebied van 
efficiency en logistiek aan de orde:

· Het automatisch kunnen registreren en tellen 
van zogenoemde bulk  zoals steigeronderdelen, 
koppelingen, stempels, etc. Dit bespaart ‘handjes’, 
administratieve handelingen en discussies met 
opdrachtgevers en gebruikers over hetgeen is 
uitgeleverd en terug is ontvangen;

· De link kunnen leggen tussen wat er in voorraad is en 
wat er uitgeleverd moet worden;

· Het uniek vastleggen van eigen materialen/
materieel, waardoor diefstal en ontvreemding kan 
worden gereduceerd. Tevens de herkenbaarheid van 
eigen materiaal/materieel;

· Bij de verhuur sneller kunnen registreren welk 
materieel (rolsteiger, ladder, hefsteiger, hangbrug 
etc.) of machine er wordt verhuurd, in welke status 
(getest, gecertificeerd, gekeurd, keuringsrapport) en 
de onderhoudshistorie;

· De logistiek van het steigerbouwproces verbeteren, 
vanaf de opslag in het magazijn, het vullen van de 
kisten, tot aan de opslag. Er moet een link kunnen 
worden gelegd tussen de bouwvolgorde en de digitale 
tekening.

Het eerste onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek 
is een inventarisatie van de processtappen en de 
materialen van de VSB-disciplines. Daarvoor gaat 
Syntens een deskstudie uitvoeren in samenwerking met 
de VSB. Ook bedrijfsbezoeken aan de deelnemende 
lidbedrijven zijn hier onderdeel van. Tenslotte zullen 
er proeven worden uitgevoerd op de bedrijfsterreinen 
en in de magazijnen met het verschillende materieel.
De resultaten hiervan zullen met de deelnemende 
leden worden besproken. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de VSB in november, 
zullen alle leden geïnformeerd worden over de 
onderzoeksresultaten en de vervolgstappen.

Meer informatie over het haalbaarheidsonderzoek van 
RIFD bij de VSB kunt u verkrijgen bij het secretariaat 
van de VSB (vsb@fme.nl). 
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Ledennieuws

Nieuw steigerankersysteem van Layher
Layher heeft een praktisch steigerankersysteem ontwikkeld dat het sparen 
van stenen in metselwerk onnodig maakt. Het is systeem is gemakkelijk toe 
te passen en vergroot de veiligheid op de bouwplaats.

In de nieuwbouw zitten steigerverankeringen en metselwerk elkaar vaak 
letterlijk in de weg. Het sparen van stenen is een verstoring van het werk. 
Het metselen moet onderbroken en worden en na het afbreken van de 
steiger is er extra werk omdat de gespaarde stenen weer ingemetseld 
moeten worden. Ook onregelmatigheden in het metselwerk kunnen nu dus 
worden voorkomen.

Eenvoudig aanbrengen

De werking en het aanbrengen van het excentrische anker is eenvoudig. 
Tijdens de opbouw van de steiger wordt de ankerplaat gemonteerd in een 
stevige ondergrond. Vervolgens de oogbout inschroeven en de rest van de 
steiger opbouwen. Omdat het anker geen hinder oplevert, vergroot het de 
discipline om alle noodzakelijke steigerankers werkelijk aan te brengen en 
ook te laten zitten.

De belangrijkste voordelen op een rij:
· Het metselwerk kan in één keer volledig afgewerkt worden;
· Het duren en tijdrovende inboeten van gespaarde stenen blijft 

achterwege;
· Veilig werken omdat het anker geen hinder oplevert.

Layher
T 0162 58 68 00
I www.layher.nl

Skyworks zet kerken in de steigers
In opdracht van het Samenwerkingsverband Praktijk Opleiding Schilderen (SPOS) heeft Skyworks afgelopen 
periode diverse kerken in de regio Twente in de steigers gezet. In de kerken worden projecten uitgevoerd in het 
kader van de schildersopleiding van het SPOS. De leerlingschilders doen hiermee ervaring op met de dagelijkse 
praktijk. Om geen concurrent te zijn met het reguliere 
schildersbedrijf, worden deze projecten uitgevoerd in 
musea, verenigingsgebouwen, kerken e.d. die anders 
gebruik zouden maken van vrijwilligers. 

Om de plafonds bereikbaar te maken heeft Skyworks haar 
rolsteigermaterieel op een minder traditionele wijze 
ingezet. Met behulp van tralieliggers, platformen en 
loopvloeren is een werkbordes gemaakt. Op deze vloer 
staat een rolsteiger om bij de hoger gelegen gewelven te 
kunnen komen. Een groot voordeel van deze methode is 
dat de kerkdiensten gewoon door kunnen gaan.

Skyworks B.V.
T 010 – 514 00 50
I www.skyworks.nl
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Eerste BIS Comply & Intervene award uitgereikt
Op dinsdag 23 juni jl. is de eerste BIS Comply & 
Intervene award uitgereikt aan BIS-projectleider Albert 
van Heerden. Hij is werkzaam op de locatie ExxonMobil 
Botlek in Nederland. Hij leidt daar onder andere een 
nieuwbouw project van isolatie en steigerbouw. De 
award is uitgereikt door BIS Industrial Services directeur 
Ruud van Doorn (links op de foto). Comply & Intervene 
staat voor ‘Houd je aan de regels en grijp in’. Dit is een 

nieuwe veiligheidscampagne 
van BIS Industrial Services, 
meer informatie hierover 
vindt u op de website van 
BIS Industrial Services 
(www.bis-is.com). 

Van Heerden ontving deze 
award voor het volgende:

· Bij ongeplande wijzigingen aan complex steigerwerk 
heeft Albert van Heerden consequent volgens de 
regels gehandeld (= comply). 

· Alvorens de noodzakelijke wijzigingen, voor het 
in- en uithijsen van leidingwerk, door te voeren 
greep hij in (=intervene) en trad in overleg met de 
steigerconstructeur.

Wij feliciteren Van Heerden met het winnen van deze 
award.

BIS Industrial Services BV
T. 0181 66 73 00
I. www.bis-is.com

Skyworks Den Haag naar nieuwe locatie
Om beter in te spelen op de groeiende vraag naar 
moderne en betaalbare klimoplossingen is de vestiging 
van Skyworks in Den Haag verhuisd naar een nieuwe 
locatie. Deze locatie beantwoord geheel aan de 
profilering die bij Skyworks past. Ook qua infrastructuur 
en ligging past de nieuwe locatie beter binnen 
de strategie van Skyworks. Naast diverse soorten 
steigersystemen, hangbruginstallaties en hoogwerkers 
voor onder andere projectmatig onderhoud, levert 
Skyworks vanaf de nieuwe locatie ook ladders, trappen 
en persoonlijke valbeveiliging. 

De Skyworks vestiging gaat tevens dienen als 
subvestiging voor de gevelsteiger activiteiten binnen 
de Skyworks groep, ondergebracht onder Skyworks 
MultiHands. Deze uitbreiding betekent naast vestigingen 
in Doornspijk en Amsterdam inmiddels de derde 
vestiging van Skyworks MultiHands. Daarmee past 
deze vestiging geheel binnen de filosofie van Skyworks 
om binnen afzienbare tijd en afstand op locatie 
projectmatig aan het werk te kunnen. De jarenlange 
positieve ervaringen met dit soort projecten in Zuidwest 
Nederland heeft ten grondslag gelegen aan deze 
strategische keuze. 

Het nieuwe adres is:
Bedrijventerrein Forepark
Tiber 62
2491 DJ  Den Haag

Het e-mailadres, telefoon- en faxnummer blijven 
ongewijzigd:

T 070 – 3857707 
F 070 – 3835772
E denhaag@skyworks.nl
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Matemco ondersteunt ontwerp Nederlandse bouwprijs
Het is Matemco Hulpconstructies BV uit Ede gelukt de 
opdracht voor de ondersteuning van een prestigieus 
bouwwerk binnen te halen. Met maar liefst 280 ton aan 
materiaal zal het Gelderse bedrijf de ondersteuning 
verzorgen voor de bouw van het nieuwe kantoor van 
de Belastingdienst en Informatie Beheer Groep in 
Groningen. 

Het ontwerp van het kantoorgebouw is van de hand van 
DUO2, een consortium bestaand uit Strukton, Ballast 
Nedam en John Lang, die met dit ontwerp afgelopen 
februari de Nederlandse Bouwprijs 2009 ontving in de 
categorie Integraal ontwerpen. 

Het unieke pand, dat zich kenmerkt door het gebruik 
van duurzame materialen, zal omstreeks september 
2010 opgeleverd worden. Het biedt dan plaats aan 
ca. 2.500 werkplekken en krijgt - deels ondergronds 
ondergebracht – parkeerfaciliteiten voor 675 auto’s en 
1.500 fietsen. Het pand bestaat uit twee torens van 25 
en 12 verdiepingen en een tussenstuk die zullen bestaan 
uit kernwanden in combinatie met prefab kolommen. 

Daarnaast wordt er ten behoeve van de 
breedplaatvloeren ruim 11.000 m3 beton gestort. DUO2 
heeft ten behoeve van de breedplaatondersteuning 
gekozen voor Matemco’s Kwiksteiger Deckingsysteem 
(valkop) in combinatie met het Kwiksteiger 
Ondersteuningssysteem (gaffel). Zo kan er, in verhouding 
tot de  traditionele ondersteuningssystemen, sneller 
worden gewerkt met minder materiaal, zonder in te 
boeten aan kwaliteit. De montage en demontage van 
het materiaal zal verzorgd worden door Stalen Steigers 
van Dorland (SSvD) uit Groningen. Zij zullen per dag ca. 
350 m2 ondersteuning bouwen inclusief de bekisting. 
“Al met al een omvangrijk project die zeer welkom is in 
onze orderportefeuille”, aldus commercieel directeur 
Martin Radder.

De Rijksgebouwendienst, optredend als Aanbestedende 
Dienst, heeft in haar aanbesteding  niet alleen gekeken 
naar prijs, maar naar de slimste totaaloplossing en 
de beste prijs-kwaliteitverhouding. Radder: “Dit sluit 
tevens aan bij de werkwijze van Matemo. Wij gaan niet 
alleen prat op de levering van de beste materialen, 
maar vooral ook de toegevoegde waarde van kennis, 
engineering en service. 

Tevens bleek ook de leverancierscombinatie van 
Matemco en SSvD van doorslaggevende waarde voor 
het consortium. We hebben eerder aangetoond samen 
succesvolle projecten neer te kunnen zetten.” Dit is niet 
het eerste prijswinnende ontwerp dat Matemco uitvoert. 
Onlangs sleepte zij de opdracht binnen voor de bouw 
van de wereldberoemde skischans Holmenkollen in Oslo, 
Noorwegen. 

Matemco Hulpconstructies B.V.
T 0318-69 61 33 
I www.matemco.nl

Nieuwe dochteronderneming Altrex in Spanje 
De Altrex-groep heeft sinds kort een nieuwe 
dochteronderneming in Spanje. Hiervoor heeft Altrex 
haar belang in het Spaanse bedrijf Via Montalia vergroot 
tot een meerderheidsbelang, waarbij de naam is 
gewijzigd in Soluciones de Acceso Altrex. 

Via Montalia heeft de afgelopen jaren een 
belangrijke positie ingenomen in de Spaanse markt 
voor aluminium klimmaterialen. Net als de andere 
dochterondernemingen van de Altrex-groep in België 
en Zweden, zal Altrex in Spanje het volledige Altrex-

assortiment (blijven) vermarkten: van steigers en 
hangbruggen tot  (vouw)ladders, trappen en maatwerk 
klimoplossingen. Een eigen dochteronderneming in 
Spanje past geheel in de groeistrategie van de Altrex-
groep.  

Altrex BV
T +31 (0)38 455 77 00
I www.altrex.nl
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Nieuwe eigenaar Aluminium Produkten Wormer BV
Vanwege gezondheidsproblemen stopt oprichter en 
enig aandeelhouder Nico Saft met zijn bedrijf en geeft 
hij het roer over. ”Na ruim 15 jaar is het tijd voor een 
nieuwe frisse en gemotiveerde eigenaar die APW kan 
uitbouwen naar een volwaardig steigerbedrijf en die 
het nu al aanzienlijke marktaandeel verder vergroot,” 
aldus Saft. Door het vermarkten van vele nieuwe en 
verbeterde klimmaterialen heeft APW zijn plaats 
verdiend en weten steeds meer afnemers de weg naar 
het bedrijf te vinden, getuige de constante groei van 
het bedrijf. APW is ISO 9001 gecertificeerd en heeft 
grote plannen om zich meer en meer te onderscheiden 
van de reeds gevestigde merken door nog meer zorg 
te besteden aan veiligheid en gebruikersgemak. Ook 
het kunnen vasthouden aan de zeer voordelige prijzen 
zorgt voor veel waardering van de nog steeds groeiende 
klantenkring. Op dit moment kan nog niet worden 
vermeld wie de overnamekandidaat is, maar daar zal 

zeer binnenkort bekendheid aan worden gegeven. De 
onderhandelingen zijn in volle gang. De klanten van APW 
kunnen zeker zijn van een vakkundig bedrijf dat achter 
de productie en innovatie van klimmaterialen staat. In 
het volgende nummer van Hoog & Breed zal er nadere 
informatie worden gegeven. 
Op deze plaats bedankt Saft alle klanten voor hun 
trouw en hulp om het product steeds beter te maken. 
Zonder hun hulp hadden alle steigers nog steeds hun 
ouderwetse gezicht gehad en was er nooit een Euro 
easyclick, HT pen of nylonkoppeling uitgevonden. 
Goedkoop, veilig en gemakkelijk werkend zijn de 
voorwaarden die APW altijd heeft gehanteerd en zal 
blijven hanteren.

Aluminium Produkten Wormer BV 
T  075 640 3563
I  www.apw.nl

SGB komt met nieuw ankersysteem 
SGB heeft onlangs een nieuw ankersysteem 
geïntroduceerd. Het ontwerp van dit gepatenteerde 
ankersysteem is uniek in de markt en sluit volledig 
aan bij de nieuwe Richtlijn Steigers (2009). Het 
ankersysteem van SGB onderscheidt zich op het gebied 
van veiligheid, efficiency, eenvoudige montage en 
toepasbaarheid op alle typen steigers. 

Verbetering veiligheid

Het systeem bestaat uit een gepatenteerde 
ankerbuis met haak, welke uitsluitend te gebruiken 
is in combinatie met een korte schroefoogbout. De 
schroefoogbout zit centrisch ten opzichte van de 
steigerbuis waardoor hoge belastingen op de haak 
mogelijk zijn. De haak kan door de speciale vorm in 
geen enkel geval loskomen uit de schroefoogbout, 
waardoor de gebruiker verzekerd is van een 
veilige constructie. Bovendien is de speling in de 
schroefoogbout geminimaliseerd waardoor er minder 
beweging in de steiger zal ontstaan.  

Kostenbesparend

De haak komt niet buiten de diameter van de buis 
waardoor bij metselen de uitsparing in het metselwerk 
minimaal kan blijven. Door de speciale vorm van de 
haak kunnen alle gebruikte oogbouten eenvoudig uit de 
gevel worden gedraaid, ook bij een spouwconstructie. 
Alle materialen kunnen zodoende worden hergebruikt. 
Ook de demontage verloopt veel vlotter, doordat de 
lange ankerbuizen aan de achterzijde zijn voorzien van 
een koppelingsmoer. 

Tot slot leidt de hogere belastbaarheid van het speciale 
ontwerp tot een lager aantal benodigde ankers

Gemak

Het SGB Ankersysteem is een universeel systeem en 
toepasbaar op ieder type en merk steiger. Het is een 
stuk lichter dan de traditionele ankersystemen. Zonder 
speciaal gereedschap kan het anker eenvoudig worden 
losgedraaid met een moersleutel (SLW 22). De stand 
van de tekst op de koppelingsmoer geeft aan dat het 
anker juist is gemonteerd. Voor de klant biedt dit een 
extra zekerheid. De ankerbuizen zijn beschikbaar in 
de standaardlengtes 0,50 meter, 0,83 meter en 1,25 
meter. Samen met de specifieke korte schroefboutogen 
en nylon pluggen zijn de materialen te bestellen 
bij SGB. Het SGB Ankersysteem wordt geleverd met 
toepassingsvoorschriften. Op de website www.sgbweb.
nl is de volledige brochure over de SGB Ankerbuizen te 
downloaden.

SGB North Europe BV
T 0492 59 86 98
I www.sgbweb.nl
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LSB pakt de handschoen op
De Richtlijn Steigers heeft haar intrede gedaan medio 
februari. Deze ‘steigerbijbel’ geeft de stand van de 
techniek weer over het bouwen van en het werken met 
steigers. De branche heeft dit initiatief breed omarmt. 
“Als je je houdt aan de Richtlijn steigers, dan zit je 
goed”, aldus de Arbeidsinspectie in het vorige nummer 
van de Hoog & Breed. 

De LSB Groep, als VSB-lid uiteraard actief promotor 
van deze richtlijn, bemerkte bij hun relaties nog 
veel vragen en onduidelijkheden over de Richtlijn 
Steigers. Zij pakte de handdoek op en organiseerde een 
informatiebijeenkomst in het Fortuna-stadion in Sittard. 
Dat de Richtlijn Steigers leeft bij opdrachtgevers, bleek 
maar eens uit de hoge opkomst. 

Naast een introductie van de LSB Groep door Bert van 
Avesaath, legde LSB’s bedrijfsleider Tom Groenen uit 
wat de stand van zaken is van de implementatie van de 
Richtlijn Steigers binnen de organisatie. Verder werd 
de richtlijn toegelicht door Remco van Ardennen van 
Aboma + Keboma. Veiligheidsdeskundigen Lei Geurts van 
DSM en Peter van der Elzen van Bouwbedrijf Jongen, 
respectievelijk werkzaam in de industrie en bouw, 
complementeerden dit panel van deskundigen. LSB’s 
veiligheidskundige Peter Jacobs leidde de levendige 
discussie die in de zaal ontstond naar aanleiding van 
vragen en opmerkingen.

Om die discussie te voeden had de LSB Groep stellingen 
geformuleerd waarop de zaal kon reageren met 
stemkastjes. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat 80% van 
de aanwezigen het meer tekenen en berekenen als een 
positieve ontwikkeling ziet. Ook verwacht 87% dat de 
kwaliteit en veiligheid hierdoor zal verbeteren. Bijna 
80% van de opdrachtgevers zal het werken met de 
richtlijn een contractuele eis maken. 

De Richtlijn Steigers is dus nu al niet weg te denken in 
de bouw en industrie.

LSB Groep
T 046 474 24 10
I www.lsb-groep.com  

Ook andere VSB-leden - en leden van de KOMAT - 
organiseerden hun eigen bijeenkomst over de 
Richtlijn Steigers. 
 
Opdrachtgevers en relaties worden geïnformeerd 
over de stand van de techniek en de Richtlijn 
Steigers. Op dit moment inventariseert de VSB ook 
de wens voor het organiseren van een centrale 
informatiebijeenkomst voor alle relaties van VSB-
leden. 



18

18

Ledennieuws

Meva Bekistingssystemen viert haar verjaardag
Al 20 jaar is Meva Bekistingssytemen toonaangevend in Nederland. Op de vraag aan het personeel van Meva: ”Wat 
is nu de kracht van de organisatie?”, wordt gezamenlijk en luidkeels geantwoord: “Oog voor detail”. Meva begon 
haar Nederlandse avontuur in 1987 samen met Outinord, een Franse Conculega. Outinord had een Belgisch filiaal 
en wilde ook graag de Nederlandse markt op. De samenwerking duurde 2 jaar en in 1989 startte Meva haar eigen 
dochteronderneming voor de Nederlandse markt met als thuishaven Waddinxveen. 

Roerige tijden

Eind jaren tachtig en begin jaren negentig was een roerige tijd voor Meva Bekistingssystemen. Grote prestigieuze 
projecten, waaronder het uitbreiden van de infrastructuur om en nabij luchthaven Schiphol, werden aangenomen 
en zette Meva Bekistingssystemen in de Lage Landen op de kaart. In 1993 verhuisde Meva naar een nieuwe locatie in 
Lopik. Doel van de verhuizing was het oprichten van een eigen magazijn 
om de klanten nog beter van dienst te zijn. Al snel bleek dat een eigen 
magazijn meer nadelen dan voordelen had. Het magazijn in Lopik 
werd opgeheven en Meva ging weer leveren vanuit de vele magazijnen 
in Duitsland. In 2010 zal ook het magazijn in Aken gereed zijn dat 
Nederland, België en een groot deel van Duitsland zal voorzien van 
bekisting. Doordat Meva via centraal gelegen magazijnen haar producten 
levert kan het bedrijf marktconforme oplossingen blijven bieden. 

Thuisbasis Gouda

Eind 1997 verhuisde Meva naar het huidige kantoor in Gouda. Door 
de vele innovaties en de introductie van de kunststof bekistingsplaat 
maakte Meva de grootste groei door. Dit resulteerde in enkele 
bijzondere projecten tijdens de beginjaren van het nieuwe millennium 
– HSL over het Hollandsdiep en kademuren bij de Schelde te Antwerpen. 
De filosofie van Meva – kwaliteit, veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid 
– werd opgepakt door de bouwsector. Meva speel vandaag de dag in veel 
projecten een leidende rol en adviseert haar klanten met betrekking 
tot de uitvoering, duurzaam bouwen en innovaties. Aan de vooravond 
van een nieuw decennium, waarin de groeiende lijn zal worden 
doorgezet, staat Meva stil bij de afgelopen jaren. Vanaf de start vanuit 
Waddinxveen in 1989 tot en met het aannemen enkele grote projecten 
in 2009. Meva zal zeker doorgaan en de groei die is ingezet verder 
uitbreiden, de service en het goede product zullen daartoe bijdragen. 

Meva Bekistingssystemen BV
T  0182 57 07 70
I  www.meval.nl

Twistfix voor valbescherming en gebiedsbegrenzing
Op het gebied van dakveiligheidssystemen heeft Eyecatcher BV een 
uniek dakborgpunt ontwikkeld op het gebied van functionaliteit en 
inzetbaarheid. De Twistfix is inzetbaar als ankerpunt voor valbescherming 
en gebiedsbegrenzing. Het is geschikt voor elk type dakbedekking en wordt 
met één mechanisch anker permanent en solide verankerd in/aan elke 
dakconstructie. Ten opzichte van de conventionele dakborgpunten is hiermee 
de kans op boorboren van de dakvloer of lekkage maximaal beperkt.

Kranenburg Group
Eyecatcher BV
T 0172-521023 of  0172-521026
I  www.kranenburggroup.com
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Matemco laat ‘s werelds bekendste skischans opnieuw verrijzen
Economische crisis zorgt voor orderterugloop in de 
toeleveringssector van de bouw? Niet voor Matemco 
Hulpconstructies BV uit Ede. Zij sleepte onlangs 
de opdracht binnen voor de ondersteuning van de 
wereldberoemde skischans de Holmenkollen in Oslo. 

Met maar liefst 21.000 m3 Kwiksteigerondersteuning, 
2.100 meter fundatievoorziening, 4.200 meter H20-
onderslagen en 5.000 m2 veiligheidsvloeren en 
engineering van het hoogste niveau, verrijst een 
prestigieus bouwwerk in het bekende Noorse gebergte. 
Voor dit project werd zo’n 170 ton materiaal via 
vrachttransport vanuit het Gelderse Ede naar Oslo 
vervoerd.

Het internationale architectenbureau JDS Architects 
won in 2007 met haar inzending de opdracht 
voor de bouw van de nieuwe skischans voor de 
wereldkampioenschappen skischansspringen in 2011. 
Het ontwerp van de nieuwe schans voldoet weer 
volledig aan de nieuwe wensen en eisen van de 
internationale skifederatie en is maar liefst 60 meter 
hoog. 

Via hun Noorse agent, Conbridge AS, ontving Matemco 
Hulpconstructies de opdracht om de volledige 
ondersteuning voor dit immense bouwproject te 
verzorgen. 

In februari 2009 is de bouw van de schans gestart en 
naar verwachting zal de schans voor het winterseizoen 
2010 worden opgeleverd voor de testkampioenschappen. 
Conbridge AS is, mede door de support van Matemco 
Hulpconstructies op het gebied van engineering en 
verhuur, binnen drie jaar een geduchte speler geworden 
op de Noorse markt. 

Zo realiseerden zij samen onder andere grote 
infrastructurele projecten voor de nieuwe snelwegen 
E18 en E6 rondom het Oslo Fjord.
Matemco Hulpconstructies heeft op de Nederlandse 
markt al jarenlang een leidende positie op het gebied 
van verhuur en engineering van beton ondersteunings-
constructies.

De Holmenkollen skischans is een begrip 
binnen en buiten Noorwegen vanwege de 
wereldkampioenschappen skischansspringen en 
Olympische winterspelen die daar meerdere malen 
hebben plaatsgevonden. De eerste schans werd 
gebouwd in 1892, maar is inmiddels meerdere keren 
vernieuwd. De laatste schans dateerde van 1948 die 
gebouwd werd voor de Olympische winterspelen in 
1952. Het is de één van de meest bezochte attracties in 
Noorwegen.

Matemco Hulpconstructies BV
T  0318 69 61 33
I  www.matemco.nl
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Ledenvoordeel bij alle PR activiteiten
Kennis van de branche en gunstige tarieven
Op grond van de samenwerking met de VSB, kunnen 
ook de aangesloten leden en donateurs gebruik maken 
van de diensten van de Beta Media Groep. Beta Media 
ondersteunt de VSB met de uitvoering van het PR 
Beleid, hetgeen onder meer heeft geresulteerd in:

- Huisstijl VSB
- Website www.vsb-online.nl, met maandelijks 3.500 

tot 5.000 bezoekers
- Hoog&Breed, het orgaan van de VSB
- VSB Actueel en Op de hoogte, de interne 

nieuwsbrieven van de VSB
- De forumdiscussies, met plaatsing in BouwTotaal
- Periodieke perspublicaties
- PR activiteiten rond beurzen, zoals bedrijfs- 

en promotiefilms en het organiseren van 
informatiebijeenkomsten

- Het samenstellen van kranten en flyers, brochures en 
informatiekaarten

- Advertenties 

Op verzoek van de VSB kunnen ook de leden gebruik 
maken van de diensten van de Beta Media Groep, 
waarvoor een speciaal tarief is overeengekomen. Dit 
ledenvoordeel bedraagt 25%.

Een ander –misschien belangrijker- voordeel is dat 
de Beta Media Groep de branche kent en jarenlang 
goede contacten onderhoud met de vakpers. Dat geldt 
zowel voor de (af)bouw sector, de installatiesector als 

ook de industrie. Ook deze kennis staat de leden en 
donateurs ter beschikking. PR en communicatie moet 
planmatig en doordacht worden uitgevoerd. Daarom zal 
Beta Media niet volstaan met het simpelweg uitvoeren 
van een opdracht. Vooraf zal met de bedrijven worden 
nagedacht over de doelen die met PR- en communicatie 
activiteiten moeten worden bereikt.

Neemt u gerust contact op met de Beta Media Groep, 
telefoon (070) 4275200.   

Ledennieuws

Snelle en veilige montage met P2 van Layher
Om te voldoen aan de Europese eisen voor een veilige (de)montage van rolsteigers heeft Layher de 
montagemethode P2 ontwikkeld. P2 maakt gebruik van speciaal ontwikkelde (P2) montagehaken, platformen op 
iedere 2 meter en veilige opbouw door middel van voorloopleuningen. De P2 methode is eenvoudig, snel en veilig. 
Er zijn rondom heupleuningen tijdens de montage bij het betreden van ieder hoger platform. Door extra onderdelen 
is er meer stabiliteit. Steigeronderdelen of gereedschap kunnen makkelijk aangereikt worden. Dankzij de innovatie 
rolsteigermontagehaken is de montage eenvoudig, probleemloos en snel. 

Layher
T 0162 58 68 00
I www.layher.nl
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Arbeidsongeschikt? En dan?
Veel branches hebben het op dit moment door 
de kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande 
economische neergang niet makkelijk. In economisch 
slechte tijden komt het aan op vakbekwaam 
ondernemerschap en kan men zich door de juiste focus 
vaak onderscheiden van de branchegenoten. Dit laatste 
geldt ook voor NBP (Nederlandse Branche Polis). NBP 
richt zich als onafhankelijk verzekeringsadviesorgaan 
als enige op enkele specifieke branches, onderzoekt de 
aanwezige (verzekerings)problematiek en biedt daar 
in samenwerking met gerenommeerde Nederlandse 
verzekeraars op maat gesneden verzekeringsoplossingen 
voor aan. Middels deze werkwijze wordt er veel 
kennis vergaard en door dit te koppelen aan de juiste 
producten, ontstaat er een onderscheidend vermogen. 
Kennis is onontbeerlijk en is een continue proces 
binnen NBP. Een van de manieren van kennisverrijking 
is marktonderzoek. Middels een periodieke publicatie 
in Hoog & Breed zal NBP haar kennis delen om 
zodoende meer bewustwording te creëren voor de 
risico’s in de branche. In deze uitgave het thema 
arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheid

Bij het werken op hoogte is fysieke arbeid en het 
werken met zwaar en soms gevaarlijk materieel een 
vanzelfsprekendheid. Een goede arbeidsongeschiktheids
verzekering (AOV) blijkt vaak minder vanzelfsprekend.
Goede voorlichting, training en preventieve 
maatregelen kunnen niet altijd voorkomen dat 
lichamelijke klachten of letsel ontstaan. Als er 
sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid is het 
wel wenselijk dat de eventueel aanwezige AOV een 
volwaardige inkomensvervanger is. Er blijkt echter veel 
verschil in dekking en premie te zijn. 

Criteria

Eén van de belangrijkste kenmerken van een goede AOV 
is het juiste arbeidsongeschiktheidscriterium. Dit is de 
manier waarop het percentage arbeidsongeschiktheid 
wordt bepaald en dus uiteindelijk ook hoeveel uitkering 
men krijgt. Er zijn drie criteria te onderscheiden:

· Gangbare arbeid: opleiding, beroep en ervaring 
worden niet meegenomen in de mate van 
arbeidsongeschiktheid.

· Passende arbeid: naast het beroep zijn er veel 
nevenberoepen die kunnen worden toegewezen, 
zodat het percentage arbeidsongeschiktheid laag 
uitvalt.

· Beroepsarbeid: kan men het beroep niet meer 
uitoefenen, dan wordt veelal 100 procent 
arbeidsongeschiktheid vastgesteld.

Een praktijkvoorbeeld met berekening kunt u vinden op 
www.branchepolis.nl.

Geen vangnetregeling

Er is vanuit de overheid geen vangnetregeling meer voor 
de arbeidsongeschikte directeur grootaandeelhouder 
(alsmede voor de zelfstandig ondernemer). Daardoor is 
een AOV met het juiste arbeidsongeschiktheidscriteriu, 
het juiste verzekerde beroep en het juiste verzekerde 
bedrag (gerelateerd aan het inkomen) een absolute 
must. 

Het ontbreken van een vangnet is bij een werknemer 
in loondienst niet van toepassing. Maar pas op, want 
de huidige wetgeving omtrent arbeidsongeschikte 
werknemers, geregeld in de WIA (Wet Werk en Inkomen 
naar Arbeidsvermogen) kent grote hiaten. Allereerst 
beoordeelt het UWV (als Overheidsorgaan belast met 
de uitvoering van deze Wet) op basis van gangbare 
arbeid, waardoor het hierboven geschetste probleem 
zich eenvoudigweg kan voordoen. Daar komt bij dat de 
hoogte van de uitkering afhankelijk is van het benutten 
van de restverdiencapaciteit. Met ander woorden: 
verdient men nog inkomen met het arbeidsgeschikth
eidpercentage? Al met al is de WIA een complexe wet 
waar veel werknemers de impact totaal niet van kunnen 
inschatten. 

Wilt u ook de consequenties van de WIA te weten? Neem 
dan contact op met de Nederlandse Branche Polis.

Nederlandse Branche Polis
T  010 - 284 41 42
I  www.branchepolis.nl
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Logistiek van steigers en bekistingen is een absoluut 
specialisme
‘Een vakkundige ervaringsspecialist op het terrein van 
steiger-, bekisting en hoogwerk logistiek.’ Dat is een 
compacte samenvatting van de activiteiten van Verweij 
Lopik B.V.  

Verweij Lopik B.V. heeft altijd de mogelijkheden benut 
om met haar opdrachtgevers te komen tot een perfecte 
samenwerking. Dit leidde tot een uiterst flexibele 
organisatie met een modern  wagenpark en intern goed 
opgeleid personeel, specifiek toegesneden op laden 
en lossen en vervoeren van steigers en bekistingen. 
Hierdoor kan Verweij Lopik BV altijd met het juiste 
materiaal iedere opdracht volgens wens  aannemen, 
uitvoeren en natuurlijk de kwaliteit waarborgen. 
De logistieke organisatie van steigers en bekistingen 
is een echt specialisme. Het vergt veel talent om 
complete of deelladingen op tijd en op maat te kunnen 
aanleveren of af te halen op de bouwlocaties. Foute 
bestellingen kosten tijd, geld en ergernis. Het geheel 
moet in één keer goed zijn: op tijd, de juiste wagen 
met uitrusting, ervaren chauffeur en afstemming op de 
bouwplaats.

Dit alles vergt een goede communicatie met de 
opdrachtgever en de verantwoordelijke op de 
bouwlocatie zodat aan- en afvoer van materialen 
soepel en snel verloopt. Dit alles heeft Verweij Lopik 
B.V. al meer dan 45 jaar perfect in de vingers. Er 
mag geen tijd verloren gaan in dit proces, immers 
stilstand op de bouw is stilstand in het bouwproces ter 
plaatse. De unieke prijsberekening die in eigen huis 
is ontwikkeld  - zgn one-way prijs- wordt door vele 
opdrachtgevers als zeer positief ervaren. Het systeem 
werkt perfect bij voor- en nacalculaties omdat de 
prijzen vast zijn. Zo blijft ook bij verkeersvertragingen 
het tarief gehanteerd! Alleen bij onvoorziene situaties 
ter plaatse is een tariefschakelingen werkt daarbij zéér 
marktconform (de ervaring is dat u meer krijgt dan waar 
voor betaald dient te worden!) 

Vanzelfsprekend is Verweij Lopik BV sinds 1998 VCA** 
gecertificeerd. Door het in eigen huis kunnen beschikken 
over een veiligheidskundige, geeft  niet alleen een 
veilig, zeker en vertrouwd gevoel, maar sluit ook 
de kans uit dat “schijnveiligheid “ verzandt in een 
papierwinkel. Bij Verweij Lopik B.V. is veiligheid in 
alle facetten een serieuze 
en praktische prioriteit bij 
het uitoefenen van al haar 
activiteiten! 
Binnen de transportbranche 
is Verweij Lopik B.V. dan ook 
meerdere malen vereerd met 
prijzen voor Arbo, gezondheid 
en als opleidingsbedrijf.

Verweij Lopik B.V.
T 0348-558090 
I  www.verweij-lopik.nl

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
ZOETERMEER 
+31 (0)79 368 58 00 
www.bouwradius.nl

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

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

Nederlandse Branche Polis
Capelle aan den IJssel
+31 (0)10 284 41 42
www.branchepolis.nl

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

SA Safety & Training Consultants
MIDDELHARNIS
+31 (0)187 48 64 04
www.sasafety.nl

Scaffolding Training Europe BV
GOES
+31 (0)113 276 000
www.trainingscaffolding.com

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

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

Donateurs
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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

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.eu

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

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

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

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

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

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

De Hon Bekistingtechniek BV
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

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

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

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

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

Matemco Hulpconstructies 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)40 224 11 22
www.miver.nl

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

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

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

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

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

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

Rotterdams Steigerbouw Bedrijf
Rotterdam
+31 (0)10- 478 13 13
www.rsb-steigerbouw.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

SGB North Europe BV
HELMOND
+31 (0)492 598 698 
www.sgbweb.nl

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

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

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

De Spindel BV
BUNSCHOTEN
+31 (0)33 465 38 31 
www.despindelbv.nl

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

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

Tractel Benelux BV
BREDA
+31 (0)76 543 51 35
www.tractel.com

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

Vollenbroek Betonwerken
ZEDDAM
+31 (0)6 - 2041 0899
www.vollenbroekbetonwerken.nl

Workx (Dokter Steigers) BV
AMSTERDAM
+31 (0)20 493 93 33

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

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

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

Leden VSB
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Aantal exemplaren

Naam

Bedrijf

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Lid VSB/Komat Ja / Nee

AANTAL LEDEN/ 

DONATEURS*

NIET-LEDEN*

1 € 60,- € 70,-

100 € 55,- € 60,-

250 € 51,- € 55,-

500 € 48,- € 51,-

1000 € 45,- € 48,-

* prijs per stuk en exclusief BTW en verzendkosten

 

Stuur uw ingevulde formulier naar:

Beta Media Groep
Veursestraatweg 104
2265 CG  Leidschendam – Voorburg

VSB en KOMAT (Bouwend Nederland) presenteren de 
Richtlijn Steigers, waarin de stand van de techniek is 
weergegeven over het bouwen van en het werken op 
veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie 
en vele andere branches. De richtlijn krijgt vorm in 
het Handboek Richtlijn Steigers en de website www.
richtlijnsteigers.nl. Omdat het handboek bestaat uit 
een losbladig systeem en de website actief wordt 
bijgehouden, is de Richtlijn Steigers altijd actueel 
en geeft het een weerslag van de geldende wet- en 
regelgeving, normen en de 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 KOMAT. 
 
Richtlijn Steigers is bedoeld voor iedereen die 
(in)direct te maken krijgt met de steiger. Te denken 
valt aan opdrachtgevers, architecten, constructeurs, 
bouwbedrijven, schilders, metselbedrijven, 
installateurs, steigerbouwers, etc. 
 
Hoe komt u in het bezit van het handboek en krijgt u 
toegang tot de website?

Door de bon op de achterzijde van deze Hoog & Breed 
in te vullen en in te sturen wordt u meteen eigenaar van 
het handboek, waarmee ook toegang wordt verkregen 
tot de website voor de duur van één jaar, waarna 
verlenging mogelijk is. 

Bij grotere afname kan een intranetversie ook 
aantrekkelijk zijn. Voor informatie hierover kunt u een 
e-mail sturen naar info@richtlijnsteigers.nl. 

Bijzonder aanbod voor bedrijven en 
(branche)organisaties

Indien u uw klanten of leden een onmisbaar boekwerk 
wilt geven, kunt u tegen een aantrekkelijke prijs een 
groter aantal handboeken bestellen, voorzien van uw 
logo en de tekst “U aangeboden door……”.

Richtlijn Steigers 
een ‘must’ voor iedereen 
die werkt met steigers 


