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Uitdagingen
Allereerst de beste wensen voor een gezond en succesvol 2010. In aanloop naar dit jaar is er veel geschreven
en gezegd over de vewachtingen voor de bouwsector. Positief, negatief, gematigd - alle meningen zijn de revue
gepasseerd. Dat heeft de VSB er niet van weerhouden om ook voor dit jaar weer een aantal nieuwe activiteiten op
touw te zetten. Uitdagende activiteiten waarmee het belang en de noodzaak
van het veilig werken op hoogte voor verschillende groepen wordt duidelijk
gemaakt. Zo verschijnen er binnenkort ﬂyers voor rolsteigers en hoogwerkers,
twee handzame brochures uit een reeks waarmee de gebruiker gericht wordt
geïnformeerd over verschillende arbeidsmiddelen. En om het voor de gebruiker
zo praktisch mogelijk te houden, zijn de ﬂyers voorzien van een checklist. De
inhoud van de ﬂyers is afgestemd met verschillende brancheorganisaties van
gebruikersgroepen. Daarmee is een groot draagvlak gegarandeerd.
Daarnaast wordt er met branchepartijen gesproken over een kennisevenement
Veilig op de hoogte, waarbij kennisoverdracht en praktijkinstructies centraal
staan.
Tenslotte starten dit jaar natuurlijk weer de voorbereidingen voor de
Bouwbeurs. Het succes van vorig jaar vormt daarbij een uitdaging om een
concept te ontwikkelen dat nét weer even beter is. We houden u het komend
jaar uiteraard op de hoogte.
Niko van Ruitenburg
Voorzitter PR-commissie

Stand van zaken regelgeving ladders en trappen
Er bestaat geregeld nog onduidelijkheid over regelgeving rondom klimmateriaal. Daarom brengen wij u graag op de
hoogte van de huidige stand van zaken. Naast de Warenwet kent Nederland ook een aparte, zwaardere norm voor
ladders en trappen: de NEN 2484. Tot 27 december 2006 was deze norm ook opgenomen in de beleidsregels van de
Arbeidsinspectie. In het kader van deregulering van de Arbo-wetgeving heeft de overheid deze norm echter uit de
beleidsregels geschrapt en zijn werkgevers- en werknemersorganisaties zelf verantwoordelijk om de eisen voor het
gebruik van ladders en trappen vast te leggen in de Arbocatalogus.
Met het schrappen van de NEN 2484 uit de beleidsregels is deze norm echter niet komen te vervallen. Het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt namelijk: ‘De verwijzing in beleidsregels naar normen en het
intrekken van deze beleidsregels heeft geen consequenties voor de status van normen. Normen hebben betrekking
op productwetgeving en blijven uiteraard de stand der techniek aangeven, die producenten het vermoeden van
overeenstemming geven te voldoen aan de geldende wetgeving.’
Bij controles door de Arbeidsinspectie zal er op de NEN 2484 echter niet altijd worden gehandhaafd. Zij zal
kijken naar de afspraken die zijn vastgelegd in de Arbocatalogus van de betreffende branche. Om aan te geven
dat draagbaar klimmaterieel voldoet aan de norm NEN 2484, vermeldt een aantal fabrikanten deze norm op de
instructiesticker en/of hebben zij het materiaal voorzien van een KOMO-KlimKeur sticker. Andere fabrikanten
maken dit kenbaar met pictogrammen en/of teksten als “geschikt voor professioneel gebruik”. Zij verklaren
daarmee dat de ladders en trappen minimaal aan eenzelfde niveau voldoen dan het gestelde in de norm NEN 2484
en dat ze kunnen worden toegepast voor intensief professioneel gebruik. Dit kan aannemelijk worden gemaakt door
een KOMO-KlimKeur sticker of op een andere wijze, waarmee hetzelfde niveau wordt aangegeven.
Commissie Ladders en Rolsteigers VSB
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Veilig schilderwerk op rolsteigers:
branches presenteren informatieve ﬂyer
Speciaal voor gebruikers van rolsteigers heeft de VSB een handzame en praktische ﬂyer ontwikkeld. De ﬂyer
is samengesteld aan de hand van de stand van de techniek en is inhoudelijk afgestemd op de criteria van de
Arbeidsinspectie.
Tijdens het symposium “Veilig werken op hoogte” op woensdag 28 oktober 2009, georganiseerd door de
FOSAG, presenteerden de VSB en de FOSAG de ﬂyer “Veilig werken met de rolsteiger”. Daarmee spelen deze
brancheorganisaties actief in op de resultaten van de landelijk gehouden inspectie acties van de Arbeidsinspectie.
Deze resultaten bleken dramatisch te zijn: ruim 82% van de geïnspecteerde rolsteigers bleek niet veilig te zijn
opgebouwd of te worden gebruikt. De ﬂyer verschijnt in binnenkort ten behoeve van de schildersector als initiatief
van VSB en FOSAG.
De VSB biedt onderdak aan 75 bedrijven die zich dagelijks bezighouden met het fabriceren, monteren, leveren
en verhuren van een tijdelijke werkplek op hoogte, zoals steigers, rolsteigers, ladders, trappen, hoogwerkers,
gevelonderhoudsinstallaties, hefsteigers of hangbruggen. Verder zijn betonbekistingbedrijven aangesloten. Voor
uiteenlopende arbeidsmiddelen worden momenteel informatieve ﬂyers ontwikkeld, zo ook voor de opbouw en het
gebruik van de rolsteiger. In de nieuwe, handzame ﬂyer treft de gebruiker alle aandachtspunten aan, waaraan de
opbouw van de steigers dient te voldoen, alvorens deze in gebruik kan worden genomen. Daartoe is -naast een
checklist- ook voorzien in enkele algemene illustraties voor de veilige opbouw.
FOSAG verenigt 2.800 bedrijven in de afbouwsector, waaronder
schildersbedrijven. Naast haar functie als belangenbehartiger ontplooit
FOSAG tal van activiteiten waarmee invulling wordt gegeven aan
innovatie en kennisoverdracht. Tijdens de SGA dagen in Gorinchem
werden op 28 oktober 2009 vier presentaties verzorgd die de noodzaak
van aandacht voor nog veiliger werken onderstreepten.
Zo toonde de Arbeidsinspectie aan dat het slecht gesteld is met
de veiligheid rondom de rolsteiger en dat dit in vergelijking met
eerder gehouden inspectie acties niet wezenlijk is verbeterd. De VSB
presenteerde de “do’s en don’ts” bij de opbouw en de gebruiksfase
van de rolsteiger. Er werd ook een voorschot genomen op de ﬂyer
“Veilig werken met de rolsteiger”. De BMWT gaf een toelichting op
de mogelijkheden van de hoogwerker en belichtte daarbij ook de
veiligheidsaspecten. Arbouw gaf een toelichting op de Leidraad Veilig
Werken Op Hoogte en zoomde in op het veilig laddergebruik. Een
overzicht van de lezingen is te vinden op www.vsb-online.nl waar de
lezingen te downloaden zijn.
De inhoud van de ﬂyer komt overeen met de actuele stand van
de techniek, omdat alle vooraanstaande merken zijn betrokken
bij de samenstelling ervan. Bovendien werd de inhoud afgestemd
met de deskundigen van FOSAG en is rekening gehouden met de
uitgangspunten van de Arbeidsinspectie.
Binnenkort ontvangen alle schildersbedrijven met FOSAG Actueel een exemplaar. De ﬂyer is dan ook te bestellen
via de website van FOSAG en de VSB. Beide organisaties zetten met veel energie in op het veiliger maken van
schilderwerkzaamheden op rolsteigers, zodat de branche bij een volgende inspectieronde een beter rapportcijfer
kan ontvangen.
Voor meer informatie: www.vsb-online.nl, www.fosag.nl
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Aannemersfederatie: MKB betaalt AOW gat
De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra vindt
de AOW plannen van het kabinet broddelwerk. Volgens
deze koepel van 16 branches, van de Gespecialiseerde
Aannemers GA, MKB Bouw en MKB Infra is het voorstel
een politiek gedrocht.
Een beetje knippen en plakken uit de verschillende
voorstellen getuigt niet van visie waar het de komende
jaren naar toe moet. Dat de arbeidparticipatie vergroot
moet worden is duidelijk, maar de rekening wordt
met het huidige voorstel wel voornamelijk bij de MKB
bedrijven/Gespecialiseerde Aannemers neergelegd. Dat
is niet aanvaardbaar.
De MKB/GA bedrijven zijn de banengeneratoren,
de Gespecialiseerde Aannemers zijn specialistische
bedrijven, meestal niet multidisciplinair, het zijn
bijvoorbeeld stratenmakers, dakdekkers, metsel- en
steigerbouwbedrijven. Over het algemeen gaat het over
ambachtelijke beroepen die de nodige lichamelijke
inspanning vragen, ook de zware beroepen genoemd. De
bedrijven investeren al jaren in de verbetering van de
arbeidsomstandigheden, maar stenen moeten gestapeld
worden en steigers gemonteerd. Met andere woorden:
het handwerk is niet tot nul te reduceren.
Het zelfde geldt voor de MKB-bedrijven in de B&U en
Infra waar ook veel wordt geïnvesteerd in verbetering
van de arbeidsomstandigheden.
Bovendien hebben al veel bedrijven het beleid dat een
medewerker uit de categorie zware beroepen na 35
of 40 jaar een functie in de luwte krijgt, bijvoorbeeld
als leermeester, assistent uitvoerder, op kantoor of
magazijn. De meeste ambachtelijke bedrijven zijn
zuinig op hun medewerkers.
Het kabinet komt met de opvatting dat de zware
beroepen maar 30 jaar uitgevoerd kunnen worden, dus
van je 17e tot 47e jaar. De vraag is dan hoe verder.
Iedereen een kantoorbaan of opnieuw de schoolbanken
in om omgeschoold te worden tot wat? En als de
medewerker dat niet kan of wil? Het voorstel is een
politiek gedrocht: een studeerkamerproduct, ver van de
dagelijkse praktijk.
Vervolgens kunnen we nu gaan wachten op een
discussie over de deﬁnitie van zware beroepen. Gezien
de uitingen in de media lijkt het er nu al op dat alle
beroepen zwaar zijn.
Een betere oplossing is om te kijken naar het
arbeidsverleden. Iemand die op 17 jarige leeftijd is gaan
werken en onafgebroken 43 jaar werkzaam is geweest,
heeft zijn bijdrage aan de BV Nederland wel geleverd.
Iemand die met 27 jaar nog in het studentencorps zit
kan best door tot zijn 70e. Zeker als men onderzoeken
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in ogenschouw neemt dat iemand met een lagere
opleiding na zijn 65e ongeveer zeven gezonde jaren
heeft en iemand met een hoge opleiding bijna dertien
jaar (bron CBS).
De nieuwe regeling gaat pas over jaren in, waarom dan
toch die haast bij het kabinet? In de twee weken nadat
de SER er niet uitkwam, is er een regeling in elkaar
getimmerd. Het lijkt wel een vooropgezet plan, een
een-tweetje tussen Brinkman- Wientjes en Donner.
De vraag is gerechtvaardigd wie er nog opkomt er voor
de belangen van de MKB/GA bedrijven? MKB Nederland
is opgeslokt door VNO-NCW, Bouwend Nederland levert
de vice voorzitter van VNO-NCW en komt op voor de
grote bouwbedrijven en die besteden het zware werk
meestal uit. Blijft de Aannemersfederatie met haar 16
branches over.
Gijs Buijs
Bestuurslid Aannemersfederatie Nederland
(portefeuillehouder arbeidsvoorwaarden)

VSB leden steunen KiKa
De steigerbouwwedstrijden 2009, tijdens de
Bouwbeurs in Utrecht, stonden dit jaar in het kader
van verschillende thema’s. Allereerst ging het om
een demonstratie van het vakgebied Steigermontage,
daarnaast ging het over veilig werken op hoogte,
ergonomie en promotie van het beroep steigermonteur.
Bijzonder was de aandacht die gevraagd werd voor de
nieuw verschenen Richtlijn Steigers.
Het publiek werd er dit jaar ook bij betrokken. Er kon
worden gewed op de snelheid waarmee speciale ballen
door de steigerconstructies rolden.
Vlak ná de Bouwbeurs ontvingen vijf deelnemers hun
prijs: een hypermoderne I-pod.
Ook werd er onder de standhouders spontaan
gecollecteerd, om de steigerbouwers buiten een handje
te helpen.
In totaal is ruim 2.000 Euro opgehaald voor het
goede doel: KiKa, de Stichting die zich richt op jonge
kankerpatiënten. Deze bijdrage is inmiddels in goede
orde ontvangen, waarbij de betreffende leden van
de VSB van harte worden bedankt voor hun spontane
bijdragen.
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Enquête Aannemersfederatie Nederland:

Personeelsbestand MKB-bouw en -infrabedrijven
in half jaar met kwart gekrompen
Overheid gaat voorbij aan de maat van het MKB
In het afgelopen half jaar is het aantal medewerkers van MKB-bedrijven in de bouw en infra met een kwart
gedaald. Het aantal vaste medewerkers daalde met 20%, zzp’ers met 60% en inleenkrachten met 25%. Gedurende
de maand oktober verloor 6% van de vaste medewerkers zijn of haar baan. Het aantal inleenkrachten steeg licht.
Dat de neerwaartse spiraal nog niet tot staan is gebracht, blijkt uit het feit dat 80% van de bedrijven te kennen
geeft onvoldoende orders te hebben. Dat is 5% meer dan een maand geleden. Ook het aantal bedrijven met een
orderpositie van meer dan 10 weken is in een maand tijd geslonken met 5% tot 50%. In mei bedroeg dit percentage
nog 84.
Dit blijkt uit de jongste cijfers van een enquête onder
de 1700 lid-bedrijven van de bij Aannemersfederatie
Nederland, de koepelorganisatie van MKB-bedrijven in
bouw en infra, aangesloten brancheorganisaties. De
cijfers werden gepresenteerd door Federatievoorzitter
Henk Klein Poelhuis tijdens een bijeenkomst voor jonge
managers in de bouw.
Klein Poelhuis verklaart de schijnbare tegenstrijdigheid
tussen minder vaste medewerkers en meer
inleenkrachten in oktober uit de grote onzekerheid
over de orderportefeuilles op de langere termijn.
“Ondernemers proberen zo lang mogelijk in de lucht
te blijven in de hoop op betere tijden”, aldus de
Federatievoorzitter. Hij noemde het onbegrijpelijk,
gemakzuchtig en zelfs onkies van de overheid, geen oog
te hebben voor de noden van de kleine en middelgrote
infrabedrijven. “De overheidsmaatregelen hebben
alleen betrekking op grote projecten die versneld en
bovendien gebundeld op de markt komen en het MKB
geen enkel soelaas bieden”.
Voor veel gespecialiseerde aannemers is het de
komende maanden, als de woningproductie stagneert,
erop of eronder, hield Klein Poelhuis zijn gehoor voor.
”Bedrijven die zich te afhankelijk hebben gemaakt van
een enkele opdrachtgever, zijn uiterst kwetsbaar. Wat
daarbij ook een rol speelt is het feit, dat de vorige
recessie nog te kort geleden was en de marges sindsdien
uiterst dun waren, waardoor bedrijven onvoldoende
vlees op de botten kregen om een nieuwe recessie te
doorstaan. Vooral deze bedrijven kijken richting januari
2010 in een zwart gat.”

Ook op het gebied van de totale orderpositie is de
situatie van de noordelijke ondernemers aanmerkelijk
slechter dan die van de bedrijven in de rest van het
land. Is het percentage ondernemers met een totale
orderpositie van meer van 10 weken gedaald van 84%
naar 50%; in het noorden van het land is dit percentage
zelfs al gedaald tot 35%. Tenslotte geeft de helft van
de noordelijke ondernemers aan dat het rendement
van hun onderneming verder is verslechterd; landelijk
is dit eenderde. Klein Poelhuis vraagt de politiek meer
oog te hebben voor deze nijpende situatie. Onder de
huidige omstandigheden zullen in het noorden nog
vele honderden banen verloren gaan, waarschuwt de
Federatievoorzitter.
Uit de enquête blijkt verder dat 4 op de 10 bedrijven
verwacht dat de prijzen de komende maand verder
zullen dalen. De helft van alle onderzochte bedrijven
constateert een verdere verslechtering van het
betalingsgedrag van klanten. Desgevraagd geeft de
overgrote meerderheid aan deze betalingsdemoraliteit
als grootste ergernis te beschouwen.
Als lichtpunt merkt Klein Poelhuis aan dat steeds
meer bedrijven, meer of minder noodgedwongen, op
zoek gaan naar nieuwe markten. In een maand tijd is
het percentage gestegen van 40 naar bijna 50%. “Met
het oog op de toekomst is het voor onze bedrijven
uitermate belangrijk meer diversiteit en spreiding
van opdrachtgevers te bereiken. Wat dat betreft kan
de bouw nog wat leren van de industrie, waar de
ontwikkeling naar een geringere afhankelijkheid van
enkele opdrachtgevers al vele jaren aan de gang is”.

Voor de aannemers in het noorden van Nederland ziet
de situatie er nog zorgelijker uit. Daar waar landelijk
de helft van de bedrijven aangeeft dat de totale
orderpositie kleiner is dan normaal, is dit in het noorden
van het land bij tweederde van de bedrijven het geval.
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Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies
in de schijnwerpers
De Sectie Betonbekistingen VSB en de Komat, de materieeldiensten van de leden van Bouwend Nederland, gaan
zich de komende periode richten op een unieke Richtlijn voor Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies. Dit
in navolging van de dit jaar verschenen Richtlijn Steigers. Daarnaast gaat de sectie haar kennis op het gebied van
veiligheid en veiligheidsmaatregelen ter beschikking inventariseren en de ‘state of the art’ vaststellen.
De Sectie Betonbekistingen en haar technische
commissie heeft een uitgebreid (project)plan
gemaakt, waarmee in een relatief beperkte periode
de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies moet worden opgezet. Er wordt
daartoe samengewerkt met de Komat, zoals dat ook
plaatsvond in het wordingsproces van de Richtlijn
Steigers. De beide brancheorganisaties nemen
daarbij hun verantwoordelijkheid en geven invulling
aan de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van
technische standaardisering en veiligheid.
Voor het vaststellen van de ‘stand van de techniek’
moest er in het geval van de Richtlijn Steigers veel ontwikkelwerk worden verricht, waarbij met name de
interpretatie van de nieuwe Europese wet- en regelgeving, normeringen en standaards veel werk kostten. Voor
de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies kan voortvarender te werk worden gegaan, omdat
de betrokken partijen ervaring opdeden met de Richtlijn Steigers en er geput kan worden uit veelal bestaande
onderzoeken en studies.
Als het gaat om op kortere termijn de stand van de techniek te inventariseren kan worden geput uit de deskundige
kennis van de aangesloten lidbedrijven en de ervaringen van de bedrijven op de bouwplaats. Deze inventarisaties
zijn inmiddels al in volle gang, met het oog op de inspectieacties van de Arbeidsinspectie in 2010.

Samenwerking
Ofschoon het een ideëel initiatief van beide brancheverenigingen
blijft, zal samenwerking worden aangegaan met
kennisinstellingen, studieverenigingen en adviesorganisaties
waarmee VSB en Komat ‘warme’ banden onderhouden en vaak al
rechtstreekse betrokkenheid bestaat. Zoals ook het geval was bij
de wording van de Richtlijn Steigers, zal er ook door de VSB-leden
onderling met de leden van de Komat een nauwe samenwerking
gaan ontstaan in de diverse werkgroepen die actief worden. De
bouwketen, een ieder die met bekistingen en ondersteuningen
te maken heeft, zal vroeg of laat ook met de nieuwe Richtlijn
te maken krijgen. Ook daardoor zal de afstemming binnen de
branche verder optimaliseren, waardoor de Richtlijn dienst doet
als communicatiemiddel die eenduidigheid tot gevolg heeft.
Niet in de laatste plaats wordt de samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties, met de
Arbeidsinspectie en het Ministerie van Sociale Zaken geïntensiveerd in het streven de branche voor het personeel
veiliger te maken.
Tijdens de vergadering van de Sectie Betonbekistingen op 26 november hebben de leden zich unaniem uitgesproken
voor het spoedig uitvoeren van dit project en de inventarisatie van de stand van de techniek. Via Hoog & Breed,
informatiebijeenkomsten, www.vsb-online.nl en publicaties zal de branche periodiek worden geïnformeerd over de
ontwikkelingen.
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Nieuwe leden
De vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven VSB begroette op haar najaarsvergadering van
26 november een drietal nieuwe leden, waarmee de secties Betonbekistingbedrijven en Steigerbedrijven verder
worden verbreed.
Konosch Nederland, Van der Panne en TACKnowledge zijn toegetreden tot de VSB. Het aantal leden en donateurs is
daarmee gekomen op een historisch aantal van 75. De groei van het aantal leden en donateurs is voornamelijk te
verklaren met de introductie van de Richtlijn Steigers, de komende Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies, de activiteiten van het Opleidingsbedrijf VSB, de informatiecampagnes en gerichte wervingsacties
door de VSB.
Konosch Nederland is eerder in 2009 lid geworden van
de Sectie Betonbekistingbedrijven. Konosch is gevestigd
in Hasselt en richt zich voornamelijk op de productie en
levering van stalen (tunnel) bekistingsystemen.
TACKnowledge uit Moordrecht is toegetreden als donateur
van de VSB en richt zich op advisering van bedrijven op het
terrein van kwaliteit, milieu en veiligheid.
Steigerbouw Van der Panne, gevestigd in Rotterdam, is lid
geworden van de Sectie Steigerbedrijven en richt zich op
(de)montage en verhuur van stalen en aluminium steigers
voor toepassingen in uiteenlopende branches.

Website www.vsb-online.nl breekt records
In één jaar tijd is de website van de VSB bijna 50.000
keer bezocht (686.000 hits), dat is ten opzichte van
vorig jaar opnieuw een recordverbetering. De maanden
met de meeste bezoekers zijn februari (Bouwbeurs)
en oktober (SGA dagen). Het recordbezoek vond plaats
in september, met de Betonvakdagen als directe
aanleiding.
Het gemiddelde websitebezoek bedraagt ca. 4.000 per
maand, waarbij het overgrote merendeel rechtstreeks
op de site binnenkomt. Dat wil zeggen via vsb-online.
nl of een aan steigers, betonbekistingen, ladders,
hoogwerkers, hefsteigers, hengbruggen, gevelonderho
udsinstallaties, trappen, bouwliften of andere door de
VSB-geclaimde links.

De meest bezochte onderdelen van de site zijn de
ledenpagina’s, actueel en informatiepagina over het
lidmaatschap.
Via de site zijn er ongeveer 1.000 publicaties besteld.
Ook voor de Employee Beneﬁts hadden 900 bezoekers
(medewerkers lidbedrijven) interesse.
De volgende documenten werden het meest
gedownload:
-

Hoog & Breed
Interviews Bouwbeurs exposanten
Lezingen Bouwbeurs Symposium
Aanvraag VSB-lidmaatschap
Lezingen Betonvakdagen
Brochure Gevelonderhoudinstallaties

3.000
2.200
1.100
700
650
220

maal
maal
maal
maal
maal
maal

Ook voor het Opleidingsbedrijf en de Richtlijn Steigers
bestaat veel belangstelling, de banners op de website
werden vele honderden keren gebruikt om door te
worden gelinkt naar www.opleidingsbedrijfvsb.nl en
www.richtlijnsteigers.nl
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“VSB als volwassen en professionele gesprekspartner”
Op 26 november 2009 namen Ruud Stiekema en Martin Radder tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid als
voorzitter en penningmeester van de VSB. Een gesprek met twee bestuursleden die elk op eigen wijze invulling en
uitvoering hebben gegeven aan het VSB beleid. Niet alleen binnen het bestuur van de VSB, maar ook als voorzitters
van de sectie Hoogwerkers respectievelijk Betonbekistingen.

Boeiend en uitdagend
“De jaren als voorzitter zijn boeiend en uitdagend
geweest” stelt Ruud Stiekema, die de afgelopen jaren
als VSB-voorzitter en ambassadeur van de branche
optrad. “Met Jan ten Doeschate, Martin Radder en
Niko van Ruitenburg vormden we een goed team. Een
team dat elkaar aanvulde wanneer dat nodig was en
maar weinig woorden nodig had voor weloverwogen
beslissingen”, vervolgt Ruud. “Aan het einde van
dit jaar stop ik echter als directeur van Skyworks;
daarmee is het ook tijd om de voorzittershamers van
de Sectie Hoogwerkbedrijven en van de VSB over te
dragen.” Martin Radder’s carrière loopt voorlopig
nog door. Toch verlaat ook hij de VSB. Als directielid
van Matemco neemt hij binnenkort afscheid, met als
gevolg dat ook aan zijn voorzitterschap van de Sectie
Betonbekistingbedrijven en het penningmeesterschap
van de VSB een einde komt. “Jammer dat ik de verdere
groei van mijn sectie niet persoonlijk kan vormgeven
en meemaken.” En dat die groei er zal komen, is
duidelijk. “De sectie Betonbekistingbedrijven is een
actieve en dynamische club. We zijn hard bezig met
de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningen,
gaan nauw samenwerken met de Arbeidsinspectie
en zitten vol ideeën om de toch al goed bezochte
lezingenprogramma’s tijdens de Betonvakdagen een nog
groter succes te maken.”

neemt niet weg dat een groot aantal onderwerpen
in het oog springen. Zo werd de Richtlijn Steigers
geïntroduceerd en werd het overleg met de
Arbeidsinspectie en andere stakeholders geïntensiveerd.
In dezelfde periode werd ook het Opleidingsbedrijf
VSB opgericht; een duidelijk signaal van de verdere
professionalisering van de VSB én de branche. En om dat
ook goed over het voetlicht te kunnen brengen, zagen
verschillende nieuwe PR- en communicatiemiddelen het
licht. Het resultaat is een toename van het ledental en
een verdere uitbreiding van het aantal VSB-donateurs.
Als meest recente hoogtepunt kan ongetwijfeld de start
van de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningen
worden genoemd.

Verdere professionalisering
Inmiddels bestaat de VSB 30 jaar. En zelfs met zo’n
lange historie kan de vereniging ook vandaag nog
rekenen op de deskundige inbreng van bevlogen en
betrokken bestuurders en commissieleden. Toch is er
in die drie decennia veel veranderd. Ruud Stiekema:
“De werkdruk binnen bedrijven wordt steeds hoger
en het is momenteel ‘alle hens aan dek’ waardoor het
verenigingswerk naar de achtergrond wordt gedrukt.
Het is precies om die reden dat we de afgelopen jaren
verder hebben gewerkt aan professionele ondersteuning
door het secretariaat. Ik denk dat de VSB op den duur
nog zal uitgroeien tot een full-time secretariaat. Al was
het alleen maar omdat het toenemend aantal leden en
de veranderende tijden, meer ondersteuning vereisen.”
Martin Radder onderstreept die ontwikkeling: “We
hebben de deuren van onze vereniging ook opengezet
voor onderaannemers en andere ‘schakels in de keten’.
Dat betekent dat we als VSB onze aandacht moeten
verbreden en meer tijd moeten besteden aan de
verenigingsactiviteiten”.

Een kwestie van gunnen

Tal van hoogtepunten
Martin en Ruud volgden samen met Jan ten Doeschate
enkele jaren geleden Bert van den Burght, Rien
Korstanje en Jan Thomassen op. In de daarop volgende
periode werd het bestaande beleid voortgezet. Dat

8

“Het werken binnen onze branche, het uitbesteden
en samenwerken, is in veel gevallen nog steeds een
kwestie van gunnen. Opdrachtgevers weten wat ze
met een VSB-lid ‘in huis halen’: kwaliteit, kennis
van wet- en regelgeving, deskundigheid en daarmee
veiligheid. Tegelijkertijd speelt bij het gunnen van
een opdracht nog steeds het persoonlijke contact een
grote rol. Zakelijke belangen, technische expertise
en persoonlijk contact zijn daarmee onlosmakelijk
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met elkaar verbonden. En zo werkt dat ook binnen
de VSB”, constateert Ruud Stiekema. “Binnen de VSB
wordt er naast de uitvoerige discussies over techniek,
veiligheid en andere zakelijke onderwerpen ook een
platform geboden waar ondernemers en betrokkenen
elkaar ontmoeten. Die platformfunctie is uniek en moet
worden gekoesterd door iedereen die onze branche een
warm hart toedraagt.”

werd Frank Klessens, directeur van Alimak HEK,
gekozen als opvolger van Ruud Stiekema als
voorzitter van de Sectie Hoogwerkbedrijven. De
overige bestuursleden zijn Henk Dirks van Dirks
Klimmaterialen, Ed de Vries van Doornbos Equipment
en Peter Bruintjes van Altrex. Het bestuur van de
sectie Betonbekistingbedrijven werd aangevuld met
Martin van Putten van Harsco Infrastructure en Jos
Hendriks van Miver Bekistingstechniek. Voorlopig is
het voorzitterschap van deze sectie in handen van Jan
Thomassen van NOE Bekistingtechniek. Het bestuur
van de Sectie Betonbekistingbedrijven wordt verder
gevormd door René van Zutven van Peri, die werd
herkozen als bestuurslid. Binnenkort zal het bestuur
de sectievoorzitter zal gaan kiezen. Het bestuur van
de Sectie Steigerbedrijven bestaat uit heren Gijs Buijs
van Travhydro, David de Graaf van Degraform, Arjan
Jansen van Workx, Jacob Plantinga van Rojo (herkozen)
en Jan ten Doeschate van Harsco Infrastructure.
Jan ten Doeschate werd herkozen als bestuurslid en
sectievoorzitter en blijft derhalve deel uitmaken van
het Algemeen Bestuur.

Poldermodel

Aan het einde van de Algemene Ledenvergadering op
26 november werd, in aanwezigheid van ca. 70 % van
de aangesloten VSB-leden, afscheid genomen van
Ruud Stiekema en Martin Radder. Daarbij werd de
voorzittershamer overgegeven aan Jan Ten Doeschate,
als vertegenwoordiger van het nieuwe Algemeen
Bestuur. Dat bestuur bestaat voorlopig uit de heren
Jan ten Doeschate, Frank Klessens, Jan Thomassen
(tijdelijk) en Niko van Ruitenburg namens de PRcommissie. In januari zal uit het Algemeen Bestuur de
nieuwe VSB-voorzitter worden benoemd.

“Waar je als ondernemer binnen een vereniging wél
aan moet wennen, is de manier van besluitvorming”,
aldus Ruud Stiekema. “Deze loopt over een groter
aantal schijven en heeft de grootste gemene deler als
uitgangspunt. Zo zal een technisch voorstel van een
vakcommissie via het bestuur en Algemeen Bestuur
en vaak ook via de PR-commissie verder worden
geformaliseerd. In sommige gevallen zijn daar zelfs de
Algemene Ledenvergadering of de sectievergaderingen
voor nodig.” Martin Radder: “Voor een ondernemer
is het dan ook even wennen wanneer hij deel uit
gaat maken van een bestuur. In verenigingen draait
het allemaal om het Poldermodel, want je kunt
niet zorgvuldig genoeg zijn!” Het grotere aantal
schijven waarover een besluit wordt genomen, heeft
echter ook een belangrijk voordeel. Ruud Stiekema:
“Belangengroepen binnen in onze keten en overheden
weten dat zij er van op aan kunnen dat wij uitsluitend
met objectieve en onafhankelijke standpunten komen.
Datgene wat naar buiten komt, geldt altijd als de stand
van de techniek.”

Bestuurswisselingen
Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de
voorzitters van de drie secties van de VSB. De
constante factoren in het Algemeen Bestuur door
de jaren heen worden gevormd door de voorzitter
van de PR-commissie, op dit moment Niko van
Ruitenburg en de VSB-secretaris Peter Hecker. Het
Algemeen Bestuur bepaalt wie de functie van VSBvoorzitter vervult. Tijdens de najaarsvergadering

Tenslotte……
Op de vraag welke boodschap de beide oudbestuursleden de VSB-leden willen meegeven,
antwoordt Ruud Stiekema overtuigd: “Zorg voor
ledenaanwas, werk aan een verdere professionalisering
van de vereniging, positioneer de VSB als platform
voor ondernemingen en houdt de focus op techniek
en veiligheid. Samenwerking en communicatie zijn
en blijven van vitaal belang voor de vereniging. Dat
geldt niet alleen voor de eigen VSB-gelederen, maar
vooral ook voor de samenwerking en communicatie met
andere belanghebbende branchepartijen, de bouw- en
industrieketen en overheden.” Martin Radder besluit:
“De VSB is een prachtige vereniging, waarin wij al die
jaren met veel plezier actief zijn geweest. Ik denk wel
dat we de goede en collegiale sfeer af en toe wel zullen
missen!”.
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Actualiteiten rondom het thema Werkloosheid
Afgelopen Prinsjesdag 2009 stond voor een groot
gedeelte in het teken van de werkloosheid. Nu de
banken na de ﬁnanciële crisis hun wonden aan het
likken zijn en hun reserves weer op peil proberen te
brengen, ondervinden veel ondernemers en burgers de
bijkomende gevolgen. Zo worden er minder kredieten
verstrekt waardoor ﬁnancieel minder gezonde bedrijven
en burgers en huiseigenaren te maken krijgen met
een dreigend faillissement. En alsof dat nog niet
genoeg is staat ons voor dit najaar een stortvloed
van ontslagen te wachten van een omvang zoals de
meesten van ons niet eerder hebben meegemaakt.
Massale ontslagen zijn aangekondigd in de bouw,
industrie en toeleveringsbedrijven. Ook binnen het
bank- en verzekeringswezen staan vele (tien)duizenden
banen op de tocht. De verwachting is dan ook dat de
werkloosheid zal oplopen van minder dan 300.000 in
2008 naar 600.000 in 2010.
Hoe vervelend dit ook is voor alle betrokkenen, het
is goed om ons te realiseren dat wij in Nederland nog
altijd beter af zijn dan in vele andere landen. In grote
delen van de wereld is het begrip ‘in de WW zitten’ iets
wat alleen in sprookjes voorkomt. De bittere realiteit
voor velen is dat verlies van werk veelal verlies van
inkomen en daarmee directe armoede betekent. Het
onderwerp ‘Werkloosheid’ zal de komende maanden
voor velen het gesprek van de dag zijn, en daarom
vindt u hieronder een beknopt overzicht van de WW en
aanverwante regelingen.

Voorwaarden en duur van de WW
Werknemers die werkloos raken hebben recht op een
WW-uitkering. Er gelden wel enkele voorwaarden.
Zo moet de werknemer niet verwijtbaar werkloos
zijn, geen recht hebben op loondoorbetaling van zijn
werkgever en ten minste een half jaar (of ten minste
één dag in de week) gewerkt hebben. Werknemers die
aan deze voorwaarde voldoen krijgen een basisuitkering
van maximaal 3 maanden. Verder hebben werknemers
voor ieder jaar waarin zij op ten minste 52 dagen
gewerkt hebben of loon hebben ontvangen, recht op
1 maand uitkering. Een werknemer die 3 jaar heeft
gewerkt krijgt dus maximaal 3 maanden uitkering,
en een werknemer die 4 jaar heeft gewerkt krijgt
maximaal 4 maanden uitkering, enzovoorts. De
maximale uitkeringsduur bedraagt 38 maanden. De
werknemer moet dan 38 jaar gewerkt hebben.
De jaren vanaf het 18e jaar tot 1998 worden overigens
altijd aangemerkt als jaren waarin de werknemer (al
dan niet ﬁctief) heeft gewerkt. Na toekenning van
de WW-uitkering behoudt de werknemer recht op de
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uitkering zolang hij of zij zich beschikbaar stelt voor
arbeid en voldoende sollicitatiepogingen onderneemt.
Dit alles ter beoordeling van het UWV.

Hoogte van de WW-uitkering
De WW-uitkering bedraagt in de eerste en tweede
maand 75% van het dagloon. Het dagloon is het
gemiddelde loon dat de werknemer in het jaar
voorafgaande aan de eerste WW-dag heeft verdiend.
Met ingang van de derde maand bedraagt de uitkering
70% van het dagloon. Het dagloon waarnaar de uitkering
wordt berekend bedraagt vanaf 1 juli 2009 maximaal €
185,46 per dag. Dit komt overeen met een maandloon
van € 4.033,= en een jaarloon van € 48.396,=.

Passende arbeid
Naarmate een werknemer langer werkloos is, wordt
van hem verwacht dat hij zich ruimer opstelt en
dient hij arbeid op een lager niveau en in een ander
beroep te accepteren als passende arbeid. Na één jaar
werkloosheid is alle werk passend, ook als het loon lager
is dan wat de werknemer voorheen verdiende. Als dat
aan de orde is, zal het UWV 70% van het lagere loon in
mindering brengen op de WW-uitkering. Aan loon plus
WW-uitkering ontvangt de werknemer dan meer dan
tijdens niet werken.

Aan de slag als zelfstandige
Werklozen die als zelfstandige aan de slag gaan, zullen
tijdens de startfase van hun onderneming vaak geen
of geringe inkomsten hebben. Daarom is in de WW
geregeld dat bij werken als zelfstandige gedurende
maximaal 6 maanden de kortingsregeling wordt
toegepast zoals in voorgaand voorbeeld is beschreven.
70% Van de inkomsten als zelfstandige worden gekort
op de WW-uitkering. Het gaat daarbij om de belastbare
winst uit onderneming of het belastbare resultaat
uit overige werkzaamheden. Deze inkomsten worden
pas veel later bekend en om die reden zal het UWV
voorschotten verstrekken.

Deeltijd-WW
Voor de deeltijd-WW gelden dezelfde regels als voor de
normale WW, met uitzondering van de sollicitatieverplic
htingen. Het is immers de bedoeling dat de werknemer
voor de organisatie behouden blijft. Tijdens de deeltijdWW werken de betreffende werknemers tijdelijk minder
uren. Dit kan variëren tussen minimaal 20% en maximaal
50%. Over de niet gewerkte uren wordt een WWuitkering verstrekt.
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Toekomst van de WW
Eind 2008 was er bij het Algemeen Werkloosheidsfonds
(AWF) nog € 9 miljard in kas. Na de Tijdelijke regeling
Werktijdverkorting (WTV), kennen wij nu de Tijdelijke
regeling Deeltijd WW waarvan het budget inmiddels is
verruimd van € 375 miljoen naar € 1 miljard. Daarnaast
is het aantal werklozen sterk aan het toenemen, wat de
nodige extra kosten voor het AWF met zich meebrengt.
Van een herintroductie van een werknemerspremie voor
de WW zal het vermoedelijk niet komen. Daarmee zou
het kabinet immers de afspraken uit het regeerakkoord
schenden. Bovendien is de vereenvoudiging van het
loonstrookje een andere doelstelling van dit kabinet.
Hogere werkgeverspremies (= loonkosten) zijn niet
bevorderlijk voor de stimulering van de economie.
De kosten van de sectorale wachtgeldfondsen (waaruit
het eerste half jaar van de WW wordt bekostigd) kunnen
ook niet onbeperkt stijgen, omdat daarvoor plafonds
zijn afgesproken.

Maar wat dan wel? Ook het kabinet kan niet onbeperkt
blijven bijpassen zonder de rijksbegroting verder in
gevaar te brengen. Een andere mogelijkheid zou een
gehele of gedeeltelijke privatisering van de WW zijn,
maar dat kunnen wij met de huidige economische
verslechteringen in het vooruitzicht wel vergeten. Wij
moeten er daarom serieus rekening mee houden dat het
kabinet de uitkeringsduur van de WW verder zal willen
verkorten!
Zoals uit bovenstaande blijkt, is de WW gebonden
aan complexe wet- en regelgeving. Toch kunt u als
werknemer hier ook mee te maken krijgen. Laat u goed
voorlichten wat de consequenties zijn bij werkloosheid
en wat u eventueel voor (verzekerings)maatregelen kunt
nemen. Dat kan veelal bij de afdeling Personeelszaken.
Vanzelfsprekend kunt u zich ook wenden tot de
specialisten van Nederlandse Branche Polis. Voor meer
informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
via telefoonnummer 010 – 2844142 of via e-mail
info@branchepolis.nl of kijk op www.branchepolis.nl.

Groningen investeert in steigerbouw
Opleidingsbedrijf VSB start nieuwe opleidingslocatie
In samenwerking met een aantal prominente
steigerbouwbedrijven en het ROC Noorderpoort
heeft het Opleidingsbedrijf VSB nu ook haar vleugels
uitgeslagen naar het hoge noorden van Nederland.
Na Dordrecht, Rotterdam, Zwolle en Nuth behoort
ook Groningen tot de locaties waar startende jonge
monteurs worden opgeleid tot gekwaliﬁceerde
steigermonteurs en steigerbouwbedrijven personeel
kunnen scholen en inhuren. Het aantal leerlingen dat
momenteel in opleiding is bedraagt daarmee 60, een
aantal dat in de komende periode verder zal toenemen.
Op de nieuwe locatie in Groningen wordt samengewerkt
met het ROC Noorderpoort en de steigerbouwbedrijven
BIS Industrial Services, Gjaltema Montage Bedrijf en
Stalen Steigers Van Dorland.
Op initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerken Betonbekistingbedrijven (VSB) is in 2007 een start
gemaakt met het Opleidingsbedrijf VSB. Nadat de
opleiding inhoudelijk werd vormgegeven, erkend en
geformaliseerd én de organisatie professioneel was
ingevuld, is vanaf eind 2008 een aanvang gemaakt met
het Opleidingsbedrijf VSB. De VSB beoogt uiteindelijk
één ‘opleidings- en trainingsloket’ te hebben voor het
werken op hoogte in elke regio.

Vooralsnog concentreert het Opleidingsbedrijf zich op
de opleidingen (BBL2 niveau) en cursussen in het kader
van de steigermontage. Leidend daarbij zijn de nieuwe
Richtlijn Steigers, waaraan de branche dient te voldoen
en de actuele ontwikkelingen op scholingsgebied.
Het Opleidingsbedrijf VSB weet zich gesteund door
Fundeon en werkt samen met gerenommeerde ROC’s,
erkende uitzendorganisaties, de lokale overheden,
opleidingsinstituten zoals STE en Bouwradius, de leden
van de VSB en vooral de eigen deskundigen.
Met de start van de nieuwe opleidingslocatie in
Groningen wordt verdere invulling gegeven aan
de missie van de VSB: het op een hoger niveau
brengen van het vakgebied en de continuïteit van
de branche. Steigerbouw is een specialisme, waarbij
veiligheid, deskundigheid en kwaliteit onder meer de
uitgangspunten zijn.
Voor meer informatie:
Opleidingsbedrijf VSB
T. 078-6548187
E. r.bruggeman@opleidingsbedrijfvsb.nl
I. www.opleidingsbedrijfvsb.nl
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Hoogwerker in het centrum van de aandacht:
brancheorganisaties zetten in op veilig werken
De drie Nederlandse vertegenwoordigers van de
hoogwerkerbranche, de VSB, de VVT en de BMWT komen
deze periode uit met handzame en praktijkgerichte
informatie om het veilig werken met de hoogwerker
verder te bevorderen. Deze kennisoverdracht sluit aan
op de arbocatalogi van de verschillende sectoren en
speelt in op de stand van de techniek.
Gerenommeerde bedrijven, fabrikanten en
verhuurbedrijven, zijn aangesloten bij de drie
brancheorganisaties en werken nauw samen als
het gaat over het totstandkomen van normen,
opleidingen, keuringen, wet- en regelgeving, promotie
en kennisoverdracht. In oktober presenteerden de
BMWT een informatieve brochure ‘Veilig werken
met de hoogwerker’. De VVT liet de Arbosticker met
‘bedieningskwaliﬁcaties hoogwerker’ het licht zien,
waarmee op elke machine eenvoudig wordt duidelijk
gemaakt wat de competenties zijn om een hoogwerker
veilig te kunnen bedienen. In november presenteert
de VSB de ﬂyer ‘Veilig werken met de Hoogwerker’,
waarin de stand van de techniek wordt gepresenteerd
en de gebruiker aan de hand van een checklist wordt
ondersteund.
De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en
Betonbekistingbedrijven VSB is inmiddels uitgegroeid tot
een vereniging waarbij 75 bedrijven zijn aangesloten als
lid en donateur. De totale jaaromzet van de aangesloten
bedrijven wordt geschat op 750 miljoen euro. Naast
steigerbouw en betonbekistingen, wordt er ruime
aandacht besteed aan alle denkbare arbeidsmiddelen
waarmee een tijdelijke werkplek op hoogte kan worden
gecreëerd. De aangesloten (verhuur)bedrijven van
hoogwerkers bepalen het beleid op dit gebied. In goede
afstemming met de VVT is de ﬂyer ‘Veilig werken met
de hoogwerker’ tot stand gekomen. In november is deze
aan te vragen via www.vsb-online.nl.
De Vereniging Verticaal Transport (VVT) heeft 203
aangesloten leden. Naast kraanverhuurbedrijven
behoren ook verhuurbedrijven van hoogwerkers en
spoorrailtoegankelijkmaterieel tot de VVT-leden.
De VVT houdt zich onder meer bezig met de CAO
voor het beroepsgoederenvervoer over de weg
en de verhuur van mobiele kranen, opleidingen,
normalisatie, wet- en regelgeving, keuringen en
certiﬁcering en belangenbehartiging bij overheden.
De VVT neemt namens de sectie hoogwerkers deel aan
de internationale normcommissie voor de EN-280, de
geharmoniseerde Europese norm voor hoogwerkers en
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heeft zitting in de waarborgcommissie ten behoeve van
de SSVV Opleidingengids. In dit najaar wordt met CAOpartijen de laatste hand gelegd aan de Arbocatalogus
voor Verticaal Transport en is er een ‘Arbosticker’
gepresenteerd met bedieningskwaliﬁcaties die op alle
hoogwerkers zal worden toegepast.
Feitelijk vormt de Arbosticker van de VVT een
praktische samenvatting van de Arbowerkinstructie
voor het bedienen van de hoogwerker uit de
Arbocatalogus en voorziet de gebruiker en huurder
van de hoogwerker van alle belangrijke informatie om
veilig te kunnen werken. De sticker is verkrijgbaar via
www.verticaaltransport.nl. De ﬂyer van de VSB en de
sticker van de VVT zijn in goed overleg tussen beide
organisaties tot stand gekomen.
De BMWT behartigt de belangen van importeurs en/of
fabrikanten van bouwmachines,
magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en
transportmaterieel en vertegenwoordigt 125 bedrijven.
Tot de kerntaken behoren onder meer keuringen,
trainingen en VCA-examens, promotie en alle vormen
van kennisoverdracht. De brochure ‘Veilig werken met
de hoogwerker’, is er één uit een reeks waarbij de
veiligheid van de gebruiker centraal staat. De brochure
gaat uitgebreid in op alle stappen die komen kijken bij
het gebruik van de hoogwerker als arbeidsmiddel. De
brochure is opvraagbaar via www.bmwt.nl.
De drie brancheorganisaties zijn complementair aan
elkaar en stemmen hun activiteiten zó af dat de markt
optimaal wordt bediend. Er bestaat een optimale
samenwerking met de overheid, Arbeidsinspectie,
belangenorganisaties in alle sectoren, zoals die van de
schilders, installateurs, glazenwassers, gevelonderhouds
bedrijven, industrie, scheepsbouw en de bouw.
Naar aanleiding van de veranderende Arbowet, de
komst van Arbocatalogi, veranderende normen en de
bevindingen van de Arbeidsinspectie ten aanzien van
het werken op hoogte hebben de VSB, de VVT en de
BMWT opnieuw ingezet op veilig werken. Het doel is om
ongevallen te voorkomen en de gebruiker de helpende
hand te bieden.
Voor meer informatie:
www.vsb-online.nl
www.verticaaltransport.nl
www.bmwt.nl
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Veilige werkplek op iedere gewenste hoogte
Onder leiding van directeur Gerrit Hersevoort, verkoopt
en installeerd Aerial Work Platforms BV gevelonderhoudsinstallaties bij niet de minste klanten. “Verder bieden
we alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden om de
veiligheid en de betrouwbaarheid van de installatie te
waarborgen. Ook moeten de installaties een paar keer per
jaar gekeurd worden door een erkende keuringsinstantie.
Die zorg nemen we ook uit handen.”
AWP richt zich op vier kernactiviteiten: levering , montage
en onderhoud van gevelonderhoudsinstallaties, verkoop
en onderhoud van diverse soorten en typen hoogwerkers,
verkoop en onderhoud van werkbordessen voor
treinonderhoud en verkoop en verhuur van minihijskranen
en glasmontageliften. De minihijskranen zijn geschikt “voor
alle lastige plekken”. Verder heeft AWP met Asito een
borstelmachine ontwikkeld voor het bewassen van grote
glazen gevels.

Indrukwekkende projecten
Gerrit Hersevoort heeft het bedrijf in 1998 opgericht en heeft inmiddels een aantal opvallende projecten op zijn
naam staan. Zo was AWP betrokken bij het Strijkijzer in Den Haag en het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid in Hilversum. Indrukwekkende gebouwen. Het paradepaardje voor dit moment is het nieuwe hoofdkantoor
van KPMG het gebouw in Amstelveen langs de A9. Dit bijzondere gebouw zit vol hoekjes, verschillende dakniveau’s
en meerder verrassingen. AWP levert hier dakwagens voor de glazenwassers, loopbruggen in het atrium ,
monorailsysteem en hangladders. “Alles wat we in huis hebben, kun je zien bij dit project. Bovendien zijn we
betrokken bij Nieuw Babylon in Den Haag en Le Carrefour in Leiden, dat is de nieuwbouw van Achmea naast het
Centraal Station Leiden en Topsportcentrum in Rotterdam. De grote bouwers weten ons goed te vinden. De ene keer
praten we mee in de bouwteam, een andere keer schrijven we in bij een openbare aanbesteding. ”
Een ander bijzonder project is de opdracht bij Nedtrain.
”Bij het onderhoudsbedrijf in Watergraafsmeer hebben
we bordessen langs het spoor laten ontwikkelen voor
onderhoudswerkzaamheden. Deze bordessen gaan
omhoog en omlaag en kunnen goed gebruikt worden bij
werkzaamheden op het dak van de trein.
Ook bij de spoorrenovatie in Leidschendam hebben we acht
hoogwerkers geleverd die aangestuurd worden door middel
van inductie. De toepassing van inductie bij hoogwerkers is
nieuw,” vertelt Hersevoort. “In verband met de veiligheid
moesten we aanpassingen laten doorvoeren, zo kreeg
elke hoogwerker een eigen frequentie en konden ze
aangestuurd worden via lussen in de vloer. Uiteindelijk
hebben we alle benodigde veiligheidscertiﬁcaten behaald,
het werken op hoogte vraagt nu eenmaal bepaalde
voorzieningen en dat is ook goed.”
Voor de nabije toekomst verwacht Hersevoort geen stormachtige ontwikkelingen in de branche. “We zitten als
bedrijf al aan de top. Ik verwacht geen grote innovaties. Hooguit op het gebied van materialen is er misschien wat
te verwachten, maar de kosten daarvoor liggen nog te hoog. Wellicht fuseren een paar bedrijven, maar ook dat
is van alle tijden. De VSB houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen en het is goed om mee te kunnen praten
over de regelgeving.”
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Veilig gebruik van veilige machines

Checklist werken met hoogwerker ziet het licht
Het heeft even geduurd, maar de ﬂyer ‘Hoogwerkers
- Een veilige mobiele werkplek op hoogte’ en de sticker
zijn onlangs verschenen. De ﬂyer en de sticker zijn het
resultaat van een bijzonder samenwerkingsverband van
twee brancheorganisaties voor hoogwerkers: de VVT en
de VSB. Een gesprek met de betrokkenen: Ed de Vries van
Doornbos Equipment voorzitter van de VSB-commissie
Hoogwerkers en Lion Verhagen van de Vereniging
Verticaal Transport (VVT).
“De leden hebben veel energie gestoken in de
ontwikkeling van deze ﬂyer,” vertelt Ed de Vries. “De
wens om een handzame, praktische folder te maken
lag er al een tijdje. Het moest een korte, algemene
gebruikersinstructie worden voor veilig werken met
hoogwerkers en ook een korte checklist. Door deze
opzet met vragenlijsten willen we de gebruikers
bewust maken van de risico’s die verbonden zijn
aan het werken met hoogwerkers. Zo worden vragen
gesteld of het werkterrein vrij is van obstakels of de
nooddaalprocedure bekend is, of de bediening duidelijk
is en de ondergrond voldoende stevig . Het lijken een
open deuren, maar het gaat om het bewust maken
van de gebruikers van hoogwerkers. Er zijn natuurlijk
verschillende typen en merken hoogwerkers en door
deze vragen te stellen creëer je bewustwording. “
“ Het sluit aan op een ‘last minute risico analyse
(LMRA)’ zoals die ook is geïntroduceerd bij de VCA,”
vult Lion Verhagen aan. “Ook hierin staat nu dat je
goed moet rondkijken voordat je aan het werk gaat, je
gaat veilig van start en daar ben je je ook bewust van.
Veel mensen werken al jarenlang met hoogwerkers,
dan moet je opletten dat de routine er niet te veel
insluipt.”

Altijd aanlijnen in de hoogwerker
De ﬂyer is lang onderwerp van gesprek geweest.
“We hebben lang gediscussieerd over ‘vallen’. Het
aanlijnen door een gordel met korte lijn en zonder
valdemping, dat moet! De plaatjes in de folder zijn
meer dan duidelijk. Altijd aanlijnen in de werkbak van
een hoogwerker met horizontaal bereik, is het advies.
De machine is niet berekend op schokbelasting. We
zeggen het niet voor niets ,” benadrukt Verhagen. In
de wet staat ‘niet uitstappen op hoogte; de gebruiker is
verantwoordelijk, en dient zelf een RI&E uit te voeren
bij een andere toepassing.’
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Op initiatief van De VVT is samen met de VSB een
‘veiligheidssticker’ ontwikkeld, gebaseerd op de
uitgangspunten van de arbocatalogus voor hoogwerkers.
Deze sticker kan geplakt worden op de hoogwerker.
Hierop staan vrijwel dezelfde aandachtspunten als in
de brochure. “We zijn ook bezig met het opstellen van
arborichtlijnen voor verticaal transport bij verhuur,
ook weer om duidelijk te maken waar je op moet
letten. We zouden graag een stap verder gaan door
de aanwijzingen van de sticker ook met beelden of
tekeningen te verduidelijken. Plaatjes zeggen nu
eenmaal meer dan tekst. Elke branche heeft te maken
met zijn eigen arborichtlijnen. Het zou zo moeten zijn
dat de arbocatalogus van de bouw, in het hoofdstuk
over hoogwerkers, verwijst naar de richtlijnen die
door onze branche zijn opgesteld. Dan heb je echt de
‘best practices’ te pakken. De informatie is openbaar,
maar ook de Arbeidsinspectie zou moeten helpen met
doorverwijzen naar de arbocatalogus Hoogwerkers van
de VVT en de VSB in andere arbocatalogi.”

Deskundig gebruik hoogwerker
“Bij Doornbos Equipment en andere VSB-leden wordt
al zo gewerkt,” vertelt Ed de Vries. “We hebben een
online e-learningﬁlmpje, hierin komt alles aan bod voor
het veilig werken met een hoogwerker. Na aﬂoop moet
je een aantal vragen beantwoorden, zo heb je bewijs
dat iemand de instructie heeft begrepen.” Verhagen
vult aan “Wij willen het initiatief nemen om een
eenduidig competentiemodel voor de gebruiker van een
hoogwerker op te stellen.” “Er gaat weinig mis”, vindt
De Vries, “maar als verhuurder voelen we ons verplicht
om de gebruikers deskundig te maken. Ook willen we
voorkomen dat er bij het gebruik verkeerde handelingen
worden verricht”.
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Jaarlijks eenduidig en deskundig keuren van
hoogwerker
“Ons doel met dit alles is,” vertelt Verhagen, “dat
gebruikers van hoogwerkers weten hoe ze veilig moeten
omgaan met de hoogwerker. Echter, de eerste stap
is dat de machine in goede staat is, daar zorgen de
verhuurbedrijven voor. Als dit nu ook nog ‘eenduidig
toetsbaar’ is, zou helemaal mooi zijn.”
Hoogwerkers moeten jaarlijks door een deskundige
worden gekeurd. Het keuringsschema van de Stichting
TCVT is echter niet opgepakt door de markt. “Wij
willen het deskundigheidsproﬁel van de keurende
instanties versterken. De leden van de VSB hebben
zich wel verplicht middels de VSB waarborgregeling
om hun machines jaarlijks te laten keuren door
een gecertiﬁceerde instelling. Dit proces willen we
samen met de VSB oppakken. Hoewel we voor een
competentieproﬁel voor een keurmeester en een
gecertiﬁceerde hoogwerker zijn, moeten we wel steeds
de afweging maken of dit voldoende meerwaarde
biedt.”

Europese norm voor hoogwerkers
Ook voor de VSB neemt de VVT deel aan de Europese
normcommissie voor de hoogwerkernorm, de EN280. Hierin zitten overheden en fabrikanten terwijl
wij de gebruikers vertegenwoordigen. De norm voor
hoogwerkers is aan revisie toe omdat er wijzigingen
in de machinerichtlijn zijn doorgevoerd met gevolgen
voor de hoogwerkers. Zo willen we meehelpen om in
de basis veilige machines op de markt te laten brengen.
De Europese arbeidsinspecties willen vaak meer regels
dan noodzakelijk is; wij willen werken met praktisch
bedienbare en veilig verhuurbare machines,” aldus
Verhagen.

Afstemming met gebruikersgroepen
De ﬂyer van de VSB maakt deel uit van een reeks
‘Veilig werken met ... ’. Zo verschijnen er ﬂyers voor
hangbruginstallaties, rolsteigers, bouwliften, hefsteigers
en hoogwerkers. Deze worden inhoudelijk afgestemd
met een aantal gebruikersgroepen die de ﬂyers
gezamenlijk uitgeven. Zo wordt er afgestemd met de
schilders- en glaszetsector (FOSAG), de glazenwassers
(OSB), gevelreiniging (AWOG) en de dakensector (SBD).

Krachtenbundeling biedt voordelen: SGB wordt Harsco
Harsco Corporation is een wereldwijd opererende organisatie op het gebied van industriële dienstverlening.
Eén van de divisies van Harsco is Harsco Infrastructure met vestigingen in 36 landen. Patent (USA) werd in
1964 overgenomen door Harsco, SGB in 2000 en Hünnebeck in 2005. De volgende stap is nu de bundeling van
krachten onder één merknaam: Harsco. “Meer herkenbaarheid, meer uniformiteit en een integraal aanbod van
producten, kennis en kunde”, zo vat Martin van Putten, algemeen directeur Bouw van Harsco Infrastructure, de
krachtenbundeling samen.
Door de krachtenbundeling gaan de bedrijfsnamen van de SGB-vestigingen in Nederland,
België en Duitsland met ingang van januari 2010 wijzigen:
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB

Holland bv
Hünnebeck
Cleton bv
Logistic Services bv
North Europe bv

wordt
wordt
wordt
wordt
wordt

Harsco
Harsco
Harsco
Harsco
Harsco

Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure

Construction Services B.V.
Construction Services B.V.
Industrial Services B.V.
Logistic Services B.V.
B.V.

Totaalpakket
“De strategie van Harsco is het vestigen van één wereldwijd merk; waarbij overal ter wereld uitgebreide,
waardecreërende oplossingen worden geleverd.” De Nederlandse markt biedt een omgeving waar de Harscostrategie naadloos aansluit. “Daarmee vormen wij ook een internationaal voorbeeld voor andere delen van de
Harsco Infrastructure-organisatie”, aldus Martin van Putten.
Harsco Infrastructure is een integrale en internationaal opererende organisatie op het gebied van bekistingen en
ondersteuningen, steigers, isolatie en een reeks van geavanceerde oplossingen voor het veilig werken op hoogte
voor nieuwbouw- en onderhoudsprojecten in de bouw en industrie. “Gecombineerd met de internationale kennis en
kunde van het Harsco-concern zijn wij zo in staat een totaalpakket te leveren. Een pakket dat internationaal wordt
gedragen maar lokaal wordt toegespitst op de wensen en behoeften van de markt”, aldus Martin van Putten. “De
krachtenbundeling zorgt er bovendien voor dat de focus zich nog meer kan richten op productontwikkeling.”
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Succesvolle BIS-wielrenkoers vanuit Zwartewaal
Op zaterdag 26 september jongstleden vond voor de derde
keer in successie de BIS-wielrenkoers plaats. De koers vond
plaats vanuit de hoofdvestiging in Zwartewaal (gemeente
Brielle). Eerdere koersen vonden plaats in 2008, in de regio
Breda en Zeeuws Vlaanderen.
Met circa 85 klanten en medewerkers reden we in een
vaste groep een fraaie route vanuit Zwartewaal, richting
Maasvlakte en daarna zuidwaarts richting Zeeland. Het weer
was uitstekend met veel zon, weinig wind en zo’n 20 graden.
De bekende Nederlandse wielrenner Maarten den Bakker
was onze speciale gast, net gestopt na een succesvolle
profcarrière van maar liefst 19 jaar lang.
Na aﬂoop was er een ploegentijdrit van 9 km voor de
wielrenners die nog wat ‘lucht’ over hadden. Het winnende
team had Maarten den Bakker in de gelederen, die als
voormalig gangmaker van een professioneel peloton uiteraard
uitstekend het tempo kon bepalen. De dag werd afgesloten
met een barbecue. Dit was weer een schitterende dag voor
alle betrokken wielrenners. BIS Industrial Services gaat dit
succes waarschijnlijk in 2010 weer een vervolg geven.
BIS Industrial Services BV
T. 0181 – 66 73 00
I. www.bis-is.com

Kranenburg introduceert duurzame gevelonderhoudsinstallatie
Kranenburg heeft milieu- en energievriendelijke gevelonderhoudsinstallaties met diverse recycleerbare
componenten ontwikkeld. Hiermee draagt de Kranenburg Group bij aan het energie neutraal en duurzaam
exploiteren van gebouwen. Management en organisatie blijven volop investeren in de ontwikkeling van
energiezuinige, duurzame en energiegenererende componenten voor gevelonderhoudsinstallaties. Hiermee wil de
organisatie bijdragen aan maatschappelijk verantwoorde producten.
Duurzaamheid ontstaat onder meer door minder
bewegende delen, onderhoudsvrije kunststof
lagers en roestvrije componenten. De Deltarail, gondel , -evenaar, -trommel en –beplating zijn van
aluminium. Het gebruik van aluminium vermindert
de hoeveelheid zinkzouten in het oppervlakte water
en voegt een schoon en eenvoudig recyclebaar
product toe. Tot slot is de installatie energiezuinig
vanwege de gepatenteerde enkel werkende cilinder
(alleen energiegebruik bij een opgaande beweging),
de gepatenteerde gondel maakt elektrisch evenaar
zwenken overbodig en de hoog rendement motoren
zetten 90% in plaats van 60% van de energie om in
beweging.
Kranenburg Group
T. 0172 – 521021
I. www.kranenburggroup.com
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Nieuwe productcatalogus van Skyworks
Nu Skyworks deel uitmaakt van de Zarges-Tubesca groep
heeft het bedrijf heel wat meer te bieden. Mede daarom
is deze maand de nieuwe productcatalogus “Veilig
werken op hoog niveau” geïntroduceerd.

Het is een lijn met een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Daarnaast zijn uiteraard ook de
blauwe Premium ladders en trappen vertegenwoordigd
in de catalogus.

In de productcatalogus zijn alle huidige en nieuwe
producten van Skyworks terug te vinden. Zo is
het aantal productlijnen binnen het assortiment
aanzienlijk uitgebreid. Voor zowel de ladders als de
trappen zijn er nieuwe productlijnen geïntroduceerd.
Hierdoor kan Skyworks nu voor elke professional een
passende oplossing vinden op het gebied van draagbaar
klimmateriaal.
Bij de ladders en trappen zijn vier nieuwe productlijnen
toegevoegd aan het assortiment: de Superior, de ProLine, de kunststof lijn en de industriële trappen.

De kunststof ladders en trappen zijn ontwikkeld voor
werkzaamheden op locaties in de buurt van elektriciteit.
Door gebruik te maken van kunststof wordt het gevaar
van elektriciteit sterk verminderd. Ook op locaties
waarbij aluminium snel wordt aangetast, denk hier
bijvoorbeeld aan chloor in zwembaden, is een kunststof
ladder of trap een uitstekend alternatief.

De Superior lijn is bestemd voor intensief gebruik,
bijvoorbeeld in de industrie. De Superior ladders en
trappen zijn van topkwaliteit. De nieuwe Pro-Line is
met name geschikt voor ZZP’ers en voor de kortdurende
onderhouds- en renovatieklussen.

Ook nieuw in het Skyworks assortiment zijn een reeks
aan industriële trappen. Binnen dit assortiment biedt
Skyworks een wijde range aan nieuwe producten die
uitermate geschikt zijn voor gebruik in een industriële
werkomgeving.
Skyworks BV
T. 010 – 514 00 50
I. www.skyworks.nl

Uitbreiding op overstapvoorziening hoogwerkers
Tijdens (schilders)werkzaamheden op hoogte wordt regelmatig
vanuit de werkbak van een hoogwerker overgestapt om
werkzaamheden op en aan het balkon te verrichten.
Gesteund door een subsidie van het O&O fonds heeft Skyworks in
samenwerking met een aantal partners, waaronder het WVB en de
FOSAG, een overstapvoorziening ontwikkeld die voldoet aan alle
veiligheidseisen hieromtrent.
Door de inzet van Doornbos Equipment kan nu gemeld worden dat
er drie nieuwe hoogwerkers zijn goedgekeurd door Aboma+Keboma,
voor het gebruik van de overstapvoorziening. In totaal brengt dit
het totale aantal types op tien. De unieke overstapvoorziening van
Skyworks kan nu ook gebruikt gaan worden op de:
·
·
·

Aichi SP 14 CJ
Aichi SP 21 AJ
Aichi SP 25 B

Met de overstapvoorziening van Skyworks is het niet meer nodig
om op een onveilige manier over te stappen van een hoogwerker
naar een balkon. Dit komt de veiligheid van mensen die werken op
hoogte ten goede.
Skyworks BV
T. 010 – 514 00 50
I. www.skyworks.nl

Doornbos Equipment BV
T. 010-8508020
I. www.doornbosequipment.com
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Kosten besparen met Topmax tafelkistsysteem
Bekistingsspecialist SGB Hünnebeck, onderdeel van Harsco Infrastructure, presenteert een wereldprimeur: het
tijd en kosten besparende tafelkistsysteem Topmax. Het nieuwe systeem zorgt voor een betere efﬁciency op
de bouwplaats. Logistieke kosten kunnen met zo’n 70 procent omlaag. Het is onderhoudsvriendelijk, efﬁciënt,
logistiek slim en heeft een lange levensduur. Topmax is voorzien van een uiterst stabiel, onderhoudsvrij, thermisch
verzonken en gepoedercoat stalen frame van niet meer dan 12 cm hoog, met daarin een hoogwaardige kunststof
bekistingsplaat. Daardoor is de tafelkist ruimtebesparend en onderhoudsvriendelijk. De duurzame kunststof plaat
Ecoply Q heeft een geschatte levensduur van 15 jaar. Tijdens transport en opslag voorkomt een vast aan de tafel
gemonteerde stapelbescherming dat de plaatoppervlakken beschadigd raken.

Combinatie met bestaande systemen
Met de kunststofpanelen van 10 of 13 m2 zijn snel grote
vloeroppervlakten te bekisten tot een dikte van 50
cm. Bovendien laat de Topmax tafelkist zich eenvoudig
combineren met de beproefde wandbekistingssystemen
Rasto of Takko uit het programma van SGB Hünnebeck. De
systeemdelen daarvan kunnen dankzij de gelijksoortige,
rondom geperforeerde stalen proﬁelen probleemloos
gecombineerd worden met de nieuwe tafelkistpanelen
en eraan worden vastgekoppeld. Dat scheelt kostbare
passtukken en aanhelingen. Leuninghouders van het
Protecto randbeveiligingssysteem kunnen overal aan
het rondom geperforeerde proﬁel van de tafel worden
gemonteerd, als bescherming tegen valgevaar.

Aanzienlijke besparing
Inzet van de Topmax tafelkist bespaart met name bij het
laden, transporteren, opzetten en verzetten veel tijd,
dankzij uitgekiende hulpmiddelen zoals losse hijsogen
met een maximumdraagkracht van 5kN die overal op het
frameproﬁel monteerbaar zijn. Snelle bekistingstijden
worden bereikt door speciaal ontwikkelde verrijdbare
wagens of door de Topmax-hijshaak met een
1.250 kg nuttige werklast. In het geval van beperkte
kraancapaciteit is de unieke Topmax-lift beschikbaar voor
snel verticaal transport naar de volgende verdieping. De
lift is als enige hijssysteem voor tafelkisten te gebruiken
voor gebouwen met een hoogte tot 50 m.

Toename efﬁciency
Nico Kremers, manager van SGB Hünnebeck in Klundert is
ervan overtuigd: “Met ons innovatieve product Topmax,
de eerste frametafel voor de markt van vloerbekistingen,
zal de efﬁciëntie op de bouwplaats aanzienlijk toenemen
Foto boven: De Topmax tafelkist heeft een uiterst stabiel,
en de werkwijze in de bouw een revolutionaire
onderhoudsvrij, thermisch verzonken en gepoedercoat stalen
verandering ondergaan. Wij hebben bewust ervoor
frame van niet meer dan 12 cm hoog met daarin een hoogwaargekozen Topmax juist nu op de markt te brengen. Ook om
dige kunststof bekistingsplaat. Met de kunststofpanelen van 10 of
een signaal af te geven in deze tijd van crisis.”
2
13 m zijn snel grote vloeroppervlakten te bekisten tot een dikte
van 50 cm.

Foto onder: Twee Topmax-tafels kunnen trekvast aan elkaar
worden gekoppeld en als een geheel per kraan worden geplaatst.
Dat betekent een oppervlak van 26 m2 tafel in één efﬁciënte
logistieke beweging.
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SGB North Europe BV
T. 0492 598 698
I. www.sgbweb.nl
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Nieuwe generatie takels voor
Altrex Modulair Hangbrugsysteem (MHB)
Altrex heeft de exclusieve rechten verkregen van het Japanse bedrijf Nihon Bisoh voor de distributie van de
nieuwe CE-versie van de Bisomac 210 takel. Deze nieuwe generatie takel is verkrijgbaar in een 600 kg (1-fase) en
800 kg (3-fase) uitvoering.
Door zijn geavanceerde techniek (zoals een kabel-omloopschijf)
en hoogwaardige materialen (o.a. samoerai-steel) is de takel van
zeer hoge kwaliteit, lange levensduur en uitzonderlijk eenvoudig
in onderhoud. Door het geringe aantal onderdelen van zeer hoge
kwaliteit kan het jaarlijks onderhoud binnen 45 minuten eenvoudig
worden uitgevoerd. Door het perfecte koelsysteem van de takel
is een hoge snelheid veilig realiseerbaar: 200m non-stop. Ook bij
het design van de takel heeft men veel aandacht besteed aan
ergonomische vormgeving en stabiliteit waardoor de takel niet kan
omvallen of kantelen en bovendien eenvoudig is te hanteren door
middel van twee robuuste handgrepen.
Altrex vermarkt wereldwijd haar Modulair Hangbrugsysteem en
is daarmee bijvoorbeeld al jarenlang marktleider in de Verenigde
Staten.
Het Japanse bedrijf Nihon Bisoh is één van de grootste
verhuurbedrijven in de wereld en al jarenlang een gewaardeerde
klant van Altrex voor het Modulair Hangbrugsysteem (MHB). Nihon
Bisoh heeft zelf een vloot met meer dan 10.000 takels en heeft de
nieuwe Bisomac 210 dan ook ontwikkeld vanuit de praktijk.
Altrex BV
T. 038 – 455 77 00
I. www.altrex.nl

Skyworks gaat terug naar school
Voor schildersbedrijf Soetembroek te Nootdorp heeft
Skyworks een bijzonder project uitgevoerd. Bij het
st. Stanislas College in Delft heeft Skyworks boven
een waterpartij van meer dan 40 meter breed een
loopbordes gemonteerd aan de gevel.
Zowel de schilder als de glazenwasser had op deze
locatie veel moeite met de bereikbaarheid. Een
hoogwerker was namelijk ook geen oplossing door de
aanwezigheid van veel begroeiing. Door de moeilijke
bereikbaarheid van dit gedeelte van de gevel kon hier
de afgelopen negen jaar geen onderhoud plaatsvinden.
Skyworks had uiteindelijk de oplossing door hier een
bordes te monteren, waarop een steiger is geplaatst.
Het bordes is met muurplaten en sleuven aan de
gevel bevestigd. De muurplaten hangen aan speciale
nokken die zijn vastgemaakt met injectiemortel en
draadeinden.

Om het loopbordes te monteren aan de gevel is gebruikt
van een speciaal ponton. De kunststof drijvers van 50 x
50 cm kunnen aan elkaar worden gekoppeld waardoor
een volledig ponton ontstaat.
Om in de toekomst onderhoud te kunnen blijven
plegen is de gehele constructie, op verzoek van de
schooldirectie, volledig demontabel. De muurplaten en
de steiger kunnen snel en makkelijk uit de gevel worden
gehaald en weer worden teruggeplaatst. De school hoeft
dankzij Skyworks dus niet weer negen jaar te wachten
op het volgende onderhoud.
Skyworks BV
T. 010 – 514 00 50
I. www.skyworks.nl
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XXL rolsteiger half jaar na introductie al groot succes
Een half jaar na de introductie van de XXL steiger blijkt deze
extra brede rolsteiger een groot succes onder de klanten van
APW. Vooral het gebruiksgemak en het feit dat de XXL steiger
bijna dezelfde prijs heeft als de normale maat steiger geeft
de doorslag.
APW heeft de XXL steiger in februari op de Bouwbeurs
geïntroduceerd en is daarna gestart met het aanbieden van de
XXL steiger naast de reguliere rolsteigers. Ook klanten die een
offerte voor een normale steiger aanvroegen kregen de XXL er
naast aangeboden.
Omdat de XXL steiger ruimte genoeg biedt voor de platforms
en diagonale schoren naast elkaar, hoeven er geen schoren
meer verwijderd of verplaatst te worden als de platforms op
een andere werkhoogte geplaatst moeten worden. Zeker nu de Arbeidsinspectie bevestigd heeft dat een werkvloer
altijd volledig dicht moet liggen, voldoet deze steiger altijd aan de wettelijke eisen. Daarnaast hebben voor de XXL
steigers bijna dezelfde prijs als de reguliere steigers. Voor de prijs hoeft men het daarom ook niet te laten.
In dit eerste half jaar is gebleken dat veel mensen de XXL steiger zien zitten.
Met name de klanten die normaal voor een smalle rolsteiger zouden kiezen,
nemen nu de XXL steiger van 90 cm breed. Als klanten eenmaal de XXL
steiger in gebruik hebben is een veel gehoorde uitspraak; “Waarom hebben
ze dit niet eerder bedacht?” APW ziet de XXL steiger als de steiger van de
toekomst, hij zal dan ook steeds vaker in het straatbeeld verschijnen.
Aluminium Producten Wormer BV
T. 075 – 640 35 63
I. www.apw.nl

Artros biedt totaaloplossing bij aanpak ziekteverzuim
Artros is specialist in ergonomie en fysieke belastingen.
Het bedrijf biedt trainingen en begeleidt werknemers
door ze kennis, bewustzijn en handvatten te bieden
voor een verantwoorde belasting en belastbaarheid.
Hiermee is een daling van 50% in het ziekteverzuim
mogelijk, meent Artros. In de trainingen, interventies
en begeleidingen van Artros krijgen werknemers
alle mogelijkheden aangereikt om het lichaam qua,
belasting, kracht, uithoudingsvermogen en ﬂexibiliteit
zodanig te onderhouden en op te trainen, dat het
werk met plezier en zonder klachten van overbelasting
uitgevoerd kan worden. Afgelopen jaar heeft Artros vele
cursussen verzorgd bij verschillende werkgevers door
heel Nederland.
Een voorbeeld hiervan is de Praktijktraining Fysieke
Belasting. Hierbij krijgen de cursisten inzicht in de
bouw en functie van het lichaam voor zover van belang
bij het voorkomen of verminderen van lichamelijke
klachten. Ook leren ze welke factoren de belasting
op het lichaam en de belastbaarheid van het lichaam
kunnen beïnvloeden. Tot slot worden de mogelijkheden
besproken om het eigen lichaam te behoeden voor letsel
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dat ontstaat door te grote en of statische belastingen.
Een ander voorbeeld is de praktijktraining Fysieke
belasting met hulpmiddelen.
In deze trainingen wordt ingegaan op de bedrijfseigen
hulpmiddelen en hoe deze hulpmiddelen verantwoord
gebruikt dienen te worden. Bij het gebruik van
hulpmiddelen speelt de energetische belasting
een belangrijke rol. Daarnaast biedt Artros
combinatietrainingen gericht op lifestyle en gezondheid.

Snelservice
Wanneer werknemers, die al een preventieve training
gevolgd hebben, toch (dreigen) uit (te) vallen vanwege
fysieke overbelasting, biedt Artros Snelservice
(Bouwradius EHBB) aan. Een van de kernpunten van de
Wet Verbetering Poortwachter is sneller en effectiever
handelen ten einde langdurig ziekteverzuim te
bekorten, Artros helpt daarbij.
Artros BV
T. 0575 43 11 41
I. www.artros.nl
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ASC-Group breidt ﬂink uit voor de toekomst
De ASC-Group – waar APW Zuid en Van den Heuvel Alu Products vallen – staat aan de vooravond van een ﬂinke
uitbreiding van de faciliteiten. Binnen twee maanden zal een nieuwe fabriek van 1600 m2 toegevoegd worden aan
de bestaande fabriekshal en magazijn van in totaal 2900 m2. Daarmee komt de totale omvang uit op 4500 m2. Op
het industrieterrein Attelaken in Etten-Leur zal de fabrikant en leverancier van klimmaterialen niet snel over het
hoofd gezien worden.
Volgens CEO Jeroen van den Heuvel groeit het bedrijf in deze crisistijd uit zijn voegen. “Daarom heb ik het ook
liever over een renovatieperiode, waarbij het kaf van het koren gescheiden wordt.” De opening van het nieuwe
pand (met eigen test- en keuringafdelingen) zal medio december 2009 geopend worden. Wij houden u hierover op
de hoogte.
Er is in korte tijd veel gebeurd bij ASC. “Afgelopen
jaar was een ongekend topjaar,” memoreert Van den
Heuvel. “We hebben nog nooit zulke cijfers en aantallen
behaald als in 2008. En met het slechte nieuws van 2009
in het vooruitzicht, hebben vooruit geregeerd en een
professionaliseringsslag doorgevoerd. Hans van der Ploeg
werd toegevoegd aan de directie. Hij kreeg zijn handen
vol aan het aansturen van extra productiemedewerkers
en aan de dagelijks leiding. Daarnaast is Ton Teel
aangesteld voor de begeleiding van de dealers op het
gebied van technische ondersteuning. Ik stond voor de
keus van kleiner worden of zelfstandig doorgroeien.
Na een paar slapeloze nachten, hebben we kozen voor
dat laatste. Ons nieuwe pand, met eigen test- en
keuringafdelingen, zal medio december 2009 geopend
worden.“
De ASC Group is al jaren promotor en de grote drijfkracht achter het merk APW. De vrienden en collega’s Nico Saft
en Jeroen van den Heuvel zetten zich hier al sinds 1996 voorin. Van den Heuvel: “Ik heb veel aan Nico te danken
en veel van hem mogen leren, samen hebben we een mooie en spannende tijd mee mogen maken en hebben
samen heel de wereld al gezien. Iets wat ze ons mooi niet meer afnemen…. Een tijdje geleden gaf Nico aan om
gezondheidsredenen te moeten stoppen met zijn functie. Dit heeft tot veel speculaties en roddels geleid, maar
daar blijven we heel nuchter over. Het merk APW blijft staan als een huis zoals altijd. Niemand hoeft zich druk te
maken over de toekomst en kwaliteit, die zal blijven zoals die altijd is geweest.”
Alle APW dealers kunnen rekenen op ondersteuning door
de ASC Group. Directeur Hans van der Ploeg: “ Wat de
dealers en gebruikers al jaren gewend zijn van ASC-vd
Heuvel is de professionaliteit van de groep. Vooral de
dealerondersteuning zullen wij versterken en uitbreiden.
Juist waar wij als ASC Group voor vechten is een streng
dealer beleid met uitsluitend kwaliteitsproducten ( o.a.
APW, DAS, Telestep enz.). Wij waken ervoor dat wij
uitsluitend via de dealers verkopen. De extra uitbreiding
in mensen en bedrijfsoppervlakte zal onze gunstige prijskwaliteitverhouding alleen maar versterken. Kortom, wij
zijn helemaal klaar voor de toekomst.”
ASC Group BV / APW Zuid
T. 076-5413019
I. www.asc-bv.nl
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Nieuwe Layher voetgangersbrug
Sinds enige tijd brengt Layher een nieuwe voetgangersbrug
die met vakwerkspanten in combinatie met Allround wordt
opgebouwd op de markt.
Deze voetgangersbrug heeft een groot toepassingsgebied.
We kunnen hierbij denken aan evenementen waarbij
publiek over openbare weg heen moet. Overbruggingen
bij bouwwerken. Tijdelijke toegangen bij openbare
gebouwen en stations. Er kan eenvoudig een combinatie
gemaakt worden met de Layher publieksvriendelijke
trappen om zodoende elk niveauverschil te kunnen
overbruggen. Een van de grote voordelen is dat de nieuwe
vakwerkelementen eenvoudig zijn te combineren met
het Allround systeem. Men kan de vloer uitrusten met
stalen- of met de Event vlonders. De maatvoering is zowel
in 2,07 m als in 2,57 m te realiseren. Tevens bestaat de
mogelijkheid om de zijden van de brug te voorzien van
afscherming d.m.v. het Protect systeem. Dit geldt niet alleen voor de wanden maar ook voor het dak zijn goede
oplossingen voorhanden. Montage van de brug kan op de grond plaatsvinden, dit heeft als voordeel dat ter plaatse
het geheel snel en eenvoudig gemonteerd kan worden met behulp van een kraan. Zeker met de toepassingen die
over de openbare weg of op drukke locaties geplaatst moeten worden levert dit een groot voordeel op.
Nog even de voordelen op een rijtje:
- Zeer hoge draagvermogens
- Uitwisselbaar met het Allround systeem
- Flexibel met maatvoering van 2,07 en 2,57 m
- Eenvoudige bout en moer verbindingen
- Bruggen tot vrije overspanningen van 25 meter
- De mogelijkheid om te bekleden met het Protect systeem
- Voormontage op de grond is mogelijk, snelle montage ter plekke.
- Te gebruiken in combinatie met Layher zware ondersteuningstorens
- Uit te voeren met stalen vlonders of Event vloeren
Layher BV
T. 0162-586800
I. www.layher.nl

Geen pijnlijke schouders meer met schouderbeschermer
Steigerbouwers verplaatsen handmatig iedere dag bijna 5.000 tot
15.000 kilogram aan materiaal, het meeste daarvan op de schouder.
Het tillen van materiaal op de schouder kan tot gezondheidsklachten
leiden. Het gaat daarbij om zenuwbeschadigingen, slijtage aan het
schoudergewricht, peesontstekingen en inklemming van pezen in
de schouder. Epimeter BV heeft daarom een schouderbeschermer
ontwikkeld (zie foto).Hiermee wordt de druk van de last over een
groter oppervlak verdeeld.
In samenwerking met het Erasmus MC Rotterdam is het getest bij twee
groepen steigerbouwers zowel in Nederland als in België. Een groep
van 18 steigerbouwers met zowel schouder- als rugklachten is gevolgd.
Na drie maanden daalde het percentage schouderklachten met 30% en
het percentage rugklachten zelfs met 40%. Voor meer informatie zie
www.epimeter.nl
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Donateurs / Leden

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

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

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

TACKnowledge
MOORDRECHT
+31 (0)182 51 72 36
www.tacknowledge.nl

Artros BV
WARNSVELD
+31 (0)575 43 11 41
www.artros.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

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

Bouwradius Training & Advies BV
ZOETERMEER
+31 (0)79 368 58 00
www.bouwradius.nl

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

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

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

Degraform Bekistingen en
Steigers BV
RAAMSDONKSVEER
+31 (0)162 51 21 52
www.degraform.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIS Industrial Services BV
ZWARTEWAAL
+31 (0)181 66 73 00
www.bis-is.com

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

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

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

Steigerbouw Van der Panne
Rotterdam BV
ROTTERDAM
+31 (0)10 419 91 55
www.panne.nl

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

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

Custers Hydraulica BV
VENRAY
+31 (0)478 55 30 00
www.custers.nl

Konosch Nederland BV
HASSELT (NL)
+31 (0)38 477 3 111
www.konosch.nl

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

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

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

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

Rotterdams Steigerbouw Bedrijf Tractel Benelux BV
Rotterdam
BREDA
+31 (0)10- 478 13 13
+31 (0)76 543 51 35
www.rsb-steigerbouw.nl
www.tractel.com
Safe BV / Safe Montage BV
BEEK EN DONK
+31 (0)492 38 66 38
www.safe-bekisting.nl

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

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

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

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

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

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

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



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……”.

AANTAL

Aantal exemplaren

LEDEN/

NIET-LEDEN*

DONATEURS*

Naam
Bedrijf
Adres
Postcode

1

€ 60,-

€ 70,-

100

€ 55,-

€ 60,-

250

€ 51,-

€ 55,-

500

€ 48,-

€ 51,-

1000

€ 45,-

€ 48,-

* prijs per stuk en exclusief BTW en verzendkosten

Plaats

Stuur uw ingevulde formulier naar:

Telefoon
E-mail
Lid VSB/Komat

Hoe komt u in het bezit van het handboek en krijgt u
toegang tot de website?

Ja / Nee

Beta Media Groep
Veursestraatweg 104
2265 CG Leidschendam – Voorburg

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 Betonbekistingbedrijven
(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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Secretariaat VSB
Postbus 190
2700 AD ZOETERMEER
Tel.: (079) 353 12 57
Fax: (079) 353 13 65
E-mail: vsb@fme.nl of
info@vsb-online.nl
Website: www.vsb-online.nl
Ing. P.J.H.M. Hecker
mevr. I. Roos
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