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VSB-Forumdiscussie:

Toezicht en bewustzijn  
bepalend voor veiligheid

VSB-Forumdiscussie
De VSB-Forumdiscussie is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Door hun jarenlange erva-
ring 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 gebrui-
kers de revue. De VSB-Forumdiscussie wordt 4 maal per jaar georganiseerd, waarbij actuele of relevante onderwerpen centraal staan. De bij-
eenkomsten staan onder leiding van Frank de Groot, hoofdredacteur van BouwTotaal en vinden plaats onder auspiciën van de PR-commissie 
van de VSB.

Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over ́ Beschermen tegen vallen van hoogté  waren Ton van den Goorbergh van Van Thiel United (Beek 
en Donk), Peter van den Berg van BIS Industrial Services (Zwartewaal), Jacob Plantinga van Rojo Steigerbouw (Delft), Sepp Vedral van Skyworks 
(Berkel en Rodenrijs), Maarten Hogervorst van Altrex (Zwolle) en Gijs Buijs van Travhydro Nederland (Rotterdam).

Tekst: Martin Franke

Wie de ontwikkelingen volgt, zal al snel beseffen dat het vallen van hoogte 
veelvuldig in het nieuws is. In de meeste gevallen gaat het daarbij om ongeval-
len in de gebruikersfase. Bescherming hiertegen is het thema van tal van cam-
pagnes. Maar met campagnes alleen ben je er niet. Betrokkenheid van werk-
gevers, werknemers en de overheid is nodig om tot verbetering te komen. Hoe 
die verbetering kan worden bereikt, kwam aan de orde tijdens de VSB forum-
discussie over bescherming tegen vallen van hoogte. Daarbij passeerde een 
groot aantal ontwikkelingen de revue en werden tips gegeven voor een hoger 
veiligheidsniveau.

Uit tal van onderzoeken blijkt dat het vallen 
van hoogte nog steeds één van de hoofdoor-
zaken is van ongevallen in de bouw. Volgens 

onderzoek van de Arbeidsinspectie steekt de 
bouw qua ongevallen met kop en schouders 
boven de andere sectoren uit. Ongevallen ko-

men 3,6 keer vaker voor dan gemiddeld. Al-
hoewel bij het bouwen van stalen steigers en 
aluminium rolsteigers de hoogste veiligheids-
normen in acht worden genomen, vinden on-
gelukken meestal plaats door ondeskundig ge-
bruik van de steigers. De branche doet wel veel 
aan voorlichting, maar in de praktijk gebeuren 
nog te veel ongevallen, aldus Arbeidsinspec-
tie. Is de bouw daadwerkelijk zo onveilig? Gijs 
Buijs van Travhydro Nederland: ‘De cijfers ma-
ken inderdaad duidelijk dat er iets aan de hand 
is in de bouw. Het bouwproces is echter zoda-
nig georganiseerd dat problemen onvermijde-
lijk zijn. Er wordt heel veel tijd gestoken in de 
voorbereidingen op het bouwproces, inclusief 
vergunningen, procedures, e.d. Toch moet een 
complex bouwwerk meestal in no-time worden 
gerealiseerd. De bouwtijd is vaak té kort, er 
moet te veel worden geïmproviseerd in plaats 
van georganiseerd en dat gaat onder meer 
ten koste van de veiligheid. In de industrie is 
dat anders; daar is de organisatiegraag vele 
malen hoger.’ Sepp Vedral van Skyworks: ‘De 
bouw combineert bovendien een groot aantal 
verschillende werkzaamheden, waardoor uit-
eenlopende vaklieden gebruik maken van het-
zelfde arbeidsmiddel. Ook daarmee wordt de 
kans op ongevallen vergroot.’ 

Daar ligt volgens velen ook een groot verschil 
met de industrie. Jacob Plantinga van Rojo Stei-
gerbouw: ‘In de bouw heb je zoveel verschillen-
de partijen dat veel gevaren min of meer in het 
bouwproces liggen opgesloten.’ Peter van den 
Berg van BIS Industrial Services nuanceert dat 
enigszins: ‘In de petrochemie worden tijdens 
grote maintenance stops enorme hoeveelhe-
den werk in korte tijd verzet. Op zulke momen-
ten is het niet ongewoon dat er 500 mensen in 

een fabriek op een of andere manier met on-
derhoud bezig zijn. Het risico van vallen is dan 
even groot. Verschil met de bouw is dat de stu-
ring in de petrochemie veel stringenter is en 
wordt gedaan door bedrijven die een veel ho-
ger veiligheidsbewustzijn hebben.’ Ton van de 
Goorbergh van Van Thiel United onderkent dat 
ook: ‘In de bouw zie je veel grotere wisselingen 
van personen. Hoe kan je onder dergelijke om-
standigheden de veiligheid van mensen garan-
deren?’ ‘Dat kan alleen goed door in de gebrui-
kersfase meer toezicht te houden’, aldus Jacob 
Plantinga. ‘De bouw kent op dit moment niet 
echt een toezichthouder. Veelal wordt het toe-
zichthoudende werk gedaan door een uitvoer-
der die het toch al enorm druk heeft. Eigenlijk 
zou er één persoon op de bouwplaats moeten 
zijn die zich alleen bezig houdt met toezicht 
op veiligheid.’ Zo beschouwd, lijkt het alsof er 
een enorme inhaalrace nodig is om de bouw 
veiliger te maken. Terecht? Jacob Plantinga: 
‘De bouw heeft de afgelopen 15 jaar natuur-
lijk wel al een gigantische sprong voorwaarts 
gemaakt. Betere regelgeving, certificering van 
bedrijven, waarborgregelingen, activiteiten van 
brancheorganisatie, zoals de VSB, en een ver-
anderende mentaliteit hebben daaraan bijge-
dragen. Maar er blijft nog het nodige te doen.’

Handboek Richtlijn Steigers basis 
voor arbocatalogi
Een goede mogelijkheid om zaken te rege-
len, bieden de arbocatalogi. In 2010 moet 
de branche hierin zelf invulling geven aan de 
veiligheidseisen. Werkgevers en werknemers 
maken daarbij samen afspraken over de wij-
ze waarop zij aan de door de overheid gestel-
de voorschriften willen voldoen. Is de bran-
che inmiddels actief op dit gebied? Over de 
stalen steigers vertelt Jacob Plantinga: ‘Door 
de VSB en Bouwend Nederland wordt enorm 
hard gewerkt aan de totstandkoming van het 
Handboek Richtlijn Steigers. Hierin worden 
alle aspecten van stalen steigers behandeld. 
Naar onze mening kan deze één op één wor-
den overgenomen in arbocatalogi.’ Ton van de 
Goorbergh vult aan: ‘In het handboek wordt 
rekening gehouden met rekenmethoden die 
specifiek voor Nederland zijn. Op basis hier-
van zijn rekenregels samengesteld die met alle 
betrokken partijen zijn afgestemd.’ Het belang 
van een snelle totstandkoming van de Richtlijn 
Steigers wordt nog eens door Gijs Buijs onder-
streept: ‘Vanuit de gespecialiseerde aanneme-
rij (CONGA) worden ook initiatieven ontplooid 
om tot een arbocatalogus voor de bouw te ko-
men. Ongetwijfeld is die ontwikkeling ook bij 
andere sectoren, zoals de industrie, gaande. 
De angst bestaat dat in die verschillende ca-
talogi de steiger wordt meegenomen. Als dat 
in verschillende catalogi wordt gedaan, is de 
kans groot dat er uiteenlopende interpretaties 
ontstaan.’

Leidraad Veilig werken op hoogte
Voor wat de rolsteigers betreft wordt samen-
werking gezocht bij Arbouw. Maarten Hoger-
vorst: ‘Daarnaast is er natuurlijk de Leidraad 

Peter van den Berg van BIS Industrial Services: ‘Sinds het begin van dit jaar zijn onze mensen tijdens het 
werk dubbel aangelijnd. Op het moment namelijk dat de haak los wordt gemaakt om vervolgens ergens an-
ders aan te haken, is de steigerbouwer even niet aangehaakt en loopt hij dus het risico te vallen.’

Gijs Buijs van Travhydro Nederland: ‘De bouwtijd 
is vaak té kort, er moet te veel worden geïmprovi-
seerd in plaats van georganiseerd en dat gaat on-
der meer ten koste van de veiligheid.’
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Tips voor verbetering van de veiligheid
•  Zorg voor een goed toezicht op het juiste gebruik van arbeidsmiddelen.
•  Maak medewerkers bewust van hun eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid.
•  Zorg voor een goede werkvoorbereiding en coördinatie op de bouwplaats.
•  Vertrouw op een deskundig advies bij de keuze voor een type arbeidsmiddel.
•  Veiligheid is gebaat bij een goede samenwerking tussen alle partijen. 
•  Voorkom onnodige risico’s door onverantwoord en niet onderbouwd steigeronderdelen te 

mixen.

Veilig werken op hoogte. Deze leidraad is het 
resultaat van 4 jaar overleg in VNO-NCW ver-
band met het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, de Arbeidsinspectie en de 
sociale partners. De VSB is een belangrijke 
initiatiefnemer van de leidraad geweest. Naar 
onze mening kan een Arbocatalogus waarin 
het veilig werken op hoogte prominent aan de 
orde komt, prima worden gebaseerd op deze 
Leidraad. Per slot van rekening bestaat hier-
over al ruime consensus. Ik denk dat daar als 
branche ook een belangrijke taak ligt. Zorg dat 
je je zaken goed regelt, dan zijn anderen ook 
beter te overtuigen. De VSB heeft dat altijd ge-
daan.’ 

Mixen van steigeronderdelen
Steeds vaker laait de discussie op dat veilig 
werken op hoogte ook onlosmakelijk verbon-
den is met de vraag of steigeronderdelen wel 
of niet worden gemixt. Voor het verantwoord 
mixen van steigeronderdelen is altijd een be-
rekening volgens de geldende normen vereist. 
Hoe denken de forumdeelnemers over het 
mixen?  Sepp Vedral: ‘Ik ben er niet per defini-
tie tegen maar het is raadzaam om het niet te 
doen. Mixen is veelal praktisch mogelijk, maar 

niet iedereen beseft dat het mixen ook conse-
quenties heeft voor de stabiliteit en veiligheid 
van de constructie.’ Maarten Hogervorst is er 
eveneens geen voorstander van: ‘De markt 
waarin wij actief zijn ontwikkelt zich snel en 
vereist dat ook onze producten steeds worden 
aangepast. Alleen al om die reden is het mixen 
niet aan te raden. Het belemmert bovendien 
de ontwikkeling en dat moet je als leverancier 
proberen te voorkomen.’ Over de stalen steiger 
merkt Jacob Plantinga op: ‘Mixen met goede 
producten kan in principe geen kwaad. Maar 
de gevolgen zijn niet te overzien als er ook 
maar één inferieur onderdeel op een essenti-
eel punt in de steigerconstructie zit. Tijdens de 
afgelopen Bauma kwam ik 37 kopieën van het 

ringsteigersysteem tegen. Bij de samenstelling 
van steigerconstructies worden echter bereke-
ningen uitgevoerd met rekenwaarden van de 
originele leverancier. Maar of de kopie uit Chi-
na aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet, valt 
te betwijfelen. Kortom, wij mixen niet.’ Ton van 
den Goorbergh vult aan: ‘En wat te denken van 
aansprakelijkheid. Met het mixen van steiger-
onderdelen wordt dat nagenoeg onmogelijk.’

Gelaagde veiligheidsstructuur
In de nieuwe arbostructuur wordt de invulling 
van het veiligheidsbeleid ‘gelaagd’ aangepakt. 
Gevaarlijke situaties zullen allereerst bij de 
bron moeten worden aangepakt. Als dat niet 
mogelijk is, dienen collectieve beschermings-
maatregelen te worden genomen. Waar dat 
niet kan, moeten persoonlijke beschermings-
middelen worden verstrekt. Hoe wordt tegen 
deze ‘drietrapsraket’ aangekeken. Wat moet 
bijvoorbeeld worden gedaan om gevaarlijke si-
tuaties bij de bron aan te pakken? Sepp Vedral: 
‘Al bij het ontwerp van een gebouw kan met ge-
vaarlijke situaties rekening worden gehouden. 
Je ziet dat de gebouwontwerpen steeds exoti-
scher worden en daarmee voor het uitvoeren 
van onderhoud ook moeilijker bereikbaar zijn.’ 
Die ervaring wordt door Ton van den Goorbergh 
gedeeld: ‘Er wordt inderdaad onvoldoende re-
kening gehouden met onderhoud. Daar ligt 
een belangrijke taak voor de architect die lang 
niet in alle gevallen goed wordt opgepakt.’ Voor 
de industrie geldt eigenlijk hetzelfde. Peter van 
den Berg: ‘Een industrieel bouwproject moet 
binnen strakke budgetkaders worden uitge-
voerd. Aandacht voor onderhoud komt pas in 
een volgende fase aan de orde. Het gevolg is 
dat er steeds meer steigermateriaal nodig is 
tijdens stops voor onderhoud.’ Maarten Hoger-
vorst ziet daar eveneens mogelijkheden liggen: 
‘Afhankelijk van het soort onderhoud zal er een 
bepaald arbeidsmiddel worden gekozen. Voor 
situaties waarin een standaardproduct geen 
oplossing biedt, kan worden gekozen voor een 
speciale uitvoering ervan. Expertise en innova-
tie worden daarbij gecombineerd tot een bij-
zondere oplossing. Een veilige oplossing want 
er is lang en goed over nagedacht.’ Die ontwik-
keling wordt ook door Sepp Vedral ervaren: 
‘Vanuit die maatwerkoplossingen ontstaan 
vervolgens weer nieuwe typen steigers. Feite-
lijk vormen de specials zo een bron van ver-
nieuwing.’ 

Collectieve veiligheidsmaatregelen
Waar ingrepen bij de bron niet mogelijk zijn, 
zal een beroep worden gedaan op collectie-
ve maatregelen, zoals verankeringen en leu-
ningen. Jacob Plantinga: ‘Opdrachtgevers wil-
len zo min mogelijk gaten in hun buitenblad 
waardoor het verankeren van de steiger las-
tiger wordt. Bovendien worden de construc-
ties zelf ook complexer. Een beukmaat van 9 
meter in combinatie met gevelvullende ele-
menten maakt het verankeren erg lastig. Het 
zou goed zijn wanneer bij het ontwerp van ge-
bouwen al rekening wordt gehouden met de 
mogelijkheid om verankeringspunten aan te 
brengen.’ Wordt op een zelfde manier met leu-
ningen omgegaan? Peter van den Berg: ‘Zelfs 
in de petrochemie komt het voor dat leuningen 

worden weggehaald. Een gebruiker haalt even 
de leuning weg om beter uit de voeten te kun-
nen, maar vergeet de leuning vervolgens terug 
te zetten. Zo ontstaan gevaarlijke situaties die 
eigenlijk onnodig zijn.’ Daar ziet Jacob Plantin-
ga weer een rol voor de toezichthouder: ‘Ook 
voor dit soort situaties is toezicht noodzakelijk. 
In de steigerbouwfase is voor ons alles nog 
wel goed controleerbaar. Problemen ontstaan 
wanneer de gebruiker de steiger overbelast 
of aan de binnenkant van de steiger planken 
of zelfs verankeringen weghaalt. Toezicht om 
dat te voorkomen, is zeker in de gebruiksfase, 
geen overbodige luxe.’

Verantwoordelijkheid gebruiker
Daarmee komt feitelijk ook de eigen verant-
woordelijkheid van de gebruiker aan de orde. 
Het ondoordacht omgaan daarmee komt dui-
delijk tot uiting bij overbelasting van de stei-
ger. Ton van den Goorbergh: ‘Recent bezocht 
ik een project met een steigerconstructie van 
meer dan 60 meter hoog. Over 15 verdiepin-
gen had men voorgeopperd. Dat brengt een 
enorme overbelasting en daarmee een gigan-
tisch risico met zich mee. Een risico dat boven-
dien te voorkomen is wanneer men zich beter 
bewust is van de eigen verantwoordelijkheid.’ 

Over het gebruik van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen -de laatste laag in het veilig-
heidsmodel- wordt gevarieerd gedacht. Peter 
van den Berg: ‘Sinds het begin van dit jaar zijn 
onze mensen tijdens het werk dubbel aange-
lijnd.’ Hierbij wordt gewerkt met twee lijnen, 
waarvan één is aangehaakt en de tweede 
wordt gebruikt tijdens het overpakken. ‘Er zijn 
opdrachtgevers in de industrie die dat voor-
schrijven en als BIS hebben wij dat ook ver-
taald naar de bouwlocatie. Alleen op een vol-
ledig dichte vloer met leuningen hoeft een 
steigerbouwer niet te zijn aangehaakt. Tijdens 
het bouwen en op onvolledige vloeren is dat 
wel verplicht. In zo’n situatie doet zich bij het 
gebruik van één lijn tijdens het verplaatsen een 
probleem voor. Op het moment dat de haak los 
wordt gemaakt om vervolgens ergens anders 
aan te haken, is de steigerbouwer even niet 
aangehaakt en loopt hij dus het risico te val-
len. Dat risico wordt met het dubbel aanlijnen 
geëlimineerd.’ Gijs Buijs nuanceert de nood-
zaak hiervan: ‘Ik denk dat veel van je manier 
van bouwen afhangt. Als je de collectieve voor-
zieningen, dubbele leuningen en de volle vloer 
gelijk meeneemt in je montage heb je aan één 
lijn voldoende en is de tweede lijn niet nodig.’ 
Maarten Hogervorst ziet liever het product als 

oplossing: ‘Er is een duidelijke trend naar de 
ontwikkeling van producten met geïntegreer-
de veiligheidssystemen. Veiligheid ligt daarbij 
‘ingebakken’ in het product.’ Ton van de Goor-
bergh: ‘Tijdelijke leuningen en schuifleuningen 
zijn daar een goed voorbeeld van. Deze collec-
tieve beschermingsmiddelen worden in landen 
om ons heen al veel gebruikt. Het is goed om 
die ontwikkelingen ook te volgen.’ Sepp Vedral: 
‘Ik denk dat bewustwording een van de belang-
rijkste methode is voor persoonlijke bescher-

ming. Mensen moeten weten waar ze mee be-
zig zijn en welk risico bepaalde situaties met 
zich meebrengen. Dat kan alleen door regel-
matig te herhalen hoe veilig kan worden ge-
bouwd en hoe arbeidsmiddelen veilig kunnen 
worden gebruikt.’ 

VSB
Postbus 190 , 2700 AD Zoetermeer 
Telefoon: 079 - 35 31 266 
Email: vsb@fme.nl; website: http://www.vsb-
online.nl

Ton van den Goorbergh van Van Thiel United: ‘In de 
bouw zie je een grote wisseling van personen. Hoe 
kan je onder dergelijke omstandigheden de veilig-
heid van mensen garanderen?’

Maarten Hogervorst van Altrex: ‘Naar onze mening kan een Arbocatalogus waarin het veilig werken op 
hoogte prominent aan de orde komt, prima worden gebaseerd op de Leidraad Veilig werken op hoogte.’

Jacob Plantinga van Rojo Steigerbouw: ‘Eigenlijk zou er één persoon op de bouwplaats moeten zijn – een 
toezichthouder -  die zich alleen bezig houdt met toezicht op veiligheid.’

Sepp Vedral van Skyworks: ‘Ik ben per definitie niet 
tegen het mixen van steigers, maar het is raad-
zaam om het niet te doen. Mixen is veelal praktisch 
mogelijk, maar niet iedereen beseft dat het mixen 
ook consequenties heeft voor de stabiliteit en vei-
ligheid van de constructie.’
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Veiligheid gebaat bij meer dan  alleen PBM’s
VSB Forumdiscussie Persoonlijke beschermingsmiddelen

Door: Martin Franke

De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Dit doet hij door risico’s zo veel mogelijk bij de bron te 
bestrijden en door technische of organisatorische collectieve veiligheidsmaatregelen te treffen. Zijn deze maatrege-
len niet voldoende, dan mag de werkgever overgaan tot het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
aan zijn werknemers. De Arbowet, het Arbobesluit en beleidsregels geven hiervoor de śpelregelś . Maar hoe loopt het 
met die regels in de praktijk en welke situaties zijn voor verbetering vatbaar? Deze en andere vragen kwamen aan de 
orde tijdens de VSB forumdiscussie over persoonlijke beschermingsmiddelen.

VSB-Forumdiscussie
De VSB-Forumdiscussie is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Door hun jarenlange erva-
ring 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 vier maal per jaar georganiseerd, waarbij actuele of relevante onderwerpen centraal staan. De bijeen-
komsten staan onder leiding van Frank de Groot, hoofdredacteur van BouwTotaal en vinden plaats onder auspiciën van de PR-commissie van 
de VSB.

Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over persoonlijke beschermingsmiddelen waren Bink van Reek van Rojo Steigerbouw (Delft), Matthijs 
Pitlo van Workx (Rotterdam), Sander Hegie van Argos Packaging (Honselersdijk), Hans Hofstra van BIS Industrial Services (Zwartewaal), Eef van 
der Kleij van Travhydro (Rotterdam), Arjan Jansen van Workx (Zwolle) en Colin Beekman van Skyworks (Berkel en Rodenrijs).

Hoe veilig is de bouw?
Recent presenteerde Arbouw de ‘Monitor Ar-
beidsongevallen in de bouw’, waarin de arbeids-
ongevallen in de bouw zijn geïnventariseerd en 
geanalyseerd. In 2006 zijn er ruim 2.360 man-
jaren verloren gegaan, hetgeen overeenkomt 
met een financiële schade van 150 miljoen 
euro. Van de ongevallen op de bouwplaats blijkt 
14,3 procent veroorzaakt door een val van een 
hoogte van minder dan 2,5 meter hoogte; 5,2 
procent door een val van meer dan 2,5 meter 
hoogte. Bij 10,7 procent van de ongevallen zijn 
mensen getroffen door een vallend voorwerp. 
Is de bouw daarmee eigenlijk wel veilig? Bink 
van Reek van Rojo Steigerbouw: ‘Alhoewel de 
cijfers misschien anders doen vermoeden, is 
het in principe wel veilig. In de voorbereiding 
besteden we erg veel tijd en aandacht aan het 
aspect veiligheid. Je merkt echter dat de druk 
steeds hoger wordt. Vergunningen komen vaak 
te laat af, terwijl een bouwwerk steeds sneller 
moet worden gerealiseerd. Dat gaat ten koste 
van de veiligheid.’ Eef van der Kleij van Travhy-
dro ervaart dezelfde druk in de industrie. ‘In de 
industrie is bovendien veel ad-hoc werk. Het 
moet snel, met korte voorbereidingstijd. Toch 
denk ik dat het niet slechter is dan voorgaande 
jaren.’ Hans Hofstra van BIS Industrial Servi-
ces vult aan: ‘Er is wel een duidelijk verschil in 
toezicht tussen het ‘buitenwerk’ en het werk 
in de industrie. Het werken in de industrie is 
zeer goed geregeld en het toezicht en de con-
trole zijn veel scherper dan bij het buitenwerk.’ 

schoold personeel en je bent dus al blij als er 
een goede metselaar op de steiger staat. Wan-
neer die iets minder veilig werkt, zal er minder 
snel worden ingegrepen. Het is niet terecht, 
maar wordt ingegeven door de praktijk. 
Lenen de toolboxmeetings zich voor het be-
wustmaken van personeel? Eef van der Kle-
ij: ‘Een toolboxmeeting is voor menigeen een 
hapklare verplichting. De deelnemers aan der-
gelijke meetings willen bovendien praktische 
informatie. De leidinggevenden die de toolbox-
meetings organiseren, zijn echter steeds hoger 
opgeleid, waardoor het verschil tussen theorie 
en praktijk groter lijkt te worden. Eigenlijk zou-
den de meetings naar aanleiding van inciden-
ten moeten plaatsvinden. Dat spreekt mensen 
aan.’ Colin Beekman beaamt dat. ‘Eventuele 

incidenten worden door ons geanalyseerd en 
gebruikt voor veiligheidsinstructies die de in-
put vormen voor toolboxmeetings. Dat spreekt 
tot de verbeelding van mensen.’ Hans Hofstra 
werkt al enigzins op die manier. ‘Binnen BIS 
Industrial Services wordt gewerkt met veilig-
heidsberichten. Die instructies worden bewust 
niet uitgedeeld op het werk, maar naar het pri-
vé-adres verzonden.’ Eef van de Kleij: ‘Je zou 
die eigenlijk naar de partner van de werknemer 
moeten sturen. Per slot van rekening gaat het 
ons er om dat de werknemer ’s avonds weer 
veilig thuiskomt.’

Invloed regelgeving
Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe Arbowet 
van kracht. Daarmee is ook de Europese Richt-
lijn Veilig werken op hoogte geïmplementeerd. 
Een andere ontwikkeling die momenteel volop 
in de belangstelling staat is de introductie van 
het Handboek Richtlijn Steigers. In hoeverre 
draagt deze regelgeving bij aan een veiliger 
omgeving? Hans Hofstra: ‘Het is niet zo dat 
met de komst van regels alles ineens is opge-
lost. Je krijgt in de praktijk bijvoorbeeld veel te-
gengas als je zegt dat iemand zich moet vast-
haken voor het werken op een hoogte van 2 
meter.’ In sommige situaties is het bovendien 
praktisch onmogelijk om alles te volgen. Eef 
van de Kleij: ‘In principe zou je altijd moeten 
vastlijnen aan een punt dat boven je ligt. Bij 
vrijstaande constructies in de industrie is dat 
praktisch niet realiseerbaar. Daar komt nog 
eens bij dat er bij nieuwbouw weinig rekening 
wordt gehouden met de opbouw van steigers. 
Alle punten die de opbouw makkelijker zouden 
moeten maken, worden in veel gevallen door 
bezuinigingen geschrapt. Wat men daarbij ver-
geet, is dat ze in een later stadium toch weer 
aangebracht moeten worden, en daarmee on-
nodig veel kosten veroorzaken.’ 
Dergelijke situaties vergen ook wat van het ei-
gen oplossingsvermogen. Bink van Reek: ‘Wij 
werken nu in bepaalde situaties met een lijn 

Om die reden houdt Travhydro de industrie- 
en bouwploegen zoveel mogelijk gescheiden. 
Eef van der Kleij: ‘Waar ze in de industrie alle-
maal met helm en bril op lopen, wordt dat op 
de bouwplaats nog wel eens vergeten. De con-
trole is daar minder en dan kunnen dergelijke 

situaties ontstaan.’ Toch is er ook buiten de in-
dustrie een ontwikkeling zichtbaar, aldus Mat-
thijs Pitlo van Workx: ‘Woningbouwverenigin-
gen vragen steeds vaker naar certificering van 
steigerbouwers. Dat betekent dat het veilig-
heidsbesef buiten de poorten van de industrie 
aan het toenemen is.’ Dat de praktijk daarbij 
weerbarstiger is dan de theorie wordt volgens 
Colin Beekman van Skyworks dagelijks bewe-
zen: ‘Schilderstellingen worden door ons vei-
lig opgebouwd en keurig afgeleverd. Het eer-
ste wat wordt gedaan na ingebruikname is het 
wegnemen van de onderdelen die het werk be-
moeilijken. Dat zijn echter wel de onderdelen 
die de veiligheid van de gebruiker moeten ga-
randeren.’ Bink van Reek: ‘Gebruikers zijn zich 
er vaak niet van bewust dat dergelijke aanpas-
singen afbreuk doen aan de veiligheid van de 
werkomgeving.’

Vergroten bewustwording
En zou dat bewustzijn kunnen worden ver-
groot? Matthijs Pitlo: ‘Het zou goed zijn als 
we elkaar meer op ieders verantwoordelijk-
heid wijzen. Door de VCA wordt er gelukkig ook 
meer over de eigen verantwoordelijkheid nage-
dacht.’ Eef van der Kleij: ‘Naast het vergroten 
van het verantwoordelijkheidsbesef moet wor-
den nagedacht over de manier waarop men 
bouwt. Door een slimme manier van opbouwen 
te bedenken, wordt de praktijk een stuk veili-
ger.’ Bink van Reek: ‘Het is vaak een moeilijke 
keuze. Er is in veel gevallen te weinig goed ge-

 Arjan Jansen, Workx: ‘Serieus omgaan met veilig-
heid op de bouwplaats bespaart kosten.’

Matthijs Pitlo, Workx: ‘Spreek elkaar aan op ieders 
verantwoordelijkheid voor veiligheid’.
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Veiligheid gebaat bij meer dan  alleen PBM’s
Tips
·  Comfort en werkbaarheid zijn bepalend 

voor het gebruik van PBM’s
·  Toezicht is noodzakelijk voor gebruik van 

PBM’s
·  Zorg voor toolboxmeetings met lessen uit 

de praktijk die mensen aanspreken
·  Zorg voor een goede controle op en nale-

ving van de ‘spelregels’ voor veiligheid
·  Neem het onderwerp veiligheid op in het 

bouwbestek. Daarmee worden alle partij-
en gedwongen om over hun rol na te den-
ken.

over de lengte van de steiger, zodat men zich 
daar aan vast kan lijnen.’ Arjan Jansen beaamt 
dat: ‘Het gaat eigenlijk niet zo zeer om het aan-
lijnen, alswel om de veiligheid. Die veiligheid is 
op een heleboel manier te bereiken. Slimmere 
werkmethoden zijn daar een goed voorbeeld 
van.’
In het kader van veiligheid wordt vaak gespro-
ken over dubbel aanlijnen of ‘always online’ dat 
in de industrie wordt gebruikt. Hoe werkt dat 
precies? Hans Hofstra van BIS Industrial Ser-
vice: ‘Always online is niet hetzelfde als dub-
bel aanlijnen. Het wil zeggen dat je altijd bent 
aangelijnd. Dus voordat de ene lijn losgaat, 
moet de volgende al zijn vastgezet. Je merkt 
dat oudere werknemers meer moeite hebben 
met deze nieuwe manier van werken. En dat 
ligt voor de hand: je moet je oude werkgewoon-
te overboord zetten en een nieuwe leren. We 
merken dat mensen die er vanaf het begin mee 
werken, geen problemen mee hebben.’ Eef van 
der Kleij: ‘Daar moet wel bij worden opgemerkt 
dat deze manier van werken voor productiever-
lies zorgt. Onze klanten zouden hiervoor een 
financiële bijdrage moeten geven.’

Veilig werken op rolsteiger
Alhoewel het aanlijnen met name betrekking 
heeft op het werken met stalen steigers, gel-
den natuurlijk ook veiligheidsmaatregelen voor 
het opbouwen van en werken met rolsteigers. 
Colin Beekman: ‘Binnen Skyworks hebben we 
een nieuwe opbouwmethode voor rolsteigers 
ontwikkeld, waardoor je eigenlijk steeds in een 
veilige omgeving werkt. Vanaf een hoogte van 
8 meter zijn verankeringen verplicht. Aanha-
ken aan rolsteigers die lager zijn dan 8 meter 
heeft uit praktisch oogpunt geen zin. Wie valt, 
krijgt in dat geval ook nog eens de steiger bo-
venop zich. Daarnaast gelden voor overkappin-
gen bijzondere eisen. Deze maken van de rol-

steiger immers een windvanger en het gebruik 
van verankeringen is dan ook verplicht.’ Arjan 
Jansen: ‘Ook hier draait het uiteindelijk maar 
om één ding: beseft de monteur waar hij mee 
bezig is en welke invloed zijn werkzaamheden 
hebben op de veiligheid van andere mensen.’ 

Comfort en werkbaarheid
Wie over persoonlijke beschermingsmidde-
len praat, heeft het al snel over comfort. Is 
dat mogelijk, comfortabel werken met PBM’s? 
Sander Hegie van Argos Packaging: ‘Het ge-
bruik van persoonlijke beschermingsmidde-
len is onlosmakelijk verbonden met het com-
fort ervan.’ Ook Eef van der Kleij ervaart dat 
zo: ‘Het is goed om veel aandacht te besteden 
aan comfort en werkbaarheid. Juist die twee 
begrippen zijn bepalend bij de vraag of iemand 
zijn persoonlijk beschermingsmiddel ook echt 
gebruikt.’ Sander Hegie: ‘Toch is men vaak 
geneigd om als eerste naar de kosten van de 
PBM’s te kijken. Dat is niet terecht, want com-
fort is bepalend voor de mate waarin het mid-
del wordt gebruikt.’
Zijn er op dit gebied nog nieuwe ontwikkelin-
gen te ontdekken? Hans Hofstra: ‘Wij werken 

momenteel aan de ontwikkeling van een oprol-
bare vallijn en een dubbele vallijn op één rol. 
Daarmee wordt de werkbaarheid weer verder 
vergroot.’ Ook bij Travhydro staan de ontwikke-
lingen niet stil. Eef van der Kleij: ‘In samenwer-
king met de Erasmus Universiteit Rotterdam 
ontwikkelen wij, samen met andere bedrijven, 
speciale schouderbeschermers, die worden 
vastgezet aan een chute-gordel.’

Rol opdrachtgevers
De veiligheid op en rond de steiger wordt niet 
alleen bepaald door de steigerbouwer. De ge-
bruiker en opdrachtgever hebben eveneens 
een verantwoordelijkheid als het om veiligheid 

gaat. Arjan Jansen: ‘Het grootste dilemma is 
het feit dat veiligheid niet in het bestek wordt 
beschreven. Opdrachtgevers hebben de nei-
ging om de invulling van de veiligheid aan de 
steigerbouwer over te laten. Daarbij wordt ech-
ter al snel vergeten dat er ook een zorgplicht 
bestaat. Wie niet voor een veilige werkomge-
ving zorgt, loopt het risico aansprakelijk te wor-
den gesteld bij ongevallen. Als je dat doortrekt 
naar onze branche, dan moet een steigermon-
teur zich terdege beseffen dat hij een zorgplicht 
heeft voor de gebruiker. Ik ben ervan overtuigd 
dat dat besef er is. Maar of dat ook het geval 

is bij opdrachtgevers? Wil je echt werk maken 
van veiligheid op de bouwplaats, dan moet je 
dat onderwerp opnemen in het bestek en zor-
gen voor onafhankelijke controleurs of veilig-

heidskundigen. Door serieus om te gaan met 
veiligheid op de bouwplaats bespaar je uitein-
delijk kosten.’
Aan die veiligheid wordt verder bijgedragen 
door te werken met controlelijsten. Colin Beek-
man: ‘Wij hanteren een controlelijst aan de 
hand waarvan we na oplevering alles doorne-
men. Het liefst doen we dat samen met de op-
drachtgever zodat hij ook akkoord kan geven.’ 
Bink van Reek: ‘Daar hoort eveneens een na-
controle bij. Na oplevering is het goed om tij-
dens de gebruiksfase een controle uit te voe-
ren. Daar zou de opdrachtgever in mee moeten 
denken. Wij hebben hier een speciaal formu-
lier voor ontwikkeld dat snel en eenvoudig kan 
worden ingevuld. Dat helpt.’ Volgens Eef van 
der Kleij is de industrie daar het beste bewijs: 
‘De regelmatige controles tijdens het werk zo-
als we die in de industrie kennen, zouden ook 
in de bouw op hun plaats zijn.’
En wat is de rol die de opdrachtgever daar bij 
zou moeten hebben? Bink van Reek: ‘Die zou 
in principe voor die controleur of inspecteur 
moeten zorgen. Eén van onze opdrachtgevers 
heeft zo’n toezichthouder opgeleid. Het na-
deel is echer dat deze meer bezig is met de 
papieren administratie dan met het daadwer-
kelijke toezichthouden.’ ‘Toch is er wel veel ver-

beterd’, aldus Arjan Jansen. ‘Meer er kan nog 
meer. De veiligheid wordt niet alleen verbeterd 
door toezichthouders maar bijvoorbeeld ook 
door instructeurs.’ Dat de werkelijkheid daar-
bij nog wel eens wil wringen met alle goede 
voornemens bewijst volgens Eef van der Kleij 
de dagelijkse praktijk: ‘Tegenwoordig beschikt 
iedereen wel over een basis-VCA opleiding. En 
terecht, want juist dat soort initiatieven stimu-
leert de veiligheid. De praktijk leert echter dat 
alles verandert op het moment dat een werk 
onder tijdsdruk komt te staan. Dan staat op-
eens een hele groep ongecertificeerde mede-
werkers klaar die bij moeten springen om de 
klus te klaren.’ Kortom, er is nog altijd ruimte 
voor verbetering. Minder tijdsdruk en een goe-
de planning kunnen daarbij al helpen.

VSB
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer 
Telefoon: 079 - 35 31 266 
Email: vsb@fme.nl;  
website: http://www.vsb-online.nl

 Sander Hegie, Argos Packaging: ‘Comfort en werkbaarheid bepalend voor gebruik PBM’.

Bink van Reek, Rojo Steigerbouw: ‘Onnodige veiligheidsrisico’s door gebruikers die hun steiger zelf aanpas-
sen’.

Hans Hofstra, BIS Industrial Services: ‘Veiligheids-
instructies bewust naar huisadres om breed draag-
vlak voor veiligheid te krijgen’.

Eef van der Kleij, Travhydro: ‘Slimme manier van opbouwen verhoogt veiligheid’.

Colin Beekman, Skyworks: ‘Controlelijst dwingt 
leverancier en opdrachtgever na te denken over 
veiligheid’.
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Dagelijks worden in de bouw- en GWW-sector betonbekistingen en ondersteuningsconstructies ingezet. De producten 
en systemen zijn bekend, maar de kennis van het bouwproces waar de leveranciers over beschikken, wordt nog te wei-
nig benut. Juist die expertise is een ideale voedingsbodem voor optimalisering van het bouwproces. Hoe die know-how 
beter kan worden benut en welke ontwikkelingen er momenteel plaatsvinden, werd besproken tijdens de VSB forumdis-
cussie betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. 

VSB-Forumdiscussie
De VSB-Forumdiscussie is een initiatief van 
de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Be-
tonbekistingbedrijven (VSB). Door hun jaren-
lange ervaring beschikken de VSB-leden over 
een onschatbare hoeveelheid kennis en des-
kundigheid. 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 vier maal per jaar ge-
organiseerd, waarbij actuele of relevante on-

VSB-Forumdiscussie Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies 

Kennis leveranciers moet 
meer benut worden
Door: Martin Franke 

Ongevallen in de bouw zijn velen een doorn in 
het oog. Toch gebeuren er dagelijks nog on-
gelukken. Reden te meer om op alle niveaus 
aandacht te geven aan veiligheid en toezicht te 
houden op de naleving van geldende normen 
en wet- en regelgeving. Hoe is de veiligheid 
voor het werken op en rond bekistingen gere-
geld? Jos Hendriks van Miver Bekistingstech-
niek: ‘De normen voor betonbekistingen gaan 
alleen over de te leveren oppervlaktekwaliteit. 
Ten aanzien van de veiligheid moeten we ons 
houden aan de regels en richtlijnen uit de ar-
bowetgeving. Dat heeft in de praktijk tot gevolg 
dat veiligheidsvoorzieningen en andere zaken 
die niet strikt noodzakelijk zijn, al snel komen 
te vervallen. Kostenbesparingen vormen in 
dergelijke gevallen vaak de drijfveer.’ 
Martin Radder van Matemco Hulpconstruc-
ties ziet daar een taak weggelegd voor be-
drijven of zelfs de overheid: ‘Waar het eigen-
lijk aan ontbreekt is handhaving en controle. 
In alle projecten wordt wel aandacht besteed 
aan het aspect veiligheid, maar wordt het ook 
daadwerkelijk toegepast? In veel gevallen niet. 
Daar zou absoluut strenger op moeten worden 
toegezien.’ Volgens Ger van der Ent van Meva 
Bekistingssystemen moet ook de hand in ei-
gen boezem worden gestoken: ‘Wij zijn veel te 
volgzaam. Als leverancier is veiligheid voor ons 
een tweede natuur. Ieder project wordt aange-
boden met veiligheidsvoorzieningen. Wij zou-
den er zelf op moeten toezien dat die ook wor-
den gebruikt. Gebeurt dat niet, dan zouden we 
onze verantwoordelijkheid moeten nemen.’
Als het om veiligheid gaat kan volgens Martin 
Radder een voorbeeld worden genomen aan 
de industrie: ‘Als leverancier maak je een veilig 
ontwerp; de uitvoering ervan is echter niet in 
onze handen. Veiligheidsvoorzieningen die niet 
worden gebruikt, zijn een indicatie van een te 
gering veiligheidsbewustzijn bij grote groepen 
gebruikers. Strenger optreden helpt daarbij. 
Kijk maar naar de industrie: als je daar niet 
volgens de geldende veiligheidsvoorschriften 
werkt, verlies je het werk.’ Gert van der Ent is 
daarmee nog niet overtuigd: ‘Wij zouden zelf 
pro-actief moet zijn; zelf ingrijpen wanneer je 
ziet dat het fout gaat met de veiligheid. Ik denk 

derwerpen centraal staan. De bijeenkomsten 
staan onder leiding van Frank de Groot, hoofd-
redacteur van BouwTotaal en vinden plaats 
onder auspiciën van de PR-commissie van de 
VSB.

Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over 
Betonbekistingen en ondersteuningsconstruc-
ties waren Martin Radder van Matemco Hulp-
constructies (Ede), Gert van der Ent van Meva 
Bekistingssystemen (Gouda), Ruud Tetteroo 
van Peri (Schijndel) en Jos Hendriks van Miver 
Bekistingstechniek (Heeze). 

dat daar ook een belangrijke meerwaarde in 
zit. Juist door veiligheid nadrukkelijk naar vo-
ren te brengen, ben je in staat om jezelf te on-
derscheiden, voorop te lopen en je positie te 
versterken.’

Certificering
En hoe is die situatie in het buitenland? Gert 
van der Ent: ‘Dat wisselt. In Engeland en Frank-
rijk bijvoorbeeld is het veiligheidsniveau hoger 
dan hier. Een logische verklaring daarvoor zijn 
de hoge premies.’ Jos Hendriks vult aan: ‘Dat 
niet alleen. Ook de controle op het gebruik 
van veiligheidsvoorzieningen is in Engeland en 
Frankrijk vele malen groter.’ 
Draagt certificering ook niet bij aan verhoging 
van het veiligheidsbewustzijn? Ruud Tetteroo 
van Peri: ‘Voor ondersteuningsconstructies 
geldt dat zeker, maar dat komt ook omdat daar 
veel steigermateriaal wordt gebruikt.’ En ook 
aan die ontwikkeling heeft de industriële markt 
een steentje bijgedragen. Martin Radder: ‘De 
certificering is het antwoord op vragen vanuit 
de industrie. Veiligheid en kwaliteit krijgen in 
die sector veel meer aandacht en worden veel 
strenger nageleefd. De sectie betonbekistin-
gen van de VSB heeft enkele jaren geleden 
een speciale cursus voor ondersteuningsbou-
wers ontwikkeld. De praktijk leert echter dat 
er erg weinig animo voor die cursus is. Dat te-
kent de manier waarop naar certificering wordt 
gekeken.’ 
Ruud Tetteroo beseft ook dat het veiligheids-
bewustzijn op de bouwplaats onvoldoende is. 
‘Wij leveren onze ondersteuningssystemen 
met alle mogelijke beveiligingsvoorzieningen. 
Maar op de bouwplaats gebruikt men alleen 
datgene waar men zelf mee wil werken. Als we 
dat opmerken, leggen we zoiets vast, maar het 
gaat natuurlijk om het vervolg. Er moet een fol-
low-up op zijn en die is er momenteel niet. Ei-
genlijk zou er iemand moeten zijn die, los van 
de commerciële activiteiten, instructies geeft 
én toezicht houdt.’ De praktijk blijkt hier weer-
barstig. Martin Radder: ‘Wij hebben iemand 
vast in dienst die projecten afloopt, instructies 
geeft en op veiligheid controleert. Projecten 
worden echter in stukken geknipt, waardoor 
de instructies lang niet iedereen bereiken. Er 
zou op de bouwplaats iemand moeten zijn die 
verantwoordelijk is voor veiligheid en waar no-
dig ook instructies kan geven.’ Gert van der Ent 
benadrukt die noodzaak: ‘Wij willen dat een 
aannemer goed werkt. Wie goed wil werken, 
zal ook veiligheid hoog in het vaandel moeten 
hebben.’

Initiatief voor richtlijn 
Veiligheid, certificering en toezicht zijn ook 
onderwerpen die een belangrijke plaats in-
nemen in de Richtlijn Steigers die binnenkort 
verschijnt. De richtlijn, een initiatief van VSB 
en Komat (Bouwend Nederland), behandelt 
alle aspecten van stalen steigers en houdt re-
kening met rekenmethoden die specifiek zijn 
voor Nederland. Valt zo’n richtlijn ook voor be-
tonbekistingen en ondersteuningsconstructies 
te verwachten? Martin Radder: ‘Ondersteu-
ningsconstructies worden kort behandeld in 
de Richtlijn Steigers. Binnen de sectie beton-
bekistingen van de VSB is het plan opgevat om 
ook voor ondersteuningsconstructies en be-
tonbekistingen een richtlijn te maken. Momen-
teel wordt geïnventariseerd welke informatie 
op de markt is en waar we verder mee kunnen 
werken. Eén ding is zeker: als het handboek er 
komt, moet het er ook één zijn waar veel ge-
bruik van wordt gemaakt.’
Een handboek alleen is echter niet zaligma-
kend. Gert van der Ent: ‘Wij zullen zelf sturing 
moeten geven. De VSB-leveranciers beschik-
ken over een schat aan kennis en ervaring. 

Gert van der Ent: ‘Onze kennis zou beter kunnen worden benut. Kijk maar eens naar het gemiddelde bouw-
team. Daar zitten veel partijen met elkaar om tafel, maar vaak wordt de leverancier van bekistingen verge-
ten. Dat is een gemiste kans.’
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en efficiency worden bereikt. De bekistings-
branche kan daar als geen ander antwoord op 
geven. Onze kosten als toeleverancier zijn een 
fractie van de totale bouwkosten. De gevolgen 
van ons werk en onze expertise kunnen ech-
ter enorm zijn. Sterker nog, onze proceskennis 
kan veel innovaties faciliteren.’ 
Gert van der Ent: ‘Die kennis zou beter kunnen 
worden benut. Kijk maar eens naar het gemid-
delde bouwteam. Daar zitten veel partijen met 
elkaar om tafel, maar vaak wordt de leverancier 
van bekistingen vergeten. Dat is een gemiste 
kans, want juist die beschikt over een ongeken-
de know-how over de manier waarop delen van 
het bouwproces te optimaliseren zijn.’

Schoonbeton – modetrend?
Een andere ontwikkeling die de afgelopen ja-
ren veel in de belangstelling heeft gestaan is 

Daar wordt nu al dagelijks een beroep op ge-
daan. We moeten er ook op aansturen, dat op-
drachtgevers die kennis en ervaring inzetten.’ 
Jos Hendriks is overtuigd van het nut van zo’n 
handboek: ‘Ongelukken met bekistingen zijn 
veelal terug te voeren op gebruiksfouten. Een 
handboek waarin ook wordt ingegaan op de 
veiligheidsaspecten van het werken met bekis-
tingen kan helpen die fouten te voorkomen.’ 
Martin Radder heeft een logische verklaring 
voor de fouten die op het werk worden ge-
maakt: ‘Veel ongelukken en bijna-ongelukken 
op het werk zijn het gevolg van het grote aantal 
ploegenwisselingen.’ Dat is ook de ervaring van 
Ruud Tetteroo: ‘Wanneer wij een systeem le-
veren, volgt direct een instructie door één van 
onze buitendienstmedewerkers. Tegenwoordig 
wordt dat op hetzelfde werk wel drie keer ge-
daan omdat de ploegen zo vaak wisselen. En 
dan moet je maar hopen dat het verhaal door 
buitenlandse medewerkers begrepen wordt.’ 
Die personele wisselingen zijn representatief 
voor de ontwikkelingen op de bouwplaats. Jos 
Hendriks: ‘De uitvoerder is de afgelopen jaren 
een bouwplaatsmanager geworden. Bij dat 
managen hoort ook het aspect veiligheid. Lang 
niet iedereen is echter voorbereid op of gekwa-
lificeerd voor die aanvullende taken.’ 

Ontwikkelingen
De afgelopen jaren heeft het begrip innovatie 
binnen de bouw volop in de belangstelling ge-
staan. Welke ontwikkelingen ervaren de forum-
deelnemers als belangrijk? Martin Radder: ‘In 
de branche zijn twee belangrijke ontwikkelin-
gen te onderscheiden. Allereerst is dat de kou-
de gietbouw in wand- en breedplaatvloeren. 
Die ontwikkeling zal een grote impact hebben 
op de doorlooptijd van bekistingen. Daarnaast 
is betonkernactivering een item. Er zal meer 
in het werk worden gestort, waardoor flexibe-
ler kan worden gebouwd. Een groot probleem 
is de marketing. Wij leveren een gemengd pro-
duct dat wordt opgebouwd uit beton, zand, 
grind, een bekisting, et cetera. Daar staat een 
tastbare en kant-en-klare prefabvloer tegen-
over. Dat maakt het vermarkten makkelijker.’ 
Ruud Tetteroo: ‘Het is niet alleen een kwestie 
van vermarkten. De aannemer gaat toch vaak 
voor het product met de laagste prijs. Daarbij 
wordt voorbij gegaan aan een belangrijk plus-
punt van de bekisting: over het gehele bouw-
proces genomen, ben je met bekistingen voor-
deliger uit.’ Jos Hendriks kan dat bevestigen: 
‘De betonbekistingsbranche is niet een bran-
che waarin de ene innovatie de ander opvolgt. 
Daarentegen weten wij echt alles over pro-
cesoptimalisatie: hoe richt je het bouwproces 
zodanig in dat maximale snelheid, flexibiliteit 

schoonbeton. Is al die aandacht volgens de fo-
rumleden terecht? ‘Schoonbeton is het resul-
taat van een ontwerptrend’, aldus Jos Hendriks. 
‘Die trend die zal nog wel even aanhouden.’ Gert 
van der Ent is het daar niet mee eens: ‘De aan-
dacht voor schoonbeton is een aflopende zaak. 
Er wordt op alle mogelijke manieren geprobeerd 
om echt schoonbeton te realiseren, maar als 
er in de praktijk wordt afgeweken van hetgeen 
was voorgeschreven, dan accepteert men dat 
opeens of vindt men het mooi.’ 
Ook Martin Radder erkent de betrekkelijkheid 
van schoonbeton: ‘Het eerste wat opviel bij 
een recent bezoek aan Noorwegen waren de 
betonnen kolommen bij bruggen. Onder het 
motto: ‘bij 100 km/uur zie je het toch niet’ wor-
den daar minder hoge eisen gesteld. Als je dat 

vergelijkt met de inspanningen die hier worden 
verricht om een strakke kolom te krijgen, dan 
kun je jezelf afvragen of al die aandacht wel zo 
terecht is.’ 
Zijn er nog meer ontwikkelingen die aandacht 
verdienen? ‘Wat absoluut hot is, zijn de kunst-
stof bekistingenplaten in plaats van hout/plex’, 
aldus Gert van der Ent. ‘Alle grote leveranciers, 
zoals BAM en Ballast, zijn daar erg enthousi-
ast hierover. Ten opzichte van hout/plex zijn de 
kunststof bekistingsplaten milieuvriendelijker, 
gaan langer mee en zijn daardoor over de le-

vensduur goedkoper. Bovendien kunnen er re-
paraties op het werk worden uitgevoerd.’

Samenwerking in de keten
Leveranciers van betonbekistingen en onder-
steuningsconstructies zijn binnen de VSB ver-
enigd binnen één sectie. Hoe verloopt de sa-
menwerking tussen die twee partijen? Gert 
van der Ent kan daar kort over zijn: ‘Die sa-
menwerking is er eigenlijk niet of nauwelijks. 
De een levert betonbekistingen, de ander on-
dersteuningsconstructies. Van echte samen-
werking is geen sprake.’ Martin Radder er-
vaart dat anders: ‘Ik ben ervan overtuigd dat 
die samenwerking er wel is. Leveranciers van 
betonbekistingen werken regelmatig samen 
met VSB-leden die ondersteuningsconstruc-

ties leveren. Bovendien gebruiken we elkaars 
producten regelmatig. Wat wel opvalt, is dat de 
onderaannemer in die samenwerking steeds 
belangrijker wordt en binnen onze sectie wordt 
gemist. Daarom willen we die ook graag opne-
men binnen onze sectie. Ik verwacht dat de 
leveranciers van betonbekistingen en onder-
steuningsconstructies in de toekomst een be-
langrijker plaats krijgen in de supply chain. Dat 
stelt ook eisen aan de coördinerende kwalitei-
ten van het VSB-bedrijf.’ 
Die trend wordt ook door Gert van der Ent on-
derkend: ‘Wij zijn inmiddels bezig met het sa-
menstellen van een cursus rondom betonbe-
kistingen en ondersteuningsconstructies. Die 
cursus zal ook voor een grote groep onder-
aannemers van belang zijn.’ Een soortgelijke 
ontwikkeling maakt Matemco door. ‘Ons op-
leidingstraject is gebaseerd op de VSB-cur-
sus voor ondersteuningsconstructies. Met die 
cursus wordt niet alleen de productkennis op 
het juiste niveau gebracht maar krijgen deel-
nemers ook een beter gevoel voor de materie 
waar ze mee werken.’ Een soortgelijke samen-
werking streeft Peri na. ‘Als ik weet wie de on-
deraannemer van een bepaald project is, dan 
betrekken we die zo vroeg mogelijk in ons op-
leidingstraject’, aldus Ruud Tetteroo. ‘Op die 
manier ontstaat wederzijds begrip en is vol-
doende productkennis verzekerd.’ 
Juist dergelijke vormen van samenwerking spe-
len in op trends zoals binnenstedelijk bouwen. 
De bouwwerkzaamheden worden daarbij veel-
al op steeds kleinere ruimten gerealiseerd. Hoe 
gaat men hiermee om? Ruud Tetteroo: ‘De au-
tomatische klimkist is een goed voorbeeld van 
een ontwikkeling die inspeelt op het binnen-
stedelijke bouwen. Inmiddels draaien we ver-
schillende projecten hiermee; dat is een forse 
stijging ten opzichte van enkele jaren geleden.’ 
Martin Radder vult aan: ‘De klimkisten zijn bij 
uitstek geschikt voor het bouwen van de kern. 
Daarna is een slimme logistiek van het groot-
ste belang. Je merkt dat VSB-leden daar als 
geen ander een antwoord op hebben.’

VSB
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer 
Telefoon: (088) 400 84 58
Email: vsb@fme.nl
Website: http://www.vsb-online.nl

Ruud Tetteroo: ‘Bekisting is over het gehele bouwproces genomen veruit de voordeligste oplossing.’

Jos Hendriks: ‘Wij zijn leveranciers als specialist in procesoptimalisatie voor maximale snelheid, flexibiliteit 
en efficiency.’

Martin Radder: ‘De samenwerking met onderaannemers moeten we intensiveren door deelname aan sec-
tie Betonbekistingen.
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Het leveren, verhuren en monteren van een tijdelijke werkplek op hoogte is 
een specialisme, waaraan door gebruiker, opdrachtgever én wetgever hoge ei-
sen worden gesteld. Dagelijks werken uiteenlopende beroepsgroepen op stei-
gers. Zij moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en de veiligheid ervan. De 
constructie van de steiger speelt daarbij een vitale rol. Steeds meer opdracht-
gevers vragen daarom om tekeningen, berekeningen en controles die aan de 
constructie van de steiger ten grondslag liggen. Het tekenen en berekenen van 
steigerconstructies was dan ook het onderwerp tijdens de drukbezochte vier-
de VSB-Forumdiscussie waaraan deskundigen uit de branche deelnamen.

Tekenen en berekenen: 
vitaal en integraal onder-
deel van bouwproces

Door: Martin Franke
Beta Public Relations B.V.

Tekenen en berekenen staat bij steigerbou-
wend Nederland hoog op de agenda. Steeds 
vaker vragen opdrachtgevers om tekeningen, 
berekeningen en controles bij steigers. Wat 
denken de deelnemers aan de forumdiscussie 
hiervan? Ervaren zij die trend ook? Pieter Loo-
se, voor Hertel actief in België merkt dat zeker: 
‘Er is een duidelijke trend waarneembaar waar-
bij klanten steeds vaker vragen naar geteken-
de en berekende steigers. Die ontwikkelingen 
valt ook te verwachten; steigers worden aan 
steeds zwaardere belastingen onderworpen 
en de bouwwerken zelf worden steeds groter. 
Met een goed ontworpen steiger kan een hoge-

re efficiency worden bereikt. Een goed ontwerp 
is gebaseerd op een tekening en berekening.’ 
Ruud Gaarthuis van Van Thiel United merkt in 
Nederland hetzelfde: ‘Kijk maar naar de sky-
line van Nederland: die is aan grote verande-
ringen onderhevig. Het wordt allemaal hoger 
en complexer. Rond, haaks en schuin, steen en 
glas – alle vormen en materialen komen in de 
hedendaagse bouw terug. Dat betekent dat er 
steeds meer wordt gevraagd naar de bereke-
ningen voor de steigers die voor de bouw van 
die hoge en complexe bouwwerken worden ge-
bruikt.’ Tom Groenen van LSB Groep heeft de-
zelfde ervaring: ‘Wij zijn actief in de bouw en 
industrie en merken dat met name voor bijzon-
dere objecten steeds vaker teken- en bereken-
werk wordt gevraagd.’ 

Verleggen verantwoordelijkheid
‘Hoewel het tekenen en berekenen alleen voor 
speciale gevallen wordt gevraagd en wij dit 
deels laten doen, zijn er wel steeds meer klan-
ten die erom vragen’, aldus Martin Meijer van 
Workx. ‘Je merkt dat het ook wordt gebruikt om 
verantwoordelijkheden af te dekken. De aan-
nemer is de eindverantwoordelijke en die wil 
de verantwoordelijkheid met het tekenen en 
berekenen zoveel mogelijk inperken.’ Jan Ock-
huizen van Layher: ‘Het tekenen en berekenen 
wordt daardoor meer en meer voor onbedui-
dende bouwwerken verlangd. Wat vroeger kon, 
kan tegenwoordig ook. Moet je altijd bereke-
nen of ga je voor bepaalde zaken op je gezon-
de verstand en ervaring af? Zelfs voor een hijs-
steiger voor een motor van 500 kg moet een 
2e ordeberekening worden gemaakt.’ Jaap 
van Broekhoven van BIS Industrial Services is 
het daar niet helemaal mee eens: ‘Voor iedere 
steiger die je bouwt is een berekening nodig. 
Dat kan een berekening zijn die door de leve-
rancier voor bepaalde steigerconfiguraties is 
gemaakt of is een aparte tekening en bereke-
ning voor steigers die geen standaardconfigu-
ratie zijn. De klant wil dat ook. Hij wil er zeker 
van zijn dat de steiger die voor hem worden ge-
bouwd, ook daadwerkelijk goed is.’

Behouden van kennis
Zijn er naast de wens om gewaarborgd te zijn, 
ook andere factoren die een rol spelen bij de 
toenemende vraag naar tekeningen en bere-
keningen?
Pieter Loose: ‘Het feit dat klanten tegenwoor-
dig meer eisen, is ook het gevolg van perso-
nele verschuivingen. Op het moment dat een 
werknemer naar een ander bedrijf overstapt of 
ermee stopt, gaat kennis verloren. Als alterna-
tief voor die verloren kennis verlangt men dan 
een onderbouwing in de vorm van berekenin-
gen. De kennis die bij klanten verdwijnt heeft 

echter ook een keerzijde.Een berekening zegt
een klant steeds minder. Desondanks draagt 
hij wel de verantwoordelijkheid.’
Sepp Vedral van Skyworks merkt dat ook: 
‘De vraag naar tekeningen en berekeningen 
is niet meer dan logisch. Veiligheid staat im-
mers voor velen voorop. Je merkt echter wel 
dat klanten daardoor steeds meer op je gaan 
leunen. En dat versterkt weer het proces van 
kennisverlies: door de uitgebreide ondersteu-
ning loopt de kennis bij opdrachtgevers als het 
ware weg.’

Pieter Loose van Hertel Integrated Services: ‘Be-
spreking met de klant is de beste grondslag voor 
tekenen en berekenen.’

Sepp Vedral van Skyworks: ‘Je krijgt een nauwere relatie met opdrachtgevers door tekenen en berekenen.’

Jaap van Broekhoven van BIS Industrial Services: ‘Berekening moet kunnen worden gewaarborgd.’

VSB-Forumdiscussie
De VSB-Forumdiscussie is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Beton-
bekistingbedrijven (VSB). Door hun jarenlange ervaring beschikken de VSB-leden over een 
onschatbare hoeveelheid kennis en deskundigheid. Die knowhow wordt nu ook via de forum-
discussie overgedragen. Tijdens de discussie passeren onder meer de stand der techniek, 
ontwikkelingen en aandachtspunten voor potentiële gebruikers de revue. De VSB-Forumdis-
cussie wordt vier maal per jaar georganiseerd, waarbij actuele of relevante onderwerpen cen-
traal staan. De bijeenkomsten staan onder leiding van Frank de Groot, hoofdredacteur van 
BouwTotaal en vinden plaats onder auspiciën van de PR-commissie van de VSB.

Deelnemers
Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over ´Tekenen en berekeneń  waren Jaap van 
Broekhoven van BIS Industrial Services (Zwartewaal), Ruud Gaarthuis en Bart van den Boom 
van Van Thiel United (Beek en Donk), Rudi Vanmechelen van Scia Nederland (Arnhem), Mar-
co Gouwens en Pieter Loose van Hertel Integrated Services (Rotterdam en Antwerpen), Wil-
lem Bekkink, Martin Meijer en Klaas Kragt van Workx (Zwolle), Sepp Vedral van Skyworks 
(Berkel en Rodenrijs), Henk Schellekens van Alimak Hek (Waalwijk), Tom Groenen van LSB 
Groep (Geleen), Henry Dijksma en Johan Courtz van Altrex (Zwolle) en Jan Ockhuizen van 
Layher (Raamsdonkveer).
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Johan Courtz van Altrex maakt zich daarbij zor-
gen om de praktische vertaling: ‘Tekenen en 
berekenen zijn van vitaal belang. Maar hoe 
wordt die tekening vertaald naar de praktische 
opbouw van steigers? Die vertaalslag moet wel 
kunnen worden gemaakt. Controle is daarmee 
minstens zo belangrijk als het tekenen en be-
rekenen. Getekend, berekend én getoetst.’

In België richt men de aandacht ook liever op 
complexe steigers.
Pieter Loose: ‘Wij hebben voor de Belgische 
overheid een omschrijving vastgesteld voor 
het tekenen en berekenen. Dat onderwerp 
krijgt veel aandacht bij complexe steigers, ter-
wijl voor minder complexe uitvoeringen geïn-
vesteerd wordt in controle op de bouwplaats.’

Daar kan ook Jan Ockhuizen zich goed in vin-
den: ‘Het draait allemaal om het beheersen 
van het proces. Op de keper beschouwd is 
2+2=4 ook een berekening. Het is belangrij-
ker om te beseffen dat er na die tekening en 
berekening ook nog zoiets is als het praktisch 
gebruik van de steiger.’

Hefsteigers en rolsteiger
Is het tekenen en berekenen ook zo veel be-
sproken in de wereld van hefsteigers en rol-
steigers? Henk Schellekens van Alimak HEK: 
‘Ook bij ons wordt wel steeds meer getekend 
en berekend. Vooral de industrie vraagt hier-
om. Bovendien hebben wij te maken met de 
machinerichtlijn en het CE-keurmerk.

Wat wij wel merken, is dat er veel moet worden 
geïnvesteerd in de beginfase. Waar wil de klant 
een hefsteiger voor gaan gebruiken? Dat is een 
belangrijke vraag die vroeg in het proces

 moet worden beantwoord. Wij hebben daarbij 
als voordeel dat wij veelal met prefab materi-
alen werken. Dat houdt automatisch in dat je 
van te voren alles goed moet regelen.
Dat neemt niet weg dat de vraag naar tekenin-
gen en berekeningen zeer herkenbaar is.’ 
En hoe ervaren leveranciers van rolsteigers 
deze ontwikkeling? ‘Ook bij de rolsteigers 
leeft het tekenen en berekenen’, aldus Johan 
Courtz. ‘Het gevaar bij rolsteigers is dat het be-
lang van tekenen en berekenen minder wordt 

praktijk brengt, kan per bedrijf verschillen.’ 
‘Dat is ook goed’, aldus Jan Ockhuizen ‘Met de 
komst van de Richtlijn Steigers wordt het te-
kenen en berekenen gekanaliseerd. Maar hoe 
die berekening wordt uitgevoerd is aan de con-
structeur. Die vrijheid prikkelt hem ook.’ Het 
gaat echter niet alleen om de tekening en bere-
kening. Ruud Gaarthuis: ‘Het moet technisch 
verantwoord zijn. De Richtlijn Steigers geeft 

daarvoor een leidraad maar geeft je nog wel de 
nodige ruimte om dat zelf in te vullen.’ 

Acceptatie Richtlijn Steigers
En zijn er ook al veel bedrijven die volgens de 
Richtlijn Steigers werken? Jaap van Broekho-
ven: ‘Alle grote bedrijven zijn er mee bekend en 
werken ook volgens de richtlijn. Het is eigenlijk 
een vastlegging van de manier van werken die 
al veel wordt toegepast. Bovendien wordt veel 
aanvullende informatie gegeven. Bijvoorbeeld 
over opleidingen.’ Die ontwikkeling wordt door 
Tom Groenen als positief ervaren: ‘Wij willen 
kennis zo breed en zo laag mogelijk in de orga-
nisatie verspreiden en verankeren. Alle team-
leiders en steigerbouwers willen we dan ook 
zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de 
Richtlijn Steigers.’ 
Heeft dat ook zijn weerslag op bijvoorbeeld de 
rolsteiger? Sepp Vedral: ‘Ik denk dat we er ze-
ker profijt van hebben. Met rolsteigers worden 
steigerconstructies gebouwd. Maar hoe ga je 
om met het verankeren van rolsteigermateri-
aal. De beschrijvingen uit de Richtlijn Steigers 
kunnen we daarbij weer gebruiken.’ Ook Johan 
Courtz onderkent die voordelen: ‘Er moet een 
bewustzijn komen dat je met rolsteigermate-
riaal een steiger bouwt. De Richtlijn Steigers 
vormt daarvoor een uitstekende aanvulling.’ 

onderkend. Iedereen beseft dat je een val van 
een steiger van 40 meter hoogte niet overleeft. 
Maar een val van een rolsteiger van 8 meter 
hoogte, geeft ook weinig overlevingskansen.
Daar komt bij dat de EN1004 precies aangeeft 
hoe je de rolsteiger moet opbouwen tot maxi-
maal 12 m hoogte, maar met een rolsteiger 
kun je in principe oneindig doorbouwen.
Tekenen en berekenen wordt steeds meer ge-
vraagd, niet alleen voor goedkeuringstrajecten 
en speciale configuraties maar ook gebruikers 
vragen er meer naar.’

Gekwalificeerd personeel
De grote belangstelling voor tekenen en be-
rekenen brengt met zich mee dat er ook een 
groter beroep wordt gedaan op de capaciteit 
van steigerbouwbedrijven. Kan aan die vraag 
worden voldaan? Tom Groenen: ‘De discussie 
maakt wel duidelijk dat tekenen en berekenen 
leeft. Maar hoe vind je een gekwalificeerde 
constructeur? Dat wordt een steeds groter pro-
bleem. Bovendien is het zo dat een goede con-
structeur niet alleen de berekening moet

kunnen maken, maar ook moet kunnen uitleg-
gen en overbrengen.’ In België trekt Pieter Loo-
se daarom de banden met opleidingen nauw 
aan: ‘Ik begeleid mensen aan de universiteit 
en merk dat steigerbouw als niet-sexy wordt 
ervaren. Daar komt verandering in op het mo-
ment dat je laat zien wat het construeren van 
steigers met zich meebrengt. Je merkt dat stu-
denten na zo’n uitleg geïnteresseerd raken.’ 
Ruud Gaarthuis merkt dat ook de vergrijzing 
een rol speelt. ‘De leeftijd van constructeurs in 
Nederland wordt steeds hoger. Wanneer een 
constructeur het bedrijf verlaat, ontstaat dan 
ook in veel gevallen een serieus probleem. Bij 
steigers gaat het immers om kennis en erva-
ring. Die is met name bij jonge mensen nog in 
onvoldoende mate aanwezig. Daar komt nog 
eens bij dat veel bedrijven niet groot genoeg 
zijn om jarenlang te investeren in de opbouw 
van kennis en ervaring.’

Richtlijn Steigers
Tekenen en rekenen is één van de onderwer-
pen die uitgebreid aan de orde komt in de 
Richtlijn Steigers, die op 2 december 2008 
werd geïntroduceerd (Zie elders in deze Bouw-
Totaal, red.). Met de richtlijn wordt de stand 
van de techniek binnen ieders handbereik ge-
bracht. Betekent dat ook dat iedereen dezelf-
de methoden voor tekenen en berekenen gaat 
gebruiken? En zijn er al bedrijven die volgens 
die richtlijn werken?
Rudi Vanmechelen: ‘Wij merken dat er binnen 
bedrijven verschillende berekeningsmethoden 
worden toegepast. De een gaat daar al wat ver-
der in dan de ander. Bijvoorbeeld door het inre-
kenen van de koppelingen, spindels, wrijving, 
et cetera. Die vrijheid is er ook. Er wordt binnen 
de Euronormen uitgegaan van verschillende 
rekenmethodieken, die gaan van eenvoudige 
eerste orde berekening tot meer geavanceer-
de knikvorm-analyses en tweede ordebereke-
ningen. Maar de manier waarop je die in de 

Johan Courtz (links) van Altrex: ‘Controle is minstens zo belangrijk als tekenen en berekenen; ook bij rol-
steigers.’ Rechts van hem Henry Dijksma van Altrex

Ruud Gaarthuis (rechts) van Van Thiel United: ‘Hogere en complexere bouwwerken maken tekenen en be-
rekenen noodzakelijk.’ Links van hem Bart van den Boom van Van Thiel United.

Beheersen van proces
Rudi Vanmechelen van SCIA Nederland, leve-
rancier van software die veel voor tekenen en 
berekenen wordt toegepast: ‘Als SCIA zijn wij 
actief op de internationale markt. In de inter-
nationale steigerwereld is Nederland in positie-
ve zin een buitenbeentje. Een goed voorbeeld 
daarvan is de Richtlijn Steigers: een zeer gede-
tailleerde richtlijn, waarin alle aspecten voor

steigerbouw, -gebruik, en -toezicht zijn vastge-
legd. De oorzaak daarvoor ligt denk ik bij de 
verantwoordelijkheid: in het geval van een on-
geluk worden de constructeur of de tekenaar 
daarop aangesproken.’
Jan Ockhuizen onderkent daaraan ook een 
schaduwzijde: ‘Door zoveel details te intro-
duceren, creëer je een behoefte en ga je een 
kant op vanwaar eigenlijk geen weg meer terug 
is.’ En met die ontwikkeling zijn uiteraard ook 
kosten gemoeid.
‘Uiteraard zul je steeds meer moeten tekenen 
en berekenen’, aldus Jaap van Broekhoven. 
‘Dat werk legt een groot beslag op de capaci-
teit. Aan de andere kant praat je wel over vei-
ligheid en gezondheid. Je moet het proces dan 
ook kunnen waarborgen: voldoet de gemon-
teerde steiger in de praktijk bijvoorbeeld wel 
aan de gestelde randvoorwaarden die in een 
berekening of standaardconfiguratie is vastge-
legd. Die randvoorwaarden kunnen in het veld 
veelal met een simpele 1e ordeberekening 
‘handmatig’ worden getoetst.’

Henk Schellekens van Alimak Hek: ‘Meer investe-
ren in beginfase.’

Rudi Vanmechelen van Scia Nederland: ‘Nederland 
is in de internationale steigerwereld een positief 
buitenbeentje.

Martin Meijer van Workx: ‘Verantwoordelijkheid in-
perken door te tekenen en berekenen.’
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(Advertentie)

Minstens zo belangrijk als het nut voor het 
bouwen van steigers, is de uitstraling naar de 
gebruiker. Pieter Loose: ‘De Richtlijn Steigers 
brengt klanten op de hoogte van alle aspecten 
van de steigers.
Dat verhoogt het kwaliteits- en veiligheidsbe-
wustzijn. Ik denk dat de hele branche daar zijn 
voordeel mee doet.’
Worden door al dat bereken- en getekenwerk de 
steigerconstructies niet duurder? Ruud Gaart-
huis: ‘Constructeurs zijn kostbaar. Niet alleen 
hun werk, maar ook hun uren. Je zult die kos-
ten wel door moeten berekenen. Het zal des te 
belangrijker worden om in een vroeg stadium 

Jan Ockhuizen van Layher: ‘Het draait allemaal om het beheersen van het proces.’

Tom Groenen van LSB Groep: ‘Goede constructeur kan berekenen én uitleggen en overbrengen.’

met opdrachtgevers samen te komen. 
Door de steigerbouwer al vanaf het begin bij 
een project te betrekken, kunnen tijdens het 
project kosten worden bespaard.’ Jan Ock-
huizen: ‘Ik vind de industrie daar een goed 
voorbeeld van. Daar worden steigerbouwers al 
vanaf het begin bij een project betrokken. Dat 
moet daar ook wel want iedere dag stilstand 
kost miljoenen.’ Pieter Loose heeft in België 
al die ervaring: ‘Wij worden steeds eerder bij 
projecten betrokken en je merkt dat de effi-
ciency waarmee projecten worden uitgevoerd 
hoger is.

Tips en aandachtspunten:

·  Zorg er voor dat naast het tekenen en berekenen ook de naleving geborgd is.
 Getekend, berekend én getoetst zou het credo moeten zijn.
·  Wees bewust van het risico dat het werken op hoogte met zich meebrengt en zorg voor 

alle
 benodigde veiligheidsmaatregelen.
·  Hanteer de Richtlijn Steigers - deze zorgt voor uniformiteit en brengt bewustzijn bij.
· Hanteer de Richtlijn Steigers praktisch.
·  Het bouwen van steigers is onderdeel van een proces.
 Zorg ervoor dat het hele proces op orde is.
·  Zorg dat het proces geoptimaliseerd is. Tekenen en berekenen is niet een apart proces maar 

moet worden geïntegreerd met andere activiteiten.
·  Binnen een softwaretoepassing kunnen gegevens worden uitgewisseld, zodat tijd, kwali-

teit
 en veiligheid gewaarborgd zijn.
·  Neem een voorbeeld aan de industrie: zorg voor controle, toezicht en sancties.
·  Gebruik de Richtlijn Steigers voor een duidelijk onderscheid tussen standaardconfigura-

ties van een steiger en configuraties waarvoor moet worden getekend en berekend.

VSB
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer 
Telefoon: (088) 400 84 58
Email: vsb@fme.nl
Website: http://www.vsb-online.nl

’Procesbeheersing
Het tekenen en berekenen is onderdeel van de 
gehele ontwerpfase.
Zaken die tijdens het proces aandacht verdie-
nen, zijn onder meer:
·  Afstemming tussen opdrachtgevers en stei-

gerbouwer over eisen en wensen.
·  Goede technische informatie (tekeningen) 

van de mogelijkheden op locatie (in de in-
dustrie is dit veelal complexer dan op een 
bouwlocatie).

·  Maken van ontwerp op basis van wensen en 
mogelijkheden.

·  Toezicht houden op een correcte uitvoering 
van dit ontwerp en instrueren van monteurs 
bij ingewikkelde constructies.

·  Echt complexe constructies laten controle-
ren om te verifiëren of het ontwerp op kri-
tische aspecten is opgevolgd door de con-
structeur.

·  Blijvend toezicht houden op het correcte ge-
bruik van de steiger en de gebruikers hier-
over informeren.
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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 ja-
ren is er op dit gebied veel gebeurd. Als één van de weinige brancheverenigingen voor gespecialiseerde aanne-
mers, startte de VSB met een eigen opleidingsbedrijf terwijl via de recent geïntroduceerde Richtlijn Steigers ei-
sen worden 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 eco-
nomische situatie daar ruimte voor geeft. 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.

De VSB-Forumdiscussie is een initiatief van de 
Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Beton-
bekistingbedrijven (VSB). Door hun jarenlange 
ervaring beschikken de VSB-leden over een on-
schatbare hoeveelheid kennis en deskundigheid. 
Die knowhow wordt ook via de forumdiscussies 
overgedragen. Tijdens de discussies passeren 
onder meer de stand der techniek, ontwikkelin-
gen en aandachtspunten voor potentiële gebrui-
kers de revue. De VSB-Forumdiscussies worden 
vier maal per jaar georganiseerd, waarbij actue-
le of relevante onderwerpen centraal staan. De 
bijeenkomsten staan onder leiding van Frank de 
Groot, hoofdredacteur van BouwTotaal en vin-
den plaats onder auspiciën van de PR-commis-
sie van de VSB.

Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over Scholing en Opleiding 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).

Door: martin Franke

De steiger-, hoogwerk- en betonbekisting-
branche is al vele jaren actief met de ontwik-
keling en het aanbieden van trainingen en 
opleidingen. Deze zijn deels vrijwillig en deels 
wettelijk verplicht. Zo geven verhuurbed-
rijven van ondermeer hoogwerkers en rol-
steigers een korte instructie aan de gebruik-
er. Niet alleen om deze ermee te leren werken, 
maar ook om aan de wettelijke verplichtin-
gen te voldoen. Kort gezegd, is er voor ieder ar-
beidsmiddel inmiddels wel een opleiding of 
training met bijbehorend certificaat. Toch vin-
den er ondanks de vele trainingen nog steeds 
ongelukken plaats. Is er uit oogpunt van veil-
igheid dan toch nog het een en ander te ver-
beteren? Gert van der Ent van Meva Beki-
stingssystemen: ‘Natuurlijk valt er altijd te 
verbeteren. Maar wie op 20 meter hoogte op 
een steiger staat, beseft absoluut dat veilig-
heid van het grootste belang is. Wat er voor-

voerde veiligheidsvoorzieningen.’ 
Ook Adri Wallenburg van Koninklijke Jonge-
neel 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 eigen-
lijk de enige goed methode om die onverschil-
ligheid te lijf te gaan.’ Jürgen Ferket van Scaf-
folding Training Europe beaamt dat: ‘Wie 
herkent de situatie niet dat je dagelijks de-
zelfde route naar huis neemt en op een goed 
moment niet eens meer weet wat je onder-
weg allemaal gepasseerd bent. Dat doet zich 
ook voor in de werkomgeving.’ Kees van Oev-
eren van Skyworks: ‘Routine is inderdaad een 
groot probleem. Mensen die al jarenlang het-
zelfde werk doen en eigenlijk op hun rou-
tine werken, zijn vaak de eersten die onveil-
ig werken.’

Kwaliteit, veiligheid en houding
Betekent dit, dat de aandacht in opleidin-
gen en trainingen met name op veiligheid 

wordt gericht? Robert Jan Bruggeman van 
het Opleidingsbedrijf VSB: ‘Alhoewel veilig-
heid zeer belangrijk is, richten onze opleidin-
gen zich op veel meer dan dat. Kwaliteit, ve-
rantwoordelijkheid, het communiceren met 
en de houding ten opzichte van klanten zi-
jn onderwerpen die veel aandacht krijgen. 
Dat bereik je door leerlingen bewust te mak-
en van hun vak en door een opleiding over 
meerdere jaren aan te bieden. Vergelijk de 
steigerbouwer maar eens met een schil-
der of timmerman. Die krijgen een meer-
jarige opleiding en zitten dan ook veelal op 
een hoger niveau. Dat willen wij ook met 
de steigerbouw bereiken.’ Jannie van der 
Heide ziet ook voor collega’s een rol weg-
gelegd: ‘Wij zijn vorig jaar gestart met een 
actie waarbij medewerkers elkaar aansprek-
en 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 hebben. 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 be-
treft zou het goed zijn als medewerkers hun 
chef zouden aanspreken op verkeerde situ-
aties. Uiteindelijk willen we toch allemaal 
dat het werk veilig wordt gedaan. Het om-
hoogbrengen van het opleidingsniveau 
draagt daar denk ik aan bij. En natuurlijk be-
reik je ook veel door het gedrag van mensen 
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 kennis door het volgen 
van trainingen.’ Kees van Oeveren van Sky-
works verwacht dat daar voor leidinggeven-
den verbeteringen zijn te behalen: ‘De mani-
er 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 din-
gen over? Hoe maak je mensen bewust van 
hun gedrag? Dat zijn zaken die je leidinggev-
enden bij uitstek door training en opleiding 
kunt bijbrengen.’ 
Kennisoverdracht lijkt daarmee een rol 
te spelen in de maatschappelijke verant-
woordelijkheid. 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 bed-
rijven beseft dat een goed middenkader 
ontbreekt. Dat komt omdat we te weinig ti-
jd hebben besteed aan een brede vorming. 
De oude garde is sterk gefocust op het mak-
en van meters, wat vaak in contrast staat 
met veiligheid.’ 

Wettelijke regelgeving
De vraag is, of wettelijke regelgeving 
kan bijdragen aan een betere of andere 

Kees van Oeveren: ‘Veiligheid niet gebaat bij 
werken op routine.’

Adri Wallenburg: ‘houding van het manage-
ment bepaalt in hoeverre er veilig wordt ge-
werkt.’

Jannie van der hei-
de: ‘Branche moet 
zich sterk maken 
om mensen waarin 
wordt geïnvesteerd 
te behouden voor de 
bedrijven die de in-
vestering doen.’

VSB-Forumdiscussie
namelijk 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 con-
trole op het gebruik van steigers en andere 
arbeidsmiddelen is veel minder. Daarnaast 
speelt het probleem dat het niet altijd duideli-
jk is wie de opdrachtgever is. Een woningbou-
wcorporatie geeft de opdracht voor het bou-
wen van woningen aan een aannemer, die 
vervolgens weer onderaannemers en gespe-
cialiseerde aannemers inhuurt. Wie dan de 
verantwoordelijkheid draagt voor het juiste 
gebruik van arbeidsmiddelen is niet voor ie-
dereen duidelijk.’ 
Jannie van der Heide van BIS Industrial Servic-
es, dat veel in de industrie actief is, heeft wat 
dat betreft andere ervaringen: ‘Binnen de in-
dustrie ligt de veiligheidsnorm heel hoog. In-
tern willen we hetzelfde kwaliteitsniveau 
handhaven. In het ergste geval zouden on-
veilige situaties kunnen betekenen dat je het 
werk maar tijdelijk stil legt. Als er een ongeval 
gebeurt, breng je immers de naam van de op-
drachtgever én je eigen bedrijf in het geding. 
Het grootste gevaar zijn de momenten van 
onbedachtzaamheid. Daarom ook zijn wij - 
waar mogelijk - voorstander van dubbel uitge-
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ook in andere branches gedaan. Ik denk 
dat die wederzijdse controle een belangri-
jke vooruitgang met zich mee zou bren-
gen.’ Jannie van der Heide: ‘Daarnaast is 
er natuurlijk de CAO als instrument. 
Hierin kan worden verwezen naar 
ondermeer richtlijnen en catalogi.’ 
Miel Ferket: ‘Er is de afgelopen de-
cennia veel bereikt. In 1988 kende 
Nederland nog veertien dodelijke on-
gevallen bij de steigerbouw. Af-
gelopen jaar waren dat er nul. Al 
die activiteiten werpen dan ook 
hun vruchten af maar het kan al-
tijd beter. Bijvoorbeeld door de 
branche minimumregels te lat-
en 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 verbeterd.’ Adri Wallen-
burg ziet daar ook een verant-
woordelijkheid voor de bedrijven 
zelf: ‘Het ligt niet alleen aan de op-
drachtgevers. Sterker nog, het be-
gint juist bij het management van 
het bedrijf. Als een opdrachtgev-

er 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 bi-
jdragen aan het bereiken van het gewen-
ste kwaliteitsniveau? Robert Jan Brugge-
man: ‘Steigerbouw is een bijzondere 
markt. Je kunt zo als steigerbouwer start-
en en met belachelijke prijzen en een laag 
kwaliteitsniveau de markt bewerken. Re-
den te meer om juist via opleidingen aan 
dat kwaliteitsniveau te werken.’ Ook Jannie 
van der Heide ziet die relatie: ‘Als je geld vr-
ijmaakt voor training of opleiding, inves-
teer je in kwaliteit en zul je merken dat 
processen beter gaan lopen. Als je het goed 
doet, verdienen investeringen in opleidin-
gen zich in de praktijk terug.’ Toch komt 
Adri Wallenburg in de praktijk ook situat-
ies tegen waarin het met de kwaliteit niet 
zo nauw wordt genomen. ‘Neem de Richtli-
jn Steigers waarin een bepaalde kwaliteit 
steigerdelen wordt voorgeschreven. Des-
ondanks zie je dat in de praktijk veel steig-
erdelen worden toegepast die helemaal ni-
et aan dat kwaliteitsniveau voldoen of zelfs 
geen steigerdeel zijn.’ 
En hoe is die situatie bij andere arbeid-
smiddelen, zoals de rolsteiger? Kees van 
Oeveren: ‘Je merkt dat er anders tegenaan 
wordt gekeken dan stalen steigers. Rol-
steigers worden bovendien anders ge-
bruikt. Zelf investeren wij veel in training 
on the job, waarbij een soort leermeester 
de begrippen kwaliteit en veiligheid op an-
deren probeert over te brengen.’ En wordt 
er wat dat betreft ook in opleidingen geïn-
vesteerd? Kees van Oeveren: ‘Er wordt veel 
aan opleiding en training gedaan maar een 
rolsteiger wordt vaak door de gebruiker zelf 
opgesteld. Hij krijgt daarvoor een instruc-
tie maar daar is geen controle op.’ Miel Fer-
ket: ‘Daarnaast is er de cursus deskundig 
toezichthouder rolsteiger, die helaas niet of 
nauwelijks wordt gebruikt. Toch wordt er 
in Nederland op zeer grote schaal gebruik 
gemaakt van de rolsteiger. De deskundig-
heid ontbreekt echter in nage-
noeg alle gevallen. Vorig 
jaar werden controles 
gehouden op het ge-
bruik van rolsteigers; 
maar liefst in 100 pro-
centvan de geval-
len bleek de rolsteiger 
fout te zijn opgebou-
wd of gebruikt. Dit jaar 
is dat met 82 procent 
weliswaar beter, maar 
het is nog steeds bedro-
evend slecht.’ 

miel Ferket: ‘Brede opleiding van belang voor 
vorming van middenkader.’

Branche-initiatieven
Over de initiatieven van de branche zelf, 
vertelt Robert Jan Bruggeman: ‘De VSB 
is één van de weinige brancheorganisat-
ies van gespecialiseerde aannemers die 
een eigen opleidingsinstituut heeft. Het 
Opleidingsbedrijf tracht initiatieven zoveel 
mogelijk te bundelen en het vak op een ho-
ger plan te krijgen door mensen intensief 
te begeleiden. De opleidingen zijn daarbij 

betekent dat regelmatig wordt getoetst of je 
daadwerkelijk met je vakgebied met meege-
groeid.’ 
Naast de vele initiatieven voor de steiger-
bouw, wordt er ook breder gedacht. Rob-
ert Jan Bruggeman: ‘Het is de bedoeling om 
het Opleidingsbedrijf VSB uit te laten groe-
ien tot een opleidingsinstituut waarmee 
alle VSB-disciplines worden bediend: van 
steiger tot betonbekisting en van rolsteiger 
tot hoogwerker. Het is daarbij 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 ver-
schil met de oude cursus steigermonteur 
vertelt hij: ‘Eigenlijk is dat niet te vergeli-
jken 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 Rich-
tlijn Steigers.’ Ook Adri Wallenburg en Jür-
gen Ferket onderkennen het belang van 
een brede opleiding. Jürgen Ferket: ‘Daar 
hoort echter wel een regelmatige toetsing 
bij want alleen op die manier zorg je er-
voor dat je kennis ook op peil blijft.’ Boven-
dien pleit Jannie van der Heide voor mind-
er vrijblijvendheid. ‘Wij worden regelmatig 
geconfronteerd met het feit dat wij 
medewerkers opleiden, die vervolgens naar 
concurrenten overstappen. De branche 
zou zich sterk moeten 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 mogelijk niveau te 
houden, rijst de vraag hoe het er in de ge-
bruikersfase aan toegaat. Hoe staat het met 

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

Jürgen Ferket: ‘Brede opleidin-
gen combineren met regelmatige 
toetsing van kennisniveau.’

de opleidingen voor gebruikers en hun veil-
igheid? Miel Ferket: ‘Wij bieden een aan-
tal opleidingen die in samenwerking met 
alle belanghebbenden zijn ontwikkeld. De 
opleidingen zijn vastgelegd 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 Fer-
ket: ‘In principe bij de opdrachtgever. Maar 
de overheid controleert te weinig en de re-
chtspraak laat op dit gebied ook te wens-
en 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.’ 

volledig gebaseerd op de Richtlijn Steigers 
en kennen daarmee een breed draagvlak.’ 
In deze aanpak speelt ook Scaffolding Train-
ing Europe een rol. Miel Ferket hierover: ‘De 
opleiding door het Opleidingsbedrijf vin-
dt plaats via een leer/werk-traject, waarbij 
het theoretische deel mede door STE wordt 
verzorgd. Een ander belangrijk initiatief is 
de persoonscertificering, waarmee compe-
tenties kunnen worden aangetoond. Die 
certificering geldt als een internationale 

kwaliteitsgarantie. Die niveauwaard-
ering is voornamelijk interessant 

voor grotere bedrijven die inter-
nationaal actief zijn. Het cer-
tificaat is vijf jaar geldig. Dat 

opleiding dan nu het geval is. Robert Jan 
Bruggeman: ‘Je praat dan wel over een to-
tale cultuurverandering. Dat kan natuurli-
jk door opleidingen, maar ook door rich-
tlijnen. Een goed voorbeeld daarvan is de 
Richtlijn Steigers. Hierin ligt alles op het 
gebied van opleidingen voor de steiger-
bouw verankerd.’ Gert van der Ent ziet 
naast een rol voor de overheid ook mogeli-
jkheden voor de branche zelf: ‘Het zou goed 
zijn als de branche - of leden van de VSB 
- elkaar onderling controleren. Dat wordt 
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Beton: brancheoverschrijdende   samenwerking als voorbeeld

VSB-forumdiscussie
De VSB-forumdiscussie is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB). Door hun 
jarenlange 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 vier maal per jaar georganiseerd, waarbij 
actuele of relevante onderwerpen centraal staan. De bijeenkomsten staan onder leiding van Frank de Groot, hoofdredacteur van 
BouwTotaal en vinden plaats onder auspiciën van de PR-commissie van de VSB.

Deelnemers aan de VSB-forumdiscussie over beton waren Henk Speelman van Konosch Nederland (Hasselt), René van Zutven 
van Peri (Schijndel), Jan Heuveling en Willem Jan Boer van het Gietbouwcentrum (Veenendaal), Arie van Noordenne van de Ver-
eniging Wapeningstaal Nederland (Nieuwegein) en Peter Hecker van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekisting-
bedrijven (Zoetermeer).

De kracht van beton
Drie partijen die de krachten bundelen om 
de kennis over beton breed over het voet-
licht te kunnen brengen: steeds vaker wer-
ken de sectie Betonbekistingbedrijven van 
de Vereniging van Steigerbouw-, hoogwerk- 
en betonbekistingbedrijven (VSB), het Giet-
bouwcentrum en de Vereniging Wapenings-
staal Nederland (VWN) samen. Alle drie 
overtuigd van de letterlijke en figuurlijke 
kracht van beton. Maar waar ligt die kracht 
precies? Willem Jan Boer van het Gietbouw-
centrum: ‘Beton is de fundatie voor alles 
wat er gebouwd wordt. De kracht ontstaat 
door beton te combineren met wapening. 
Dan blijkt opeens dat eigenlijk alles moge-
lijk is. Dat is tegelijkertijd 
een belangrijk argu-
ment voor beton. 
Bovendien is het 
duurzaam: een 
betonnen cas-
co gaat ten-
minste 100 
jaar mee en 
is ook daar-
na nog volle-
dig te herge-
bruiken.’ 
Die kracht van 

beton lijkt echter niet ten volle te worden 
benut. Arie van Noordenne van de Vereni-
ging Wapeningstaal Nederland (VWN) be-
aamt dat: ‘Er zou inderdaad meer met be-
ton gedaan kunnen en moeten worden. 
Neem onze snelwegen - die zouden veel 
meer in beton kunnen worden uitgevoerd.’ 
Zijn er naast de wegenbouw nog andere 
sectoren waar te weinig gebruik wordt ge-
maakt van de kracht van beton? Jan Heu-
veling van het Gietbouwcentrum: ‘Over het 
algemeen wordt de intrinsieke waarde van 
beton te weinig benut. Beton is van nature 
bijvoorbeeld brandveilig en ‘comfortabel’: 
het draagt bij aan een gezond binnenkli-
maat en een goede temperatuurbeheer-
sing terwijl geluidsoverlast door het ge-

bruik van beton minder wordt. En ook 
in de utiliteitsbouw zijn meer voor-

delen te behalen. De installaties 
die nu boven verlaagde plafonds 

worden aangebracht, zijn ook in 
gietbouw uit te voeren waar-
door een veel aantrekkelijker 
bouwhoogte wordt bereikt.’ 
René van Zutven van Peri vult 
aan: ‘En op dezelfde manier 

zou je ook uitstekend koeling 
en verwarming in bijvoorbeeld 

kantooromgevingen kunnen rea-
liseren.’

Opkomst duurzaam bouwen
Die aspecten van beton haken in op het 
thema duurzaamheid, dat in de bouw mo-

menteel volop in de belangstelling staat. 
In het nieuw te verschijnen Bouwbesluit 
wordt in het hoofdstuk ‘Milieu’ zelfs voor-
geschreven dat een milieuprestatie van 
vergunningplichtige nieuwbouw moet 
worden berekend. Daarnaast zijn er ver-
schillende milieuprestatierekenmetho-
dieken in opkomst. Breeam, GPR Gebouw 
en GreenCalc+ zijn daar 
voorbeelden van. Hoe 
scoort beton op dat 
punt? Jan Heuve-
ling: ‘Als het om 
duurzaamheid 
gaat, scoort 
Nederland 
al bijzonder 
goed. Ik denk 
dat wij zelfs 
voorlopen op 
de rest van de 
wereld. Er wordt 

echter nog te weinig gekeken naar de ge-
volgen van een bepaalde bouwmethoden 
over de volledige levensduur van de wo-
ning.’ 
Dat wordt door Henk Speelman van Ko-
nosch Nederland beaamd: ‘De beoorde-

ling van de CO2-print van de verschillen-
de bouwmaterialen kan inderdaad beter. 
Een goed voorbeeld daarvan is de vergelij-
king tussen kalkzandsteen en beton. Daar-
bij wordt onvoldoende rekening gehouden 
met het feit dat betoncentrales in Neder-
land ideaal zijn gesitueerd. Die situering 
zorgt er in de praktijk echter wel voor dat 
het transport van en naar de bouwplaats 
veel minder belastend is voor het milieu.’ 
Jan Heuveling: ‘De verschillen in de CO2-
footprint van de bouwsystemen zijn in be-
ginsel niet ontzettend groot. Beton begint 
echter afstand te nemen op het moment 
dat de fysische eigenschappen van het ma-
teriaal optimaal worden benut. Neem de 
verwarming en koeling die met beton mo-
gelijk is. Die klimaatprestatie is, in combi-
natie met een warmtepomp en lage tem-
peratuurverwarming, veel beter dan bij 

andere bouwsystemen.’ Ook Willem 
Jan Boer ervaart dat: ‘De massa van 

beton werkt bij bepaalde milieu-
prestatierekenmethoden in het 

nadeel van beton. Wanneer dat 
wordt afgezet tegen de voor-
delen die het materiaal heeft 
voor de CO2-footprint, dan 
zou de score nog veel beter 
zijn. Wij zullen dan ook be-

ter over het voetlicht  moeten 
brengen dat er méér is dan al-

leen maar massa.’

Duurzame ontwikkelingen
Door de aandacht voor duurzaam bou-

wen en het milieu neemt ook de passief-
woning momenteel een vlucht. De eerste 
seriematige projecten zijn gereed of na-
deren oplevering. Ook daar lijken nieu-
we kansen voor gietbouw te liggen. Beton 
heeft het vermogen om warmte en kou-
de op te nemen, een periode vast te hou-
den in het materiaal en later - afhanke-
lijk van de ruimtetemperatuur - af te geven 
via het oppervlak. En ook ten aanzien van 
andere ontwerpmaatregelen uit het Nati-
onale Pakketten Duurzaam Bouwen Wo-
ningbouw en Stedenbouw biedt beton 
voordelen. Henk Speelman: ‘Zo speelt bij de 
ontwerpmaatregelen de leidinglengte voor 
warm tapwater een rol. Warm water dat na 
het sluiten van de kraan in een lange lei-
ding tussen de ketel en het tappunt blijft 
staan, koelt immers af. Bovendien wordt 
het water bij een volgende tapbeurt slecht 
benut omdat het te koud is geworden. Een 
korte leidinglengte leidt dan ook tot ener-
gie- en waterbesparing. En met gietbouw 
kan altijd de kortst mogelijke leidinglengte 
worden gerealiseerd.’
Speelt de wapening daarnaast een rol in de 
duurzaamheidsdiscussie en waar liggen op 
dat terrein de uitdagingen? Arie van Noor-
denne: ‘Betonstaal is volledig recyclebaar 
en uit oogpunt van duurzaamheid dus een 
uitstekend product. De uitdaging voor ons 
ligt met name in de samenwerking met de 
constructeur. Nu is het nog vaak zo dat al-
leen wordt gekeken naar de hoeveelheid 
wapening en dat daarop wordt bezuinigd. 
Dat levert een materiaalbesparingen op, 
maar zorgt in veel gevallen voor meer werk 
en daarmee hogere arbeidskosten. Het is 
dan ook zaak om in een zo vroeg mogelijk 
stadium en zo intensief mogelijk met con-
structeurs samen te werken om steeds het 
optimum tussen arbeid- en materiaalkos-
ten te vinden. Dat 'integrale denken' moet 
onderdeel worden van het DNA van de 
bouw. En daarnaast draagt ook onze bran-
che zelf bij aan verbetering. Bijvoorbeeld 
door de introductie van wapening op rol of 
door het aanbieden van prefab gelaste wa-
peningsconstructies. Daarin steekt vaak 
wat meer materiaal maar het zorgt voor 
beduidend lagere loonkosten.’ Henk Speel-
man: ‘Je merkt dat duurzaamheid nog vaak 

Wie in de dagelijkse praktijk - thuis, op kantoor of onderweg - om zich heenkijkt, kan er niet omheen: beton is 
bepalend voor ons leven. En eigenlijk weten we dat ook allemaal. Wat minder bekend is, zijn de vele kansen die 
beton biedt. Het materiaal past uitstekend bij een aantal actuele thema’s en ontwikkelingen, waarvan duur-
zaamheid slechts een voorbeeld is. Wat zijn die ontwikkelingen, waar liggen kansen en hoe spelen leveranciers 
in de ‘betonkolom’ hierop in? Deze en andere vragen werden beantwoord tijdens de VSB-forumdiscussie die tij-
dens de Beton Vakdagen werd gehouden.

Henk Speelman: ‘Bekistingsbranche steekt 
veel in innovaties die in de praktijk voorde-
len bieden.’

René van Zutven: ‘Inspectiemodules als op-
maat voor Richtlijn Betonbekistingen en on-
dersteuningsconstructies.’
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Beton: brancheoverschrijdende   samenwerking als voorbeeld
eenzijdig wordt belicht. De nadruk ligt in 
veel gevallen op het realiseren van directe 
besparingen. Het zou goed zijn als we dat 
eens breder gingen bekijken.’ 
René van Zutven vult aan: ‘Een goed voor-
beeld daarvan is het transport van 870 lig-
gers van 40 meter lengte over de snelweg. 
De liggers waren nodig voor de bouw van 
een nieuw kunstwerk en de keuze voor 
wegtransport werd ingegeven doordat de 
overheid geen toestemming gaf om in de 
nabijheid een productielocatie voor de pij-
lers te realiseren. Het milieu zou echter be-
ter gediend zijn met zo’n tijdelijke pro-
ductiecentrale. Daar komt nog bij dat de 
kostprijs van de factor arbeid de laatste de-
cennia enorm is gestegen en ook vanuit de 
overheid steeds meer eisen worden gesteld 
aan bijvoorbeeld arbeidsomstandighe-
den. Alleen al om die reden is het zaak om 
steeds te zoeken naar het evenwicht tussen 
materiaal- en arbeidskosten.’ Over bekistin-
gen zegt Van Zutven: ‘De bekistingen van 
tegenwoordig zijn zo compleet mogelijk. Er 
wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit een 
prefab-gedachte zodat er op de bouwplaats 
zo min mogelijk handwerk nodig is.’ Henk 
Speelman: ‘De bekistingsbranche steekt bo-
vendien veel in innovaties; vaak kleine ver-
beteringen die in de praktijk veel voordelen 
bieden. Eén daarvan is de mogelijkheid om 
op de bouwplaats nagenoeg iedere vorm 
te kunnen realiseren. De échte kracht blijft 
echter toch de combinatie van bekisting, 
wapeningsstaal en beton.’

Samenwerking in de keten
Daarmee lijkt een intensievere samenwer-
king tussen de bekisting-, wapening- en 
betonbranche voor de hand te liggen. Hoe 
kijken de deelnemers aan de forumdiscus-
sie daar tegenaan? Peter Hecker van de 
Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en be-
tonbekistingbedrijven: ‘Er is sprake van 
een beweging waarbij de bekisting-, wa-
penings- en betonbranche nagaan hoe het 
product beton beter gepromoot kan wor-
den. De technische voordelen zijn er in 
overvloed. Nu is het zaak om de ‘kracht van 
de combinatie’ in de spotlights te zetten.’ 
‘Samenwerking is inderdaad nodig en dat 
besef groeit bij de verschillende branche-
verenigingen’, aldus Willem Jan Boer. ‘De 
snelle opkomst van kalkzandsteen heeft 
daar zeker aan bijgedragen.’ Arie van Noor-
denne ziet nog meer aanleidingen: ‘Er is in 
de branches altijd veel versnippering ge-
weest. Bedrijven zijn de afgelopen jaren 
groter geworden en kregen daarmee meer 
ruimte voor innovatie. Tegelijkertijd zorgde 
het ervoor dat bedrijven gingen samenwer-
ken in verenigingen of brancheorganisa-
ties. Daarmee kan het ‘geluid’ immers beter 
voor het voetlicht worden gebracht. Nu wij 
zelf ervaren hoe belangrijk het integrale 
denken in de bouw is, lijkt uitbreiding van 
de samenwerking naar andere brancheor-
ganisaties een voor de hand liggende zaak.’ 
Jan Heuveling: ‘Daarnaast is er 
ook een trend merkbaar 
dat kennis meer 
en makkelijker 
wordt herver-
deeld. Vroe-
ger beschikte 
de aanne-
mer over al-
le kennis 
die nodig 
was voor het 
bouwproces. 
Tegenwoor-
dig schakelt 

hij daarvoor verschillende partijen in. Dat 
geeft ons een stem. Samenwerking stelt je 
daarbij in staat om als ‘collectief’ een com-
plete oplossing te bieden of de gezamenlij-
ke kennis aan te bieden. Dat maakt ons als 
samenwerkende partijen weer interessan-
ter voor zo’n aannemer.’ Ook Henk Speel-
man denkt dat het een logische ontwikke-
ling is: ‘De specialistische bedrijven hebben 
elkaar steeds meer nodig om een totaalop-
lossing te kunnen leveren. Misschien duurt 
het zelfs niet zo lang meer voordat de pro-
jectontwikkelaar combinaties van speci-
alisten inzet om zijn  project tot stand te 
brengen.’ René van Zutven vult aan: ‘Als 
leverancier stel je ook zelf ergens gren-
zen. Als men ons vraagt om naast de leve-
ren van de bekisting ook te zorgen voor het 
stellen ervan en voor het storten van het 
beton, dan zul je nu nee moeten zeggen. 
Juist daar biedt samenwerking in de keten 
voordelen voor individuele bedrijven.’

Materiaalontwikkelingen
Een ontwikkeling die de afgelopen jaren 
naast de duurzaamheidsdis-
cussie veel aandacht 
kreeg is het staal-
vezelbeton. Biedt 
dit materiaal 
nieuwe kan-
sen voor de 
toekomst? 
Arie van 
Noorden-
ne: ‘Als wa-
peningbran-
che hebben 
wij staalvezel-
beton lange tijd 

als bedreiging gezien. Daar wordt tegen-
woordig heel wat genuanceerder tegenaan 
gekeken.’ Jan Heuveling verklaart: ‘Staal-
vezelbeton heeft heel andere karakteristie-
ken dan gewapend beton. Dat betekent dat 
je slechts een deel zou kunnen vervangen. 
Veel belangrijker is de mogelijkheid om 
beide te combineren. Daardoor zijn niet al-
leen complexere en afwijkende bouwvor-
men maar ook lichtere constructies te rea-
liseren.’ En kunststof wapening; wat zijn de 
kansen voor dit materiaal? Arie van Noor-
denne: ‘Ik denk dat kunststof momenteel 
nog te duur is als vervanger voor de huidi-
ge wapening. Maar ook hier geldt: waar het 
gecombineerd gebruik voor de bouw voor-
delen biedt, zal het zeker worden gedaan.’
‘Staalvezelbeton en kunststof wapeningen 
maken - net als hogesterkte beton en ultra-
hogesterkte beton - duidelijk dat er in on-
ze branches veel geïnnoveerd wordt’, aldus 
Jan Willem Boer. ‘Die innovaties zijn nodig 
omdat constructies bijvoorbeeld complexer 
worden of er meer met minder moet wor-

den gedaan. Het toont aan dat onze 
branches steeds inspelen - en waar 

mogelijk vooruit lopen - op ont-
wikkelingen in de markt.’ Jan 

Heuveling: ‘Vroeger leverde wij 
als betonbranche een bulk-
product. Nu worden op één 
bouwwerk en voor ieder sei-
zoen verschillende betonsterk-
tes en -soorten geleverd. Waar 

je vroeger twintig klanten had 
voor één betonsamenstelling is 

het nu eerder zo dat je voor één 
klant twintig betonsamenstellingen 

hebt. Alles is erop gericht om de klant 
op tijd en op maat en met de juiste kwali-
teit te bedienen.’
Die trend zal de komende jaren nodig zijn 

wanneer er meer 
binnenstedelijk 
gebouwd gaat 
worden. De 
ruimtes wor-
den kleiner 
en van be-
ton-, wa-
pening- en 
bekisting-
leveran-
ciers worden 

steeds slimmere oplossingen verwacht. 
Hoe speelt de branche hierop in? René van 
Zutven: ‘Voor ons als bekistingleverancier 
is logistiek de maatgevende factor. Dat be-
tekent ook: andere bekistingsvormen en in-
noveren waar dat nodig is. Het hydraulisch 
klimmen van de betonpomp is een goed 
voorbeeld van een innovatie die speciaal 

is afgestemd op het binnenstedelijk 
bouwen.’ 

Arie van Noordenne verwacht 
veel van de glijbouw, waarbij 

het beton in één vloeiende be-
weging wordt gestort: ‘En ook 
daar zal de samenwerking tus-
sen bekisting-, beton- en wa-
peningbranche zijn waarde 
bewijzen.’ Bij de glijbouwme-

thode wordt immers tegelijk de 
wapening en de bekisting aan-

gebracht en het beton gestort. Het 
beton wordt continu gestort, wat be-

tekent dat de bekisting voortdurend 
moet stijgen en de wapening non-stop 
moet worden aangeleverd en gebracht. Een 
werkterrein waar samenwerking een eer-
ste vereiste is.

Richtlijn Betonbekistingen
Als voorbeeld van de positieve gevolgen van 
samenwerking in de keten noemt Peter Hec-
ker de ontwikkeling van de Richtlijn Beton-
bekistingen en ondersteuningsconstructies. 
‘Samen met de Kontaktgroep Materieel (Ko-
mat) van Bouwend Neder-
land wordt momenteel 
aan deze richtlijn 
gewerkt. Datzelf-
de geldt voor 
de samenstel-
ling  van in-
spectiemo-
dules voor 
de acties van 
de Arbeids-
inspectie 
ten aanzien 
van bekistin-

gen, ondersteuningen en breedplaatvloe-
ren.’ René van Zutven licht de komst van het 
handboek voor bekistingen toe: ‘De Arbeids-
inspectie heeft samen met de VSB en de 
Komat een tweetal inspectiemodules ont-
wikkeld. Aan de hand hiervan gaat de Ar-
beidsinspectie onze branche inspecteren. 
En terecht. Op jaarbasis gaat er ruwweg 80 
miljoen euro verloren als gevolg van onge-
lukken op de bouw. Met een instrument als 
de Richtlijn Betonbekistingen kunnen wij 
een bijdrage leveren aan vermindering van 
het aantal ongevallen. De inspectiemodu-
les die zijn ontwikkeld, vormen een opmaat 

voor de Richtlijn Betonbekistingen. 
Verwacht wordt dat de richtlijn bin-

nen anderhalf jaar het licht ziet.’ 
Jan Heuveling en Henk Speel-
man vinden de inspectiemodu-
len al een belangrijke verbete-
ring. ‘De Arbeidsinspectie heeft 
speciaal hiervoor de markt be-
naderd. Men wilde eerst met de 

branche in discussie om vervol-
gens in overleg met de markt de 

modules op te zetten. Het positie-
ve ervan is, dat eventuele onvolko-

menheden door onbekendheid wor-
den voorkomen en de modules daardoor 

naadloos aansluiten op de markt.’
De richtlijn is een goed voorbeeld hoe de 
branche om moet gaan met veiligheid. Hoe 
zit dat bij de wapeningbranche? Arie van 
Noordenne: ‘Het grootste veiligheidsrisi-
co bestaat uit struikelen en vallen.  Belang-
rijk zijn dan ook het goed afdoppen van 
stekeinden, het zorgen voor voldoende en 
goede loopruimte en de maaswijdte. Daar-
naast is er ook veel aandacht voor tillen. 
Alle vernieuwde ‘spelregels’ zijn nog eens 
vastgelegd in het A-blad Betonstaal ver-
werken, dat tijdens de Beton Vakdagen op 
het wapeningsplein door de VWN offici-
eel is aangeboden aan de heer Witlox  van 
Stichting Arbouw.’

Opleiden voor de toekomst
Een laatste onderwerp dat tijdens de fo-
rumdiscussie aan de orde kwam, zijn op-
leidingen. Net als veel andere sectoren, 
worstelt ook de bouw met de vraag hoe 
jongeren geïnteresseerd kunnen worden 
voor het vakgebied. Jan Heuveling: ‘Alhoe-
wel er wat dat betreft veel negatieve be-
richten rondgaan, zijn er ook veel positie-
ve ontwikkelingen. Bijvoorbeeld scholen 
die zich specifiek richten op jongeren die 
de branche in willen. Je merkt dat bepaalde 
vakopleidingen blijvend aantrekkelijk zijn 
voor jongeren. Er zijn twee zaken die met 
name moeilijk zijn: het halen én houden en 
de grote versnippering. Veel van de onder-
wijsinstellingen hebben een grote zelfstan-
digheid en onafhankelijkheid. Dat betekent 
dat je overal langs moet om docenten te in-
teresseren. Alhoewel wij daar al fors in in-
vesteren met gastcolleges en snuffelstages, 
valt er nog veel te doen.’ Henk Speelman: 

‘Ook de overheid heeft daar een taak. On-
ze toekomst ligt in het VMBO. De keu-

zevrijheid is daar alleen zo groot 
dat er vaak wordt gekozen voor 

een beroep met schone han-
den. De overheid zou wat dat 
betreft de techniek meer mo-
gen stimuleren. Aan de andere 
kant komt de techniek ook te-
gemoet aan de wensen van de 

jongeren. Wij gebruiken sinds 
enkele jaren een reinigingsro-

bot voor onze bekistingen. De 
man die altijd het onderhoud uit-

voerde, is daar razendenthousiast 
over. Hij krijgt te maken met nieuwe as-

pecten en nieuwe technieken die zijn werk 
niet alleen makkelijker maar ook gevarieer-
der maken.’ Voor de betonvlechters gelden 
vooralsnog andere beweegredenen. Arie 
van Noordenne: ‘Het blijft moeilijk om aan 
betonvlechters te komen en ik verwacht 
ook niet dat daar snel verandering in komt. 
Wat voor veel jongeren de reden is om in te 
stromen in onze branche is de grote mate 
van vrijheid: de hele dag in de buitenlucht 
bezig zijn met je handen. En daarnaast 
doen we er zelf veel aan om jongeren te in-
teresseren met bijvoorbeeld snuffelstages.’

Jan Heuveling: ‘Opkomst conceptueel bou-
wen vereist bredere samenwerking.’

Willem Jan Boer: ‘Met een levensduur van 
tenminste 100 jaar en volledig te recyclen is 
beton uiterst duurzaam.’

Arie van Noordenne: ‘Integraal denken 
moet onderdeel worden van het DNA van 
de bouw.’

Peter Hecker: ‘Er is sprake van een beweging 
waarbij de bekisting-, wapenings- en beton-
branche nagaan hoe het product beton beter 
gepromoot kan worden.'
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VSB-Forumdiscussie

Veiligheid als gezamenlijke  verantwoordelijkheid
Dagelijkse werken vele beroepsgroepen op hoogte. Een veilige werkplek zou dan ook ‘tussen de oren’ van deze 
medewerkers moeten zitten. De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) doet er 
alles aan om dat te realiseren. Zo ontwikkelde de vereniging een serie flyers en checklists voor het veilig wer-
ken op hoogte en investeren de leden in hun specialisme middels kennisoverdracht, trainingen, keuringen, cer-
tificering, etcetera. Toch is er nog een wereld van verbetering mogelijk. Tijdens een forumdiscussie werd ge-
sproken over de verantwoordelijkheden voor de verschillende partijen in de branche.

Dat veiligheid een kostbaar goed is, be-
wijst de aandacht die er vanuit alle kan-
ten van de markt voor dit onderwerp is. De 
Arbeidsinspectie organiseert acties rond-
om steigers, bouwliften, rolsteigers en be-
kistingen, er verschijnen nieuwe A-bladen 
en de Richtlijn Steigers werd recent weer 
geüpdate. Het maakt duidelijk dat het bie-
den van een veilige tijdelijke werkplek op 
hoogte volop in beweging is. Er blijkt ech-
ter meer nodig te zijn dan alleen aandacht, 
want onder de huidige economische om-
standigheden komt het regelmatig voor 
dat concurreren op prijs belangrijker is 
dan het garanderen van veiligheid. Wordt 
dat ook zo door de deelnemers aan de fo-
rumdiscussie ervaren? Frank Klessens van 
Alimak Hek: ‘De prijs is onder de huidige 
marktomstandigheden inderdaad vaak be-
langrijker dan veiligheid. In de hele keten 
wordt de verantwoordelijkheid voor vei-
ligheid doorgeschoven naar de volgende 
partij. De opdrachtgever is weliswaar ver-
antwoordelijk voor veiligheid maar legt 
die verantwoordelijkheid net zo gemakke-
lijk neer bij zijn toeleveranciers.’ Ook Ruud 
Gaarthuis van Van Thiel United beaamt 
dat: ‘Veiligheid gaat zover als de portemon-
nee van de opdrachtgever toelaat. De finan-
ciële crisis heeft ervoor gezorgd dat veilig-

heid een ondergeschoven kindje wordt.’ 
Het gaat echter niet alleen om de prijs. Rob 
Baken van Manntech Gevelinstallaties: 
‘Veiligheid is voor sommige opdrachtge-
vers een té grote vanzelfsprekendheid ge-
worden. Men denkt en verwacht dat een 
product veilig is, maar vergeet dat onveili-
ge situaties zich met name in de gebruiks-
fase voordoen.’ Ook Adri Wallenburg van 
Koninklijke Jongeneel ervaart dat: ‘De be-
langrijkste en grootste spelers in de markt 
weten wel wat er aan veiligheid te koop is 
en handelen daar ook naar. Maar er is een 
grote groep aannemers die het niet weet 
of het blijkbaar niet interesseert. Uiteraard 
begint veiligheid bij de leveranciers; die 
moeten een veilig product leveren. Maar in 

de praktijk wordt er té vaak gezocht naar 
goedkopere alternatieven. En bij controle-
rende instanties, zoals de Arbeidsinspectie, 
schiet de kennis vaak tekort. Bij een pro-

duct als hout voor steigerdelen is dat ook 
niet eenvoudig. Er zijn immers veel fac-
toren die de kwaliteit van het hout bepa-
len.’ Leo Pasveer van Harsco Infrastructure 
merkt dat de inspecties toenemen en in de 
industrie gemeengoed zijn: ‘De industrie 
stelt veel meer en veel hogere eisen als het 
om veiligheid gaat. Als leverancier willen 
wij daarom niet afwachten tot de Arbeids-
inspectie zich meldt, maar zelf voorop lo-
pen. De industrie loopt wat veiligheid be-
treft, ver vooruit op de bouw.’

Strenge controle en handhaving
Jürgen Ferket van Scaffolding Training Eu-
rope ziet in de handhaving een belangrijk 
onderwerp: ‘Het draait allemaal om hand-
having. Op de bouwplaats weten alle me-
dewerkers het wel, maar veilig werken 
doet men lang niet altijd. Er moet dus wor-
den gecontroleerd in plaats van gedoogd. 
Als je ziet wat er -mede door de recessie - 
allemaal gebeurt, dan is het gewoon wach-
ten op een volgend ongeluk.’ 
Of het gedogen alleen terug te voeren is op 
de recessie, valt echter te betwijfelen. Leo 
Pasveer: ‘Ik denk dat de recessie ook veel 
misbruikt wordt. De naleving schiet sim-
pelweg tekort. In de industrie is er voor ie-
dere vijf man die werkzaam zijn, altijd één 
controleur. Daarmee krijgt veiligheid de 
aandacht die het verdient.’ Nick Stubbe van 
BIS Industrial Services ziet wel een posi-
tieve ontwikkeling: ‘De laatste jaren is het 
veiligheidsniveau in de bouw en industrie 
meer naar elkaar gegroeid. Door de recessie 
zie je nu in de bouw het niveau echter weer 
teruglopen, terwijl in de industrie de con-
trole onverminderd streng blijft. Door die 
strengere aanpak wordt veiligheid als het 
ware afgedwongen; er is een streng kwali-
teitssysteem, de bestekken zijn zwaar en er 
worden opleidingen vereist. Dat alles bij el-

kaar zorgt voor een ander veiligheidsbesef.’ 
Ruud Gaarthuis vult aan: ‘Daar komt nog 
eens bij dat werkzaamheden bij de chemi-
sche en petrochemische industrie beter te 
controleren zijn: er is maar één ingang. De 
bouwplaats daarentegen is een duiven-
til, waar iedereen komt en gaat. In de bouw 
zie je bovendien dat de uitvoerder geen 
tijd meer heeft voor controles. Hij heeft het 
veel te druk en brengt het grootste deel 

van de dag door in de bouwkeet om van-
daar alles te organiseren en te regelen.’ 

Verantwoordelijkheid
Blijkbaar is er een groot verschil in de ma-
nier waarop veiligheid wordt beleefd in de 
bouw en industrie. Wie is er dan eigenlijk 
verantwoordelijk voor de veiligheid op de 
steiger, hoogwerker of betonbekisting en 
is er daarbij verschil tussen de bouw en de 
industrie? Ruud Gaarthuis: ‘In de Richtlijn 
Steigers staat omschreven dat de ‘toezicht-
houder gebruik’ de steiger periodiek moet 
controleren. Die toezichthouder kan één 

van de eigen medewerkers van de opdracht-
gever zijn maar ook een externe.’ De invul-
ling daarvan verschilt weer per bouwbedrijf. 
Nick Stubbe: ‘Met alle regels die als het wa-
re bovenop elkaar worden gestapeld, wordt 

de kans op schijnveiligheid groter. In het 
woud van regels is er altijd wel één te vin-
den waarmee je kunt duidelijk maken dat 
je als opdrachtgever of opdrachtnemer alles 
hebt gedaan om onveilige situaties te voor-
komen. Maar daarmee wordt voorbij gegaan 
aan het allerbelangrijkste aspect: het besef 
bij de gebruiker dat veiligheid boven alles 
moet staan.’
Dat besef is niet van vandaag op morgen 
een ingeburgerd begrip. Hoe kunnen we die 
inburgering bereiken en ervoor zorgen dat 
mensen zich bewust zijn van hun rol in de 
veiligheidsketen? Nick Stubbe vervolgt: ‘Je 
zult er altijd op moeten blijven hameren. Bij 
ieder overleg moet veiligheid op de agenda 
staan. Medewerkers krijgen veiligheidsfilms 
te zien, ze worden continu geïnformeerd en 
op de hoogte gehouden van ontwikkelingen 
– alles erop gericht om de veiligheid zoveel 

mogelijk te bevorderen.’ Adri Wallenburg: 
‘Herhaling is inderdaad heel belangrijk. 
Neem de verwerkingsvoorschriften van pro-
ducten: die zouden eigenlijk steeds even 
doorgenomen moeten worden.’ 
Over de bewustmaking van medewerkers 
vertelt Matthijs Pitlo van Yelloo: ‘Om te be-
ginnen moet er voor worden gezorgd dat 
de toezichthouder, die overal omschreven 
en voorgeschreven staat, ook daadwerkelijk 
aanwezig is. En als die aanwezig is, moeten 
alle veiligheidsaspecten worden beoordeeld 
en gecontroleerd. Blijkt uit die controles dat 
er misstanden zijn, dan moeten forse boe-
tes worden uitgedeeld.’ Frank Klessens wijst 
ook op de eigen verantwoordelijkheid: ‘Als 
bedrijf moet je ook zelf de focus gericht hou-
den op veiligheid en daar waar nodig moet 
je sanctioneren.’ Die sanctionering blijkt in 
de industrie strenger dan in de bouw. Leo 
Pasveer: ‘Wie in de industrie een veiligheids-
overtreding begaat, kan vertrekken en hoeft 
niet meer terug te komen. En niet alleen bij 
het bedrijf waar de overtreding werd be-
gaan, maar ook niet bij andere industriële 
bedrijven. Dat werkt in zekere zin afschrik-

Van links naar rechts: Nick Stubbe, Jürgen 
Ferket, Frank Klessens, Matthijs Pitlo, Adri 
Wallenburg, Leo Pasveer, Martin Franke (au-
teur), Frank de Groot, Rob Baken, Henry Dijks-
ma en Ruud Gaarthuis.

ligheid waren Ruud Gaarthuis van Van 
Thiel United (Beek en Donk), Henry Dijks-
ma van Altrex (Zwolle), Rob Baken van 
Manntech Gevelinstallaties (Moerdijk), 
Nick Stubbe van BIS Industrial Services 
(Zwartewaal), Jürgen Ferket van Scaffol-
ding Training Europe (Barendrecht), Frank 
Klessens van Alimak Hek (Middelbeers), 
Adri Wallenburg van Koninklijke Jonge-
neel (Utrecht), Matthijs Pitlo van Yelloo 
(Spijkenisse) en Leo Pasveer van Harsco 
Infrastructure (Arkel).

vier maal per jaar georganiseerd, waarbij 
actuele of relevante onderwerpen centraal 
staan. De bijeenkomsten staan onder lei-
ding van Frank de Groot, hoofdredacteur 
van BouwTotaal en vinden plaats onder 
auspiciën van de PR-commissie van de VSB.

Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie 
over de verantwoordelijkheden voor vei-

Van links naar rechts: Matthijs Pitlo, Adri Wallenburg en Leo Pasveer.

Frank Klessens: ‘Prijs helaas 
momenteel vaker belangrijker 

dan veiligheid.’

Ruud Gaarthuis: ‘De 
bouwplaats is een duiventil die 

niet eenvoudig te controleren is.’

Henry Dijksma: ‘Ook een QR-
code op rolsteigers kan de 

veiligheid vergroten.’

De VSB-Forumdiscussie is een initiatief 
van de Vereniging van Steiger-, Hoog-
werk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). 
Door hun jarenlange ervaring beschik-
ken de VSB-leden over een grote hoe-
veelheid kennis en deskundigheid. Die 

knowhow wordt de laatste jaren ook via 
de VSB-Forumdiscussies overgedragen. Tij-
dens de discussies passeren onder meer de 
stand der techniek, ontwikkelingen en aan-
dachtspunten voor potentiële gebruikers 
de revue. De VSB-Forumdiscussie wordt 
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Veiligheid als gezamenlijke  verantwoordelijkheid
wekkend en draagt sneller bij aan verho-
ging van het veiligheidsbesef.’

Rol leverancier
Veiligheid draait om bewustzijn; het besef 
dat het eigen gedrag en dat van anderen de 
veiligheid op en rond de bouwplaats kan 
beïnvloeden. Dat bewustzijn leeft als geen 

ander bij de leveranciers van producten 
en diensten die van het veilig werken op 
hoogte hun specialisme hebben gemaakt. 
Welke veiligheidsmaatregelen bieden zij 
aan de klant en de uiteindelijke gebrui-
ker? Bekend zijn de gebruiksvoorschriften 
en de tekeningen en berekeningen die voor 
steigers verplicht zijn. Maar wat is er nog 
meer? Frank Klessens: ‘Veel ongelukken 
vinden hun oorsprong in veranderingen 
die op de bouwplaats aan het arbeidsmid-
del worden aangebracht. Wij investeren 
daarom veel in kennisoverdracht naar ge-
bruikers en proberen zo te voorkomen dat 
zij zelfstandig aanpassingen doorvoeren.’ 
Matthijs Pitlo vult aan: ‘Dat betekent bij-
voorbeeld ook dat je de gebruikersinstruc-
ties in andere talen beschikbaar moet heb-
ben. De bouwplaats van tegenwoordig is 
immers een bonte verzameling van bui-
tenlandse culturen geworden. Deze verta-
ling wordt dan ook door de opdrachtgever 
verzorgd. Daarnaast geven wij op de bouw-
plaats presentaties, waarin wordt aange-
geven hoe men op een veilige manier kan 
werken met de arbeidsmiddelen die wij le-
veren.’ 
Rob Baken van Manntech Gevelinstalla-
ties: ‘Wij geven instructies aan degenen 
die het meest gebruik maken van de geve-

londerhoudsinstallatie. Maar dat is altijd 
een momentopname. Het glazenwasbedrijf 
van vandaag kan over een halfjaar vervan-

gen zijn door een ander bedrijf. Dat nieuwe 
glazenwasbedrijf krijgt van de gebouwbe-
heerder echter net zo gemakkelijk de sleu-
tel van de gevelonderhoudsinstallatie mee. 
En die stappen vervolgens in en gaan aan 
het werk. Feitelijk zonder instructie en zon-
der écht te weten hoe de installatie werkt. 
Je staat er versteld van hoe mensen met 
hun leven omgaan. Om dat zoveel mogelijk 
te voorkomen, wijzen wij gebouwbeheer-
ders steeds vaker op hun verantwoordelijk-
heden.’ 

Ketenintegratie
Er wordt dus het nodige gedaan om het 
veilig gebruik van bijvoorbeeld steigers, 
hoogwerkers en betonbekistingen te sti-

muleren. Maar leidt dat ook in de gebruiks-
fase tot meer veiligheid en zijn er niet 
andere mogelijkheden denkbaar? Ketenin-
tegratie bijvoorbeeld, waardoor het veilig-
heidsbewustzijn zich breder over de bouw-
keten verspreidt én er geprofiteerd wordt 
van wederzijdse kennis en ervaring. Met 
name dat laatste zou er voor kunnen zor-
gen dat sneller en efficiënter kan worden 
gewerkt, en daarmee kosten worden be-

spaard. Frank Klessens daarover: ‘Wij zit-
ten graag in een zeer vroeg stadium met 
onze opdrachtgevers aan tafel om mee te 
denken over oplossingen. Daardoor kan er 

ook worden nagedacht over de inzet van al-
ternatieve methoden, technieken en hulp-
middelen die voor bepaalde situaties wel-
licht goedkoper of efficiënter zijn.’ Ruud 
Gaarthuis ziet dat de cirkel daarmee eigen-
lijk weer rond is: ‘We zouden als bouwko-
lom meer in processen moeten denken. Dat 
werkt sneller, veiliger en goedkoper. Maar 
de werkelijkheid van vandaag is dat er nog 
steeds veelal wordt uitbesteed op prijs.’
Heeft dat procesdenken zich nog steeds 
geen vaste plaats in de bouwketen ver-
worven? Leo Pasveer: ‘Wij merken dat het 
steeds beter gaat. En onze opdrachtgevers 

ook, want die ervaren dat zij door in proces-
sen te denken aan het eind van de rit goed-
koper uit zijn.’ Ook bij Yelloo ervaart men 
die trend. Matthijs Pitlo: ‘Bij diverse projec-
ten waar wij momenteel mee bezig zijn, 
worden we al in het beginstadium betrok-
ken. Vergeleken met een aantal jaren ge-
leden, mag dat voor de verhuur best een 
omslag worden genoemd. Stap voor stap 
doorlopen we eerst het hele project om ver-
volgens voor iedere fase de meest efficiën-
te en financieel meest aantrekkelijke oplos-
sing te kiezen. Die planmatige aanpak leidt 
in de praktijk tot minder faalkosten; alles is 
van tevoren al uitgedacht.’ 
Mattijs Pitlo: Ik ben momenteel met een 
project bezig waar we al een halfjaar van te 

voren bij werden betrokken. Stap voor stap 
hebben we eerst het hele proces doorlopen 
om vervolgens voor iedere fase de meest 
efficiënte en financieel meest aantrekkelij-
ke oplossing te kiezen. Die planmatige aan-
pak leidt in de praktijk tot minder faalkos-
ten; alles is van tevoren al uitgedacht.’ Rob 
Baken merkt op dat het bij gevelinstallaties 
iets complexer is: ‘Bij een aannemer komen 
wij pas in een laat stadium in beeld.  Bij 

grotere projecten worden wij er over het al-
gemeen wel eerder betrokken. En dat heeft 
voor de uiteindelijke gebouwbeheerder on-
tegenzeggelijke voordelen. Daarnaast geldt 
binnenkort ook nog eens het toetsingska-
der voor gebouwvoorzieningen voor vei-
lig onderhoud. Deze worden straks bij aan-
vraag van de bouwvergunning getoetst. 
Als er geen voorzieningen zijn voor veilig 
onderhoud, zal er geen bouwvergunning 
meer worden verleend. Het toetsingska-
der is daarbij uiteraard van belang voor de 
gevelonderhoudsinstallaties; de architect 
moet nu hebben nagedacht over de vraag 
hoe gevels voor onderhoud op veilige wij-
ze kunnen worden bereikt.’ Zelfs bij trai-
ningsinstituut STE ervaart men de groei-
ende belangstelling voor procesgericht 
werken. Jürgen Ferket: ‘Door ons werk moe-
ten wij voortdurend op de hoogte zijn van 
de laatste ontwikkelingen in producten en 
werkmethoden. Daarom vraagt men ons 
ook regelmatig om mee te denken over een 
bouwproces en te adviseren.’

Veiligheidsbewustzijn
Door meer in processen te denken, wordt 
veiligheid een vast onderdeel van het bouw-
proces. Maar daarmee is de bouw nog niet 
veiliger. Minstens zo belangrijk is het be-
wustzijn in alle delen van de organisatie dat 
veiligheid vereist is. Ruud Gaarthuis: ‘Door 

alles vast te leggen, weet je nog niet zeker 
of het op de werkvloer inderdaad veiliger 
wordt. Je zult daar ook concreet uitleg moe-
ten geven, want een timmerman wéét in 
veel gevallen niet wat de gevolgen van on-
veilig gedrag zijn. Het uitleggen is dus min-
stens zo belangrijk als het creëren van re-
gels.’ Jürgen Ferket vult aan: ‘En die uitleg is 
niet alleen belangrijk voor de timmerman 
maar ook voor het middenkader. Als de tim-
merman doordrongen is van veiligheid en 
daarop wijst, zal zijn baas die er minder be-
wust mee bezig is, gewoon opdracht ge-
ven om door te blijven werken. Het moet 
dus van onder én van boven komen.’ Hen-
ry Dijksma van Altrex denkt dat ook de be-
drijfscultuur bepalend kan zijn. ‘Lang niet 
iedereen binnen het bedrijf heeft evenveel 
oog voor veiligheid. Men moet elkaar er op 

wijzen en helpen beter doordrongen te ra-
ken van het belang van veiligheid. Wij doen 
dat onder meer met onze QR-codes: digita-
le codes op alle rol- en vouwsteiger platfor-
men die met een smartphone kunnen wor-
den gelezen. Nadat de code is ingelezen, 
krijg je automatisch de handleiding opbouw 

en gebruik van het betreffende product op 
je smartphone te zien. En dat in verschillen-
de talen. Daarmee is het veilig werken weer 
een stapje dichterbij gebracht. Als leveran-
ciers moeten we die veiligheid ook zoveel 
mogelijk uitdragen.’
Frank Klessens: ‘Veiligheidsbesef is er niet 
van de één op de andere dag. Dat heeft tijd 
nodig. Daarom moet er zo vroeg mogelijk 
mee worden begonnen. Ik denk dat het goed 
zou zijn wanneer er in de opleidingen voor 
timmerman, uitvoerder, et cetera, een vast 
onderdeel veiligheid zou zijn.’ Leo Pasveer: 
‘En dat proces moet zich binnen het bedrijf 
voortzetten. Mensen krijgen ook binnen be-
drijven nog veel geleerd, maar als het fout 
gaat wordt men vaak volledig afgebrand. 
Het zou veel beter zijn als we elkaar aan-
spreken op fout gedrag. Je kunt gemakkelijk 
even stoppen, iemand aanspreken en corri-
geren en vervolgens weer verder gaan. Op 
die manier raakt de bouw langzaam door-
drenkt van het veiligheidsbewustzijn.’

Goed communiceren
Ook de VSB beseft dat er nog het nodige te 
doen is en probeert onder meer met flyers, 
richtlijnen en andere documentatie hand-
vatten te bieden, waarmee veiligheid op de 
bouwplaats kan worden ingevuld. Is daar 
in de praktijk al iets van te merken? Mat-

thijs Pitlo: ‘Wij proberen  op de bouwplaats 
of bouwkeet een duidelijke documentatie-
set beschikbaar te hebben en een toelich-
ting te geven op veiligheid. In de afgelo-
pen tien jaar hebben wij wel gemerkt dat 
veiligheid bij veel meer mensen leeft en 
steeds bekender is. Dat neemt niet weg dat 
er nog een hoop te doen blijft.’ Ruud Gaart-
huis vult aan: ‘Het vergt ook een inspan-
ning van de verschillende bedrijven. Wij 
geven bijvoorbeeld veel trainingen over de 
Richtlijn Steigers. Dat doen we door het he-
le land en merken dat mensen daar veel 
van opsteken. Die 1-op-1 communicatie met 
klanten en gebruikers is ontzettend be-
langrijk.’ ‘En ook voor de opdrachtgevers is 
het van grote waarde’, aldus Adri Wallen-
burg. ‘Die heeft de plicht om zijn mensen 
te informeren en krijgt nu eigenlijk alles 
op de presenteerblaadje aangereikt. Infor-
meert hij zijn medewerkers niet, dan is Lei-
den in last als er iets op de bouwplaats ge-
beurt.’
Zijn er nog aanvullende acties die de bran-
che zou kunnen organiseren om de veilig-
heid verder te verbeteren? Ruud Gaarthuis 
en Leo Pasveer melden allebei de voor-
loopleuning als optie om de veiligheid op 
de bouwplaats verder te verbeteren. Hen-
ry Dijkstra ziet in de ladderuitstap een op-
lossing om ongelukken met het afstappen 
van ladders op hoogte te voorkomen. Frank 
Klessens besluit: ‘Het allerbelangrijkst is 
dat men het juiste arbeidsmiddel gebruikt. 
Het komt nog vaak voor dat er oneigenlijk 
gebruik wordt gemaakt van bepaalde mid-
delen. Ik denk dat de branche daar nog voor 
verbetering vatbaar is. En aan die verbete-
ring draag de VSB graag bij.’

Van links naar rechts: Rob Baken, Henry Dijksma en Ruud Gaarthuis.

Van links naar rechts: Nick Stubbe, Jürgen Ferket en Frank Klessens.

Rob Baken: ‘Toetsingskader 
als opmaat voor 

gebouwvoorzieningen voor 
veilig onderhoud.’

Nick Stubbe: ‘Veiligheidsniveau 
in bouw en industrie groeit 

langzaam naar elkaar.’

Jürgen Ferket: ‘Veiligheid draait 
volledig om handhaving.’

Adri Wallenburg: ‘Grote groep 
aannemers weet té weinig van 

veiligheid.’

Matthijs Pitlo: ‘Misstanden met 
veiligheid fors beboeten.’

Leo Pasveer: ‘Procesdenken leidt 
tot meer veiligheid en efficiency 

en minder kosten.’
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Slimmer bouwen  met beton

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 aandachtspun-
ten voor potentiële gebruikers de revue. De VSB-Forumdiscussie wordt vier maal per jaar georganiseerd, waarbij actuele of relevan-
te onderwerpen centraal staan. De bijeenkomsten staan onder leiding van Frank de Groot, hoofdredacteur van BouwTotaal en vinden 
plaats onder auspiciën van de PR-commissie van de VSB.

Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over beton waren Henk Speelman van Konosch Nederland (Hasselt), René van Zutven van Pe-
ri (Schijndel), Gerard van Heugten en Rob Buren van Mebin (Den Bosch en Amsterdam), Jan Thomassen van NOE-Bekistingtechniek 
(Arkel), Jan Alberti van Gietbouwcentrum (Veenendaal), Jan Remmits van Safe (Beek en Donk) en Niek de Jong van Cementbouw (Cru-
quis).

Dagelijks wordt in de aanloop op 
bouwprojecten een keuze ge-
maakt voor een bouwme-
thode. Wordt het sta-
pel-, giet-, montage- of 
houtsketletbouw? Bij 
de keuze voor één 
van deze methoden 
spelen verschillen-
de aspecten een rol. 
Daarbij kan worden 
gedacht aan de con-
structie, stabiliteit, 
verwerking van lei-
dingwerk, geluidwe-

Wie kiest voor beton, kiest voor slimmer bouwen. Dat was het thema 
van de afgelopen Beton Vakdagen en werd bewezen door de talloze in-
novaties die de deelnemers tijdens het evenement presenteerden. Slim-
mer bouwen met beton gaat echter verder dan nieuwe, slimme produc-
ten. Gezamenlijk trekken leveranciers van bekistingen, betonmortel 
en wapeningsstaal op om dat duidelijk te maken. Onder de noemer ‘de 
kracht van de combinatie’ schoven verschillende partijen uit de beton-
bouw aan tafel om de voordelen en mogelijkheden van betonbouw toe 
te lichten.

rendheid en brandwerendheid, maar 
ook aan de vereiste voorberei-

dingen, de eisen die door de 
bouwplaats worden ge-

steld, de bouwtijd, de lo-
gistiek en natuurlijk 

de bouwkosten. Ie-
dere bouwmethode 
heeft zo z’n specifie-
ke kenmerken. Hoe 
onderscheidt beton 
zich daarin en wat is 

de specifieke kracht 
van deze bouwme-

thode? 
Henk Speelman van Ko-

nosch Nederland noemt 
met name de hoge kwaliteit 

van het beton en de onbegrens-
de vormgevingsvrijheid als belangrijke 

kenmerken. Ook René van Zutven van Pe-
ri Nederland onderkent die voordelen: ‘De 
vrijheid die betonbouw biedt bij het vorm-
geven van gebouwen en kunstwer-
ken is niet te vergelijken met 
andere bouwmethoden. En 
juist die ontwerpflexibi-
liteit wordt bij kunst-
werken steeds be-
langrijker. Het is 
zelfs zo dat bepaal-
de architectuurvor-
men alleen met be-
ton kunnen worden 
gerealiseerd.’ 
Jan Alberti van het 
Gietbouwcentrum 
vult daar op aan: ‘Voor 

de woningbouw biedt betonbouw een 
zeer grote flexibiliteit als het om installa-
ties gaat. Wanneer je de gemiddelde wo-
ning van tegenwoordig bekijkt, dan zie 
je het aantal installaties alleen maar toe-
nemen. De elektrotechnische, ICT en kli-
maattechnische installaties in woningen 
worden steeds omvangrijker en warmte-
pompen en alternatieve energie-installa-
ties doen hun intrede. Als je dat in prefab 
beton wilt uitvoeren, dan sta je voor een 

haast onmogelijke opgave. Met beton kun-
nen installatieleidingen efficiënt en flexi-
bel worden ingestort.’ Jan Thomassen van 

NOE-Bekistingtechniek reageert: ‘Juist 
door de flexibiliteit van de be-

tonbouw kun je tot op het 
laatste moment wijzigin-

gen aanbrengen. Dat 
is een belangrijk ge-

geven in een markt 
waarin vaak tot op 
het laatste moment 
wijzigingen wor-
den aangebracht. 
Het materiaal beton 

sluit bovendien pri-
ma aan op de eisen en 

wensen van de nieu-
we generatie architec-

ten. Computerondersteund 
ontwerpen en uitwerken van 

constructies is voor hun de ge-
woonste zaak van de wereld. Met beton 
kan iedere gewenste vorm bij wijze van 
spreken direct van de computer naar de be-
kistingsleverancier worden gestuurd.’

Beton bekent kleur
Het is niet alleen de ontwerpvrijheid die 
van betonbouw zo’n aantrekkelijke bouw-
methode maakt. Zo is het gebruik van ver-
schillende soorten kleuren beton tegen-
woordig goed mogelijk. Alhoewel het 
volgens Jan Remmits van Safe moeilijk 
blijft om daarbij steeds dezelfde kleur te 
genereren, zijn de leveranciers ervan over-
tuigd dat met de juist beton- en kleurkwa-
liteit in principe alles kan worden gemaakt 
én gereproduceerd. Niek de Jong van Ce-
mentbouw: ‘Een vaste kleur van het beton 
is zeker mogelijk en er is een groot aantal 
betonmortelleveranciers die dat kunnen 
garanderen. Bij de keuze 
voor de beton-

mor-
tel 

hoort echter wel een goed advies. Wie zijn 
betonmortelleverancier in een vroeg stadi-
um bij het bouwproces betrekt, weet zich 
ook verzekerd van een reproduceerbare be-
tonkleur.’ Gerard van Heugten van Me-
bin beaamt dat: ‘Wij hebben alle mogelijke 
kleuren in ons leveringsprogramma; kleur 
die iedere keer hetzelfde is. Een goede be-
heersing van de zand- en grindstromen is 
daarvoor echter wel een vereiste. Dat vergt 
een goede planning, onder meer ten aan-
zien van de bekistingscycli.’ 

Samenspel van partijen
René van Zutven van Peri: ‘Kleur is één van 
de eigenschappen die duidelijk maakt dat 
er steeds meer mogelijk is met beton en 
dat architecten daar ook op vernieuwen-
de manieren gebruik van maken. De kern 
van de zaak is samenwerking: betonbouw 

Jan Alberti: ‘Betonbouw maakt de realisatie 
van installaties in woningen efficiënter en 
flexibeler.’

Henk Speelman: ‘Niet een bekisting maar een 
oplossing aanbieden.’

René van Zutven: ‘Vormgevingsvrijheid be-
ton niet te vergelijken met andere bouwme-
thoden.’
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Slimmer bouwen  met beton
is een product dat door een gecombineer-
de inspanning van verschillende partijen 
tot stand komt. Het is een samenspel van 
architect, aannemer en betonmortel-, wa-
pening- en bekistingleveranciers. Iedereen 
draagt daaraan op zijn manier bij.’ Rob Bu-
ren van Mebin: ‘Het succes van die combi-
natie hangt af van de afspraken die worden 
gemaakt. Door in een vroegtijdig stadium 
alle partijen bij elkaar te halen en tijdens 
het bouwproces intensief samen te wer-
ken, kan nagenoeg alles in beton worden 
gerealiseerd.’

Duurzaam materiaal
Duurzaamheid, een be-
grip dat sinds enkele 
jaren in het centrum 
van de belangstel-
ling staat, is onlos-
makelijk met be-
ton verbonden. Om 
te beginnen, draagt 
de lange levensduur 
van beton op zich al 
bij tot minder ener-
gieverbruik en min-

der hinder. Voor de productie van beton is 
natuurlijk energie nodig, maar de toepas-
sing ervan levert vervolgens weer meer op. 
Thermische energie (warmte/koude) laat 
zich in beton goed opslaan en wordt weer 
gemakkelijk afgegeven. Dat zorgt voor een 
lager energieverbruik van gebouwen. Wel-
ke aspecten van beton maken het materi-
aal verder zo bijzonder? René van Zutven: 
‘Beton is voor 100% recyclebaar; dat wordt 
tegenwoordig een steeds belangrijker ar-
gument. Het aantal projecten waarin eisen 
worden gesteld aan de recycling neemt bij-
na dagelijks toe.’ 
Daarnaast is het materiaal ook constructief 
onderscheidend. Jan Remmits: ‘Beton kan 
trek én druk opnemen. En door toevoeging 
van vezels zou je ook nog heel veel slanker 
kunnen bouwen. Het is nu al zo dat met be-
ton zeer grote vrije overspanningen gere-
aliseerd kunnen worden. Tegelijkertijd kan 
het materiaal daardoor in een later stadi-
um uitstekend worden hergebruikt. Kijk 
maar om je heen: het aantal kantoorgebou-
wen dat wordt omgebouwd naar woonflat 
neemt steeds verder toe. Een uitstekend 
bewijs dat beton duurzaam is.’ Een verge-
lijkbare ontwikkeling schetst Jan 
Thomassen: ‘Een betonnen 
casco biedt van nature de 
mogelijkheid om flexi-
bel met de indeling 
van het interieur om 
te gaan. Op die ma-
nier kan de woning 
worden aangepast 
aan de levensfase. 
Een woning voor 
starters kan flexibel 
worden omgebouwd 
naar een gezinswo-

ning om enkele decennia later weer te wor-
den aangepast tot seniorenwoning.’ 
Andere duurzaamheidsvoordelen van be-
ton betreffen onder meer de mogelijkhe-
den bij verwarming. Jan Alberti: ‘Het accu-

mulerend vermogen van beton maakt deze 
materiaalsoort bij uitstek geschikt voor het 
verwarmen en koelen van gebouwen. Wan-
neer gebruik wordt gemaakt van beton-
kernactivering kan zelfs de laagst mogelij-
ke CO2-uitstoot worden gecombineerd met 
een hoog comfort.’ 

Kracht van de combinatie
Met de vele voordelen die betonbouw als 
bouwmethode en beton als bouwmate-
riaal bieden, zou je mogen verwachten 

dat betonbouw op zeer grote schaal 
wordt ingezet. Toch is dat nog 

niet het geval. Zijn de ken-
nis en acceptatie van be-

ton dan wel voldoende? 
Jan Thomassen: ‘Maxi-

maal profiteren van 
beton kan pas echt 
wanneer wij vanaf 
het ontwerp bij een 
bouwproject zijn be-
trokken. Bekisting, 

wapening en beton-
mortel kunnen dan 

- in samenhang met 
andere bouwdisciplines - 

optimaal op elkaar worden 
afgestemd.  En daar zit tege-

lijk het belangrijkste knelpunt: je 
wordt vaak pas bij een groot project betrok-
ken op het moment dat de aannemer aan 
het uitbesteden is. Een architect denkt van-
uit vormen en functies van een gebouw. De 
bouwmethodiek heeft niet als eer-
ste zijn aandacht. Toch hoeven 
vorm, functie en bouwme-
thodiek niet met elkaar 
op gespannen voet te 
staan. Dat kan door 
vroegtijdig samen te 
werken.’ 
Niek de Jong merkt 
dat de markt daar-
bij niet altijd mee-
werkt: ‘Opdrachtge-
vers zijn nog te veel 
prijsgestuurd. Wie de 
beste prijs heeft, kan 

een project binnenhalen. Daarbij wordt 
vaak voorbijgegaan aan de kracht van de 
combinatie, zoals wij die als betonbranche 
kunnen bieden. Een combinatie die over 

de looptijd van een project juist fi-
nanciële voordelen biedt.’ Rob 

Buren beaamt dat en vult 
aan: ‘Architecten en ont-

wikkelaars zouden zich 
veel meer moeten re-

aliseren over hoe-
veel kennis de be-
tonbranche beschikt 
en die meer moeten 
gebruiken. De vele 

mogelijkheden van 
beton bieden een uit-

stekende basis voor 
besparingen tijdens de 

voorbereidingen, de bouw 
én de gebruiksfase van een 

gebouw.’

Ketenintegratie
Met die opmerking wordt een punt aange-
sneden dat in de gehele bouwkolom aan-
dacht heeft: ketenintegratie. Bouwen moet 
immers betaalbaar blijven en de nade-
len van de fragmentatie in de bouwkolom 

moeten worden aangepakt. Een goed voor-
beeld levert Com.Wonen dat samen met 
Dura Vermeer Bouw samenwerkt volgens 
de principes van ketenintegratie. De 
resultaten zijn indrukwekkend: 
vrijwel géén opleverpunten, 
enorme kostenbesparing 
in de voorbereiding 
en uitvoering en een 
bouwproces dat vol-
gens planning ver-
loopt. Rob Buren: 
‘Een uitstekend ini-
tiatief. Het initiatief 
begon destijds met 
drie partners maar 
je ziet dat het succes 
ervoor zorgt dat het 

zich nu als een olievlek verspreidt.’ 
René van Zutven nuanceert het enthousi-
asme: ‘Ketenintegratie zoals bij Com.Wo-
nen is inderdaad geweldig en verdient ab-
soluut navolging. Bij woningcorporaties en 
gemeenten lukt het ook behoorlijk. Maar 
bij grote projecten van de overheid merk 
je dat het minder soepel loopt. De strenge 
aanbestedingsregels vormen vaak een be-
lemmering om over langere tijd afspraken 
te maken over bouwmethoden. Door die re-

gels wordt nog té vaak beoordeeld op 
de prijs van een kuub beton of 

een vierkante meter bekis-
ting.’ Rob Buren en Jan 

Remmits zien daar juist 
een uitdaging: ‘Wij 

moeten onze ken-
nis en de voordelen 
van beton over de 
levensduur van een 
woning of kunst-
werk beter voor het 

voetlicht brengen. 
Als combinatie zijn 

wij de ideale sparring-
partner voor bouwcon-

sortia. Onze kennis kan de 
scoringskansen van dergelij-

ke consortia vergroten. Kijk maar 
naar de EMVI (Economisch Meest Voordeli-
ge Inschrijving) van beton: op recyclebaar-
heid en technische mogelijkheden 
scoort beton ongekend hoog.’
Met ketenintegratie, maar 
ook met begrippen als 
Lean Bouwen, wordt 
onder meer gestreefd 
naar kostenreductie. 
Bijvoorbeeld door de 
faalkosten tijdens 
de bouw verder te-
rug te dringen. Wel-
ke mogelijkheden 
biedt betonbouw 
daarbij? Jan Rem-
mits: ‘Ik denk dat we 

te veel focussen op de kreet faalkosten. 
We vergeten daarbij dat ieder bouwwerk 
uniek is. Natuurlijk wil je faalkosten terug-
dringen, maar niet alles kan als faalkos-
ten worden gekwalificeerd. Ik denk dat veel 
van de kosten ook als ontwikkelingskosten 
kunnen worden bestempeld.’ Henk Speel-
man: ‘Lean bouwen dwingt je wel om gron-

dig over bepaalde dingen na te denken. 
Maar het mag er nooit toe leiden dat een 
eenmaal genomen beslissing tijdens het 

bouwproces steeds weer verandert. 
Er is nog te weinig besef wat de 

organisatorische en financi-
ele gevolgen zijn van ver-

anderingen tijdens de 
bouw.’

Grote betrokken-
heid
Lean bouwen, keten-
integratie en veel 
andere initiatieven 

draaien daarmee om 
betrokkenheid. Rob 

Buren: ‘Je kunt van iets 
pas een succes maken, 

als je er ook echt bij be-
trokken bent. Daar zul je als 

bouwpartij in moeten investeren.’ 
Niek de Jong vindt een nuancering daar-
bij op z’n plaats: ‘Betrokkenheid is prima 
en noodzakelijk voor succes. Maar kennis 
delen met opdrachtgevers doe ik het liefst 
pas nadat de opdracht binnen is. Het komt 
nog te vaak voor dat wij wel bij een project 
worden betrokken en onze kennis wordt 
gevraagd, maar als puntje bij paaltje komt 
er toch wordt gekozen voor het goedkoop-
ste alternatief. In die zin vergt betrokken-
heid een investering van alle partijen.’ Rob 
Buren ziet het als zijn taak om hier juist in 
te investeren en het genoemde risico voor 
lief te nemen, anders komt de gewenste 
verandering niet van de grond.
Zijn er mogelijkheden voor de betonbran-
che om daar zelf het initiatief in te ne-
men? Henk Speelman: ‘Jazeker. Wij pro-
beren dat onder meer te doen door een 
oplossing aan te bieden in plaats van een 
bekisting.’ Jan Thomassen: ‘De betrok-
kenheid van de branche komt ook tot uit-
drukking in de Richtlijn Betonbekistin-
gen en Ondersteuningsconstructies waar 
wij momenteel met een groot aantal par-
tijen aan werken. Een belangrijk traject 
waarmee de kwaliteit en veiligheid in on-
ze branche op een nog hoger niveau wor-
den gebracht.’ Jan Remmits: ‘De richtlijn 
zal naar verwachting ook voor opdracht-
gevers voor een verbetering zorgen. Veel 
bouwers denken nog steeds dat een bekis-
ting die vandaag wordt besteld, morgen 
kan worden geleverd. Maar een bekisting 

is slechts zelden een product dat even 
van de plank wordt getrokken. 

Er gaat een proces aan voor-
af én het is bepalend voor 

het verdere verloop van 
het bouwproject. Vei-

ligheid speelt daar-
bij een grote rol. Die 
veiligheid willen wij 
bieden. Ik vind het 
niet erg om een pro-
ject te verliezen aan 

een collega waarvan 
ik weet dat de veilig-

heid daar goed op or-
de is. Maar het komt ook 

voor dat een opdracht aan 
een bedrijf gegund wordt dat 

geeneens weet hoe je het woord 
veiligheid schrijft. Dat is slecht voor het be-
treffende project en doet afbreuk aan het 
imago van onze branche.’ 

Gerard van Heugten: ‘Goede procesbeheer-
sing noodzakelijk voor gekleurd beton.’

Jan Thomassen: ‘Kwaliteit en veiligheid ge-
baat bij Richtlijn Betonbekistingen en Onder-
steuningsconstructies.’

Jan Remmits: ‘Betonbranche is de ideale spar-
ringpartner voor bouwconsortia om hun sco-
ringskansen te vergroten.’

 Rob Buren: We moeten durven om zo vroeg 
mogelijk in het proces in elkaar te investeren 
zonder direct zekerheden te vereisen.’

Niek de Jong: ‘Opdrachtgevers zijn nog te veel 
prijsgestuurd en gaan te snel voorbij aan de 
kracht van de combinatie.’
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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 onder-
werpen centraal staan. De bijeenkomsten staan onder leiding van Frank de Groot, hoofdredacteur van BouwTotaal en vinden plaats on-
der auspiciën van de PR-commissie van de VSB.

Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over betonbouw waren Kees de Bont van NOE-Bekistingtechniek (Arkel), Peter Kraaijeveld van 
Doka Nederland (Oss), Peter Postma van Matemco Hulpconstructies (Ede), Jan Remmits van Safe (Beek en Donk) en Eric de Jong en Ad 
van Meer van Layher (Raamsdonksveer).

Wie nieuwbouw zegt, kan niet om betonbouw heen; een bouwmetho-
de die snelheid en efficiency combineert met een hoge mate van duur-
zaamheid. Betonbouw lijkt daarmee een gouden toekomst te hebben. 
Maar die uitspraak is maar ten dele waar. De bouw zit in het slop, de 
nieuwbouw staat op een laag niveau en er moet steeds meer gebeuren 
voor steeds minder geld. Reden om bekisters en ondersteuners eens sa-
men te brengen en te horen welke ontwikkelingen we kunnen verwach-
ten. Welke trends zijn er? Wat is de invloed van richtlijnen? En hoe wordt 
er samengewerkt? Deze en andere vragen kwamen tijdens de forumdis-
cussie over betonbouw aan de orde. 

Markt in beweging
De nieuwbouw heeft de 
afgelopen jaren een 
forse dreun gehad.  
De bouwproduc-
tie daalt al gerui-
me tijd en de ver-
schuiving van 
nieuwbouw naar 
bestaande bouw 
is een logisch ge-
volg. Steeds vaker 
krijgen bestaan-
de kantoorgebou-

wen daardoor een tweede leven als woon-
complex. Ook in de woningbouw is de 
trend naar verbouwen en renoveren dui-
delijk herkenbaar. Daarmee komt ook de 
vraag boven drijven of er voor betonbouw 
nog een toekomst is weggelegd. Hoe den-
ken de deelnemers aan de forumdiscus-

sie hierover? Peter Kraaijeveld 
van Doka Nederland: ‘Het 

draait natuurlijk niet al-
leen om bestaande 

bouw en renovatie. 
In de bouw zullen 
er constructief al-
tijd situaties blijven 
bestaan die alleen 
met in het werk ge-
stort beton gereali-

seerd kunnen wor-
den.’ Jan Remmits 

van Safe vult aan: ‘Er 
zijn niet veel mogelijk-

heden voor betonbouw 
om van de verschuiving naar 

bestaande bouw en renovatie te 
profiteren. Maar waar transitie, reno-

vatie en verbouw plaatsvinden, komt op 
den duur weer vervangende nieuwbouw 
in beeld. Oude, afgeschreven woonwijken 
moeten op een bepaald moment worden 
vervangen. Renovatie is per slot van reke-
ning een voorloper van nieuwbouw.’ 

Kansen en voordelen
Liggen daar de kansen voor betonbouw of 
zijn er ook andere terreinen waar kan wor-

den geprofiteerd? Jan Remmits ziet kan-
sen door de komst van nieuwe betonsoor-
ten: ‘Ultrahogesterkte beton is daar een 
goed voorbeeld van. Het wordt nu welis-
waar nog veel in prefab-constructies toe-
gepast omdat de condities dan goed be-
heersbaar zijn, maar ik verwacht dat 
daar verandering in komt. Op 
dat moment kan het ultra-
hogesterkte beton ook 
buiten worden in-
gezet en kan opti-
maal worden ge-
profiteerd van 
de architectoni-
sche mogelijkhe-
den en vrijheden. 
Daarmee ont-
staan weer ge-
heel nieuwe mo-
gelijkheden voor 
betonbouw.’ Archi-

tectonisch verandert er sowieso op dit mo-
ment veel. Jan Remmits: ‘Neem de paneel-
bekisting; die mag weer volop worden 
gebruikt. Architecten willen de construc-
tie laten zien en daarvoor biedt de paneel-
bekisting volop mogelijkheden. Daarmee 
is gelijk een ander voordeel van beton ge-
noemd: je kunt er uitstekend mee inspe-
len op ontwerptrends.’ Speelt kleur daar-
bij nog een rol onder architecten? Peter 
Kraaijeveld: ‘Misschien is het onder archi-
tecten gewild, maar de praktijk is weerbar-
stig. Het is moeilijk om bij meerdere storts 
de kleur van het beton hetzelfde te houden. 
En als dat al lukt is ons klimaat een obsta-
kel: het is moeilijk om beton op langere ter-

mijn  zijn kleur te laten behouden.’
Bouwen met beton biedt niet alleen vrij-
heden maar is ook duurzaam. Daarmee 
speelt betonbouw in op de grote belang-
stelling voor alles wat met duurzaamheid 
te maken heeft. Beton wordt lokaal gepro-

duceerd, heeft een minimale afvalstroom 
tot gevolg en heeft van nature 

een aantal eigenschappen 
die het materiaal duur-

zaam maken. Zo heeft 
een betonnen casco 

een hogere thermi-
sche massa dan lich-
tere bouwmateria-
len en is daardoor 
energiezuiniger. 
Ondanks de hoge-
re energie-inhoud 

kan een betonnen 
casco met een geac-

tiveerde thermische 
massa voor een energie-

besparing van meer dan 
25% zorgen. Tal van ‘betonor-

ganisaties’ spelen hierop in met 
nieuwe initiatieven die de duurzaamheid 
van beton over het voetlicht moeten bren-
gen. Een voorbeeld daarvan is ‘Duurzaam 
bouwen met beton’ waarin BFBN, Casca-
de, Cement&BetonCentrum, VHB en VOBN 
nauw samenwerken. Als pijlers voor duur-
zaamheid noemen de initiatiefnemers het 
goed toepassen van de beproefde en bewe-
zen voordelen van beton, het goed naden-
ken over materiaal- of ontwerpkeuze en 
het intelligent ontwerpen.

Ontwikkelingen in bekisting en  
ondersteuning
Constructies met in het werk gestort beton 
zijn alleen mogelijk door gebruik te maken 
van bekistingen. Een product waarvan je 
niet direct grote ontwikkelingen verwacht. 
Of zijn die er toch? Peter Kraaijeveld: ‘Zeker 
wel, maar dan met name gerelateerd aan 
het gebruik van die bekisting. Veiligheid is 
daarbij een thema waar alle aandacht zich 
momenteel op concentreert. Hoe is de be-
kisting optimaal bereikbaar te maken, wel-
ke gewichten zijn voor individuele mede-
werkers te hanteren, welke ergonomische 
hulpmiddelen kunnen worden gebruikt om 
onnodige belastingen te vermijden? Der-
gelijke vragen worden momenteel veel ge-
steld en door leveranciers beantwoord.’ 
Kees de Bont van NOE-Bekistingtechniek 
beaamt die trend: ‘Veiligheid is inderdaad 
een onderwerp waar je ook de aannemer 
steeds vaker over hoort.’  Peter Kraaijeveld 
vervolgt: ‘Vroeger was een bekisting een 
stuk metaal met wat plankjes. Dat kan te-
genwoordig niet meer. Het is een product 
dat veiligheid, snelheid en efficiency op de 
bouwplaats mogelijk moet  maken. Daar-
naast hebben de betonmortelsoorten zich 
natuurlijk ook ontwikkeld.’ Een voorbeeld 
daarvan is het hogesterkte beton dat slan-
ker bouwen mogelijk maakt maar tegelij-
kertijd zorgt voor hogere bekistingsdruk-
ken. Of het kunststofvezelbeton waarvan 
de kunststofvezels bij brand opzwellen 
en de achterliggende constructie bescher-
men tegen de vuurbelasting. ‘De bekistin-
gen volgen automatisch dergelijke ontwik-
kelingen. Dat betekent onder meer dat er 
tegenwoordig hogere bekistingsdrukken 
mogelijk zijn.’ Jan Remmits: ‘Daarnaast zie 
je steeds meer hulpmiddelen hun intrede 
doen om de bouwplaats schoon en veilig te 
houden. Op dat vlak zijn de afgelopen jaren 

Kees de Bont: ‘Ook de aan
nemer stelt steeds hogere eisen 
aan veiligheid.’

Peter Kraaijeveld: ‘Projecten 
niet op microniveau maar op ma
croniveau beoordelen.’
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veel ontwikkelin-
gen geweest.’
Net als de bekis-
ting hebben ook 
de ontwikkelin-
gen bij ondersteu-
ningsconstruc-
ties niet stilgestaan. 

Welke vallen daarbij op? Peter Postma van 
Matemco: ‘Wij hebben de door- en doorge-
lamineerde ligger met een fors verbeterde 
sterkte een enorme vlucht zien nemen. Te-
gelijkertijd zien we dat de montagevloeren 
in hulpconstructies zich steeds verder ont-
wikkelen door de hogere veiligheidseisen 
die worden gesteld. De komst van richt-
lijnen is een krachtige stimulans voor dit 
soort vernieuwingen en verbeteringen.’ Jan 
Remmits ziet daarnaast ook materiaalont-
wikkelingen: ‘Aluminium heeft voor on-
dersteuningsconstructies een tijd in de be-
langstelling gestaan. Dat is eigenlijk al 
weer ingehaald door de verbeteringen van 
het staal dat inmiddels dezelfde krachten 
kan opnemen. Staal is daarbij ook nog eens 
minder diefstalgevoelig.’  Ad van Meer van 
Layher vult aan: ‘Wij zijn volop bezig met 
hoge sterkte staal. Daarmee kunnen we 
niet alleen de concurrentie aan met licht-
gewicht materialen maar daalt ook het ge-
wicht wat aanwijsbare voordelen levert bij 
opbouw en transport.’ 
Die trend is niet alleen bij steigermateri-
aal voor ondersteuningsconstructies zicht-
baar. Naast veranderingen in materiaal 
zijn verbeteringen ook te realiseren door 
aanpassing van de vorm. Jan Remmits: ‘Wij 
hebben recent de vorm van ons stempel 
zodanig aangepast dat nu 12,5 ton kan wor-
den gedragen met hetzelfde materiaal en 
dezelfde dikte. Dat bewijst maar weer eens 
dat kleine aanpassingen grote gevolgen 
kunnen hebben.’ Peter Postma: ‘Momenteel 
zie je daarnaast dat wandliggers een grote 
vlucht nemen. De belastingen zijn daarbij 
enorm hoog en vergen dan ook veel teken- 
en rekenwerk.’

Richtlijn Betonbekistingen en onder
steuningsconstructies
Tijdens de discussie kwam al meerdere ma-
len het belang van richtlijnen aan 
de orde. Technische deskundi-
gen van de sectie Beton-
bekistingbedrijven van 
de VSB en de Kon-
taktgroep Materi-
eel (KOMAT) van 
Bouwend Neder-
land zijn inmid-
dels actief met 
de Richtlijn Be-
tonbekistingen 
en ondersteu-
ningsconstructies. 
Bij de totstandko-

ming van de richt-
lijn wordt met een 
schuin oog geke-
ken naar de Richt-
lijn Steigers, dat 

voor de steiger-
branche een verde-

re professionalise-
ring heeft betekend en 

een impuls heeft gege-
ven voor interessante in-

novaties op het gebied van 
veilig werken. Door verschillende 

‘hoofdstukeigenaren’ wordt invulling ge-
geven aan alle aspecten die met betonbe-
kistingen en ondersteuningsconstructies 
te maken hebben. De laatste stand van de 
techniek wordt daarbij steeds in beeld ge-
bracht. 
Bij de totstandkoming van de richtlijn 
wordt nadrukkelijk samengewerkt met 
andere organisaties, zoals de Betonvereni-
ging, de Cur, VOBN en de Stubeco. Op deze 
manier wordt voorkomen dat het wiel op 
bepaalde onderdelen opnieuw moet wor-
den uitgevonden. Over de richtlijn vertelt 
Jan Remmits: ‘De richtlijn moet unifor-
miteit brengen op het gebied 
van veiligheid. Veel ken-
nis daarvoor is inmid-
dels wel beschikbaar 
maar moet worden 
aangepast, ge-
actualiseerd of 
herzien.’ Peter 
Kraaijeveld vult 
aan: ‘Veiligheid 
is een centraal 
thema binnen 
de richtlijn. De 
richtlijn zal on-
der meer ingaan 

op opleidingen, de verschillende soorten 
bekistingen en ondersteuningsconstruc-
ties, werkplannen, tekenen en berekenen, 
verantwoordelijkheden, et cetera.’ 
‘De richtlijn moet ‘marktbreed’ duidelijk-
heid brengen’, verklaart Ad van Meer. ‘Met 
name voor bedrijven die tot nu toe ner-
gens aan voldeden, zal de richtlijn gro-

te gevolgen hebben. Inspectie SZW 
zal de richtlijn gaan gebruiken 

voor haar controleacties. 
Dat betekent dat je niet 

meer onder prijzen kan 
duiken door slech-

te kwaliteit te leve-
ren.’ Bovendien zal 
de richtlijn dé be-
oordelingsmaat-
staf vormen. Peter 
Postma: ‘De pro-

ducten die op de 
bouwplaats worden 

toegepast, zijn tegen-
woordig intrinsiek vei-

lig. Maar je moet de bij-
behorende tekening voor 

een bouwwerk wel kunnen le-
zen én begrijpen. Wie de tekening 

of berekening verkeerd beoordeeld, kan 
zelfs met het beste kwaliteitsproduct nog 

brokken veroorzaken. Het 
bijbrengen van die ken-
nis is onlosmakelijk 
ook met de richtlijn 
verbonden.’

Opleidingen
Kennis en vaar-
digheden zijn ui-
teraard niet al-
leen afhankelijk 
van een richt-
lijn. Opleiding en 
training zijn eerste 

voorwaarden, alhoewel beide onderwerpen 
wel direct met elkaar te maken hebben. Ad 
van Meer: ‘Ook bij de Richtlijn Steigers heb-
ben we dat gezien. Met de komst van de 
richtlijn zijn grote stappen gezet in de op-

leiding van medewerkers. Dat kun-
nen we ook weer verwachten 

wanneer de Richtlijn Beton-
bekistingen en ondersteu-

ningsconstructies het 
licht ziet.’ Dat die oplei-

ding en training geen 
overbodige luxe zijn, 
bewijst de dagelijk-
se praktijk. Jan Rem-
mits: ‘De gemiddel-
de timmerman denkt 

al snel dat hij onder-
steuningen en bekis-

tingen er even bij kan 
doen. Maar er is meer 

nodig dan wat handvaar-
digheid. Middels opleidin-

gen proberen we te bereiken dat 
mensen die met bekistingen en onder-

steuningen werken, zich bewust zijn van 
de manier waarop veiligheid kan worden 
gewaarborgd. Dat is niet iets wat je er zo-
maar even bij doet.’ Kees de Bont: ‘Een goed 
voorbeeld daarvan is de cursus Ondersteu-
ningsbouwer die door de VSB is ontwik-
keld en wordt verzorgd. Deze meerdaag-
se cursus maakt duidelijk dat het bouwen 
van een ondersteuning een aparte disci-

pline is.’ En ook de individue-
le leden van de VSB geven 

daarin het goede voor-
beeld, vindt Peter Post-

ma. ‘De cursussen die 
de leden organise-
ren zijn een goed 
bewijs van onze 
betrokkenheid bij 
veiligheid. Boven-
dien beschikt de 

vereniging met het 
Opleidingsbedrijf 

VSB over een geheel 
eigen onderwijsmoge-

lijkheid.’

Ketenintegratie
Training en onderwijs dragen niet 

alleen bij aan een hogere veiligheid maar 
zorgen er ook voor dat het eindresultaat 
kan verbeteren. Naast goed opgeleide me-
dewerkers draagt ook samenwerking in de 
keten bij aan beter resultaat. Opdrachtge-
ver en opdrachtnemers die samen de han-
den ineen slaan om het beste uit een pro-
ject te halen. Hoe loopt die samenwerking? 
Jan Remmits: ‘Ketensamenwerking is nut-
tig en raadzaam. Maar het aantal keer dat 
wij worden uitgenodigd om al in een zeer 
vroeg stadium met de opdrachtgever aan 
tafel te zitten om samen het project in te 
vullen, is zeer beperkt.’ Peter Kraaijeveld 
vult aan: ‘Ketenintegratie of -samenwer-
king is momenteel ook niet ‘hot’.  Veel op-
drachtgevers kiezen liever voor een open-
bare inschrijving om er vervolgens de 
goedkoopste aanbieder uit te pikken. Dat is 
zonde maar helaas wel de praktijk. Tegelij-
kertijd ontbreekt het veel aannemers aan 
de noodzakelijke kennis. Na een goedkope 
inschrijving blijkt de  knowhow toch nodig 
te zijn. En dus moet de leverancier met mo-
gelijkheden komen om het slimmer of be-
ter te doen. Daar zijn weer kosten mee ge-
moeid. Je zou kunnen zeggen dat projecten 
vaak op microniveau worden beoordeeld 
terwijl besparingen juist mogelijk zijn door 
projecten ook eens op macroniveau te be-
oordelen.’  Peter Postma: ‘Je moet er aan 
blijven werken. Door de leverancier van be-
kisting of ondersteuningsconstructie eer-
der uit te nodigen, zijn kosten te besparen. 
Wij zien het ook als onze rol en taak om de 
hoofdaannemer te helpen bij het realiseren 
van kostenbesparingen.’

Ad van Meer: ‘Komst van 
Richtlijn Betonbekistingen 
en ondersteuningsconstructies zal 
grote gevolgen hebben voor kwaliteit.’

Jan Remmits: ‘Ultrahoges
terkte beton biedt ongekende 
architectonische vrijheden en moge
lijkheden.’

Peter Postma: ‘Goede beoor
deling van tekeningen en be
rekeningen van groot belang.’

Eric de Jong: ‘Steeds meer 
aandacht voor sneller en veili
ger werken.’

(Advertentie)
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VSB-Forumdiscussie
De VSB-Forumdiscussie is een initiatief van de Vereniging 
van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). 
Door hun jarenlange ervaring beschikken de VSB-leden over 
een onschatbare hoeveelheid kennis en deskundigheid. Die 
knowhow wordt onder meer via de forumdiscussie overge-
dragen. Tijdens de discussie passeren onder meer de stand 
der techniek, ontwikkelingen en aandachtspunten voor 
potentiële gebruikers de revue. De VSB-Forumdiscussie 
wordt vier maal per jaar georganiseerd, waarbij actuele of 
relevante onderwerpen centraal staan. De bijeenkomsten 
staan onder leiding van Frank de Groot, hoofdredacteur 
van BouwTotaal en vinden plaats onder auspiciën van de 
PR-commissie van de VSB.

Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over scholing en 
opleiding waren Marcel Koerts van Opleidingsbedrijf VSB 
(Rotterdam), Matthijs Pitlo van Yelloo (Zwolle), Koen Geu-
ens van Alimak Hek (Middelbeers), Jan Ockhuizen van Lay-
her (Raamsdonkveer), Hans Aarse van IPAF (‘s Gravendeel) 
en Arnoud Gerritsen van Mol Verhuur (Dordrecht). 

VSB Forumdiscussie

Scholing en opleiding vereisen  betrokkenheid en bewustzijn
Scholing en opleiding staan in de bouw en industrie volop in de belang-
stelling. Dat geldt zeker voor die beroepen die direct of indirect gerela-
teerd zijn aan het werken op hoogte. Juist voor deze beroepen dient de 
hoogste prioriteit bij scholing te liggen: scholing van de monteur én de 
gebruiker. Hoe is het met die scholing en de kwaliteit ervan in de prak-
tijk gesteld? Is de scholing van voldoende hoog niveau of is er ruimte 
voor verbetering? En waar moet rekening mee worden gehouden wan-
neer een opleiding wordt gekozen? Deze en andere vragen werden be-
antwoord tijdens de VSB-forumdiscussie Scholing en opleiding.

Tekst: Martin Franke, Beta Public Relations BV

Wanneer scholing voor het werken op 
hoogte ter sprake komt, wordt al snel ge-
dacht aan de opleiding van monteurs die 
steigers, hefsteigers, liften of hangbrugin-
stallaties bouwen. Minder vaak wordt er 
stilgestaan bij de scholing van gebruikers. 
En dat terwijl het werken op hoogte juist 
voor hen een ‘noodzakelijk kwaad’ is; een 
discipline waar ze niet voor opgeleid 
zijn. Daar komt nog eens bij dat 
er, zeker als het om de mon-
tage van stalen steigers 
gaat, veel onduidelijk-
heid is over de waarde 
van certificaten, pas-
jes, en dergelijke. 
De VSB zet zich op 
alle mogelijke ma-
nieren in om hier 
zoveel mogelijk dui-
delijkheid te geven. 
Op welke wijze zijn 
de deelnemers aan 
de forumdiscussie be-

trokken bij het scholen van monteurs en 
gebruikers en in welke mate is er afstem-
ming tussen beide? Jan Ockhuizen van Lay-
her: ‘Werkgevers hebben een wettelijke 
verplichting om ervoor te zorgen dat hun 
werknemers beschikken over de juiste be-

roepsspecifieke opleiding en deskundig-
heid. Je zou zeggen dat daarmee veel ge-
traind en opgeleid moet worden. Maar het 
begrip deskundigheid is rekbaar. In sommi-
ge gevallen ben je deskundig na het door-
lopen van een checklist terwijl in andere 
situaties de deskundigheid pas wordt ver-
kregen na het volgen van een meerjarige 
opleiding. Zelf hebben wij als Layher een-
daagse cursussen ontwikkeld voor Layher 

Allround, Blitz en evenementbouw. Een 
rolsteigerinstructie gebeurt op 

klantverzoek door onze bui-
tendienst, dikwijls op lo-

catie. Op deze manieren 
proberen we tege-

moet te komen aan 
vragen uit de markt.’ 

Opleiding op 
maat
Opleiding en scho-

ling zijn niet voor 
ieder arbeidsmiddel 

hetzelfde. Dat merkt 
ook Koen Geuens van 

Alimak Hek: ‘Bij onze hef-
steigers is de gebruiker te-

gelijkertijd de bediener. Dat kan 
alleen als die daarvoor getraind is. Die 

training bestaat uit een bedieningsinstruc-
tie en het doorlopen van de belangrijkste 
controlepunten.’ Marcel Koerts van Oplei-
dingsbedrijf VSB vult aan: ‘Het is daarom 
goed om vooraf vast te leggen waar het 
over gaat. Een gebruiker of bediener kan 
per arbeidsmiddel verschillen. En ieder ar-
beidsmiddel wordt anders of meer of min-

der intensief gebruikt. Neem 
alleen de steiger: er zijn 
maar liefst 34 verschil-
lende beroepsgroe-
pen die de steiger ge-
bruiken. Daar komt 
nog eens bij dat op-
leiden en trainen 
twee begrippen zijn 
die vaak door elkaar 
worden gehaald. Er 
is een behoorlijk ver-
schil: opleiden leidt 
tot een diploma; trai-

nen tot een certificaat. Daartussen bevindt 
zich echter een groot grijs gebied.’ 
Arnoud Gerritsen van Mol Verhuur: ‘De ge-
bruiker van een bouwlift brengt alleen goe-
deren op en neer en mag in principe niets 
anders doen dan dat. Eventuele wijzigin-
gen aan de bouwlift moeten door een op-
geleide monteur worden doorgevoerd. Mo-
menteel wordt hard gewerkt aan het 
definiëren van de eindtermen 
voor een opleiding die door 
Opleidingsbedrijf VSB zal 
worden verzorgd. De-
len van de kennis die 
aan monteurs wordt 
overgedragen, 
wordt ook behan-
deld in trainingen 
van gebruikers; een 
goede mogelijkheid 
om een beter be-
wustzijn van veilig-
heid bij te brengen.’ 
Hans Aarse van IPAF, 

gespecialiseerd in opleidingen voor hoog-
werkers, verklaart de manier waarop cur-

sussen voor hoogwerkers 
worden ingevuld: ‘Bij een 

hoogwerker is de ge-
bruiker ook vaak de 

bediener. Daar zijn 
verschillende cur-
sussen voor. Waar 
wij steeds vaker 
onze aandacht op 
richten is het ma-

nagement. Wij wil-
len ook de leiding-

gevenden bewust 
maken van hun rol als 

het om het veilig werken 
met en bedienen van hoog-

werkers gaat. Daar hebben we 
een speciale cursus voor ontwikkeld. 

Tijdens deze cursus wordt onder meer ant-
woord gegeven op vragen zoals ‘is het juis-
te arbeidsmiddel gekozen?’ en ‘is de keuze 
van de machine terecht?’’

Betrokken en bewust
Scholing en opleiding hebben alles te ma-
ken met veiligheid; een onderwerp waar 
de branche van nature nadrukkelijk bij be-
trokken is en bewustzijn van alle betrokken 

partijen vergt. In hoeverre zijn de deel-
nemers aan de forumdiscussie 

betrokken bij scholing en de 
keuze daarvoor? Marcel 

Koerts: ‘Als Opleidings-
bedrijf VSB zijn wij 

onlosmakelijk ver-
bonden met de op-
leidingen (1e) Mon-
teur Steigerbouw 
en de leerbedrijven 
die daarbij betrok-

ken zijn. De keu-
ze voor zo’n oplei-

ding wordt door de 
werknemer of het be-

drijf zelf gemaakt. Wat 
ons betreft kan dat niet 

breed genoeg zijn: steigerbouw 
is een specialisme en een kleine aanne-

mer zou er goed aan doen, wanneer hij één 
van zijn metselaars aanmeldt voor een cur-
sus waarmee minimaal een steigerpas met 
persoonscertificering wordt behaald. Die si-
tuatie doet zich alleen niet vaak voor.’

Marcel Koerts: ‘Goed opgeleid 
personeel zorgt voor meer veilig-
heid en effi ciency.’

Koen Geuens: ‘Zwaar werk op 
hoogte is alleen te doen als je goed 
getraind bent.’

Arnoud Gerritsen: ‘Wie ’s avonds 
weer gezond thuis wil komen, móet 
overdag veilig werken. Dat vergt training en 
opleiding.’
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VSB Forumdiscussie

Scholing en opleiding vereisen  betrokkenheid en bewustzijn
Erkenning van 
specialisme
Tijdens de Bouwbeurs 2013 kondigde 
de VSB een nieuwe scholingsstruc-
tuur aan. Met het initiatief moet 
meer duidelijkheid voor alle par-
tijen worden gecreëerd als het om 
scholing voor de steigerbouw gaat. 
Dat geldt niet alleen voor klanten 
die nu beter zicht hebben op de 
vraag wie wel en wie niet voldoet. 
Maar ook voor steigermontagebe-
drijven, voor wie de keuze voor een 
opleider wordt vergemakkelijkt. Dat 
inzicht en die helderheid draagt bij 
aan verdere verbetering van de vak-
bekwaamheid van steigermonteurs 
en daarmee aan de kwaliteit en 
veiligheid in de branche. De nieuwe 
scholingsstructuur is dan ook een 
nog duidelijkere erkenning van het 
specialisme steigermonteur. De dis-
ciplines steigerbouwer A en B wor-
den, zonodig met bijscholing, geüp-
graded naar Monteur en 1e Monteur. 

De nieuwe scholingsstructuur is 
van toepassing op iedereen die stei-
gers monteert en wordt geborgd in 
de Richtlijn Steigers. De structuur 
is sinds de presentatie tijdens de 
Bouwbeurs van kracht en geldt ui-
terlijk 1 januari 2017 voor iedereen. 
Binnen de scholingsstructuur kan 
een door de overheid en de bran-
che erkend diploma op MBO-niveau 
worden behaald of een door de 
branche erkend branchecertifi caat 
onder persoonscertificering. Om 
dit te behalen biedt Opleidingsbe-
drijf VSB leer/werktrajecten aan. 
Daarnaast kunnen theoretische en 
praktische trainingen en cursussen 
worden gevolgd die worden afgeslo-
ten met een gecertifi ceerd examen. 
Daarnaast biedt de nieuwe scho-
lingsstructuur een traject waarmee 
verworven competenties kunnen 
worden erkend (EVC). Tijdens dit 
traject worden de opgedane ken-
nis, vaardigheden en ervaring 
(vakbekwaamheid) aangetoond en 
formeel vastgelegd in een portfo-
lio, waarmee de vakbekwaamheid 
kan worden beoordeeld en erkend. 
Met de EVC kunnen monteurs stei-
gerbouw worden gekwalifi ceerd en 
kunnen eventueel ontbrekende vak-
bekwaamheden worden vastgesteld 
en gekoppeld aan een scholingsad-
vies. Voor de overgangsperiode van 
2013 tot 1 januari 2017 is speciaal een 
versnelde EVC-procedure ontwik-
keld, waarmee monteurs over de 
branche-erkende certifi caten kun-
nen beschikken.

Hij vervolgt: ‘Opleidingsbedrijf VSB heeft 
natuurlijk wel alles te maken met de nieu-
we scholingsstructuur die vanaf 1 juli 2013 
geldt. Doel daarvan is om te komen tot een 
omgeving waarin wordt gewerkt met ge-
kwalificeerd personeel. Als het om stei-
gerbouw gaat, kan dat gekwalificeer-
de personeel uitstekend via ons 
worden verzorgd. En tot op 
zekere hoogte kunnen wij 
voor andere ‘takken van 
sport’ de trainingen 
en cursussen verzor-
gen. Zo zijn we in-
middels betrokken 
bij de ontwikkeling 
van nieuwe cursus-
sen voor de secties 
betonbekisting- en 
hoogwerkbedrijven 
van de VSB en wordt 
nadrukkelijk ook de 

deur opengehouden naar andere branches 
en individuele bedrijven. Centraal daarbij 
staat steeds: professionalisering van het 
veilig werken op hoogte.’

Kennis aantoonbaar maken
Waar persoonscertificering ook geregu-
leerd wordt voor de steigerbouw, wordt dit 
al geruime tijd toegepast voor hangbrug-
installaties. Matthijs Pitlo: ‘Voor hangbru-
ginstallaties geeft STE trainingen en in-
structies die veelal worden afgerond met 
persoonscertificering. Het examen wordt 
afgenomen door een onafhankelijk exa-
men bureau wat onder toezicht staat van 
D.N.V.’ Daarnaast geeft Matthijs Pitlo zelf 
al meer dan 25 jaar hangbrug- en rolstei-
gerpresentaties op locatie. ‘De presentatie 
kan bestaan uit een theorie- met een prak-
tijkgedeelte. Deelnemers ontvangen na af-
loop een bewijs van deelname. De moge-
lijkheid bestaat dat deze presentaties met 
praktijkgedeelte ook worden afgesloten 
met een toets. Het is echter geen ‘rijbewijs’ 
voor hangbruginstallaties en rolsteigers en 
daarmee blijft het een beetje een grijs ge-
bied.’
Dat grijze gebied zou zich ook kunnen voor-
doen tussen leveranciers en verhuurders 
van arbeidsmiddelen. Is er inderdaad 
een verschil in de opleiding en 
scholing die door deze groe-
pen worden verzorgd? 
Koen Geuens: ‘Als ver-
huurbedrijf moet je 
aantoonbaar kun-
nen maken dat je 
instructies hebt ge-
geven. Bij hefstei-
gers is de bediener 
tegelijkertijd de ge-
bruiker. Deze moet 
dan ook instructies 
hebben gekregen en 
hiervoor hebben gete-

kend. Dat wil echter niet zeggen dat ze het 
ook hebben begrepen.’ Hans Aarse vult aan 
voor de hoogwerkers: ‘Volgens de Arbowet 
moeten gebruikers van hoogwerkers een 
adequate bedieningsinstructie hebben ge-
kregen. Dat is echter veelal niet voldoende. 
Je zult een kwalitatief goede cursus moe-
ten geven. Daar is onze managementtrai-
ning ook voor bedoeld: managers ervan be-

wust maken dat scholing belangrijk is. Als 
IPAF bieden wij daarbij als voordeel dat on-
ze cursussen overal hetzelfde zijn en we-
reldwijd worden geaccepteerd. In Ameri-
ka zijn we nu zelfs al bezig met e-learning. 
De theorie wordt daarbij via internet bij-

gebracht maar tijdens de examendag 
wordt zowel de praktijk als de 

theorie ‘live’ getoetst.’

Vrijwillig of ver-
plicht?

Van levensbelang 
of noodzakelijk 
kwaad? Die vraag 
blijft toch vaak 
hangen als het om 
scholing gaat. Het 
feit dat het ma-

nagement daar tij-
dens trainingen op 

moet worden gewezen, 
is al veelzeggend.  Blijft 

er rondom scholing en op-
leiding niet te vaak een zweem 

van vrijwilligheid hangen? ‘Dat denk ik 
niet’, aldus Koen Geuens. ‘Als er in de dage-
lijkse praktijk iets misgaat, dan loop 
je als werkgever het risico dat 
de jurist op de stoep staat 
om te vragen of de trai-
ningen wel goed ver-
zorgd waren. Dat be-
tekent ook dat je 
vóóraf goed moet 
nadenken over 
competenties en 
eindtermen van op-
leidingen. Als die 
goed zijn en het exa-
men is daarvan afge-
leid, dan kun je ervan 
uitgaan dat de opleiding 

goed is. Dat staat los van de vraag hoe die 
opleiding heeft plaatsgevonden.’ Ook Hans 
Aarse kan zich niet vinden in vrijwillig-
heid: ‘Cursussen zijn een verplichting voor 
iedereen die zijn mensen veilig wil laten 
werken. Het gaat niet om cursusinkomsten 
maar om de veiligheid van mensen: ge-
bruikers, bedieners en monteurs.’ 

Zijn opleiden en examineren daarmee 
gescheiden trajecten of onlosma-

kelijk met elkaar verbonden? 
Marcel Koerts: ‘Het komt 

vaak voor dat beide ac-
tiviteiten worden ge-

combineerd. Dat is te 
vergelijken met een 
slager die zijn ei-
gen vlees keurt: we 
moeten dat zoveel 
mogelijk uitban-
nen; de onafhanke-

lijkheid en betrouw-
baarheid zijn daarmee 

in het geding. Vergeet 
niet dat de monteur van 

een steiger de verantwoor-
delijkheid draagt voor de 34 be-

roepsgroepen die op zijn steiger gaan 
werken. Daar kan je niet losbollig mee op-
gaan. Examineren moet daarom absoluut 
onafhankelijk zijn en blijven.’ Koen Geuens: 
‘Je kunt het vergelijken met autorijles: je 
leert het van een instructeur en wordt ver-
volgens getest door een examinator.’

Branche wijst de weg
Voor bouwliften is het volgens Arnoud Ger-
ritsen minder goed geregeld. ‘Vanuit de 

VSB zijn we dat nu beter aan het structu-
ren. Er worden eindtermen gedefinieerd 
en een examenstructuur vastgelegd. Van-
uit de markt is daar veel vraag naar. Waar 
we bij de ontwikkeling van de cursus te-
genaanlopen, is het ontbreken van stan-
daardisatie bij liften.  Dat betekent dat de 
eindtermen voor de opleiding zoveel moge-
lijk machine-onafhankelijk zijn samenge-
steld. Daarnaast is er vraag naar praktische 
hands-on informatie. Vroeger plaatsten on-
ze monteurs de bouwlift en gaven vervol-
gens een korte instructie. Tegenwoordig 
wordt er naast gekwalificeerde trainingen 
door de aannemer expliciet gevraagd om 
een toolboxmeeting. Dat komt niet alleen 
de veiligheid van de gebruiker ten goe-
de. De leverancier weet zich op deze ma-
nier ook verzekerd van gebruikers die zorg-
vuldiger met zijn materiaal omgaan. Dat is 
voor beide partijen gunstig.’ 
Koen Geuens: ‘Met de komst van dergelijke 
opleidingen bewijst de branche dat zij uit-
stekend in staat is om opleidingen vorm en 
inhoud te geven. De VSB is geen commer-
ciële partij en heeft dan ook geen financi-
eel voordeel bij cursussen. Sterker nog: als 

branche wil je ten koste van alles ne-
gatieve publiciteit voorkomen. 

Er is de branche dan ook al-
les aan gelegen om hoog-

waardige trainingen 
en cursussen te ont-

wikkelen. Bovendien 
gaan de faalkosten 
met goed getraind 
personeel naar be-
neden. Daar profite-
ren de bedrijven dus 

zelf ook van.’ Marcel 
Koerts vult aan: ‘De 

industrie bewijst dat 
ze uitstekend in staat is 

om antwoord te geven op 
de vragen uit de markt. Het 

gemeenschappelijk belang: het kaf van het 
koren scheiden.’

Nieuwe scholingsstructuur
Dat de branche een grote rol speelt bij 
scholing en opleiding bewijst de VSB met 
een breed scala aan initiatieven: symposia, 
checklists, demonstraties en toolboxmee-
tings, richtlijnen, een roadshow - allemaal 
initiatieven om het kennisniveau van mon-
teurs, gebruikers en bedieners te verhogen. 
Dezelfde drijfveer geldt ook voor de nieuwe 
scholingsstructuur voor steigerbouw. Mar-
cel Koerts hierover: ‘In de nieuwe structuur 
zijn de bevoegdheden beter gedefinieerd 
en wordt het huidige passensysteem ver-
vangen door een systeem met persoonscer-
tificering. Daarmee worden ook de huidige 
cursussen wat verzwaard en wordt er na-
drukkelijker gekeken naar de opleiding van 
buitenlandse werknemers.’ 
‘Als Opleidingsbedrijf VSB richtte de aan-
dacht zich vanaf de oprichting primair op 
steigers. De steiger neemt nog steeds een 
prominente plaats in, maar er zijn meer ar-
beidsmiddelen waarmee op hoogte wordt 
gewerkt. Steeds vaker vraagt de branche 
ons om ook daarvoor een opleiding, cursus 
of training te bieden. Daarmee verbreedt 
ons werkterrein zich over de vakgebieden 
van de VSB.’

Matthijs Pitlo: ‘Helaas sneuve-
len opleidingen vaak in de bezuini-
gingsrace binnen bedrijven.’

Jan Ockhuizen: ‘Wettelijk vereis-
te deskundigheid rekbaar begrip.’

Hans Aarse: ‘Management bewust 
maken van verantwoordelijkheid voor goede 
opleiding.’
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Richtlijn Bekistingen en  
Ondersteuningen brengt  
eenheid in veiligheidsdenken

VSB-forumdiscussies
De forumdiscussie over de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies werd georganiseerd door de Vereni-
ging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven. De discussies vinden maximaal vier maal per jaar plaats en staan 
onder voorzitterschap van de hoofdredacteur van BouwTotaal. Met de discussies wordt de schat aan kennis en ervaring van 
VSB-leden ontsloten voor de markt. Aan de discussie over de richtlijn werd deelgenomen door Jos Hendriks en Rob Huijs-
mans van Hünnebeck (Klundert), Peter Kraaijeveld van Doka Nederland (Oss), Eric de Jong van Layher (Raamsdonksveer), 
Henk Kleijer van Matemco (Ede) en Ruud Tetteroo van Peri (Schijndel).

Het aftellen is begonnen voor 
alle partijen die op een of an-
dere manier betrokken zijn bij 
het bouwen of vormgeven met 
beton. Op 22 september wordt 
de Richtlijn Betonbekistingen 
en Ondersteuningsconstructies 
officieel in gebruik genomen. 
Een richtlijn waarin alle tek-
sten van bestaande wet- en re-
gelgeving, normen, veiligheids-
bladen en materiaalinformatie 
maar ook opleidingen, toeleve-
ring en veiligheidsprocedures 
samenkomen. Toegankelijk via 
pc, tablet of smartphone. Voor-
af sprak BouwTotaal met enke-
le initiatiefnemers en belang-
stellenden over de achtergrond 
en uitvoering. 

De Richtlijn Betonbekistingen en On-
dersteuningsconstructies wordt geïn-
troduceerd tijdens de ‘Dag van de Bekis-
tingen & Ondersteunings-constructies’. 
Deze themadag staat dan ook volledig 
in het teken van bekistingen en onder-
steuningen. De richtlijn is een copro-
ductie van de Vereniging van 
Steiger-, hoogwerk- en Be-
tonbekistingsbedrijven 
en Bouwend Neder-
land en is tot stand 
gekomen in nauw 
overleg met Stu-
beco, samenstel-
ler van onder meer 
het Handboek Uit-
voering Betonwer-
ken. En zo is er nog 

een schat aan informatie die gerela-
teerd is aan het werken met bekistin-
gen en ondersteuningen. 
Toch is er een bijzondere achtergrond 
om ook nog een richtlijn uit te geven. 
Peter Kraaijeveld van Doka Nederland 

hierover: ‘De eerste ideeën hiervoor ont-
stonden na overleg tussen Inspectie 
SZW, de toenmalige Arbeidsinspectie 
en de sectie Betonbekistingbedrijven 
van VSB en de Kontaktgroep Materieel 
van Bouwend Nederland. Naar aanlei-
ding van het overleg werden de 
inspectiemodules aange-
past.’ De aanpassingen 
hadden onder meer 
betrekking op de col-
lectieve veiligheids-
maatregelen en de 
specificatie van de-
montage in be-
kistingsplannen. 
Een logisch vervolg 
hierop is de verbre-

ding hiervan tot een richtlijn.
‘Een richtlijn die duidelijk geen overbo-
dige luxe is’, vervolgt Peter Kraaijeveld. 
‘Per slot van rekening doet iedere werk-
nemer in de bouw ’s ochtends thuis de 
deur achter zich dicht in de overtui-
ging dat hij ’s avonds ook weer heel-
huids thuiskomt. Dat kan alleen als hij 
op een veilige manier en in een veili-
ge omgeving zijn werk kan doen. Daar 
is dan natuurlijk wel een meetlat voor 
nodig; een referentie waar controle op 
mogelijk is. Alle kennis daarvoor ligt 
bij de leveranciers van bekistingen en 

ondersteuningen. Wat is mo-
gelijk? Waarmee kan dat? 

Waaraan moet dat vol-
doen? Die vragen wor-

den nu beantwoord 
in de Richtlijn Be-
tonbekistingen en 
Ondersteunings-
constructies. Het 
resultaat is een 

richtlijn die -on-
danks de verschei-

denheid aan produc-
ten- toch altijd dezelfde 

‘geest’ van veiligheid uit-
draagt. Daarmee komt er een 

vaste basis waar gericht op kan wor-
den gehouden en gecontroleerd.’ 

Ontwikkeling richtlijn
Over de ontwikkeling van de richtlijn 
vertelt Ruud Tetteroo van Peri: ‘De richt-
lijn brengt kennis samen. Dat is voor 
onze branche van groot belang. Neem 

de instroom in de betonbouw. Vroeger 
groeide een timmerman voor bekistin-
gen langzaam in het vak; tegenwoor-
dig stromen nieuwe medewerkers van 
bovenaf in. Dat betekent dat stap voor 
stap het vakmanschap op de werkvloer 

aan het verdwijnen is. Dan is 
het goed als kennis is vast-

gelegd. Bovendien heb-
ben we de afgelopen 

jaren een aantal in-
cidenten gezien die 
de noodzaak onder-
strepen om ‘spel-
regels’, procedures 
en techniek vast 

te leggen’. Jos Hen-
driks vult aan: ‘De 

totstandkoming van 
zo’n richtlijn is een ge-

leidelijk proces. Ook vanuit 
de Richtlijn Steigers werd dui-

delijk dat er behoefte is aan een apar-
te richtlijn voor ondersteuningen. En 
je ziet daarnaast dat het opleidings- en 
kennisniveau bij bepaalde bedrijven 
steeds minder worden. Zo’n 
richtlijn geeft dan inder-
daad richting om die 
trend te kenteren.’ 
Henk Kleijer: ‘Als je 
het cursusmateri-
aal van opleidings-
instituten bekijkt, 
merk je al snel dat 
er minder aandacht 
is voor ondersteu-
ningen en bekistin-

gen. Ook om die reden is het goed dat 
er een richtlijn komt. Die brengt onder 
meer lijn in de opleidingsstructuur.’ ‘En 
een richtlijn brengt ook uniformiteit’, 
aldus Rob Huijsmans van Hünnebeck. 
‘Er wordt weliswaar goed nagedacht 
over de toepassing van ondersteunin-
gen en bekistingen, maar je merkt dat 
de verscheidenheid erg groot is. Daar-
door groeit ook de noodzaak om het 
proces geïntegreerd te bekijken.’ En ook 
de stuwende rol van de techniek mag 
niet over het hoofd worden gezien. Eric 
de Jong van Layher hierover: ‘De tech-
niek ontwikkelt zich snel, gebouwen 
worden complexer, materiaalontwik-
kelingen staan niet stil. Reden genoeg 

om te beseffen dat er steeds meer ken-
nis nodig is om veilig en verantwoord 
met ondersteuningen en bekistingen te 
werken. Die kennis komt samen in de-
ze richtlijn.’

Relatie Richtlijn Steigers
De Richtlijn Steigers, eveneens een ini-
tiatief van VSB en Bouwend Nederland, 
is al een aantal keer genoemd. Hoe ver-
houdt die zich eigenlijk tot de Richtlijn 
Bekistingen en Ondersteuningen? Zit 
er geen overlap tussen beide? Ruud Tet-
teroo van Peri Nederland: ‘De Richtlijn 
Steigers behandelt weliswaar ook ruim-
telijke ondersteuningen maar dat is 
zo’n specialisme dat het beter is om die 
in een aparte richtlijn te behandelen.’ 
Henk Kleijer van Matemco vult aan: 
‘De Richtlijn Steigers behandelt meer 
de ruimtelijke steigers, terwijl in deze 
richtlijn wordt ingegaan op ruimtelijke 
ondersteuningen. Dat is uiteraard een 
ander discipline. Daarnaast wordt in de 
nieuwste richtlijn ook uitgebreid inge-

gaan op bekistingen.’ 
Ruud Tetteroo: ‘Bij die bekis-

tingen gaat het overigens 
ook om uitvoeringen 

die niet afhankelijk 
zijn van ondersteu-
ningen. Wand- en 
tunnelbekistin-
gen zijn daar goede 
voorbeelden van.’ 
Jos Hendriks van 

Hünnebeck: ‘Je zou 
de richtlijn eigenlijk 

kunnen zien als (digi-
taal) document waarin 

alle aandachtspunten, mo-
gelijkheden en  aanwijzingen 

zijn opgenomen rondom het bouwen 
of vormgeven met beton. De reikwijdte 
van de richtlijn is dan ook breed.’

Fabrikant-onafhankelijke  
informatiebron
Wie bekisting zegt, zal in alle geval-
len iets nauwkeuriger moeten zijn. Het 
aantal bekistingsvarianten is immers 
net zo groot als hun toepassingsmoge-
lijkheden. Komen we in de richtlijn in-
derdaad al die soorten bekistingen te-
gen? Ruud Tetteroo: ‘Alle bekistingen 
worden inderdaad behandeld, waarbij 
niet gesproken wordt over leveranciers. 
Er wordt dus niet ingegaan op de keu-
zes die een leverancier maakt bij de sa-
menstelling van zijn bekistingen. Daar-
entegen wordt wel een beschrijving 
gegeven van het bekistingstype zelf, 
waar die voor wordt toegepast, welke 
veiligheidsaspecten daaraan zitten en 
welke aandachtspunten er zijn.’ 
Jos Hendriks licht toe: ‘Voor het resul-
taat doet het er eigenlijk ook niet toe 
welk materiaal je van een bepaalde le-
verancier gebruikt. Wat belangrijk zijn 
de kwaliteiten, veiligheidseisen, en der-
gelijke.’ Henk Kleijer vult aan: ‘Een be-
langrijk aspect is ook het vastleggen 
van verantwoordelijkheden. Je ziet bij 

 Jos Hendriks: ‘Richtlijn als 
digitaal document voor bou-
wen en vormgeven met beton.’

Rob Huijsmans: ‘Sleutel-
rol weggelegd voor de uit-
voerder.’

Eric de Jong: ‘Snelle ont-
wikkelingen in techniek en 
gebouwen komen samen in richt-
lijn.’
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Vakbekwaamheid en scholing
Voor de benodigde vakbekwaamheid legt de Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen de basis. In navolging van de 
Richtlijn Steigers werkt ook hier een scholingscommissie aan de invulling van de scholingsstructuur. Bij de invulling van 
het scholingstraject voor ondersteuningsmonteur wordt aangehaakt bij de opleiding voor steigermonteur en hulpmon-
teur. Voor de opleiding steigermonteur worden al speciale modulen ontwikkeld, zodat deze opleiding ook kan worden af-
gestemd op omgevingen die specialistische kennis of ervaring vereisen. Een dergelijke specialisatiemodule kan ook voor 
bekistingen en ondersteuningen worden ontwikkeld. 

Met het aansluiten op de bestaande scholingsstructuur voor de steigerbouw kan worden geprofiteerd van de systema-
tiek die is ontwikkeld om de vakbekwaamheid van monteurs aantoonbaar te maken. Om de opleidingen voor onder 
meer opdrachtgevers en inspecties duidelijk en inzichtelijk te maken, wordt gekozen voor een eenduidige structuur die 
ook binnen de Richtlijn Steigers wordt gehanteerd. Bovenal is er een eenduidige registratie van diploma’s en certificaten, 
waarmee wordt aangehaakt op de initiatieven uit de steigerbouw, waar de diploma's worden vastgelegd  in het Centraal 
Diploma Register. 
Voor bekistingen kan niet worden aangehaakt bij bestaande scholingsinitiatieven. Hier wil de branche komen tot een al-
gemene opleiding voor het veilig werken op hoogte. Die opleiding zou bij voorkeur branche- of zelfs bouwbreed moeten 
worden opgepakt omdat veiligheid alle sectoren van de bouw raakt. Verder willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de 
bestaande cursus bekistingstimmerman. 

Indeling richt-
lijn in grote 
lijnen
   Inleiding
     Werking Richtlijn
Ontwerpfase:
   Productomschrijving
    Berekenen van bekistingen en on-

dersteuningen
   Tekenen van bekistingen en on-

dersteuningen
Voorbereidingsfase:
    Bekistingplan (werkplan)
   Veiligheid en Gezondheid plan 

(V&G)
   Werken met bekistingen en on-

dersteuningen
    Algemene eisen
   Aanvullende eisen
Uitvoeringsfase:
   Montage en demontage
    Keuren van bekistingen en onder-

steuningen
    Relatie met overige activiteiten
    Beton en wapening

Waar en wanneer?
De Richtlijn Bekistingen en On-
dersteuningen is met ingang van 
22 september 2015 te raadplegen 
via www.richtlijnbekistingenen-
ondersteuningen.nl. Abonnemen-
ten op de richtlijn kunnen vóór die 
tijd worden besteld via de website 
van de VSB (www.vsb-online.nl) 
of door een mail te richten aan in-
fo@richtlijnbekistingenenonder-
steuningen.nl.

aannemers steeds meer kennis weg-
vloeien. Kennis die vervolgens weer 
door de toeleverancier moet worden in-
gevuld. Dat doen ze over het al-
gemeen uitstekend, maar 
het is wel zaak om dan 
goed vast te leggen 
wat waar hoort te 
liggen. Dat wordt in 
de richtlijn onder 
meer bereikt door 
aan te geven wel-
ke verantwoorde-
lijkheden bij welke 
constructeur horen 

en welke rol een constructeur heeft bij 
bepaalde uitvoeringen.’

Duidelijkheid over rollen
Het werken met de richtlijn is eenvou-
dig. ‘De richtlijn geeft snel en gericht 
duidelijkheid over het bouwen met be-
ton’, aldus Eric de Jong. ‘En het geeft 
helderheid over de rol van de verschil-
lende partijen’, aldus Jos Hendriks. ‘On-
ze hulpconstructies zijn tijdelijk, waar-
door je ook te maken hebt met andere 
belastingsituaties en veiligheidsfacto-
ren dan waar de hoofdconstructeur van 
het gebouw mee te maken heeft. Con-
structeur uitvoeringsfase is een speci-
alisme en ik hoop dan ook dat de richt-
lijn zal gaan leiden tot een beter begrip 
tussen de betrokken partijen.’ Dat is ook 
voor Henk Kleijer een herkenbaar pro-
bleem: ‘Bij hoofdconstructeurs is er bij-
zonder weinig kennis van ons proces. 
Recent is zelfs een onafhankelijk bu-
reau erbij gehaald om hoofdconstruc-
teurs uit te leggen wat een tijdelijke 
constructie is.’ Jos Hendriks: ‘Het doel is 
behaald wanneer de richtlijn door ie-
dereen wordt beschouwd als een docu-
ment dat processen en veiligheid borgt 
zonder dat daarvoor een hele boeken-
kast omver wordt gehaald.’

Veiligheid cruciaal
Daarmee lijkt veiligheid een centra-
le rol binnen de richtlijn in te nemen. 
Klopt dat inderdaad? Eric de Jong: ‘Dat 
geldt voor veel richtlijnen: het zorgt er-
voor dat partijen elkaar beter begrijpen 
en daarmee dat er veiliger wordt ge-
werkt.’ Rob Huijsmans: ‘Veiligheid bete-
kent ook: zorgen dat er minder de hand 

wordt gelicht met constructies. In de 
praktijk kom je voor dezelfde construc-
tie zeer uiteenlopende oplossingen te-

gen. De prijs is daarvoor altijd de 
drijfveer.’ 

Is geld dan belangrij-
ker dan veiligheid? 

Ruud Tetteroo: ‘Het 
is aan het verbete-
ren en men wordt 
zich steeds bewus-
ter, maar er zijn te-
gelijkertijd nog 

grote stappen te 
maken. Daarbij kan 

de knowhow van le-
veranciers nog beter 

worden benut. Dat ver-
eist wel dat je als co-partner 

werkt. De richtlijn geeft hiervoor een 
prima basis.’ ‘En dat is eigenlijk het be-
langrijkste’, vult Henk  Kleijer aan. ‘Door 
vanaf het begin goed samen te werken, 
kun je behoorlijk op kosten besparen.’ 
Rob Huijsmans: ‘Een sleutelrol is daar-
bij weggelegd voor de uitvoerder. Als 
die goed is en betrokken wordt bij het 
inkoopproces dan komt dat de kwaliteit 
ten goede. De Richtlijn Bekistingen en 
Ondersteuningen geeft hem daarvoor 
ook handvatten.’

Stand der wetenschap
En vervolgens? Is de naleving van de 
richtlijn dan ook verplicht of wordt het 
vrijblijvend? De richtlijn heeft geen ju-
ridische status, maar wordt wel het do-
cument waar Inspectie SZW op gaat 
sturen. Jos Hendriks: ‘Het is inderdaad 
het enige actuele document waar al-
le aspecten in zijn geïntegreerd. Net als 
bij de Richtlijn Steigers het geval is, be-
schrijft ook dit document de stand van 
de wetenschap. Dat is een belangrijk 
begrip voor inspecties en juridische ge-
schillen.’ 
‘Die trend zie je overigens al 
een tijd: de sector raakt 
steeds meer doordron-
gen van het belang 
van veiligheid en zal 
de richtlijn dan ook 
steeds vaker voor-
schrijven in con-
tracten. Daarmee 
is feitelijk een juri-
dische basis gecre-

eerd. Je moet daarbij bedenken dat de 
claimcultuur ook in Nederland een gro-
tere plaats in het bouwproces gaat in-
nemen. Naleving van de richtlijn is dan 
ook zeer belangrijk. Voor de VSB-le-
den geldt daarbij dat zij allemaal aan 
de richtlijnen voldoen. Dat is voor op-
drachtgevers dan ook een zorg minder.’ 
Jos Hendriks: ‘Ook voor de toeleveran-
ciers is het belangrijk. Wij zijn hoofde-
lijk aansprakelijk voor de bereke-
ningen die we maken. Dan is 
het wel zaak om die goed 
op orde te hebben. Ver-
volgens is het aan de 
aannemer om er-
voor te zorgen dat 
die tekeningen en 
berekeningen ook 
tijdens de uitvoe-
ring worden nage-
leefd.’ 
Welke spelregels gel-

den daarbij dan voor bedrijven die als 
ontwerper én verhuurder optreden? 
Wie controleert of hun materialen goed 
worden toegepast en gecontroleerd? 
Henk Kleijer: ‘Wij doen die controle als 
bedrijf, maar dan wel nadat het ge-
vraagd is. Maar lang niet iedereen zal 
het zo geregeld hebben.’ Jos Hendriks: 
‘In de richtlijn wordt een aantal contro-
le- en inspectielijsten opgenomen. Aan 
de hand daarvan kan worden gecontro-
leerd of aan alle punten is voldaan.’

Uitvoering en  
indeling

Het toegankelijk maken van kennis 
oogt over het algemeen een-

voudig maar blijkt in de 
praktijk geen simpele 

opgave. Bij de Richt-
lijn Bekistingen en 
Ondersteuningen 
is ervoor gekozen 
om de richtlijn -in 
ieder geval in eer-

ste instantie- al-
leen maar in digitale 

vorm uit te brengen. 
Hierdoor wordt tege-

moet gekomen aan vra-
gen uit de markt naar web-

gebaseerde oplossingen. Wellicht 

belangrijker nog: in digitale uitvoe-
ring kan de richtlijn op eenvoudi-

ge en snelle manier up to da-
te worden gehouden. De 

Richtlijn Bekistingen 
en Ondersteuningen 

wordt toegankelijk 
op PC, tablet én mo-
biele telefoon. Om 
de richtlijn te kun-
nen raadplegen, is 

een abonnement 
nodig. 

Zijn er ook rekenregels 
in de richtlijn meegeno-

men? Henk Kleijer: ‘Alhoe-
wel er wel een speciaal deel gewijd 

is aan het berekenen van bekistingen 
en ondersteuningen zijn er niet, zoals 
bij de Richtlijn Steigers, rekenvoorbeel-
den en uitwerkingen meegenomen. Ui-
teraard wordt wel gewerkt op basis van 
Eurocode en die is weer direct gelinkt 
aan de uitvoeringspraktijk.’ Ruud Tet-
teroo vult aan: ‘De richtlijn gaat inder-
daad niet heel specifiek in op rekenme-
thoden. De focus is meer gericht op wat 
er gebouwd gaat worden en wat daar 
voor nodig is. De richtlijn geeft daarbij 
de voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan.’

Henk Kleijer: ‘Een belang-
rijk aspect is het vastleggen 
van verantwoordelijkheden.’

Ruud Tetteroo: ‘Knowhow 
van leveranciers kan hier-
mee nog beter worden benut.’

Peter Kraaijeveld: ‘De richt-
lijn draagt ondanks de ver-
scheidenheid aan producten toch al-
tijd dezelfde ‘geest’ van veiligheid uit.’

http://www.richtlijnbekistingenen/
http://www.vsb-online.nl/
mailto:fo@richtlijnbekistingenenonder
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VSB-forumdiscussies: 25 keer succesvol
De forumdiscussie over de Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen is de 25e suc-
cesvolle discussie die werd georganiseerd door de Vereniging van Steiger-, hoog-
werk- en betonbekistingbedrijven (VSB). De discussies vinden een aantal maal per 
jaar plaats en staan onder voorzitterschap van de hoofdredacteur van BouwTotaal. 
Met de discussies wordt de schat aan kennis en ervaring van VSB-leden ontslo-
ten voor de markt. Aan de discussie over de Richtlijn Bekistingen en Ondersteunin-
gen werd deelgenomen door Ralf Jansen van Madema Steiger-
werken (Middelharnis), Harold van der Cruijsen van Matemco 
Hulpconstructies (Ede), Jan Thomassen van NOE-Bekisting-
techniek (Arkel), Peter Kraaijeveld van Hendriks Groep (Veen-
endaal), René van Zutven van Peri Nederland (Schijndel), Hans 
van Leeuwen van de VSB (Zoetermeer) en Jan Ockhuizen van 
Layher (Raamsdonksveer).   www.vsb-online.nl

VSB Forumdiscussie

Veiligheid bekistingen en 
ondersteuningen naar 
hoger plan
In het werk gestort beton wordt dagelijks toegepast in projecten in alle sectoren van de 
bouw. Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies zijn voor dat betonwerk onmisbare 
voorzieningen om het beton zijn uiteindelijke vorm of constructieve functie te geven. Om al-
le kennis op dit gebied samen te brengen, introduceerden VSB en Bouwend Nederland vo-
rig jaar de Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen: een eenduidige en helder toegankelij-
ke informatiebron. Nu de richtlijn een jaar in gebruik is, staan we stil bij de effecten ervan. 
Heeft de richtlijn inderdaad geleid tot meer veiligheid en doelmatigheid? We spraken erover 
met kopstukken uit de betonbouw tijdens een aparte forumdiscussie.

De Richtlijn Bekistingen en Ondersteu-
ningen is een praktisch digitaal docu-
ment dat een beschrijving geeft van de 
bestaande wet- en regelgeving, nor-
men, veiligheidsbladen, materiaalin-
formatie en aan montage gerelateer-
de activiteiten als opleiding, toelevering 
en veiligheidsinformatie. Daarmee is er 
één overzicht, toegankelijk via een web-
site, dat de actuele stand van de regel-
geving en techniek en van de weten-
schap beschrijft. 
Zo opgesomd, klinkt het als een on-
misbare bron van informatie. Wordt die 
bron ook voldoende gebruikt? Ralf Jan-

sen van Madema: ‘Wij gebruiken de 
richtlijn in ieder geval dagelijks. Om re-
gelgeving te controleren en te zien of de 
ontwerpen die wij krijgen ook inderdaad 
aan de voorwaarden van de richtlijn vol-
doen. Daarnaast, en dat is denk ik min-
stens zo belangrijk, gebruiken we de 
richtlijn ook om opdrachtgevers te in-
formeren over allerhande aspecten van 
de betonbouw.’ Ook bij Matemco staat 

de richtlijn centraal. Harold van der 
Cruijsen hierover: ‘De richtlijn zit bij ons 
wel in het hoofd. Bij sommige onder-
werpen, zoals berekeningen met verwij-
zingen naar Eurocodes, wordt nog meer 
de diepte ingegaan. De meerwaar-
de vind ik het feit dat alles overzichte-
lijk bij elkaar is gebracht en nu uniform 
toegankelijk is gemaakt. Daarbij ko-
men dan ook nog eens de checklists en 
controlelijsten, die het werken met de 
richtlijn aantrekkelijk maken.’ 
René van Zutven van Peri Nederland 
vult aan: ‘Wij zien ook dat het gebruik 
van de Richtlijn Bekistingen en Onder-
steuningen steeds verder toeneemt. Wij 
nemen in onze offertes ook een verwij-
zing naar de richtlijn op. Ook intern ma-
ken we ons sterk om aan de richtlijn 
zoveel mogelijk bekendheid te geven. 
Bijvoorbeeld door het organiseren van 
middagen waarop aspecten uit de richt-
lijn worden besproken. Daarbij kan je 
denken aan het demarcatie-overzicht; 
een verhelderend overzicht dat nog lang 
niet iedereen op het netvlies heeft. Met 
al die acties worden het gebruik en de 
bekendheid van de richtlijn steeds ver-
der gepromoot. Dat is belangrijk en 
noodzakelijk.’ Peter Kraaijeveld van de 
Hendriks Groep: ‘Die promotie is ook 
noodzakelijk, want zelfs binnen ons ei-
gen bedrijf merk ik dat er nog regelma-
tig vragen opkomen over het gebruik 
van de richtlijn.’ Jan Thomassen van 
NOE-Bekistingtechniek over het belang 
van de richtlijn: ‘Met de komst van de 
Richtlijn Bekistingen en Ondersteunin-
gen hebben we een grote stap gemaakt. 
Er is één document waarin vastligt hoe 
met bekistingen en ondersteuningen 
moet worden omgegaan en hoe veilig-
heid meetbaar kan worden gemaakt. 

Dat is een verbetering voor je eigen 
mensen maar ook voor alle partijen die 
bij de betonbouw betrokken zijn’. Peter 
Kraaijeveld vult aan: ‘Neem de Inspec-
tie SZW. Je merkt dat met de komst van 
de richtlijn er voor hun ook een uni-

form, helder en duidelijk document is 
waar zij hun acties op kunnen trekken.’

Veiligheid naar hoger plan
De Richtlijn Bekistingen en Ondersteu-
ningen was bedoeld om de veiligheid op 
een nog hoger plan te brengen en uiter-
aard om handvatten te geven waarmee 
kan worden geïnspecteerd. In hoever-
re is die opzet  geslaagd? Jan Thomas-
sen: ‘Dat is zeker gelukt, maar er moet 
ook nog wel het nodige gebeuren. Aan 
bewustwording bijvoorbeeld. Ik merk 
het aan het materiaal dat we uitleve-
ren. Dat voldoet uiteraard allemaal aan 
de voorschriften van de richtlijn. Maar 
in hoeverre er in de praktijk ook gebruik 
wordt gemaakt van alle mogelijke vei-
ligheidsfuncties, zoals een dubbelzijdig 

stortbordes, is niet goed zichtbaar. Wij 
kunnen van alles leveren of aangeven 
onder welke omstandigheden onze be-
kistingen het beste kunnen worden ge-
bruikt, maar of en hoe dat in de praktijk 
ook wordt gedaan, zien we natuurlijk 
niet altijd.’ 
De richtlijn is weliswaar geen wetge-
ving maar toch voelen veel partijen zich 
hier al aan gebonden. Hans van Leeu-
wen van VSB: ‘Inspectie SZW heeft zelf 
aangegeven zeer gelukkig te zijn met de 
richtlijn.’ Peter Kraaijeveld: ‘De inspec-
tie verwijst inderdaad naar de richt-
lijn en geeft aan waar bepaalde za-
ken niet aan de richtlijn voldoen. Dat is 
een mooie opsteker, want uiteindelijk 
is het allemaal te doen om veiligheid. 
Daar ligt ook een mooie relatie naar de 
ondersteuningsbouwer. Dat is met de 
komst van de richtlijn een echt specia-
lisme geworden en niet meer een ‘stei-
ger plus’. In de richtlijn zijn de niveaus 
en de problematiek benoemd, zodat ie-
dereen weet wat wel en wat zeker niet 
mag. Die duidelijkheid is de basis voor 
een verbeterde veiligheid.’ 

Demarcatie-overzicht schept  
duidelijkheid
Een belangrijk onderdeel van de richt-
lijn is het demarcatie-overzicht dat de 
samenhang en rollen van de betrok-
ken partijen in de diverse fasen van het 
bouwproject weergeeft. Het overzicht 
gaat in op de fasen waarin bekisting 
en ondersteuning worden toegepast. 
Worden daarmee de verantwoordelijk-
heden in de bouwketen beter vastge-
legd en schept dat meer duidelijkheid? 
Ralf Jansen: ‘Voor mij blijft het nog een 
enigszins grijs gebied. Het overzicht is 
uitstekend om in het voortraject ver-
antwoordelijkheden met alle partijen 
te bespreken. De opdrachtgever is bij-
voorbeeld verantwoordelijk voor een 
voldoende draagkrachtige ondergrond 
maar wat doe je als je als ondersteu-
ningsbouwer op een blubberveld aan-
komt? Wij voelen ons verantwoordelijk 
voor de veiligheid en kunnen dan eigen-
lijk ook niet aan de slag.’ 
Hans van Leeuwen geeft aan dat de le-
verancier van het materiaal kan op-
geven welke krachten er met een on-
dersteuning gemoeid zijn, maar dat de 

 Ralf Jansen: ‘Opdrachtgevers aan de 
hand van richtlijn informeren over aspecten 
van betonbouw.’ 

 Harold van der Cruijsen: ‘Met uniforme 
uitvoering, goede toegankelijkheid en han-
dige checklists bewijst richtlijn zijn meer-
waarde.’

 VSB op BouwBeurs 2017:  
Hal 7, standnr.B050 en  
Hal 12, standnr. VP01
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VSB-forumdiscussies: 25 keer succesvol
De forumdiscussie over de Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen is de 25e suc-
cesvolle discussie die werd georganiseerd door de Vereniging van Steiger-, hoog-
werk- en betonbekistingbedrijven (VSB). De discussies vinden een aantal maal per 
jaar plaats en staan onder voorzitterschap van de hoofdredacteur van BouwTotaal. 
Met de discussies wordt de schat aan kennis en ervaring van VSB-leden ontslo-
ten voor de markt. Aan de discussie over de Richtlijn Bekistingen en Ondersteunin-
gen werd deelgenomen door Ralf Jansen van Madema Steiger-
werken (Middelharnis), Harold van der Cruijsen van Matemco 
Hulpconstructies (Ede), Jan Thomassen van NOE-Bekisting-
techniek (Arkel), Peter Kraaijeveld van Hendriks Groep (Veen-
endaal), René van Zutven van Peri Nederland (Schijndel), Hans 
van Leeuwen van de VSB (Zoetermeer) en Jan Ockhuizen van 
Layher (Raamsdonksveer).   www.vsb-online.nl

aannemer ervoor moet zorgen dat die 
krachten ook opgenomen kunnen wor-
den. Jan Thomassen: ‘Er ligt daar ook 
een rol voor het eigen personeel. Zij 
moeten met opdrachtgevers om de ta-
fel of ter plekke aanwezig zijn om aan te 
geven wat nodig is en op locatie instruc-
ties te geven.’ Peter Kraaijeveld geeft 
daarbij aan de er ook nog een keu-
ringsplicht is: ‘Bij aflevering moet je als 
leverancier wel zorgen dat je een ge-
keurd product oplevert.’
Bij die aflevering hoort in veel geval-

len ook een overnameprotocol. Hoe is 
dat in de betonbouwwereld geregeld? 
Jan Thomassen: ‘Wij werken veelal met 
gespecialiseerde aannemers en daar 
speelt dat wat minder. Maar op het mo-
ment dat er horizontaal wordt gebouwd, 
zijn wij ter plaatse voor de overdracht.’ 
Peter Kraaijeveld vult aan: ‘De manier 
waarop er wordt overgedragen hangt 
ook af van de toepassing en het risico 
dat het project met zich meebrengt. Er 
staat altijd gespecificeerd wanneer en 
hoe die overdracht moet plaatsvinden.’ 
Ralf Jansen: ‘Wij geven altijd een over-
drachtsrapport af bij oplevering waar-
in precies staat vermeld waar de onder-
steuning voor goedgekeurd is. Ondanks 
dat rapport zal je in de praktijk nog al-
tijd afwijkingen blijven zien. Dat zijn 
vaak aanpassingen die nodig zijn en die 
ook mogelijk zijn. Zolang er maar altijd 
over die aanpassing wordt gecommuni-
ceerd.’ René van Zutven: ‘Dat geldt ook 
voor ons: wij leveren altijd een teke-
ning waarop alles staat vermeld; ook de 
krachten die op de bekisting of onder-
steuningen kunnen staan. En wij krijgen 
daarover steeds meer terugkoppeling 
van aannemers. Een prima ontwikke-
ling.’

Veiligheid en bewustwording
Daarmee lijken veiligheid en bewust-
wording twee doorslaggevende factoren 
voor de richtlijn te zijn. Klopt die con-
statering? Peter Kraaijeveld: ‘De Richt-
lijn Bekistingen en Ondersteuningen 
geeft een kwaliteitsnorm. Wie daaraan 

voldoet en zijn producten en proces-
sen daarop afstemt, is in staat een vei-
lige werkomgeving te creëren. Het is 
bovendien een norm die ook in de prak-
tijk voor iedereen realiseerbaar is. Wie 
meer wil presteren: prima; wie daaron-
der duikt, riskeert een boete.’ Jan Tho-
massen vult aan: ‘De richtlijn heeft ook 
meer bewustzijn gebracht. Er staat be-
schreven hoe en wat er kan. De volgen-
de stap is de bewustwording daarvan. 
Bewustwording betekent in dat ver-
band ook: meer duidelijkheid. Iedereen 
schrijft nu onder dezelfde voorwaarden 
in op een project. Dat geeft duidelijk-
heid.’ ‘Dat leidt tot een heldere veilig-
heidsperceptie’, vervolgt René van Zut-
ven. Ook Ralf Jansen ervaart dat: ‘Wij 
hebben steeds regelmatiger gesprek-
ken met techniek en inkoop waarbij de 
KAM-coördinator aanschuift om ook de 
veiligheid in tussenfasen onder de aan-
dacht te brengen. Het benadrukt eens 

te meer dat bedrijven veiligheid anders 
gaan ervaren.’ 
Brengt dat voor toeleveranciers van 
bekistingen en ondersteuningscon-
structies ook veranderingen met zich 
mee? ‘Tot op zekere hoogte wel’, al-

dus Jan Thomassen. ‘Er wordt -samen 
met klanten- meer vooraf nagedacht 
en meegedacht. Daarnaast houden wij 
in ons productaanbod specifiek reke-
ning met de eisen en werkmethoden op 
de Nederlandse markt. Dat is ook de 
reden waarom wij een op Nederland-
se maat gemaakte catalogus hanteren.’ 
Ook René van Zutven ziet wel een ver-
andering: ‘Bij ons zijn de engineering 
en de informatie op het tekenwerk aan-
gepast. Alles is er op gericht om vei-
ligheid een onlosmakelijk onderdeel te 
laten zijn van het engineering- en ont-
werpproces.’ 
Ralf Jansen ervaart dat de komst van 
de richtlijn duidelijk voor verbetering 
zorgt: ‘Het is eigenlijk allemaal mak-
kelijker geworden. Waar vroeger veel 
werd gedaan op basis van ervaring, ligt 

nu alles vast in de Richtlijn Bekistin-
gen en Ondersteuningen. Dat is dan ook 
de leidraad voor ons werken geworden. 
En wij houden er zelf ook weer toe-
zicht op dat monteurs het werk volgens 
de richtlijn uitvoeren. Daarnaast mer-
ken we dat aannemers al in een vroe-
ger stadium over ondersteuningen en 
bekistingen gaan nadenken. Daar wor-
den wij steeds vaker bijgehaald, deels 
omdat veel van de kennis op dat terrein 
de afgelopen jaren verloren is gegaan’ 
‘Een andere verandering is de aandacht 
voor tussentijdse situaties’, vult Peter 
Kraaijeveld aan. ‘Hoe gaan we met be-
paalde fasen in het bouwproces om? De 
tekening laat niet zien wat er tijdens de 
opbouw en voortgang van een project 
gebeurt. Wat gebeurt er in de tussen-
tijd tussen start en oplevering?  Over 
die vragen wordt sinds de komst van de 
richtlijn meer nagedacht.’
Harold van der Cruijsen: ‘Al vroeg in 
het proces, tijdens de offertefase, den-
ken we na hoe je een constructie moet 
opbouwen en wat daar, gedurende het 
gehele proces voor nodig is. Daarmee 
wordt dus ook stilgestaan bij de tus-

senfases. Daar willen we vooraf al dui-
delijkheid over hebben.’ Jan Ockhuizen 
van Layher vult aan: ‘Dat is ook precies 
het moment waarop moet worden na-
gedacht over de vraag hoe al dat mate-
riaal op een veilige manier op de juiste 
locatie kan worden gebracht.’

Opleiding als onderstreping van 
specialisme
Een jaar na de introductie van de richt-
lijn wordt een belangrijke volgende 
stap gezet: de introductie van de scho-
lingsstructuur. De structuur vindt zijn 
oorsprong in de richtlijn zelf en is be-
doeld om het vakmanschap van onder-
steuningsmonteurs en bekistingstim-
mermannen meetbaar te maken. Wie 
niet regelmatig investeert in opleidin-
gen, kan immers niet verwachten dat de 
kwaliteit en de veiligheid op de bouw-
plaats gegarandeerd zijn. Hoe staat het 
met die opleidingsstructuur? Jan Tho-
massen: ‘De eind- en toetstermen voor 
de opleidingen zijn klaar. De richtlijn 
omvat echter bekistingen én ondersteu-
ningsconstructies en die verschillen 
fundamenteel. 

Ook de constructieve functie van een 
bekisting en een ondersteuning is we-
zenlijk anders waardoor één uniforme 
opleiding zijn doel voorbijschiet. Daar-
om is zowel voor bekistingstimmerman 
als voor ondersteuningsmonteur aan-
gegeven welk opleidingsniveau van hem 
of haar wordt verwacht.  Voor de invul-
ling van de scholing voor bekistingen 
wordt aangesloten op de bestaande op-
leidingen en trainingen ‘betontimme-
ren’.’ 
Voor de invulling van het scholingstra-
ject voor ondersteuningsmonteur is 
aangesloten bij de opleidingen die voor 
de steigerbouw gelden. De constructie-
ve functie van steiger en ondersteuning 
verschilt echter wezenlijk. Harold van 
der Cruijsen: ‘De grootte van de krach-
ten die op een ondersteuningsconstruc-
tie of op een steiger staan, zijn eigenlijk 
niet te vergelijken.’ Daarom is de oplei-
dingsstructuur voor de steigerbouw als 
basis gekozen en wordt hierop een aan-
vullende module Ondersteuningsmon-
teur ontwikkeld. De module is nog niet 
volledig afgerond maar wordt in de loop 
van het eerste halfjaar van 2017 ver-
wacht. 

 Jan Thomassen: ‘Richtlijn zorgt voor 
meer bewustwording.’

 Peter Kraaijeveld: ‘Inspectie SZW ver-
wijst naar de richtlijn en geeft aan waar be-
paalde zaken niet aan de richtlijn voldoen.’

 Hans van Leeuwen: ‘Overdracht van le-
verancier naar aannemer met richtlijn be-
ter geregeld.’

Vijf tips uit de forumdiscussie
1.  De Inspectie SZW handhaaft op de Richtlijn Bekistingen en Ondersteunin-

gen. Zorg dan ook dat u volgens de richtlijn werkt.
2.  Voor bekistingsmonteurs en ondersteuningsbouwers is een opleidings-

structuur in aantocht die in de eerste helft van 2017 wordt verwacht. Zorg 
dat uw medewerkers erop zijn voorbereid.

3.  Met de richtlijn wordt de veiligheid op de bouw verbeterd. Zorg dat u ook 
uw steentje bijdraagt door volgens de richtlijn te werken.

4.  Bedenk zo vroeg mogelijk in het bouwproces hoe het bekisting- en onder-
steuningsspecialisme wordt ingevuld. Betrek daar waar mogelijk uw leve-
rancier ook al bij.

5.  De Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen bevat een demarcatieover-
zicht waarin alle rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Gebruik 
deze om de verantwoordelijkheden in het bouwproject voor iedereen zo 
transparant mogelijk te maken.

www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl

 Jan Ockhuizen: ‘Vroegtijdig nadenken 
over vraag hoe materiaal op een veilige 
manier op de juiste locatie komt.’

 René van Zutven: ‘Veiligheid onlosma-
kelijk onderdeel maken van engineering- 
en ontwerpproces.’

http://www.vsb-online.nl/
http://www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl/
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