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VSB-Forumdiscussie:

Toezicht en bewustzijn
bepalend voor veiligheid
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 ongevallen in de gebruikersfase. Bescherming hiertegen is het thema van tal van campagnes. Maar met campagnes alleen ben je er niet. Betrokkenheid van werkgevers, werknemers en de overheid is nodig om tot verbetering te komen. Hoe
die verbetering kan worden bereikt, kwam aan de orde tijdens de VSB forumdiscussie 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 hoofdoorzaken 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-

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 anders aan te haken, is de steigerbouwer even niet aangehaakt en loopt hij dus het risico te vallen.’

men 3,6 keer vaker voor dan gemiddeld. Alhoewel bij het bouwen van stalen steigers en
aluminium rolsteigers de hoogste veiligheidsnormen in acht worden genomen, vinden ongelukken meestal plaats door ondeskundig gebruik van de steigers. De branche doet wel veel
aan voorlichting, maar in de praktijk gebeuren
nog te veel ongevallen, aldus Arbeidsinspectie. Is de bouw daadwerkelijk zo onveilig? Gijs
Buijs van Travhydro Nederland: ‘De cijfers maken inderdaad duidelijk dat er iets aan de hand
is in de bouw. Het bouwproces is echter zodanig georganiseerd dat problemen onvermijdelijk 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 uiteenlopende vaklieden gebruik maken van hetzelfde arbeidsmiddel. Ook daarmee wordt de
kans op ongevallen vergroot.’
Daar ligt volgens velen ook een groot verschil
met de industrie. Jacob Plantinga van Rojo Steigerbouw: ‘In de bouw heb je zoveel verschillende 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 hoeveelheden werk in korte tijd verzet. Op zulke momenten is het niet ongewoon dat er 500 mensen in
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Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over ´Beschermen tegen vallen van hoogte´ 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).

Gijs Buijs van Travhydro Nederland: ‘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.’

een fabriek op een of andere manier met onderhoud bezig zijn. Het risico van vallen is dan
even groot. Verschil met de bouw is dat de sturing in de petrochemie veel stringenter is en
wordt gedaan door bedrijven die een veel hoger 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 omstandigheden de veiligheid van mensen garanderen?’ ‘Dat kan alleen goed door in de gebruikersfase meer toezicht te houden’, aldus Jacob
Plantinga. ‘De bouw kent op dit moment niet
echt een toezichthouder. Veelal wordt het toezichthoudende werk gedaan door een uitvoerder 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 natuurlijk wel al een gigantische sprong voorwaarts
gemaakt. Betere regelgeving, certificering van
bedrijven, waarborgregelingen, activiteiten van
brancheorganisatie, zoals de VSB, en een veranderende mentaliteit hebben daaraan bijgedragen. Maar er blijft nog het nodige te doen.’

Handboek Richtlijn Steigers basis
voor arbocatalogi
Een goede mogelijkheid om zaken te regelen, bieden de arbocatalogi. In 2010 moet
de branche hierin zelf invulling geven aan de
veiligheidseisen. Werkgevers en werknemers
maken daarbij samen afspraken over de wijze waarop zij aan de door de overheid gestelde voorschriften willen voldoen. Is de branche 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 worden overgenomen in arbocatalogi.’ Ton van de
Goorbergh vult aan: ‘In het handboek wordt
rekening gehouden met rekenmethoden die
specifiek voor Nederland zijn. Op basis hiervan 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 onderstreept: ‘Vanuit de gespecialiseerde aannemerij (CONGA) worden ook initiatieven ontplooid
om tot een arbocatalogus voor de bouw te komen. Ongetwijfeld is die ontwikkeling ook bij
andere sectoren, zoals de industrie, gaande.
De angst bestaat dat in die verschillende catalogi 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 samenwerking gezocht bij Arbouw. Maarten Hogervorst: ‘Daarnaast is er natuurlijk de Leidraad
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Veilig werken op hoogte. Deze leidraad is het
resultaat van 4 jaar overleg in VNO-NCW verband met het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de Arbeidsinspectie en de
sociale partners. 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 hierover 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 gedaan.’

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

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 veiligheid van mensen garanderen?’

niet iedereen beseft dat het mixen ook consequenties 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 essentieel punt in de steigerconstructie zit. Tijdens de
afgelopen Bauma kwam ik 37 kopieën van het

ringsteigersysteem tegen. Bij de samenstelling
van steigerconstructies worden echter berekeningen uitgevoerd met rekenwaarden van de
originele leverancier. Maar of de kopie uit China 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 steigeronderdelen wordt dat nagenoeg onmogelijk.’

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.

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 beschermingsmaatregelen te worden genomen. Waar dat
niet kan, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden verstrekt. Hoe wordt tegen
deze ‘drietrapsraket’ aangekeken. Wat moet
bijvoorbeeld worden gedaan om gevaarlijke situaties bij de bron aan te pakken? Sepp Vedral:
‘Al bij het ontwerp van een gebouw kan met gevaarlijke situaties rekening worden gehouden.
Je ziet dat de gebouwontwerpen steeds exotischer 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 rekening 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 uitgevoerd. 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 Hogervorst 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 innovatie worden daarbij gecombineerd tot een bijzondere oplossing. Een veilige oplossing want
er is lang en goed over nagedacht.’ Die ontwikkeling wordt ook door Sepp Vedral ervaren:
‘Vanuit die maatwerkoplossingen ontstaan
vervolgens weer nieuwe typen steigers. Feitelijk vormen de specials zo een bron van vernieuwing.’

Collectieve veiligheidsmaatregelen
Waar ingrepen bij de bron niet mogelijk zijn,
zal een beroep worden gedaan op collectieve maatregelen, zoals verankeringen en leuningen. Jacob Plantinga: ‘Opdrachtgevers willen zo min mogelijk gaten in hun buitenblad
waardoor het verankeren van de steiger lastiger wordt. Bovendien worden de constructies zelf ook complexer. Een beukmaat van 9
meter in combinatie met gevelvullende elementen maakt het verankeren erg lastig. Het
zou goed zijn wanneer bij het ontwerp van gebouwen al rekening wordt gehouden met de
mogelijkheid om verankeringspunten aan te
brengen.’ Wordt op een zelfde manier met leuningen omgegaan? Peter van den Berg: ‘Zelfs
in de petrochemie komt het voor dat leuningen

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.’

worden weggehaald. Een gebruiker haalt even
de leuning weg om beter uit de voeten te kunnen, maar vergeet de leuning vervolgens terug
te zetten. Zo ontstaan gevaarlijke situaties die
eigenlijk onnodig zijn.’ Daar ziet Jacob Plantinga 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.’

oplossing: ‘Er is een duidelijke trend naar de
ontwikkeling van producten met geïntegreerde veiligheidssystemen. Veiligheid ligt daarbij
‘ingebakken’ in het product.’ Ton van de Goorbergh: ‘Tijdelijke leuningen en schuifleuningen
zijn daar een goed voorbeeld van. Deze collectieve 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 belangrijkste methode is voor persoonlijke bescher-

Verantwoordelijkheid gebruiker
Daarmee komt feitelijk ook de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker aan de orde.
Het ondoordacht omgaan daarmee komt duidelijk tot uiting bij overbelasting van de steiger. Ton van den Goorbergh: ‘Recent bezocht
ik een project met een steigerconstructie van
meer dan 60 meter hoog. Over 15 verdiepingen had men voorgeopperd. Dat brengt een
enorme overbelasting en daarmee een gigantisch risico met zich mee. Een risico dat bovendien te voorkomen is wanneer men zich beter
bewust is van de eigen verantwoordelijkheid.’
Over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen -de laatste laag in het veiligheidsmodel- wordt gevarieerd gedacht. Peter
van den Berg: ‘Sinds het begin van dit jaar zijn
onze mensen tijdens het werk dubbel aangelijnd.’ 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 voorschrijven en als BIS hebben wij dat ook vertaald naar de bouwlocatie. Alleen op een volledig 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 vallen. Dat risico wordt met het dubbel aanlijnen
geëlimineerd.’ Gijs Buijs nuanceert de noodzaak hiervan: ‘Ik denk dat veel van je manier
van bouwen afhangt. Als je de collectieve voorzieningen, 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

Sepp Vedral van Skyworks: ‘Ik ben per definitie niet
tegen het mixen van steigers, maar het is raadzaam om het niet te doen. Mixen is veelal praktisch
mogelijk, maar niet iedereen beseft dat het mixen
ook consequenties heeft voor de stabiliteit en veiligheid van de constructie.’

ming. Mensen moeten weten waar ze mee bezig zijn en welk risico bepaalde situaties met
zich meebrengen. Dat kan alleen door regelmatig te herhalen hoe veilig kan worden gebouwd 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.vsbonline.nl
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VSB Forumdiscussie Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheid gebaat bij meer dan
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 maatregelen 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 ´spelregels´. 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 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.

schoold personeel en je bent dus al blij als er
een goede metselaar op de steiger staat. Wanneer 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 bewustmaken van personeel? Eef van der Kleij: ‘Een toolboxmeeting is voor menigeen een
hapklare verplichting. De deelnemers aan dergelijke meetings willen bovendien praktische
informatie. De leidinggevenden die de toolboxmeetings organiseren, zijn echter steeds hoger
opgeleid, waardoor het verschil tussen theorie
en praktijk groter lijkt te worden. Eigenlijk zouden de meetings naar aanleiding van incidenten moeten plaatsvinden. Dat spreekt mensen
aan.’ Colin Beekman beaamt dat. ‘Eventuele

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).

Matthijs Pitlo, Workx: ‘Spreek elkaar aan op ieders
verantwoordelijkheid voor veiligheid’.

Hoe veilig is de bouw?
Recent presenteerde Arbouw de ‘Monitor Arbeidsongevallen in de bouw’, waarin de arbeidsongevallen in de bouw zijn geïnventariseerd en
geanalyseerd. In 2006 zijn er ruim 2.360 manjaren 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 Travhydro 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 Services 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 controle zijn veel scherper dan bij het buitenwerk.’

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

situaties ontstaan.’ Toch is er ook buiten de industrie een ontwikkeling zichtbaar, aldus Matthijs Pitlo van Workx: ‘Woningbouwverenigingen vragen steeds vaker naar certificering van
steigerbouwers. Dat betekent dat het veiligheidsbesef 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 bewezen: ‘Schilderstellingen worden door ons veilig opgebouwd en keurig afgeleverd. Het eerste wat wordt gedaan na ingebruikname is het
wegnemen van de onderdelen die het werk bemoeilijken. Dat zijn echter wel de onderdelen
die de veiligheid van de gebruiker moeten garanderen.’ Bink van Reek: ‘Gebruikers zijn zich
er vaak niet van bewust dat dergelijke aanpassingen afbreuk doen aan de veiligheid van de
werkomgeving.’

Vergroten bewustwording

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

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

incidenten worden door ons geanalyseerd en
gebruikt voor veiligheidsinstructies die de input 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 veiligheidsberichten. Die instructies worden bewust
niet uitgedeeld op het werk, maar naar het privé-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 Richtlijn 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 opgelost. Je krijgt in de praktijk bijvoorbeeld veel tegengas als je zegt dat iemand zich moet vasthaken 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 vergeet, is dat ze in een later stadium toch weer
aangebracht moeten worden, en daarmee onnodig veel kosten veroorzaken.’
Dergelijke situaties vergen ook wat van het eigen oplossingsvermogen. Bink van Reek: ‘Wij
werken nu in bepaalde situaties met een lijn
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gaat. Arjan Jansen: ‘Het grootste dilemma is
het feit dat veiligheid niet in het bestek wordt
beschreven. Opdrachtgevers hebben de neiging om de invulling van de veiligheid aan de
steigerbouwer over te laten. Daarbij wordt echter al snel vergeten dat er ook een zorgplicht
bestaat. Wie niet voor een veilige werkomgeving zorgt, loopt het risico aansprakelijk te worden gesteld bij ongevallen. Als je dat doortrekt
naar onze branche, dan moet een steigermonteur 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

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

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 aanlijnen, 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 gesproken over dubbel aanlijnen of ‘always online’ dat
in de industrie wordt gebruikt. Hoe werkt dat
precies? Hans Hofstra van BIS Industrial Service: ‘Always online is niet hetzelfde als dubbel 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 werkgewoonte 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 productieverlies zorgt. Onze klanten zouden hiervoor een
financiële bijdrage moeten geven.’

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 beschermingsmiddelen praat, heeft het al snel over comfort. Is
dat mogelijk, comfortabel werken met PBM’s?
Sander Hegie van Argos Packaging: ‘Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is onlosmakelijk verbonden met het comfort 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 comfort is bepalend voor de mate waarin het middel wordt gebruikt.’
Zijn er op dit gebied nog nieuwe ontwikkelingen te ontdekken? Hans Hofstra: ‘Wij werken

Hans Hofstra, BIS Industrial Services: ‘Veiligheidsinstructies bewust naar huisadres om breed draagvlak voor veiligheid te krijgen’.

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

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 naleving van de ‘spelregels’ voor veiligheid
·	Neem het onderwerp veiligheid op in het
bouwbestek. Daarmee worden alle partijen gedwongen om over hun rol na te denken.

heidskundigen. Door serieus om te gaan met
veiligheid op de bouwplaats bespaar je uiteindelijk kosten.’
Aan die veiligheid wordt verder bijgedragen
door te werken met controlelijsten. Colin Beekman: ‘Wij hanteren een controlelijst aan de
hand waarvan we na oplevering alles doornemen. Het liefst doen we dat samen met de opdrachtgever zodat hij ook akkoord kan geven.’
Bink van Reek: ‘Daar hoort eveneens een nacontrole bij. Na oplevering is het goed om tijdens de gebruiksfase een controle uit te voeren. Daar zou de opdrachtgever in mee moeten
denken. Wij hebben hier een speciaal formulier 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 zoals 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 nadeel is echer dat deze meer bezig is met de
papieren administratie dan met het daadwerkelijke toezichthouden.’ ‘Toch is er wel veel ver-

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

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 daarbij 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 stimuleert de veiligheid. De praktijk leert echter dat
alles verandert op het moment dat een werk
onder tijdsdruk komt te staan. Dan staat opeens een hele groep ongecertificeerde medewerkers klaar die bij moeten springen om de
klus te klaren.’ Kortom, er is nog altijd ruimte
voor verbetering. Minder tijdsdruk en een goede planning kunnen daarbij al helpen.

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

Veilig werken op rolsteiger
Alhoewel het aanlijnen met name betrekking
heeft op het werken met stalen steigers, gelden 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. Aanhaken 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 bovenop zich. Daarnaast gelden voor overkappingen bijzondere eisen. Deze maken van de rol-

momenteel aan de ontwikkeling van een oprolbare vallijn en een dubbele vallijn op één rol.
Daarmee wordt de werkbaarheid weer verder
vergroot.’ Ook bij Travhydro staan de ontwikkelingen niet stil. Eef van der Kleij: ‘In samenwerking 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 gebruiker en opdrachtgever hebben eveneens
een verantwoordelijkheid als het om veiligheid

Colin Beekman, Skyworks: ‘Controlelijst dwingt
leverancier en opdrachtgever na te denken over
veiligheid’.
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Tekenen en berekenen:
vitaal en integraal onderdeel van bouwproces
Het leveren, verhuren en monteren van een tijdelijke werkplek op hoogte is
een specialisme, waaraan door gebruiker, opdrachtgever én wetgever hoge eisen worden gesteld. Dagelijks werken uiteenlopende beroepsgroepen op steigers. Zij moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en de veiligheid ervan. De
constructie van de steiger speelt daarbij een vitale rol. Steeds meer opdrachtgevers 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 vierde VSB-Forumdiscussie waaraan deskundigen uit de branche deelnamen.
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 skyline van Nederland: die is aan grote veranderingen 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 berekeningen voor de steigers die voor de bouw van
die hoge en complexe bouwwerken worden gebruikt.’ Tom Groenen van LSB Groep heeft dezelfde ervaring: ‘Wij zijn actief in de bouw en
industrie en merken dat met name voor bijzondere objecten steeds vaker teken- en berekenwerk wordt gevraagd.’

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

Door: Martin Franke
Beta Public Relations B.V.
Tekenen en berekenen staat bij steigerbouwend 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 Loose, voor Hertel actief in België merkt dat zeker:
‘Er is een duidelijke trend waarneembaar waarbij klanten steeds vaker vragen naar getekende 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-

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

Verleggen verantwoordelijkheid

VSB-Forumdiscussie

‘Hoewel het tekenen en berekenen alleen voor
speciale gevallen wordt gevraagd en wij dit
deels laten doen, zijn er wel steeds meer klanten die erom vragen’, aldus Martin Meijer van
Workx. ‘Je merkt dat het ook wordt gebruikt om
verantwoordelijkheden af te dekken. De aannemer is de eindverantwoordelijke en die wil
de verantwoordelijkheid met het tekenen en
berekenen zoveel mogelijk inperken.’ Jan Ockhuizen van Layher: ‘Het tekenen en berekenen
wordt daardoor meer en meer voor onbeduidende bouwwerken verlangd. Wat vroeger kon,
kan tegenwoordig ook. Moet je altijd berekenen of ga je voor bepaalde zaken op je gezonde verstand en ervaring af? Zelfs voor een hijssteiger 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 leverancier voor bepaalde steigerconfiguraties is
gemaakt of is een aparte tekening en berekening voor steigers die geen standaardconfiguratie zijn. De klant wil dat ook. Hij wil er zeker
van zijn dat de steiger die voor hem worden gebouwd, ook daadwerkelijk goed is.’

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.

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

Deelnemers
Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over ´Tekenen en berekenen´ 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), Marco Gouwens en Pieter Loose van Hertel Integrated Services (Rotterdam en Antwerpen), Willem 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).

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 berekeningen?
Pieter Loose: ‘Het feit dat klanten tegenwoordig meer eisen, is ook het gevolg van personele verschuivingen. Op het moment dat een
werknemer naar een ander bedrijf overstapt of
ermee stopt, gaat kennis verloren. Als alternatief voor die verloren kennis verlangt men dan
een onderbouwing in de vorm van berekeningen. 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 immers 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 ondersteuning loopt de kennis bij opdrachtgevers als het
ware weg.’
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Johan Courtz van Altrex maakt zich daarbij zorgen 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 berekenen. 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, terwijl voor minder complexe uitvoeringen geïnvesteerd wordt in controle op de bouwplaats.’

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 maximaal 12 m hoogte, maar met een rolsteiger
kun je in principe oneindig doorbouwen.
Tekenen en berekenen wordt steeds meer gevraagd, niet alleen voor goedkeuringstrajecten
en speciale configuraties maar ook gebruikers
vragen er meer naar.’

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

Gekwalificeerd personeel
De grote belangstelling voor tekenen en berekenen 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 probleem. Bovendien is het zo dat een goede constructeur niet alleen de berekening moet

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

Beheersen van proces
Rudi Vanmechelen van SCIA Nederland, leverancier van software die veel voor tekenen en
berekenen wordt toegepast: ‘Als SCIA zijn wij
actief op de internationale markt. In de internationale steigerwereld is Nederland in positieve zin een buitenbeentje. Een goed voorbeeld
daarvan is de Richtlijn Steigers: een zeer gedetailleerde richtlijn, waarin alle aspecten voor

Daar kan ook Jan Ockhuizen zich goed in vinden: ‘Het draait allemaal om het beheersen
van het proces. Op de keper beschouwd is
2+2=4 ook een berekening. Het is belangrijker 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 besproken in de wereld van hefsteigers en rolsteigers? Henk Schellekens van Alimak HEK:
‘Ook bij ons wordt wel steeds meer getekend
en berekend. Vooral de industrie vraagt hierom. 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

kunnen maken, maar ook moet kunnen uitleggen en overbrengen.’ In België trekt Pieter Loose 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 moment dat je laat zien wat het construeren van
steigers met zich meebrengt. Je merkt dat studenten 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 ervaring. 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 onderwerpen die uitgebreid aan de orde komt in de
Richtlijn Steigers, die op 2 december 2008
werd geïntroduceerd (Zie elders in deze BouwTotaal, red.). Met de richtlijn wordt de stand
van de techniek binnen ieders handbereik gebracht. Betekent dat ook dat iedereen dezelfde 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 verder in dan de ander. Bijvoorbeeld door het inrekenen 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 geavanceerde knikvorm-analyses en tweede ordeberekeningen. Maar de manier waarop je die in de

Martin Meijer van Workx: ‘Verantwoordelijkheid inperken door te tekenen en berekenen.’

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 Broekhoven: ‘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 organisatie verspreiden en verankeren. Alle teamleiders 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 zeker profijt van hebben. Met rolsteigers worden
steigerconstructies gebouwd. Maar hoe ga je
om met het verankeren van rolsteigermateriaal. 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 rolsteigermateriaal een steiger bouwt. De Richtlijn Steigers
vormt daarvoor een uitstekende aanvulling.’

Henk Schellekens van Alimak Hek: ‘Meer investeren in beginfase.’

steigerbouw, -gebruik, en -toezicht zijn vastgelegd. De oorzaak daarvoor ligt denk ik bij de
verantwoordelijkheid: in het geval van een ongeluk worden de constructeur of de tekenaar
daarop aangesproken.’
Jan Ockhuizen onderkent daaraan ook een
schaduwzijde: ‘Door zoveel details te introduceren, 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 capaciteit. Aan de andere kant praat je wel over veiligheid en gezondheid. Je moet het proces dan
ook kunnen waarborgen: voldoet de gemonteerde steiger in de praktijk bijvoorbeeld wel
aan de gestelde randvoorwaarden die in een
berekening of standaardconfiguratie is vastgelegd. Die randvoorwaarden kunnen in het veld
veelal met een simpele 1e ordeberekening
‘handmatig’ worden getoetst.’

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

moet worden beantwoord. Wij hebben daarbij
als voordeel dat wij veelal met prefab materialen werken. Dat houdt automatisch in dat je
van te voren alles goed moet regelen.
Dat neemt niet weg dat de vraag naar tekeningen 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 belang van tekenen en berekenen minder wordt

Johan Courtz (links) van Altrex: ‘Controle is minstens zo belangrijk als tekenen en berekenen; ook bij rolsteigers.’ Rechts van hem Henry Dijksma van Altrex
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’Procesbeheersing
Het tekenen en berekenen is onderdeel van de
gehele ontwerpfase.
Zaken die tijdens het proces aandacht verdienen, zijn onder meer:
·	Afstemming tussen opdrachtgevers en steigerbouwer over eisen en wensen.
·	Goede technische informatie (tekeningen)
van de mogelijkheden op locatie (in de industrie 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 controleren om te verifiëren of het ontwerp op kritische aspecten is opgevolgd door de constructeur.
·	Blijvend toezicht houden op het correcte gebruik van de steiger en de gebruikers hierover informeren.

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

Tips en aandachtspunten:

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

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 veiligheidsbewustzijn. Ik denk dat de hele branche daar zijn
voordeel mee doet.’
Worden door al dat bereken- en getekenwerk de
steigerconstructies niet duurder? Ruud Gaarthuis: ‘Constructeurs zijn kostbaar. Niet alleen
hun werk, maar ook hun uren. Je zult die kosten wel door moeten berekenen. Het zal des te
belangrijker worden om in een vroeg stadium

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 Ockhuizen: ‘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 efficiency waarmee projecten worden uitgevoerd
hoger is.

·	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, kwaliteit
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 standaardconfiguraties 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

(Advertentie)
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Opleidingen: veiligheid, kwaliteit
Wie veilig op hoogte wil werken, ontkomt er niet aan om te zorgen voor training en opleiding. De afgelopen jaren is er op dit gebied veel gebeurd. Als één van de weinige brancheverenigingen voor gespecialiseerde aannemers, startte de VSB met een eigen opleidingsbedrijf terwijl via de recent geïntroduceerde Richtlijn Steigers eisen 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 economische 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.

Door: Martin Franke
De steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbranche is al vele jaren actief met de ontwikkeling en het aanbieden van trainingen en
opleidingen. Deze zijn deels vrijwillig en deels
wettelijk verplicht. Zo geven verhuurbedrijven van ondermeer hoogwerkers en rolsteigers een korte instructie aan de gebruiker. Niet alleen om deze ermee te leren werken,
maar ook om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Kort gezegd, is er voor ieder arbeidsmiddel inmiddels wel een opleiding of
training met bijbehorend certificaat. Toch vinden er ondanks de vele trainingen nog steeds
ongelukken plaats. Is er uit oogpunt van veiligheid dan toch nog het een en ander te verbeteren? Gert van der Ent van Meva Bekistingssystemen: ‘Natuurlijk valt er altijd te
verbeteren. Maar wie op 20 meter hoogte op
een steiger staat, beseft absoluut dat veiligheid van het grootste belang is. Wat er voor-

Adri Wallenburg: ‘Houding van het management bepaalt in hoeverre er veilig wordt gewerkt.’

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 controle op het gebruik van steigers en andere
arbeidsmiddelen is veel minder. Daarnaast
speelt het probleem dat het niet altijd duidelijk is wie de opdrachtgever is. Een woningbouwcorporatie geeft de opdracht voor het bouwen van woningen aan een aannemer, die
vervolgens weer onderaannemers en gespecialiseerde aannemers inhuurt. Wie dan de
verantwoordelijkheid draagt voor het juiste
gebruik van arbeidsmiddelen is niet voor iedereen duidelijk.’
Jannie van der Heide van BIS Industrial Services, dat veel in de industrie actief is, heeft wat
dat betreft andere ervaringen: ‘Binnen de industrie ligt de veiligheidsnorm heel hoog. Intern willen we hetzelfde kwaliteitsniveau
handhaven. In het ergste geval zouden onveilige situaties kunnen betekenen dat je het
werk maar tijdelijk stil legt. Als er een ongeval
gebeurt, breng je immers de naam van de opdrachtgever én je eigen bedrijf in het geding.
Het grootste gevaar zijn de momenten van
onbedachtzaamheid. Daarom ook zijn wij waar mogelijk - voorstander van dubbel uitge-

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

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

Kwaliteit, veiligheid en houding

Betekent dit, dat de aandacht in opleidingen en trainingen met name op veiligheid

wordt gericht? Robert Jan Bruggeman van
het Opleidingsbedrijf VSB: ‘Alhoewel veiligheid zeer belangrijk is, richten onze opleidingen zich op veel meer dan dat. Kwaliteit, verantwoordelijkheid, het communiceren met
en de houding ten opzichte van klanten zijn onderwerpen die veel aandacht krijgen.
Dat bereik je door leerlingen bewust te maken van hun vak en door een opleiding over
meerdere jaren aan te bieden. Vergelijk de
steigerbouwer maar eens met een schilder of timmerman. Die krijgen een meerjarige opleiding en zitten dan ook veelal op
een hoger niveau. Dat willen wij ook met
de steigerbouw bereiken.’ Jannie van der
Heide ziet ook voor collega’s een rol weggelegd: ‘Wij zijn vorig jaar gestart met een
actie waarbij medewerkers elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Dat moet je uiteraard
leren. Tegelijkertijd merk je dat voormannen
en steigerbouwers onder druk worden gezet
om op tijd het werk af te 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 betreft zou het goed zijn als medewerkers hun
chef zouden aanspreken op verkeerde situaties. Uiteindelijk willen we toch allemaal
dat het werk veilig wordt gedaan. Het omhoogbrengen van het opleidingsniveau
draagt daar denk ik aan bij. En natuurlijk bereik je ook veel door het gedrag van 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

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

kennis beschikken. Dat betekent: regelmatig
onderhouden van kennis door het volgen
van trainingen.’ Kees van Oeveren van Skyworks verwacht dat daar voor leidinggevenden verbeteringen zijn te behalen: ‘De manier van werken verandert en daarmee ook
de manier van leidinggeven. Het is dan ook
goed om leidinggevenden regelmatig hun
kennis te laten bijhouden. Hoe draag je dingen over? Hoe maak je mensen bewust van
hun gedrag? Dat zijn zaken die je leidinggevenden bij uitstek door training en opleiding
kunt bijbrengen.’
Kennisoverdracht lijkt daarmee een rol
te spelen in de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Robert Jan Bruggeman:
‘Om goed tot je recht te kunnen komen
- nu én in de toekomst - is een bredere
opleiding nodig. Dat kost uiteraard tijd en
geld, maar het is nú het moment om die
basis te zetten. Op die manier bieden we
onze mensen ook de mogelijkheid om na
het steigerbouwvak elders goed terecht
te komen.’ Ook Miel Ferket onderkent die
noodzaak: ‘Het management van veel bedrijven beseft dat een goed middenkader
ontbreekt. Dat komt omdat we te weinig tijd hebben besteed aan een brede vorming.
De oude garde is sterk gefocust op het maken van meters, wat vaak in contrast staat
met veiligheid.’

Wettelijke regelgeving

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

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 ook via de forumdiscussies
overgedragen. Tijdens de discussies passeren
onder meer de stand der techniek, ontwikkelingen en aandachtspunten voor potentiële gebruikers de revue. De VSB-Forumdiscussies worden
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: Kees van Oeveren van Skyworks (Berkel en Rodenrijs), Adri
Wallenburg van Koninklijke Jongeneel (Utrecht), Jannie van der Heide van BIS Industrial Services (Zwartewaal), Miel Ferket en Jürgen
Ferket van Scaffolding Training Europe (Goes), Gert van der Ent van Meva Bekistingssystemen (Gouda) en Robert Jan Bruggeman van
het Opleidingsbedrijf VSB (Dordrecht).
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en houding centraal
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

opleiding dan nu het geval is. Robert Jan
Bruggeman: ‘Je praat dan wel over een totale cultuurverandering. Dat kan natuurlijk door opleidingen, maar ook door richtlijnen. Een goed voorbeeld daarvan is de
Richtlijn Steigers. Hierin ligt alles op het
gebied van opleidingen voor de steigerbouw verankerd.’ Gert van der Ent ziet
naast een rol voor de overheid ook mogelijkheden voor de branche zelf: ‘Het zou goed
zijn als de branche - of leden van de VSB
- elkaar onderling controleren. Dat wordt

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

ook in andere branches gedaan. Ik denk
dat die wederzijdse controle een belangrijke vooruitgang met zich mee zou brengen.’ 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 decennia veel bereikt. In 1988 kende
Nederland nog veertien dodelijke ongevallen bij de steigerbouw. Afgelopen jaar waren dat er nul. Al
die activiteiten werpen dan ook
hun vruchten af maar het kan altijd beter. Bijvoorbeeld door de
branche minimumregels te laten opstellen en erop toe te zien
dat die worden nageleefd. Of door
nadrukkelijker in overleg te gaan
met opdrachtgevers over de vraag
hoe de veiligheid nog verder kan
worden verbeterd.’ Adri Wallenburg ziet daar ook een verantwoordelijkheid voor de bedrijven
zelf: ‘Het ligt niet alleen aan de opdrachtgevers. Sterker nog, het begint juist bij het management van
het bedrijf. Als een opdrachtgev-

Welke rol speelt kwaliteit binnen de
branche en hoe kunnen opleidingen bijdragen aan het bereiken van het gewenste kwaliteitsniveau? Robert Jan Bruggeman: ‘Steigerbouw is een bijzondere
markt. Je kunt zo als steigerbouwer starten en met belachelijke prijzen en een laag
kwaliteitsniveau de markt bewerken. Reden te meer om juist via opleidingen aan
dat kwaliteitsniveau te werken.’ Ook Jannie
van der Heide ziet die relatie: ‘Als je geld vrijmaakt voor training of opleiding, investeer je in kwaliteit en zul je merken dat
processen beter gaan lopen. Als je het goed
doet, verdienen investeringen in opleidingen zich in de praktijk terug.’ Toch komt
Adri Wallenburg in de praktijk ook situaties tegen waarin het met de kwaliteit niet
zo nauw wordt genomen. ‘Neem de Richtlijn Steigers waarin een bepaalde kwaliteit
steigerdelen wordt voorgeschreven. Desondanks zie je dat in de praktijk veel steigerdelen worden toegepast die helemaal niet aan dat kwaliteitsniveau voldoen of zelfs
geen steigerdeel zijn.’
En hoe is die situatie bij andere arbeidsmiddelen, zoals de rolsteiger? Kees van
Oeveren: ‘Je merkt dat er anders tegenaan
wordt gekeken dan stalen steigers. Rolsteigers worden bovendien anders gebruikt. Zelf investeren wij veel in training
on the job, waarbij een soort leermeester
de begrippen kwaliteit en veiligheid op anderen probeert over te brengen.’ En wordt
er wat dat betreft ook in opleidingen geïnvesteerd? Kees van Oeveren: ‘Er wordt veel
aan opleiding en training gedaan maar een
rolsteiger wordt vaak door de gebruiker zelf
opgesteld. Hij krijgt daarvoor een instructie maar daar is geen controle op.’ Miel Ferket: ‘Daarnaast is er de cursus deskundig
toezichthouder rolsteiger, die helaas niet of
nauwelijks wordt gebruikt. Toch wordt er
in Nederland op zeer grote schaal gebruik
gemaakt van de rolsteiger. De deskundigheid ontbreekt echter in nagenoeg alle gevallen. Vorig
jaar werden controles
gehouden op het gebruik van rolsteigers;
maar liefst in 100 procentvan de gevallen bleek de rolsteiger
fout te zijn opgebouwd of gebruikt. Dit jaar
is dat met 82 procent
weliswaar beter, maar
het is nog steeds bedroevend slecht.’

Branche-initiatieven

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

betekent dat regelmatig wordt getoetst of je
daadwerkelijk met je vakgebied met meegegroeid.’
Naast de vele initiatieven voor de steigerbouw, wordt er ook breder gedacht. Robert Jan Bruggeman: ‘Het is de bedoeling om
het Opleidingsbedrijf VSB uit te laten groeien 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 verschil met de oude cursus steigermonteur
vertelt hij: ‘Eigenlijk is dat niet te vergelijken met de opleiding die wij verzorgen.
De oude cursus duurde vijf dagen, onze
opleiding brengt je op MBO-niveau. Het
is niet alleen veel breder van opzet, maar
ook de competenties voldoen aan de Richtlijn Steigers.’ Ook Adri Wallenburg en Jürgen Ferket onderkennen het belang van
een brede opleiding. Jürgen Ferket: ‘Daar
hoort echter wel een regelmatige toetsing
bij want alleen op die manier zorg je ervoor dat je kennis ook op peil blijft.’ Bovendien pleit Jannie van der Heide voor minder vrijblijvendheid. ‘Wij worden regelmatig
geconfronteerd met het feit dat wij
medewerkers opleiden, die vervolgens naar
concurrenten overstappen. De branche
zou zich sterk 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
Miel Ferket: ‘Brede opleiding van belang voor
vorming van middenkader.’

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 gebruikersfase aan toegaat. Hoe staat het met

volledig gebaseerd op de Richtlijn Steigers
en kennen daarmee een breed draagvlak.’
In deze aanpak speelt ook Scaffolding Training Europe een rol. Miel Ferket hierover: ‘De
opleiding door het Opleidingsbedrijf vindt plaats via een leer/werk-traject, waarbij
het theoretische deel mede door STE wordt
verzorgd. Een ander belangrijk initiatief is
de persoonscertificering, waarmee competenties kunnen worden aangetoond. Die
certificering geldt als een internationale
kwaliteitsgarantie. Die niveauwaardering is voornamelijk interessant
voor grotere bedrijven die internationaal actief zijn. Het certificaat is vijf jaar geldig. Dat

Robert Jan Bruggeman: ‘Meerjarige opleiding
brengt steigerbouwvak op hoger niveau en
biedt perspectieven voor de toekomst

Jürgen Ferket: ‘Brede opleidingen combineren met regelmatige
toetsing van kennisniveau.’

de opleidingen voor gebruikers en hun veiligheid? Miel Ferket: ‘Wij bieden een aantal opleidingen die in samenwerking met
alle belanghebbenden zijn ontwikkeld. De
opleidingen zijn 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 Ferket: ‘In principe bij de opdrachtgever. Maar
de overheid controleert te weinig en de rechtspraak laat op dit gebied ook te wensen over. Het is triest om te zeggen, maar als
er doden vallen door verkeerd gebruik van
een steiger, krijgt een bedrijf een boete van
soms minder dan 4.000 euro per dode. Die
verhouding klopt natuurlijk niet.’ Gert van
der Ent onderkent dat ook de gebruikers
zelf nonchalant zijn. ‘Wij krijgen materiaal
terug, waar veel aan ontbreekt en dat in de
praktijk helemaal niet is gebruikt. Je zou
dwingender op willen treden maar in de
praktijk blijkt dat vaak erg lastig te zijn.’
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Opbouw en gebruik rolsteigers:

‘Gezond verstand, kennis, kunde
én controle eerste vereisten’
Het is nog geen halfjaar geleden dat de Arbeidsinspectie de resultaten van een bliksemactie in de binnensteden presenteerde waarbij het veilig gebruik van rolsteigers centraal stond. In twee weken tijd legden de inspecteurs ruim tweehonderd keer het werk stil; soms ging het om meerdere stilleggingen per locatie. Daarnaast werden ruim dertig boetes en meer dan tweehonderd waarschuwingen uitgedeeld. Een droevig resultaat als bedacht wordt dat er slechts 342 kleine bouwlocaties werden gecontroleerd. Reden genoeg om het veilig gebruik van rolsteigers centraal te stellen
tijdens een VSB-forumdiscussie.
Als het om veilig werken op hoogte gaat,
kan de schilder, dakdekker, installateur of
andere bouwvakker kiezen uit een groot
aantal hulpmiddelen voor een tijdelijke
werkplek op hoogte. Eén daarvan is de rolsteiger; maar wat is een rolsteiger precies
en waarin verschilt die bijvoorbeeld ten opzichte van stalen steigers? Zijn twee rolsteigers met een loopplank ertussen een rolsteiger of een steiger? Rik Nab van Instant
Apeldoorn: ‘In principe worden alle steigers waar wielen onderzitten rolsteigers genoemd.’ ‘Dat neemt niet weg dat wanneer
je de wielen eronder vandaan haalt, het een
rolsteiger blijft’, vult Miel Ferket van Scaffolding Training Europe aan. ‘Er is wel een duidelijk verschil tussen twee rolsteigers met
een loopplank ertussen en een stalen stei-

ger. Beide moeten betuin staat opgesteld.’ Verder is het
Zou er dan eigenlijk niet een Richtlijn Rolrekend, getekend
aan te bevelen om rolsteigers die
steigers moeten zijn? Sepp Vedral: ‘Het is
en veilig opgehoger zijn dan 6 meter, vast te
maar de vraag wat je ermee wilt bereibouwd worden,
zetten aan de gevel. Bovenken. De rolsteiger zit eenvoudiger in elkaar
maar de beredien kan het bij het verplaaten er is een uitstekende productnorm voor.
keningen zijn
sen soms verstandiger zijn,
Een goede gebruiksaanwijzing en -instrucgebaseerd op
om het bovenste deel er van
tie zijn in principe voldoende.’ Die mening
een verschilaf te halen.
is ook Rik Nab toegedaan: ‘De discussie over
lende norm’,
een richtlijn hebben we ook gehad binnen
aldus HenUitstekende productde commissie rolsteigers van onze vereniry Dijksma van
norm
ging. Dat is één van de redenen waarom we
Altrex. ‘Bij de
Hoogte, ondergrond en
recent een beknopte instructieflyer hebben
keuze voor het
windbelastingen zijn asuitgebracht die de gebruiker ondersteunt
Jan Ockhuizen: ‘Strenge controle noodzatype steiger
pecten die ook een rol spebij het veilig werken op een rolsteiger.’ Remgaat het in veel
kelijk, maar werkbaarheid minstens zo belen in de Richtlijn Steico ter Horst van Custers Hydraulangrijk’
gevallen met
gers, die speciaal
lica: ‘Het gaat daarbij niet
name om de
werd ontwikom een richtlijn maar
gebruikstoekeld voor staom een heldere bepassing. Een rolsteiger wordt duidelijk voor
len steigers. Is de Richtlijn
schrijving die de
andere typen projecten gebruikt dan een
Steigers dan ook bedoeld
gebruiker helpt.
stalen steiger.’
voor rolsteigers? Adri van
Dat neemt niet
Een verschil met de traditionele stalen steiAntwerpen van Custers
weg dat de geger zijn de wielen onder de rolsteiger, waarHydraulica: ‘Nee. De Richtbruiksaanwijmee deze kan worden verplaatst. Maar wanlijn Steigers sluit aluminizing (handleineer kan en mag een rolsteiger worden
um steigers specifiek uit.’
ding opbouw en
verreden? Jan Ockhuizen: ‘Bij binnentoe‘Daarbij komt nog eens dat
gebruik) van de
passingen mag er – langzaam - worden geer voor rolsteigers een profabrikant natuurreden met de rolsteiger wanneer deze niet
ductnorm is’, aldus
lijk nooit kan worhoger is dan 12 meter; bij buitentoepassinJan Ockhuizen van
den vervangen.’
gen is die hoogte begrensd op 8 meter. Daar
Layher. ‘De discusAdri van Antwerpen: ‘Voor betrouwbare beWanneer die gerekening van rolsteiger zijn sterkteberekezijn de rolsteigers op berekend en voor ontsie zou eigenlijk albruiksaanwijzingen
wikkeld.’ Matthijs Pitlo van Workx: ‘En daarleen over die norm
ning van verschillende onderdelen vereist’
van de fabrikant worbij zul je natuurlijk rekening moeten houmoeten gaan.’ Henden afgezet tegen het
Sepp Vedral: ‘Bij opbouwen rolsteiger beden met de ondergrond en bijvoorbeeld
ry Dijksma licht
grote aantal fouten
wust zijn wat je doet, waar je mee bezig bent
veel wind. Het verrijden van een rolsteiger
toe: ‘De Richtlijn Steigers is bedoeld voor
dat de Arbeidsinspectie constateerde, kun je
en welke verantwoordelijkheid je draagt’
in een sporthal is iets heel anders dan wanstalen steigers die gedurende langere tijd
jezelf afvragen waar het mis gaat. Rik Nab:
neer deze buiten op een bouwplaats of in de
worden gebruikt.’
‘Het gaat bijna altijd mis in de praktijk. De
gebruiksaanwijzingen zijn uitstekend maar
bij het gebruik blijkt dat het toch altijd mensenwerk blijft. Als verhuurder lever je alles
als een compleet pakket, inclusief opbouwvoorschriften. Maar iemand die maar twee
De VSB-forumdiscussie is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Door hun jauurtjes op de rolsteiger hoeft te staan voor
renlange ervaring beschikken de VSB-leden over een onschatbare hoeveelheid kennis en deskundigheid. Die knowhow wordt onder
meer via de forumdiscussies overgedragen. Tijdens de discussies passeren onder meer de stand der techniek, ontwikkelingen en aandachtspunten voor potentiële gebruikers de revue. De VSB-forumdiscussies worden vier maal per jaar georganiseerd. Actuele of relevante onderwerpen staan daarbij centraal. De bijeenkomsten staan onder leiding van Frank de Groot, hoofdredacteur van BouwTotaal en vinden plaats onder auspiciën van de PR-commissie van de VSB.

VSB-forumdiscussie

Deelnemers aan de VSB-forumdiscussie over rolsteigers waren Sepp Vedral van Skyworks (Berkel en Rodenrijs), Jan Ockhuizen van
Layher (Raamsdonksveer), Adri van Antwerpen en Remco ter Horst van Custers Hydraulica (Venray), Miel Ferket van Scaffolding Training Europe (Barendrecht), Henry Dijksma van Altrex (Zwolle), Bart Korswagen van Harsco Infrastructure (Arkel), Ton Teel van v.d
Heuvel Alu Products (Etten-Leur), Rik Nab van Instant Apeldoorn (Apeldoorn), Matthijs Pitlo van Workx (Rotterdam) en René de Korte
en Huub van der Linden van Scafom-rux Holding (Budel).

Remco ter Horst: ‘Altijd gebruiksaanwijzing
van de fabrikant volgen’

een bepaalde klus, zal niet altijd de voorschriften op de juiste manier opvolgen. Die
zal al snel denken: ik ben over twee uurtjes alweer klaar.’ Dat is ook de ervaring van
Matthijs Pitlo: ‘De opbouwtekeningen en
-instructies zijn over het algemeen uitstekend, maar door de hectiek of de druk van
de dag is het de vraag of het in de praktijk
netjes wordt opgevolgd.’

Verantwoorde montage en gebruik

Is de verantwoordelijkheid voor het opbouwen en gebruiken van de rolsteiger daar-
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mee eigenlijk wel bij iedereen duidelijk?
moeten zijn voor de bouw. Is dat realistisch?
Miel Ferket: ‘De verantwoordelijkheden zijn
Bart Korswagen: ‘Dat lukt alleen als er heel
wel duidelijk. Onze ervaring is dat het pas
streng wordt gecontroleerd. Het veiligheidswerkt, wanneer er gecontroleerd en gesancbewustzijn bij mensen verbeter je niet zontioneerd wordt. Vaak denkt men dat het
der slag of stoot. Daar zijn
opbouwen van een rolsteiger geen
vaak dwingende maatopleiding vereist. In veel gevalregelen voor nodig.’
len gaat het bij de keuze voor
Matthijs Pitlo ziet
een aluminium rolsteiger al
daar wel verfout. Voor een groot aanschillen per protal werkzaamheden is dat
ject: ‘Iedere opinderdaad de juiste keudrachtgever en
ze maar in sommige gevalieder project
len ook niet. Cruciale aszijn verschilpecten bij de keuze van de
lend. De een is
rolsteiger zijn het gebruik
nauw betrokvan voldoende diagonalen,
ken bij de veigoede stabiliteit en
ligheid, terwijl de
de hoogte waarander er veel minop wordt gewerkt.
Miel Ferket: ‘Werken met rolsteigers vereist
der aandacht voor
Het komt niet zelheeft.’ Miel Ferket:
gezond verstand, kennis en kunde én toeden voor dat er een
‘Misschien dat je zelfs
zicht’
rolsteiger wordt
nog verder terug moet
op- en afgebouwd
in de keten: bij de opvoor een betrekkelijk kleine handeling. Dat
leidingen. Als ik bij schilders- of installabetekent dat voor het boren van een gaatteursopleidingen kom, dan merk ik
je op een aantal meter hoogte veel risicomidat er te weinig aandacht wordt
nuten nodig zijn door de rolsteiger op- en af
besteed aan het begrip veite bouwen. Het is goed om vooraf na te denlig werken op hoogte. Die
ken over het werk wat gedaan moet woraandacht zou er zeker
den en welke arbeidsmiddel daar het meest
moeten zijn.’ Zijn er dan
geëigend voor is.’ Sepp Vedral: ‘Dat zorgt ergeen opleidingen voor
voor dat de werkvoorbereiding veel meer
het veilig werken op
aandacht moet krijgen. Voor veel bedrijven
de rolsteiger? Ton Teel:
is dat nog wel een station te ver.’ ‘En het be‘Dat blijft een moeitekent ook dat er beter toezicht moet kolijk punt. Het gaat om
men’, vult Miel Ferket aan. ‘Dat zal in eerste
een werkplek die over
instantie door de werkgever moeten gebeuhet algemeen maar voor
ren, maar ook door de opdrachtgever zelf.’
korte tijd wordt gebruikt.
Het is volgens mij veel
Professionele opbouw
praktischer om een kaart met
Als blijkt dat er in de praktijk veel fouten
opbouwinstructies onlosmakeworden gemaakt bij het opbouwen van de
lijk aan de rolsteiger te hangen.’ Miel
rolsteiger, lijkt een voor de handliggende
Ferket: ‘De opleidingen voor stalen steigers
conclusie om de rolsteiger dan maar te lazijn in ieder geval goed geregeld. Er is wel
ten opbouwen door professionals. Biedt dat
een groep die is opgeleid
een oplossing? Bart Korswagen van Harsvoor het opbouwen
co Infrastructure: ‘Veel opdrachtgevan rolsteigers,
vers in de industrie hebben evenmaar die groep
tuele extra kosten er voor over
wordt steeds
omdat ongelukken op een plant
kleiner. En
al snel leiden tot het inhouden
dat terwijl
van een bonus voor veilig werte verwachken.’ Volgens Jan Ockhuizen
ten valt dat
staan ook andere opdrachtgeer meer zal
vers open voor een professiworden inonele opbouw: ‘Ook buiten de
gehuurd.’
industrie bestaat er belangstelling. Er wordt
Gediplosimpelweg een
meerd persorekensommeneel
Henry Dijksma: ‘Mixen niet te rijmen met
tje gemaakt:
Waar de vrijwilligcredo van de branche: berekenen en tekewelke kosten
nen’
heid voor opleidingen
zijn gemoeid
blijkbaar nog tekortschiet,
met een ongezou uitkomst geboden
val en wat kost het om een rolsteiger te lakunnen worden door het gebruik van gediten opbouwen.’
plomeerd personeel te stimuleren of te verGeld en sancties lijken daarmee belangrijke
plichten. Valt daar wat van te verwachten?
beweegredenen om een rolsteiger door derSepp Vedral: ‘Wanneer je een rolsteiger opden te laten opbouwen. Henry Dijksma: ‘Op
bouwt, moet je weten wat je doet, waar je
het moment dat de Arbeidsinspectie aanmee bezig bent én welke verantwoordelijkkondigt dat er meer controles worden geheid je draagt voor de veiligheid van jezelf
houden, neemt het aantal opdrachten voor
en anderen. Daarvoor moet je een opleiding
rolsteigermateriaal, zoals kantplanken methebben gehad en moet je kunnen bewijzen
een toe.’ Ton Teel: ‘Er is al veel vooruitgang
dat je die opleiding ook hebt gevolgd. Maar
te boeken als iedereen de opbouof dat direct aan een diploma moet worwinstructie van de fabrikant
den gekoppeld, weet ik niet.’ Redoor zou lezen en mee
né de Korte van Scafom-rux:
zou nemen. En dan nog
‘Je zou het kunnen vergelijblijkt de praktijk vaak
ken met het behalen van
weerbarstiger; in
je rijbewijs. Op het moveel gevallen werkt
ment dat je afrijdt, gemen alleen met die
draag je je volgens de
onderdelen waarregels. Is het rijbewijs
van men zelf vindt
eenmaal binnen dan
dat ze nodig zijn.
wordt het met een aanKantplanken wortal regels al snel minden dan al snel thuis
der nauw genomen. Die
gelaten.’
kans bestaat ook wanneer je gediploBreed veiligheidsbemeerd monteur
wustzijn
Bart Korswagen: ‘Mixen uit oogpunt van vervan rolsteigers
Zoals het zich laat aanantwoordelijkheid én aansprakelijkheid onbent.’ ‘En daar
zien, zou de situatie in de
komt precies
verstandig’
industrie een voorbeeld
het toezicht om

de hoek kijken’, vult Miel Ferket aan. ‘Je zult
branche heeft terecht de mond vol van beer bovenop moeten zitten om ervoor te zorrekenen en tekenen. Dat laat zich niet rijgen dat mensen zich aan de regels
men met die benadering. Als je het
blijven houden.’ Ton Teel ziet
mixen van standaardconfiguook veel in een verplichte
raties toelaat, dan kun je op
instructieopleiding: ‘Dat
je vingers aftellen dat dat
maakt de werkgever
ook voor andere confimede-verantwoordeguraties zal worden
lijk voor het gedrag
gedaan. Overigens
van zijn werknewerkt het in de prakmers. Op die manier
tijk niet om gemixte
zorg je ervoor dat de
steigers te berekenen
betrokkenheid van
omdat de materiaalwerkgeverszijde grospecificaties van de
ter is.’ Daarmee zou de
fabrikanten bekend
werkgever dus de rol
moeten
van de overheid op zich
zijn. Uit
moeten nemen? Rik Nab:
Rik Nab: ‘Niet alleen bij verhuur maar ook
oogpunt
‘Die rol is inderdaad voor de
van veibij verkoop rolsteigers aandacht voor veiligArbeidsinspectie weggelegd. De
ligheid en
heid door platformen met luiken te gebruipraktijk leert echter dat de caaanspraken’
paciteit daar gewoonweg tekelijkheid
kortschiet.’ Henry Dijksma ziet
moet je
ook voor de werknemers een taak weggeniet willen mixen. En wettelijk is het ook
legd: ‘Ook een werknemer heeft een zekeniet toegestaan, omdat die berekening gere verantwoordelijkheid en daarwoon verplicht is.’ Sepp Vedral vult aan:
op mag of moet je hem als
‘Het wordt voor de gebruiker bovendien
werkgever aanspreken.’
erg onduidelijk. Wat kun je wel mixen en
wat niet? Welk product en onder welke omWel of niet mixen?
standigheid laat je het mixen wel toe? Het
Veilig werken op rolwordt er denk ik niet veel beter door.’ Adri
steigers is onlosmavan Antwerpen: ‘Als er een berekening van
kelijk verbonden
een rolsteiger wordt gemaakt, zul je ook de
met het materiaal
sterkteberekening moeten kennen van de
waarmee wordt geverschillende onderdelen waar de rolsteiger
werkt. De afgelouit wordt opgebouwd. Die geven fabrikanten niet zomaar; daar ligt veelal een filosofie aan ten grondslag waarbij men is uitgegaan van de berekening en levering van een
Ton Teel: ‘Praktisch om opbouwinstructies
onlosmakelijk aan de rolsteiger te hangen’
‘totaalproduct’.’ Ook Jan Ockuizen denkt dat
het de duidelijkheid voor de markt niet ten
goede komt: ‘Het wordt een stuk ondoorpen periode is de markt regelmazichtiger en gevaarlijker. Een opdrachtgever
tig in het nieuws geweest met het mixen
komt bij ons en wil of moet een berekening
van onderdelen van rolsteigers van verhebben. Die berekening kan je alleen baseschillende fabrikaten. Is dat mixen eigenren op je eigen materiaal.’ Matthijs Pitlo: ‘En
lijk wel toegestaan? De meningen hierover
dan komt altijd nog de vraag: waar ligt de

Mattijs Pitlo: ‘Werkgever én werknemers
verantwoordelijk voor veilig gebruik’

zijn verdeeld. Ton Teel: ‘Mixen is toegestaan,
grens? Binnenkort komen er ongetwijfeld
zolang het een standaardconfiguratie beook Chinese producten op de markt – als die
treft. Wij hebben verschillende combinaer al niet zijn. Je kunt je dan zeker afvragen
ties van steigeronderdelen laten testen. Als
wat de kwaliteit daarvan is en welke sterkonze producten worden gecombineerd met
teberekeningen eraan ten grondslag hebproducten van bekende faben gelegen. Je maakt het alleen maar onbrikanten dan nemen
duidelijker door alle mogelijke mixen
wij de aanspraketoe te staan.’ Ook in de praktijk blijkt
lijkheid daarhet mixen van onderdelen niet
voor over. Wat
echt op support te kunnen rekeons betreft,
nen. Bart Korswagen: ‘Wij levemag je dus
ren en werken met een grote
mixen met
variëteit aan arbeidsmiddeconfiguralen. Eén ding is duidelijk: er
ties waar
wordt niet gemixt. We mixen
onze proniet omdat het anders onmoducten op
gelijk is om te traceren bij wie
passen.’
de uiteindelijke verantwoordeDie mening
lijkheid én aansprawordt niet door
kelijkheid ligt als het
alle deelnemers
René de Korte: ‘Opleiding moet meer zijn
fout. Het ‘aantoonaan de forumdisdan het behalen van rijbewijs. Controle is
baar kunnen maken’
cussie gedeeld. Henis voor ons het bedan ook noodzakelijk’
ry Dijksma: ‘Onze
langrijkste.’
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Veilig werken met de
Schilders, glazenwassers, staalbouwers, technische diensten en onderhoudsbedrijven; het is slechts een kleine
greep uit de grote groep gebruikers die dagelijks de hoogwerker inzetten bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. De stand van de techniek maakt de hoogwerker zeer veilig en het werken ermee lijkt eenvoudig. Toch
vraagt het gebruik ervan zorgvuldigheid en concentratie van de gebruiker. En dat lukt lang niet in alle gevallen. Ongeveer 80 procent van de ongevallen met hoogwerkers zijn het gevolg van foutief of onveilig handelen
door de bediener/gebruiker. Reden om tijdens een VSB-forumdiscussie eens stil te staan bij het veilig werken
met de hoogwerker.
De hoogwerker is een mobiele werkplek
waarmee het mogelijk is om veilig en efficiënt op hoogte te werken. Hoogwerkers
worden vooral veel gebruikt in de industrie en de bouw. Kenmerkend is de hydraulische arm die op één of meerdere plaatsen
kan scharnieren en aan het eind voorzien
is van een platform of bak. Voor de aandrijving kan onder meer gebruik worden gemaakt van een diesel- of elektromotor (accu), stroom of een combinatie daarvan.
Bekende uitvoeringen van de hoogwerker
zijn de schaar-, telescoop-, knikarm-, spin-,
auto-, rups- en vrachtwagenhoogwerker.
Een groot aantal varianten dus, dat voor
evenveel werkzaamheden in de bouw kan
worden ingezet. Aan welke werkzaamheden of projecten kan daarbij worden gedacht? Willem van der Linden van Van der
Linden RENTall: ‘Kort samengevat wordt
de hoogwerker ingezet voor alle kortdurende werkzaamheden op hoogte waar bijvoorbeeld de steiger niet of niet goed kan
komen, dus van staalconstructeur tot stucadoor. De kracht van de hoogwerker ten
opzichte van de steiger is het feit dat geen
verankeringen nodig zijn.’

Tijd bepaalt keuze

Monika van Eijnsbergen van Doornbos
Equipment over de keuze van een hoogwerker: ‘Bij de keuze voor de hoogwerker
speelt de factor tijd vaak een belangrijke
rol. Het op- en afbouwen van bijvoorbeeld
een steiger neemt veel tijd in beslag. Wie
dus in korte tijd veel meters moet maken, zoals schilders of gevelbeplaters, kiest
al snel voor de hoogwerker. En die hoogwerker wordt tegenwoordig al geleverd in
meer dan 80 varianten. Dat betekent dat
de leverancier een steeds belangrijker functie krijgt in het geven van advies over het
beste arbeidsmiddel. Zeker wanneer je bedenkt dat er ook nog eens zoveel verschillende arbeidsmiddelen naast de hoogwerker zijn.’ Miel Ferket van Scaffolding
Training Europe: ‘Die keuze voor de hoogwerker is vaak het resultaat van een tijd-/
risico-analyse. Bij die analyse wordt rekening gehouden met de duur van de activiteit maar ook met het aantal risicominuten
dat gemoeid is met bijvoorbeeld de op- en
afbouw van het arbeidsmiddel. Je merkt
daarbij dat de hoogwerker met een opmars
bezig is en dat de ontwikkelingen op dat

gebied zeker niet stilstaan. Recent
heb ik nog in een hoogwerker
gestaan, die een hoogte
van 108 meter kon bereiken.’
Over het gebruik
van de hoogwerker vertelt Berend Vos van
Skyworks:
‘Wij merken
dat het gebruik van de
hoogwerker onder
schilders afneemt. Dat
laat zich ook
logisch verklaren, omdat
een deel van de
Berend Vos van Skyworks: ‘Niet in één product denken, maar in de kracht van de combinatie van arbeidsmiddelen.’

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 hoogwerkers waren Willem van der Linden van Van der Linden RENTall (Rosmalen), Berend Vos van Skyworks (Berkel en Rodenrijs), Monika van Eijnsbergen van Doornbos Equipment (Rotterdam) en Miel Ferket van Scaffolding Training Europe (Barendrecht).

schilders zich ontwikkelt tot ‘totaalleverancier’ die naast het schilderwerk ook tal
van andere werkzaamheden aanneemt.
Dan wordt het al interessanter om bijvoorbeeld een steiger in te zetten. Daarmee is
eigenlijk ook al aangegeven dat de looptijd van een project een belangrijk item is
bij de keuze voor een arbeidsmiddel. Wij
zijn ervan overtuigd dat je niet in één product moet denken, maar in de kracht van
de combinatie van arbeidsmiddelen. Die
kracht wordt alleen lang niet door iedereen onderkend. De markt wordt
helaas gedomineerd door
kortingen. Daarbij wordt voorbij gegaan aan
de winst die
te behalen
is door arbeidsmiddelen slim
te combineren.’

Meer
aandacht
voor veiligheid

Een bewezen product
als de hoogwerker is veilig. Dat geldt echter
niet voor alle situaties
waarin en de manier waarop met hoogwerkers wordt gewerkt. Daarom is het zeer belangrijk om de
veiligheidsvoorschriften van de leverancier
op te volgen. Is de gebruiker daarvan voldoende op de hoogte? Berend Vos: ‘Een bedrijf wilde recent hun hoogwerker meeslepen achter hun bus. Wat men blijkbaar niet
wist, is dat zo’n hoogwerker ruim 30.000
kg weegt. Dat neem je niet even achter je
busje mee. Het maakt wel duidelijk dat er
nog veel onbekendheid is over wat wel en
wat niet kan. En dan gaat het nog niet eens
over de gebruiksfase. Het is aan de stand
van de techniek van de hoogwerker te danken dat er zo weinig ongelukken gebeuren.’
Monika van Eijnsbergen: ‘De hedendaagse
hoogwerker is standaard voorzien van alle mogelijke veiligheidsfuncties. De praktijk leert dat die nog te weinig worden
gebruikt. De bekendheid daarmee is gewoonweg te gering. Wij bieden bij afname
van een hoogwerker een gebruikerscursus
en adviseren bedrijven daar altijd gebruik
van te maken.’ Zou het daarom niet raadzamer zijn om de hoogwerker alleen met opleiding te verhuren? Miel Ferket: ‘De werkgever is verantwoordelijk voor een groot
aantal zaken. Hij zal zelf of samen met zijn
leverancier een antwoord moeten hebben
op de vraag welke kennis en kunde er nodig is om in een hoogwerker te werken en
welke hoogwerker daar het best bij past.
In het buitenland gelden wat dat betreft
strengere eisen dan in Nederland. Maar het
gaat niet alleen om de regelgeving. Minstens zo belangrijk is het toezicht op die regels. En dat is er momenteel, helaas, veel te
weinig.’ Willem van der Linden merkt dat
er ook andere ontwikkelingen zijn die het
veilig gebruik van de hoogwerker negatief
beïnvloeden: ‘Je merkt dat er steeds meer
werk in steeds kortere tijd gedaan moet
worden. Die tijdsdruk gaat altijd ten koste
van veiligheid.’
Waar moet de gebruiker dan op letten
wanneer hij een hoogwerker inzet voor
het uitvoeren van zijn werkzaamheden?
Willem van de Linden: ‘Overbelading op
hoogte en het buiten rijden zijn twee gro-
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hoogwerker
te gevaarpunten. Alle hoogwerkers zijn tegenwoordig uitgerust met overlastbeveiliging. Die beveiliging is vaak ingericht voor
lasten die van beneden naar boven worden
gebracht. Je merkt echter dat de hoogwerker steeds vaker wordt gebruikt om goederen van boven naar beneden te brengen,
bijvoorbeeld tijdens een gebouwrenovatie.
Daarmee loop je dan ook direct een behoorlijk risico.’ Berend Vos vult aan: ‘Je merkt
dat de puntbelasting van de hoogwerker
vaak wordt vergeten. Een kleine verzakking onder één van de stempels zorgt bovenin de bak, waar de gebruiker zich bevindt, voor een grote ‘zwieper’.’ ‘Het is des
te belangrijker dat bij het moment van verhuren duidelijk wordt aangegeven dat uitleg kan worden gegeven hoe men de hoogwerker moet gebruiker’, aldus Monika van
Eijnsbergen.

Flyer Veilig werken met hoogwerker

Om de gebruiker zoveel en zo goed mogelijk te informeren over het veilig werken
met de hoogwerker, heeft de VSB een flyer geïntroduceerd waarin alle aandachtspunten overzichtelijk zijn samengebracht.
De flyer is volgens Willem van der Linden
een uitstekend hulpmiddel voor de gebruiker. Ook Miel Ferket erkent de waarde van
de flyer: ‘Elke werkgever zou zijn werknemers die in hoogwerkers werken, hiermee
bekend moeten maken. En hij moet er natuurlijk op toezien dat die regels worden
nageleefd.’ Het advies is dan ook om de flyer zoveel mogelijk te gebruiken. En de flyer leent zich daar ook voor. Alle informatie
wordt op een begrijpelijke manier gepresenteerd. Werkgevers zullen er daarnaast
op moeten toezien dat de informatie ook
daadwerkelijk wordt begrepen én nageleefd.
Willem van der Linden: ‘De veiligheidsketen loopt vaak van boven naar beneden;
van werkgever naar werknemer. Op alle niveaus binnen het bedrijf moet iedereen zich bewust zijn van het belang en de
noodzaak van veiligheid. Een goede manier
om dat mogelijk te maken, is een toolboxmeeting waarin de flyer wordt behandeld
en waar nodig wordt uitgelegd.’ Monika
van Eijnsbergen beseft wel dat de controle op het gebruik niet altijd goed
te realiseren is: ‘De werkgever heeft vaak geen
tijd voor toezicht op
naleving van de
voorschriften.
Van alle fouten die er
worden gemaakt is
80 procent
het gevolg
van bedieningsfouten. Er
wordt nog
te weinig
beseft dat
met het voorkomen van die
fouten geld kan
Miel Ferket van Scaffolding Training Europe: ‘Toezicht op naleving minstens zo belangrijk als regelgeving.’

worden verdiend. Niet alleen de veiligheid
maar ook de efficiency verbetert daarmee.
Als je weet waar je mee bezig bent, kun
je je werk ook beter doen. Het is niet voor
niets dat wij al onze nieuwe klanten de flyer automatisch toesturen. Voor ons staat

het achterliggende advies bij de verhuur
van een hoogwerker voorop.’ Berend Vos gaat
nog een stapje verder:
‘Wij willen in principe vooraf weten
waar de
hoogwerker naar
toegaat. Dat
betekent dat
het werk vooraf wordt opgenomen en op
Willem van der Linden van Van der Linden
RENTall: ‘Kortingen mogen niet ten koste
gaan van veiligheid.’

basis daarvan een advies wordt gegeven.
Daar kijken we ook of andere arbeidsmiddelen misschien beter aansluiten op de uit
te voeren werkzaamheden.’

Scholing als basis voor veiligheid

Het gebrek aan kennis over het gebruik
van de hoogwerker, doet vermoeden dat er
te weinig aan scholing en opleiding wordt
gedaan. En, gelet op de gevaarpunten, is die
scholing geen overbodige luxe. Zijn er op
dit gebied voldoende cursussen en opleidingen beschikbaar? Berend Vos: ‘In principe zijn er evenveel cursussen als er leveranciers zijn. Het zou uiteraard goed zijn
als daar nog meer lijn in komt. Dat zou uitstekend kunnen tijdens toolbox-meetings,
waar een cursus wordt gecombineerd met
toetsing en na afloop wordt afgerond met
een deelnamecertificaat. Bovendien is dat
een goed moment om het werk op te nemen in het kader van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Daar komt de deskundigheid van de leverancier uitstekend
bij van pas.’
Monika van Eijnsbergen: ‘Bij Doornbos
Equipment hanteren we een tweesporenbeleid, zodat we altijd
aan de wensen van onze klanten tegemoet
kunnen komen.
Enerzijds geven
wij zelf instructies over het
veilig werken met de
hoogwerker. Deze
praktische
instructietrainingen
zijn kosteloos en kunnen zelfs in
groepsverband op locatie
worden verzorgd.
Hiervoor hebben
wij ook verschillende videopresentaties samengesteld zodat groepen
op maat kunnen worden bediend.
Anderzijds bieden wij erkende trainingen,
waarvoor gebruik wordt gemaakt van een
derde partij. Deze erkende cursussen worden afgerond met een deelnamecertificaat.’
Willem van der Linden verwoordt waar
veel leveranciers mee worden geconfronteerd: ‘Je hebt als leverancier vaak alleen
te maken met degene die het materiaal in

ontvangst neemt. Dat
betekent dat je de
uiteindelijke gebruiker niet
spreekt. Dat
geldt niet alleen voor de
hoogwerker, maar
ook voor
andere arbeidsmiddelen. Tegelijkertijd
merk je dat
andere leveranciers
daarop inspelen door minder
aandacht aan veiligheid te besteden en
de nadruk op de prijs te
leggen.’
In tegenstelling tot veel omringende
landen worden in Nederland veel van de
cursussen door de leveranciers verzorgd.
Miel Ferket: ‘Wij geven veel hoogwerkertrainingen in België en Frankrijk. In Nederland is dat minder omdat veel van de verhuurbedrijven zelf cursussen geven. In
België laat men dat liever door een onafhankelijke derde uitvoeren. Bij de trainingen die wij verzorgen, checken wij eerst
waar en met welke hoogwerkers men
werkt. Op basis daarvan wordt een cursus van één of twee dagen gehouden.’ Berend Vos ziet ook een rol weggelegd voor
de opdrachtgever: ‘In principe is tot de
overdracht van de hoogwerker alles goed geregeld.
Daarna wordt het allemaal enigszins
onduidelijk. Als
branche steken
wij veel energie in het
toevoegen
van waarde in de
vorm van
cursussen
en trainingen. Die
inspanningen worden
lang niet altijd door de
opdrachtgever
herkend. Als aanMonika van Eijnsbergen van Doornbos
Equipment: ‘Factor tijd bepalend voor keuze
voor hoogwerker.’

nemer zou je kunnen verlangen dat onderaannemers of ZZP’ers die met hoogwerkers
werken over de nodige kwalificaties beschikken.’
Miel Ferket denk dat ook het kwaliteitsbesef daar een rol bij speelt: ‘Men praat liever niet over kwaliteit maar over de vraag
‘wat wordt nog geaccepteerd?’ Je ziet dat
ook bij steigerbouwbedrijven, waar dezelfde hoeveelheid werk met steeds minder personeel moet worden gedaan. De enige drijfveer daarvoor is de prijs. En juist de
kwaliteit zou de leidraad voor het handelen
moeten zijn.’ Dat zie je ook bij het gebruik
van de hoogwerker als personenlift, waar
-ten onrechte- steeds vaker voor wordt gekozen. Willem van der Linden: ‘Je mag bij
een hoogwerker of hefsteiger hoe dan ook
niet in- en uitstappen op hoogte. Laat staan
dat je de hoogwerker als personenlift mag

gebruiken. In de praktijk houdt lang niet iedereen zich daaraan. En leveranciers spelen
daar weer op in met overstapvoorzieningen. Het verbod op in- en uitstappen wordt
zo eigenlijk omgebogen naar gedogen.’ Berend Vos: ‘Veel gebruikers zien het gevaar
niet of willen het niet zien. Ik heb wel eens
het gevoel dat men geen notie van gevaar
heeft.’

Trends

Het bijbrengen van een beter begrip van
veiligheid is iets dat door verschillende
partijen in de hoogwerkerbranche serieus
wordt opgepakt. Dat komt niet alleen tot
uitdrukking in nieuwe samenwerkingsverbanden en het uitbrengen van informatie voor de gebruiker. Ook technische ontwikkelingen kunnen daarbij bepalend zijn.
Welke ontwikkelingen krijgen momenteel
veel aandacht? Berend Vos: ‘De belangrijkste ontwikkeling is die van machines die
minder impact hebben op de omgeving.
Hoogwerkers die smaller, lichter en makkelijker verplaatsbaar zijn. Je ziet die trend bij
alle grote leveranciers.’ Monika van Eijnsbergen: ‘De bouw en architectuur kenmerken zich door kleiner wordende ruimtes en
steeds complexere constructies. Daarnaast
worden ook aan de vloerbelasting steeds
hogere eisen gesteld. Daar spelen wij met
onze hoogwerkers op in met hoogwerkers
die een zo gering mogelijk gewicht combineren met een zo groot mogelijke reikwijdte. Daarnaast zie je dat een steeds groter
aantal bedrijven inziet dat veiligheid niet
alleen geld kost, maar vaak nog meer oplevert.’
Een positieve ontwikkeling die daarnaast
veel belangstelling krijgt, is het gebruik
van persoonlijke valbeveiligingsmiddelen. Alhoewel in vak- en normbladen voor
hoogwerkers vaak wordt aangeraden om
slechts bij hoogwerkers met een veranderlijke vlucht een harnasgordel te dragen, schrijft de Nederlande Arbowetgeving
voor dat elke werkgever zorg dient te
dragen dat zijn of haar personeel geen knel- en valgevaar mag oplopen boven hoogtes van 2
meter. In de praktijk betekent dit
dus eigenlijk
dat bij elke
vorm van
hoogwerker gebruik
gordels
gebruikt
moeten
worden.
Ook de flyer Veilig
werken met
de hoogwerker geeft hierover een dringend
advies. Werkzaamheden worden immers
vaak tot ver buiten de bak
uitgevoerd en bij het plotseling
wegvallen van de druk is het niet te voorkomen dat de bak onverwacht snel van positie verandert. De veiligheidslijn moet zodanig kort zijn, dat het werk wel goed kan
worden uitgevoerd maar de werknemer
niet uit de bak kan vallen.

(Advertentie)

Nieuw van Unilin
Isolatieplaten voor spouw, platdak en universele toepassingen
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Gevelonderhoud: veiligheid
begint op de tekentafel
Voor het veilig verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen zijn voorzieningen voor arbeidsmiddelen aan, rondom en op het gebouw
vereist. Bij de keuze van het arbeidsmiddel voor bijvoorbeeld reiniging en onderhoud van gebouwen kom je vrijwel altijd terecht bij de VSB-leveranciers van arbeidsmiddelen. Zij vertegenwoordigen immers de stand van de techniek en beschikken over uitgebreide kennis en ervaring. Die kennis
en ervaring werden gedeeld tijdens de VSB-forumdiscussie Gevelonderhoud.
Aan, rondom en op gebouwen worden verschillende werkzaamheden
verricht, variërend van licht
tot zwaar. Veel
voorkomende activiteiten
aan de gevel
zijn glasbewassing en schilderwerk. Maar bij
Rob Baken:‘Ook eigenaren en huismeesters ‘opvoeden’ in veilig gebruik
gevelonderhoudsinstallaties’
gevelwerkzaamheden kan ook worden gedacht aan het reinigen van de gevel, het repareren van beton, het aanbrengen of vervangen van gevelbeplating of lichtreclame.
Om deze werkzaamheden op hoogte veilig te kunnen verrichten, staan verschillende arbeidsmiddelen ter beschikking. Twee
in het oogspringende installaties hiervoor
zijn de gevelonderhoudsinstallatie en de
(tijdelijke) hangbruginstallatie. Over het
gebruik van de gevelonderhoudsinstallaties vertelt Rob Baken van Manntech Gevelinstallaties: ‘Het is moeilijk om aan te

geven wanneer de gevelonderhoudsinstallatie precies wordt ingezet. Het
gaat altijd om een permanente installatie
die in de bouw of industrie hun toepassing vinden. Die
permanente installatie bestaat veelal
uit een gondel, een
dakwagen en een
railconstructie of monorail. Daarbij worden
wij steeds vaker geconfronteerd met het verzoek
om de installatie uit te breiden met een lier om ook zware
elementen op hoogte te kunnen bren-

gen.’
Over de hangbruginstallaties vertelt Jan
Keizer van Altrex: ‘Een hangbruginstallatie
wordt ingezet voor een grote verscheidenheid aan activiteiten. Dat kunnen schilderwerkzaamheden zijn, maar ook vervanging
van gevelpanelen. In het algemeen zou je
kunnen zeggen dat het om werkzaamheden gaat die gedurende langere tijd maar
wel tijdelijk door meerdere personen worden verricht.’ Een vertrouwd beeld voor een
deel van de werkzaamheden aan de gevel is de ladder. Hierover vertelt Henk Dirks

van Dirks Klimmaterialen: ‘De ladder wordt
ingezet voor lichte werkzaamheden aan de
gevel die maar een korte arbeidsduur hebben. Duren de werkzaamheden langer dan
wordt al snel overgestapt op een rolsteiger,
hangbruginstallatie of hoogwerker. In de
praktijk wordt de ladder dan ook voornamelijk ingezet voor glasbewassing en schilderwerkzaamheden.’

Leidraad Veilig werken op hoogte

Wat betreft het werken met ladders en
trappen is de Europese richtlijn
Werken op hoogte praktisch
uitgewerkt in de leidraad
'Veilig werken op
hoogte'. Sinds de introductie hiervan
moet voor het
werken op hoogte met de ladder, eerst worden nagegaan
of niet een ander arbeidsmiddel kan worden
ingezet. Voor bijMarco Schuurman: ‘Totale kosten over
levensduur gebouw belangrijker dan
aanschafprijs.’

voorbeeld het schilderen van een gevel
moet de gebruiker eerst - op basis van een
(risico) inventarisatie en evaluatie - nauwkeurig nagaan of gebruik kan worden gemaakt van een stalen steiger, een rolsteiger, een hoogwerker, hefsteiger of een
hangbruginstallatie. De afwegingen worden stap voor stap weergegeven in de schema’s die onderdeel uitmaken van de Leidraad Veilig werken op Hoogte. Kunnen
alternatieve arbeidsmiddelen om economische of arbotechnische redenen niet worden toegepast, dan kan de ladder als
werkplek worden gekozen. Indien de ladder wordt gekozen als werkplek omdat
andere alternatieven
niet kunnen, dan moeten alle veiligheidsaspecten rondom de
ladder zijn gewaarborgd.
Henk Dirks: ‘De benadering van het
veilig werken met
de ladder contrasteert met de particuliere praktijk. Het
overgrote deel van de
ongevallen met de ladder
vindt plaats in de particuliere sector. Dat zou wat mij betreft
aangepakt mogen worden.’ Over de
normen waaraan de ladder moet voldoen,
vervolgt Henk Dirks: ‘In Nederland worden
de NEN 2484 en de Warenwet gehanteerd
voor de ladder. Nederland wil die normen
ook handhaven, omdat we daarmee eigenlijk voorop lopen. En terecht, denk ik, want
de totstandkoming van normen is lang
niet altijd los te zien van bedrijfsbelangen.’

Gebouwontwerp mede bepalend

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.
Aan de VSB-forumdiscussie over gevelonderhoud werd deelgenomen door Rob Baken van Manntech Gevelinstallaties (Zevenbergen), Marco Schuurman van Kranenburg Gevelonderhoudsinstallaties (Nieuwkoop), Frans Groen en Jürgen Ferket van Scaffolding
Training Europe (Barendrecht), Jan Keizer van Altrex (Zwolle) en Henk Dirks van Dirks Klimmaterialen (Helmond).

Architecten en opdrachtgevers zijn degenen die al op de teken- en ontwerptafel de
mogelijkheden van het onderhoud aan gevels bepalen. Zonder de juiste voorzieningen aan het gebouw is het veilig werken
immers niet altijd praktisch mogelijk. Voorheen werd er weinig rekening gehouden
met het onderhoud in het ontwerp van een
gebouw. Rob Baken hierover: ‘Wij worden
bij complexe gebouwen wel steeds vroegtijdiger betrokken in het bouwteam. Op de
Nederlandse markt valt de complexiteit
van gebouwen over het algemeen mee en
wordt er vaak gewerkt met standaardbestekken. Dat neemt niet weg dat iedere helling aan het gebouw, een luifeltje of andere
onderbreking de uitdaging groter en moeilijker maakt.’
Marco Schuurman van Kranenburg Gevelonderhoudsinstallaties vult aan: ‘De gevelonderhoudsinstallatie wordt nog te vaak
gezien als een noodzakelijk kwaad. Wel
merken we dat er een grotere bewustwording is omdat een gevelonderhoudsinstallatie nu eenmaal nodig is om een gebouw
fraai te kunnen houden. Een nadelige ontwikkeling is de vroege besluitvorming over
de installatie. Een beslissing waarbij de
prijs in veel gevallen bepalend is. Wanneer
je als leverancier vervolgens een oplossing
adviseert die in aanschaf weliswaar duurder kan zijn, maar over de levensduur van
het gebouw kosten bespaart, dan krijg je
het toch heel moeilijk.’ Jan Keizer vult aan:
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‘Voor tijdelijke hangbruginstallaties die net
als permanente installaties ook voor het
groot onderhoud aan gebouwen kunnen
wordt ingezet, zouden architecten beter geïnformeerd moet zijn over de toepassingsmogelijkheden.’

Verantwoordelijkheid
gebruiker
Veilig werken op
hoogte is niet alleen een zaak van
de leveranciers;
minstens zo belangrijk is de
gebruiker zelf.
Ondanks alle uitstekende voorzieningen en de meest

Frans Groen:‘Wijzigingen aanbrengen aan hangbruginstallaties vereist
deskundigheid.’
recente veiligheidsmaatregelen, is de veiligheid ook in handen van de gebruikers.
Wordt de hangbruginstallatie daadwerkelijk veilig gebruikt? Jürgen Ferket van Scaffolding Training Europe: ‘Als je het aan de
gebruiker zelf vraagt, is er nooit iets fout.
Maar de praktijk wijst anders uit. Neem
het keuren: bij sommige opleidingen ben
je in een halve dag opgeleid voor het keuren van een enorme hoeveelheid arbeidsmiddelen. Dat kan in de praktijk natuurlijk
nooit bevredigende resultaten opleveren.’
Frans Groen van Scaffolding Training Europe concretiseert: ‘Waar het vaak misgaat is
het uitstappen op hoogte. Dat mag officieel niet - zeker niet zonder daarvoor goedgekeurde voorzieningen - maar het gebeurt
dagelijks. Daar komt nog eens bij dat de
hangbruginstallatie bijna dagelijks wordt
gewijzigd. Om de veiligheid te waarborgen
dient de bediener elke dag voor het gebruik
de installatie met een checklist te controleren voordat deze mag worden vrijgegeven.
Deze controle wordt uitgevoerd door een
deskundig persoon en brengt grote verantwoordelijk met zich mee. Niet voor niets
stelde de VSB een speciale flyer samen voor
het veilig werken met hangbruginstallaties. Iedere wijziging brengt gevaar met
zich mee. Daar wordt te snel en te vaak aan
voorbijgegaan.’
Jürgen Ferket vult aan: ‘De ondeskundigheid van gebruikers is het grootste gevaar.
Gebruikers zouden zich veel meer bewust
moeten zijn van het risico van hun doen en
laten. Wanneer je in de auto stapt, doe je
automatisch je veiligheidsgordel om. Dat
automatisme zouden we ook moeten hebben, wanneer we op hoogte werken.’ Henk
Dirks heeft een verklaring voor dat gedrag:
‘Het probleem is dat veel van de arbeidsmiddelen al lange tijd op de markt zijn
waardoor gebruikers de veiligheidsrisico’s
over het hoofd gaan zien. Er sluipen fouten in die als algemeen geaccepteerd worden ervaren.’
Toch ziet Jürgen Ferket ook een positieve
ontwikkeling: ‘De bewustwording van het
veilig werken met de hangbruginstallatie komt er steeds
vaker. wordt steeds groter. De verhuurders
vragen steeds vaker naar de vakbekwaamheid en
deskundigheid
van de gebruiker. Indien deze er niet is, dan
zou de gebruiker zich hierop
moeten laten bijJürgen Ferket:‘Gebruikers moeten
zich meer bewust worden van het risico
van hun doen en laten.’

scholen, zodat men aantoonbaar deskundig is. Hiervoor is samen met de VSB een
gebruikersopleiding voor hangbruginstallaties ontwikkeld. Deze kennisoverdracht
draagt er aan bij dat de mensen zich beter
bewust worden van risico’s. Daarnaast kan
ook de gebouweigenaar bijdragen
aan de veiligheid door meer
te controleren op vakbekwaamheid en deskundigheid.’
En hoe is de situatie bij gevelonderhoudsinstallaties?
Rob Baken: ‘Bij oplevering van de installatie wordt een
instructie gegeven
aan toekomstige gebruikers. Die gebruikers wisselen echter
regelmatig. Wat dat betreft ligt er nog een wereld open om eigenaren en
gebouwbeheerders voor de
‘opvoeding’ van de gebruikers te laten zorgen. Als fabrikanten en onafhankelijke keuringsinstanties hebben wij het redelijk goed voor elkaar. Maar volgens het
Burgerlijk Wetboek is de eigenaar of huismeester degene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de installatie én het gebruik ervan. Daarnaast maken wij het vaak
mee dat de aannemer ook gebruik maakt
van een installatie die bedoeld is voor het
gevelonderhoud. Het begint dan bijvoorbeeld met een instructie aan de gevelbeplater, maar die geeft de sleutel dan weer
door aan de rolluikleverancier die
niet met de installatie bekend
is. Het verbaast me in dergelijke gevallen hoe gemakkelijk werknemers
met hun eigen leven
omgaan.’

Toetsingskader
Hoe complex een
gebouw ook is, in

Jan Keizer:‘Voor groot onderhoud bij
gebouwen kan altijd een hangbruginstallatie worden ingezet.’
onderling overleg of met
eenvoudige aanpassingen, is
er altijd wel uit te komen. Rob Baken: ‘Maar veiligheid begint op de tekentafel. De technische kennis van gevelonderhoudsinstallaties bij architecten is te
beperkt. Voor veel architecten geldt maar
één ding: als de installatie maar niet zichtbaar is.’ Marco Schuurman vult aan: ‘Wij
zullen zelf ook tools moeten aanreiken aan
architecten. Wat kan er? Wat moet er? Wat
is er mogelijk? Ik verwacht wat dat betreft
ook veel van het nieuwe toetsingskader.’
Volgens Henk Dirks is die verhoogde aandacht voor het ontwerp terecht: ‘Voor regulier onderhoud, zoals het glazenwassen
of het vervangen van lampen, wordt door
de architect bij het ontwerp niet of onvoldoende rekening gehouden met de gebruikersfase. Dat leidt er in de praktijk toe
dat vaak onder onnodig gevaarlijke omstandigheden de werkzaamheden moeten worden verricht.’
Het nieuwe toetsingskader dat naar verwachting in 2011
van kracht wordt,
is nieuwe regelgeving. Het geeft een
kader waarbinnen
bij de aanvraag van
de bouwvergunning getoetst wordt
of het gebouw veilig
kan worden onderhouden. In feite wordt het
nadenken over gebouwonderhoud eerder naar voren gehaald in het bouwproces, zodat er

Flyers ‘Veilig
werken met’
Om gebruikers te informeren over de voordelen en mogelijkheden van het werken
met verschillende arbeidsmiddelen, heeft
de VSB een serie flyers ‘Veilig werken met’
uitgebracht. In de flyers worden niet alleen de arbeidsmiddelen beschreven,
maar is ook een praktische checklist voor
inspectie en controle opgenomen. Aan
de hand hiervan kan de gebruiker zelf
bepalen of met het betreffende arbeidsmiddel veilig kan worden gewerkt. Inmiddels zijn er ‘Veilig werk met’-flyers
beschikbaar over:
• hangbruginstallaties
• hoogwerkers
• rolsteigers
• bouwliften
• hefsteigers
Exemplaren van de flyers kunnen
worden besteld via de VSB of worden gedownload via de website
www.vsb-online.nl.

geen dure aanpassingen achteraf of
eerst onveilige situaties hoeven ontstaan. Door bij de aanvraag van de
bouwvergunning al te toetsen, wordt
de verantwoordelijkheid voor het veilig
kunnen werken ook neergelegd
bij de architecten, adviseurs, projectontwikkelaars en gebouweigenaren. Het is voor
de invulling van
het toetsingskader belangrijk
om dit samen
met de VSB-leveranciers te
doen. Juist zij
hebben de kennis van de diverse
arbeidsmiddelen
en zijn binnen een
neutraal platform als
de VSB allen verenigt.
Juist door die gezamenlijke aanpak kan de opdrachtgever, maar vooral ook de gebruiker verzekerd
zijn van een veilige werksituatie. Niet alleen met het toetsingskader zal er per 2011
het nodige gaan veranderen.
Henk Dirks: ‘Per 1 januari 2011
worden de Beleidsregels
ingetrokken. Dat heeft
grote gevolgen voor
de branche én voor
de gebruikers. Wat
die consequenties precies zijn
in nog niet bekend, maar dat
die er zijn, is zeker. Het is dan
Henk Dirks:‘Intrekken Beleidsregels
per 1 januari 2011 heeft gevolgen voor
branche en gebruikers.’
ook zaak om je hier tijdig over
te laten te informeren en de ontwikkelingen te volgen via de website van onze vereniging (www.vsb-online.nl). Het wordt
daarmee voor de gebruiker allemaal niet
eenvoudiger. Datzelfde geldt deels ook voor
de Arbocatalogi. Die zijn branchegebonden en kunnen dus per branche verschillen. Daardoor zou het bijvoorbeeld voor de
uitvoerder op de bouw, waar verschillende branchegroepen samenkomen, onmogelijk worden om te controleren wie op welke
hoogte mag werken. Om dat te voorkomen,
heeft gelden op de bouwplaats voor al-

le beroepsgroepen de Arbocatalogus Bouw
& Infra. Voor de gebruiker van de ladder
wordt het daardoor niet eenvoudiger. De
glazenwasser die op de bouw komt, moet
rekening houden met de maximale werkhoogte die is vastgelegd in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Doet diezelfde glazenwasser zijn werk in een woonwijk, dat valt
dat onder de Arbocatalogus Schoonmaken
en glazenwassen en geldt een werkhoogte
van 10 meter. ‘

Eisen dakconstructie

Stellen gevelonderhouds- en hangbruginstallaties specifieke eisen aan de dakconstructie? Jan Keizer: ‘Eén van de eisen die
de hangbruginstallatie stelt, is dat het dak
de last van de balken kan dragen waaraan
de installatie komt te hangen. Ook de ruimte op het dak geeft soms een uitdaging. In
de praktijk blijkt hier met het hangbrugsysteem altijd een oplossing voor te vinden.’ Voor de gevelonderhoudsinstallatie
merkt Marco Schuurman op: ‘Zolang het
om nieuwbouw gaat is er altijd
wel ruimte om vroegtijdig de
juiste voorzieningen voor
de installatie te treffen.
Bij bestaande bouw is
de drukvastheid van
de dakconstructie
een punt van aandacht.’ Rob Baken:
‘Een drukvaste isolatielaag op het
dak is vaak kostbaar. Als die vervangen is, dan moet hier
op worden gelet. De
drukvastheid is namelijk nodig omdat er veelal
gewerkt wordt met railbanen die niet verankerd liggen.
Welke eisen aan de dakconstructie worden gesteld, is per situatie en per installatie verschillend. Iedere installatie is
gebouwgebonden waardoor het moeilijk is
om alles in een puntenkaart onder te brengen. Om die reden is er ook nog geen ‘Veilig
werken met-flyer’ over gevelonderhoudsinstallaties.’
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Veiligheid als gezamenlijke
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 werken op hoogte en investeren de leden in hun specialisme middels kennisoverdracht, trainingen, keuringen, certificering, etcetera. Toch is er nog een wereld van verbetering mogelijk. Tijdens een forumdiscussie werd gesproken over de verantwoordelijkheden voor de verschillende partijen in de branche.
Dat veiligheid een kostbaar goed is, bewijst de aandacht die er vanuit alle kanten van de markt voor dit onderwerp is. De
Arbeidsinspectie organiseert acties rondom steigers, bouwliften, rolsteigers en bekistingen, er verschijnen nieuwe A-bladen
en de Richtlijn Steigers werd recent weer
geüpdate. Het maakt duidelijk dat het bieden van een veilige tijdelijke werkplek op
hoogte volop in beweging is. Er blijkt echter meer nodig te zijn dan alleen aandacht,
want onder de huidige economische omstandigheden komt het regelmatig voor
dat concurreren op prijs belangrijker is
dan het garanderen van veiligheid. Wordt
dat ook zo door de deelnemers aan de forumdiscussie ervaren? Frank Klessens van
Alimak Hek: ‘De prijs is onder de huidige
marktomstandigheden inderdaad vaak belangrijker dan veiligheid. In de hele keten
wordt de verantwoordelijkheid voor veiligheid doorgeschoven naar de volgende
partij. De opdrachtgever is weliswaar verantwoordelijk voor veiligheid maar legt
die verantwoordelijkheid net zo gemakkelijk neer bij zijn toeleveranciers.’ Ook Ruud
Gaarthuis van Van Thiel United beaamt
dat: ‘Veiligheid gaat zover als de portemonnee van de opdrachtgever toelaat. De financiële crisis heeft ervoor gezorgd dat veilig-

Ruud Gaarthuis: ‘De
bouwplaats is een duiventil die
niet eenvoudig te controleren is.’
heid een ondergeschoven kindje wordt.’
Het gaat echter niet alleen om de prijs. Rob
Baken van Manntech Gevelinstallaties:
‘Veiligheid is voor sommige opdrachtgevers een té grote vanzelfsprekendheid geworden. Men denkt en verwacht dat een
product veilig is, maar vergeet dat onveilige situaties zich met name in de gebruiksfase voordoen.’ Ook Adri Wallenburg van
Koninklijke Jongeneel ervaart dat: ‘De belangrijkste 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 controlerende instanties, zoals de Arbeidsinspectie,
schiet de kennis vaak tekort. Bij een pro-

Frank Klessens: ‘Prijs helaas
momenteel vaker belangrijker
dan veiligheid.’
duct als hout voor steigerdelen is dat ook
niet eenvoudig. Er zijn immers veel factoren die de kwaliteit van het hout bepalen.’ 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 Arbeidsinspectie zich meldt, maar zelf voorop lopen. De industrie loopt wat veiligheid betreft, ver vooruit op de bouw.’

Strenge controle en handhaving

Jürgen Ferket van Scaffolding Training Europe ziet in de handhaving een belangrijk
onderwerp: ‘Het draait allemaal om handhaving. Op de bouwplaats weten alle medewerkers het wel, maar veilig werken
doet men lang niet altijd. Er moet dus worden gecontroleerd in plaats van gedoogd.
Als je ziet wat er -mede door de recessie allemaal gebeurt, dan is het gewoon wachten 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 simpelweg tekort. In de industrie is er voor iedere 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 positieve 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 controle onverminderd streng blijft. Door die
strengere aanpak wordt veiligheid als het
ware afgedwongen; er is een streng kwaliteitssysteem, de bestekken zijn zwaar en er
worden opleidingen vereist. Dat alles bij el-

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 grote hoeveelheid kennis en deskundigheid. Die

knowhow wordt de laatste jaren ook via
de VSB-Forumdiscussies overgedragen. Tijdens de discussies passeren onder meer de
stand der techniek, ontwikkelingen en aandachtspunten voor potentiële gebruikers
de revue. De VSB-Forumdiscussie wordt

kaar zorgt voor een ander veiligheidsbesef.’
Ruud Gaarthuis vult aan: ‘Daar komt nog
eens bij dat werkzaamheden bij de chemische en petrochemische industrie beter te
controleren zijn: er is maar één ingang. De
bouwplaats daarentegen is een duiventil, 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

de kans op schijnveiligheid groter. In het
woud van regels is er altijd wel één te vinden waarmee je kunt duidelijk maken dat
je als opdrachtgever of opdrachtnemer alles
hebt gedaan om onveilige situaties te voorkomen. 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

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

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

Verantwoordelijkheid

Blijkbaar is er een groot verschil in de manier 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 ‘toezichthouder gebruik’ de steiger periodiek moet
controleren. Die toezichthouder kan één

Henry Dijksma: ‘Ook een QRcode op rolsteigers kan de
veiligheid vergroten.’
van de eigen medewerkers van de opdrachtgever zijn maar ook een externe.’ De invulling daarvan verschilt weer per bouwbedrijf.
Nick Stubbe: ‘Met alle regels die als het ware bovenop elkaar worden gestapeld, 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 de verantwoordelijkheden voor vei-

mogelijk te bevorderen.’ Adri Wallenburg:
‘Herhaling is inderdaad heel belangrijk.
Neem de verwerkingsvoorschriften van producten: die zouden eigenlijk steeds even
doorgenomen moeten worden.’
Over de bewustmaking van medewerkers
vertelt Matthijs Pitlo van Yelloo: ‘Om te beginnen 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 boetes worden uitgedeeld.’ Frank Klessens wijst
ook op de eigen verantwoordelijkheid: ‘Als
bedrijf moet je ook zelf de focus gericht houden 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 veiligheidsovertreding begaat, kan vertrekken en hoeft
niet meer terug te komen. En niet alleen bij
het bedrijf waar de overtreding werd begaan, maar ook niet bij andere industriële
bedrijven. Dat werkt in zekere zin afschrik-

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

Van links naar rechts: Nick Stubbe, Jürgen
Ferket, Frank Klessens, Matthijs Pitlo, Adri
Wallenburg, Leo Pasveer, Martin Franke (auteur), Frank de Groot, Rob Baken, Henry Dijksma en Ruud Gaarthuis.
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verantwoordelijkheid
wekkend en draagt sneller bij aan verhoging 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

Rob Baken: ‘Toetsingskader
als opmaat voor
gebouwvoorzieningen voor
veilig onderhoud.’
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 gebruiker? 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 arbeidsmiddel worden aangebracht. Wij investeren
daarom veel in kennisoverdracht naar gebruikers en proberen zo te voorkomen dat
zij zelfstandig aanpassingen doorvoeren.’
Matthijs Pitlo vult aan: ‘Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je de gebruikersinstructies in andere talen beschikbaar moet hebben. De bouwplaats van tegenwoordig is
immers een bonte verzameling van buitenlandse culturen geworden. Deze vertaling wordt dan ook door de opdrachtgever
verzorgd. Daarnaast geven wij op de bouwplaats presentaties, waarin wordt aangegeven hoe men op een veilige manier kan
werken met de arbeidsmiddelen die wij leveren.’
Rob Baken van Manntech Gevelinstallaties: ‘Wij geven instructies aan degenen
die het meest gebruik maken van de geve-

Nick Stubbe: ‘Veiligheidsniveau
in bouw en industrie groeit
langzaam naar elkaar.’
londerhoudsinstallatie. Maar dat is altijd
een momentopname. Het glazenwasbedrijf
van vandaag kan over een halfjaar vervan-

muleren. Maar leidt dat ook in de gebruiksfase tot meer veiligheid en zijn er niet
andere mogelijkheden denkbaar? Ketenintegratie bijvoorbeeld, waardoor het veiligheidsbewustzijn zich breder over de bouwketen verspreidt én er geprofiteerd wordt
van wederzijdse kennis en ervaring. Met
name dat laatste zou er voor kunnen zorgen dat sneller en efficiënter kan worden
gewerkt, en daarmee kosten worden be-

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 aantrekkelijke oplossing te kiezen. Die planmatige aanpak leidt in de praktijk tot minder faalkosten; 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

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

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

Jürgen Ferket: ‘Veiligheid draait
volledig om handhaving.’
ook worden nagedacht over de inzet van alternatieve methoden, technieken en hulpmiddelen die voor bepaalde situaties wellicht goedkoper of efficiënter zijn.’ Ruud
Gaarthuis ziet dat de cirkel daarmee eigenlijk weer rond is: ‘We zouden als bouwkolom 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 verworven? Leo Pasveer: ‘Wij merken dat het
steeds beter gaat. En onze opdrachtgevers

grotere projecten worden wij er over het algemeen wel eerder betrokken. En dat heeft
voor de uiteindelijke gebouwbeheerder ontegenzeggelijke voordelen. Daarnaast geldt
binnenkort ook nog eens het toetsingskader voor gebouwvoorzieningen voor veilig onderhoud. Deze worden straks bij aanvraag van de bouwvergunning getoetst.
Als er geen voorzieningen zijn voor veilig
onderhoud, zal er geen bouwvergunning
meer worden verleend. Het toetsingskader is daarbij uiteraard van belang voor de
gevelonderhoudsinstallaties; de architect
moet nu hebben nagedacht over de vraag
hoe gevels voor onderhoud op veilige wijze kunnen worden bereikt.’ Zelfs bij trainingsinstituut STE ervaart men de groeiende belangstelling voor procesgericht
werken. Jürgen Ferket: ‘Door ons werk moeten 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 bouwproces. Maar daarmee is de bouw nog niet
veiliger. Minstens zo belangrijk is het bewustzijn in alle delen van de organisatie dat
veiligheid vereist is. Ruud Gaarthuis: ‘Door

Adri Wallenburg: ‘Grote groep
aannemers weet té weinig van
veiligheid.’
Van links naar rechts: Rob Baken, Henry Dijksma en Ruud Gaarthuis.

gen zijn door een ander bedrijf. Dat nieuwe
glazenwasbedrijf krijgt van de gebouwbeheerder echter net zo gemakkelijk de sleutel van de gevelonderhoudsinstallatie mee.
En die stappen vervolgens in en gaan aan
het werk. Feitelijk zonder instructie en zonder 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 gebouwbeheerders steeds vaker op hun verantwoordelijkheden.’

Ketenintegratie

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

ook, want die ervaren dat zij door in processen te denken aan het eind van de rit goedkoper uit zijn.’ Ook bij Yelloo ervaart men
die trend. Matthijs Pitlo: ‘Bij diverse projecten waar wij momenteel mee bezig zijn,
worden we al in het beginstadium betrokken. Vergeleken met een aantal jaren geleden, mag dat voor de verhuur best een
omslag worden genoemd. Stap voor stap
doorlopen we eerst het hele project om vervolgens voor iedere fase de meest efficiënte en financieel meest aantrekkelijke oplossing 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

alles vast te leggen, weet je nog niet zeker
of het op de werkvloer inderdaad veiliger
wordt. Je zult daar ook concreet uitleg moeten geven, want een timmerman wéét in
veel gevallen niet wat de gevolgen van onveilig gedrag zijn. Het uitleggen is dus minstens zo belangrijk als het creëren van regels.’ Jürgen Ferket vult aan: ‘En die uitleg is
niet alleen belangrijk voor de timmerman
maar ook voor het middenkader. Als de timmerman doordrongen is van veiligheid en
daarop wijst, zal zijn baas die er minder bewust mee bezig is, gewoon opdracht geven om door te blijven werken. Het moet
dus van onder én van boven komen.’ Henry Dijksma van Altrex denkt dat ook de bedrijfscultuur 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 raken van het belang van veiligheid. Wij doen
dat onder meer met onze QR-codes: digitale codes op alle rol- en vouwsteiger platformen die met een smartphone kunnen worden gelezen. Nadat de code is ingelezen,
krijg je automatisch de handleiding opbouw

Matthijs Pitlo: ‘Misstanden met
veiligheid fors beboeten.’
en gebruik van het betreffende product op
je smartphone te zien. En dat in verschillende talen. Daarmee is het veilig werken weer
een stapje dichterbij gebracht. Als leveranciers 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 bedrijven nog veel geleerd, maar als het fout
gaat wordt men vaak volledig afgebrand.
Het zou veel beter zijn als we elkaar aanspreken op fout gedrag. Je kunt gemakkelijk
even stoppen, iemand aanspreken en corrigeren en vervolgens weer verder gaan. Op
die manier raakt de bouw langzaam doordrenkt 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 handvatten te bieden, waarmee veiligheid op de
bouwplaats kan worden ingevuld. Is daar
in de praktijk al iets van te merken? Mat-

Leo Pasveer: ‘Procesdenken leidt
tot meer veiligheid en efficiency
en minder kosten.’
thijs Pitlo: ‘Wij proberen op de bouwplaats
of bouwkeet een duidelijke documentatieset beschikbaar te hebben en een toelichting te geven op veiligheid. In de afgelopen 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 Gaarthuis vult aan: ‘Het vergt ook een inspanning van de verschillende bedrijven. Wij
geven bijvoorbeeld veel trainingen over de
Richtlijn Steigers. Dat doen we door het hele land en merken dat mensen daar veel
van opsteken. Die 1-op-1 communicatie met
klanten en gebruikers is ontzettend belangrijk.’ ‘En ook voor de opdrachtgevers is
het van grote waarde’, aldus Adri Wallenburg. ‘Die heeft de plicht om zijn mensen
te informeren en krijgt nu eigenlijk alles
op de presenteerblaadje aangereikt. Informeert hij zijn medewerkers niet, dan is Leiden in last als er iets op de bouwplaats gebeurt.’
Zijn er nog aanvullende acties die de branche zou kunnen organiseren om de veiligheid verder te verbeteren? Ruud Gaarthuis
en Leo Pasveer melden allebei de voorloopleuning als optie om de veiligheid op
de bouwplaats verder te verbeteren. Henry Dijkstra ziet in de ladderuitstap een oplossing 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 middelen. Ik denk dat de branche daar nog voor
verbetering vatbaar is. En aan die verbetering draag de VSB graag bij.’
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Bouwliften: kwaliteit
als onderscheid

Op iedere bouwplaats komen we ze tegen: bouwliften. De huurprijzen hiervan zijn de afgelopen decennia gekelderd. Maar is de bouw daardoor veiliger of goedkoper geworden? Vaak wordt de keuze voor een bouwlift bepaald door de prijs. De goedkoopste oplossing blijkt in de praktijk echter maar al te vaak een substantiële verliespost. Een dubbeltje besparen om vervolgens euro’s teveel uit te geven tijdens het bouwproces. Om nog
maar te zwijgen over de veiligheidsrisico’s die kunnen ontstaan door altijd voor de laagste prijs te gaan. Tijd
voor een stevige discussie met vertegenwoordigers uit de branche over veiligheid, ketenintegratie en kwaliteit.
Goederen, personen, maar ook combinaties
daarvan, worden met bouwliften veilig op
hoogte gebracht. Maar wie wist dat
er verschillen zijn tussen goederenbouwliften en personenbouwliften? En wie
herkent die verschillen
en gedraagt zich daar
ook naar? In de praktijk worden de verschillende uitvoeringen bovendien door
elkaar gebruikt. Tijd
om het begrip bouwlift nader toe te lichten. Feitelijk is bouwlift een verzamelbegrip
Bart van den Boom: ‘Bewustwording veiligheid van groot belang’
voor een personenlift, een goederenlift en
een bouwsteiger. Een belangrijk hulpmiddel dus om op hoogte te kunnen werken.
John Blok van ANC Platforms & Hoists: ‘Bepalend voor de bouwlift is de constructie van de mastelementen. Deze verjongen
zich naar boven toe. Bij een standaard-goederenlift kan zo een hoogte worden bereikt
van 120 meter; voor standaard-personenliften ligt die hoogte op 150 meter. Alles wat
hoger moet komen, wordt als maatwerk
geleverd. Op die manier kan feitelijk voor
iedere gewenste hoogte een bouwlift worden geleverd.’
Met een verzamelbegrip bestaat al snel de
kans dat de gebruiker niet precies weet,
welke lift waarvoor bedoeld is. Bewust of
onbewust kan zo de goederenbouwlift ook
voor het transport van personen worden
ingezet. Levert dat in de praktijk problemen op? Jos Keverkamp van Yelloo: ‘Je ziet
dat steeds minder gebeuren. De gemiddelde gebruiker weet gelukkig wel of een lift
voor het transport van goederen of perso-

nen is bedoeld. Alleen op de kleinere bouwplaatsen zie je het nog wel eens gebeuren
dat personen met een goederenlift
gaan, of dat goederen worden
vervoerd op een lift die eigenlijk alleen voor personen is bedoeld.’ Toch
merkt John Blok dat er
nog wel verwarring
bestaat: ‘Er zijn inmiddels goederenliften op de markt
die erg veel op personenbouwliften lijken. Daardoor wordt
het moeilijker om te
bepalen waarvoor een
lift kan en mag worden
gebruikt. En daarnaast merk
je nog steeds dat een personenlift wordt neergezet omdat je daar
ook gemakkelijk goederen op kan meenemen. Dat mag absoluut niet.’

Prijs niet zaligmakend
Volgens Koen Geuens van
Alimak Hek gaat het in
de praktijk af en toe
een stapje verder: ‘Het
komt zelfs voor dat
er gevraagd wordt
om het contact van
het dakluikje te verwijderen. Op die manier kunnen grotere goederen in de lift
worden meegenomen.
Je merkt dat in dergelijke

John Blok: ‘200 euro per week investeren
om 10.000 euro per week te besparen’
gevallen economische motieven zwaarder
wegen dan veiligheid.’ Ook André Los van
Reco Technisch Materieel ervaart dat: ‘Het

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.
Aan de VSB-forumdiscussie over bouwliften werd deelgenomen door John Blok van ANC Platforms & Hoists (Veldhoven),
André Los van Reco Technisch Materieel (Koudekerk a/d Rijn),
Jos Keverkamp van Yelloo (Zwolle), Willem van der Linden van
Van der Linden Rentall (Rosmalen), Harry van der Grinten van
De Spindel (Bunschoten), Dick Donker van De Wit Bouwmachines (Oss), Bart van den Boom van Van Thiel United (Beek en
Donk) en Koen Geuens van Alimak Hek (Middelsbeers).

komt maar al te vaak voor dat
de inkoper een offerte alleen maar op prijs beoordeelt. Wie de laagste prijs biedt, krijgt
in zo’n geval de opdracht.’ Ook Bart van
den Boom van Van
Thiel United ervaart
die prijsdruk: ‘Wij leveren de aansluitingen voor bouwliften
aan steigers. Ook daar
staan de prijzen onder
druk en alleen de laagste
prijs wil men onthouden.’ John
Blok ondervindt de gevolgen daarvan aan den lijve: ‘Nederland heeft binnen
Europa momenteel de laagste huurprijzen voor bouwliften. Dat maakt het economisch onmogelijk om goed en verantwoord
te investeren.’ Voor Alimak Hek is dit al reden geweest om uit de markt voor kleinere
bouwliften te stappen. Koen Geuens: ‘Bedenk wel dat je continu mensen klaar moet
hebben staan om service
aan de bouwlift te leveren. De lift moet in orde zijn, moet gekeurd
worden, et cetera.’

Ketenintegratie

Een hele verbetering
wordt bereikt wanneer de leverancier in
een vroeger stadium
bij een opdracht wordt
betrokken. Harry van der
Grinten van De Spindel: ‘Je
wordt als leverancier vaak te laat
ingeschakeld. Een klant moet op hoogte kunnen werken, maar weet niet precies
wat hij daarvoor moet kiezen. De Richtlijn Steigers helpt hem daarbij en heeft er
inmiddels ook wel voor gezorgd dat je al

in de voorbereidende fase bij een project
wordt betrokken. Dat gebeurt helaas nog te
weinig. Een gemiste kans, want juist de leverancier kan meedenken vanuit zijn deskundigheid en ervoor zorgen dat de werkvoorbereiding optimaal verloopt.’ John
Blok: ‘Door de leverancier in een eerder stadium bij het project te betrekken, zijn enorme besparingen te realiseren. Wie bereid
is om per week 200 euro meer te besteden aan zijn bouwlift, kan in dezelfde week
10.000 euro besparen.’
Het is verwonderlijk dat nog niet iedere opdrachtgever van de te behalen kostenvoordelen profiteert. Kostenbeheersing is in de
bouw een actueel thema en juist dit soort
oplossingen draagt daar fors aan bij. Waar
liggen de drempels? Willem van der Linden van Van der Linden Rentall: ‘Het hangt
een beetje af van de omvang van
het project. Is die groot, dan
wordt de leverancier al
snel in het project betrokken. Maar juist ook
bij kleinere projecten is nog veel winst
te halen. Dat komt
misschien ook omdat bij kleinere projecten de bouwlift
door de aannemer
zelf wordt opgebouwd. Uitbesteding
aan een professionele leAndré Los: ‘Offerte worden te vaak alleen
beoordeeld op prijs’
verancier, biedt echter aanzienlijke voordelen.’ Een gedeeltelijke oplossing ligt in het
voortijdig informeren van de toekomstige bouwliftgebruiker. Dat is ook de mening
van Dick Donker van De Wit Bouwmachines: ‘Er wordt nog teveel gekeken naar wat
er moet worden vervoerd en niet naar hoe
dat moet worden vervoerd.’ Koen Geuens:
‘Op brancheniveau proberen we daar wat
aan te doen door vanuit de VSB de opleidingen beter te structureren en toegankelijk te maken. Beter begrip van de bouwlift
betekent ook: een beter gebruik.’ En dat is
in meerdere opzichten belangrijk volgens
John Blok: ‘Als je op de bouwplaats kijkt,
dan zul je al snel merken dat die door alle
partijen wordt gebruikt. Goede kennis betekent dus ook: meer veiligheid.’

Veiligheid verhogen

De veiligheid wordt verhoogd door veelgemaakte fouten te voorkomen. Wat zijn de
belangrijkste fouten die in de praktijk worden gemaakt bij het gebruik van bouwliften? Koen Geuens: ‘Dat zijn er vele. De aansluiting van de lift op de steiger is vaak
ongelukkig, de ondergrond leent zich niet
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voor plaatsing van een bouwlift, de verankering aan het gebouw deugt niet of is
weggeraakt, de afscherming is
slecht of onvoldoende, en ga
zo maar door.’ Harry van
der Grinten denkt dat
het goed zou zijn wanneer in de Richtlijn
Steigers specifieker
zou worden ingegaan op bouwliften voor goederenen personenvervoer.
‘De Richtlijn Steigers
wordt toch gezien
als de stand der techniek en vormt de basis
Jos Keverkamp: ‘Zorg dat degene die
bouwlift gebruikt ook weet waar hij mee
bezig is’
voor handhaving door de Arbeidsinspectie. Er wordt in de richtlijn al het nodige
gezegd over bouwliften, maar dit zou nog
meer gespecificeerd of uitgesplitst kunnen
worden.’ Willem van der Linden: ‘Momenteel wordt daar met een werkgroep aan gewerkt. De richtlijn is samengesteld door
mensen die hoofdzakelijk betrokken zijn bij
steigers en waarvoor de bouwlift eigenlijk
een ‘bijproduct’ is. Met de activiteiten van
de werkgroep willen we de knowhow van
bouwliftenleveranciers ook verankeren in
de Richtlijn Steigers. Daarbij zal ook een scheiding worden aangebracht tussen
goederen- en personenbouwliften.’ John Blok
ervaart die inspanningen
als zinvol: ‘De
techniek in
en rondom de
bouwlift ontwikkelt zich snel.
We moeten daarom proberen ook
voor onze producten
de stand der techniek in de
Richtlijn Steigers verwerkt te krijgen.’

Kennisoverdracht

Met dergelijke initiatieven, maar ook door
het uitbrengen van flyers en andere documentatie, wordt getracht om de kennis over bouwliften op een hoger niveau te
brengen. Dat is nodig ook, zoals de praktijkvoorbeelden bewijzen. André Los: ‘Het probleem is dat er niet echt verschillen zichtbaar zijn tussen transportsteigers en open
goederenpersonenliften.’ Koen Geuens:
‘Mensen die machines keuren en zelfs keuringsinstanties weten eigenlijk te weinig
van de voorschriften. Dat wordt nog een
versterkt door het feit dat de open goederenpersonenlift internationaal nergens is
vastgelegd. Dat zal pas veranderen wanneer de Europese normen voor goederenliften, personenliften en hefsteigers zijn geharmoniseerd.’
Volgens John Blok is die onduidelijkheid
deels ook veroorzaakt door de leveranciers zelf. ‘De hybride bouwliften die wij
in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en op de markt hebben gebracht, zorgen voor
onduidelijkheid over de
vraag of een bouwlift
onder de Machinerichtlijn of onder de Europese normen valt. Dat
laat ruimte voor de leverancier om op basis van een eigen risico-inventarisatie en
-evaluatie een bouwlift
op de markt te brengen.
Willem van der Linden: ‘Nog veel winst te
behalen door leverancier eerder in te schakelen’

De kans op problemen ontstaat wanneer
er wat fout gaat. Dan moet de risico-analyse worden beoordeeld en bevind je je opeens op glad ijs.
Want wat de één zo interpreteert, wordt door de
ander weer anders uitgelegd. Vanuit de VSB
adviseren wij daarom gebruikers van
bouwliften om alleen liften te gebruiken die voldoen aan
de Europese normen.’
De praktijk leert echter ook hier dat economische belangen vaak
zwaarder wegen dan de
beste en financieel meest
aantrekkelijke oplossing. Is daarmee het kringetje weer rond of ligt de
oplossing besloten in ketenintegratie? Willem van der Linden: ‘Feit
is wel dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie.
Er wordt vaak alleen aan
de onderkant beknibbeld,
maar aan de bovenkant
niet gekeken naar mogelijke verdiensten.’ John Blok:
‘De prijs van liften is de afgelopen 20 jaar verviervoudigd. De huuropbrengsten
zijn daarentegen in dezelfde periode minder dan de
helft per week geworden.
Het leveren van kwaliteit
is voor ons de enige manier om te overleven. Zorgen
voor topkwaliteit die langer
meegaat, dat is ons devies.’

Tussen de oren krijgen

Niet alleen in de bouw
maar ook in de industrie
worden bouwliften toegepast. Bij veel forumdiscusHarry van der Grinten: ‘Bouwliften nog
meer specificeren in Richtlijn Steigers’

sies bleek dat hier de zaken vaak anders en
beter geregeld zijn. Wat zijn de ervaringen
van de deelnemers aan de forumdiscussie?
Willem van der Linden: ‘Het is in de industrie inderdaad beter geregeld. Opdrachtgevers uit de industrie zijn bewuster bezig met veiligheid én zijn bereid om daar
ook voor te betalen.’ Koen Geuens:
‘De industrie verwacht ook
meer en er wordt strenger op veiligheid toegezien. Bij de minste of
geringste fout wordt
een verklaring verwacht. Iemand die
niet serieus met zijn
vak bezig is, komt er
daardoor bij de industrie niet in.’
Dat bewustzijn van
veiligheid is eigenlijk
vereist in iedere omgeving waarin de bouwlift
wordt gebruikt. De VSB timmert dan ook hard aan
de weg om die veiligheid
tussen de oren te krijgen. Naast een actieve sectie Hoogwerkbedrijven werkt de
vereniging aan de
overdracht van
kennis naar gebruikers. Een goed
voorbeeld daarvan
is de recent verschenen flyer ‘Veilig werken met de
bouwlift’. Wat valt er
nog meer te verwachten?
Willem van der Linden: ‘De
flyer is een uitstekend begin. Je
ziet niet alleen dat de flyer in enorme hoe-

veelheden wordt gedownload van de website www.vsb-online.nl maar ook dat leden
actief de flyer verspreiden.’ Harry van der
Grinten: ‘Daarnaast is de kennisoverdracht
ook ‘ingebakken’ in de opleidingen die op
het gebied van bouwliften worden georganiseerd.’ En ten slotte worden gebruikers
ook geïnformeerd voordat zijn een bouwlift gebruiken. Koen Geuens: ‘Bij oplevering
van een bouwlift geven de leveranciers een
uitgebreide instructie. Die wordt vervolgens ook nog eens bij de bouwlift achtergelaten. Goede voorlichting - van voorbereiding tot daadwerkelijk gebruik - is van
groot belang.’
Waar kan de gebruiker terecht voor opleidingen op het gebied van bouwliften? Harry van der Grinten: ‘Bouwradius geeft opleidingen voor bouwliften. In de cursus
‘Werken met de bouwlift’ wordt uitgebreid
ingegaan op alle aspecten
van de bouwlift’. John
Blok: ‘Ook bieden wij
zelf een uitgebreide cursus die verplicht gevolgd
moet worden bij aankoop van een
bouwlift. Vervolgens is afnemer zelf verantwoordelijk
voor verspreiding van die kenDick Donker: ‘Is een aannemer zich altijd
wel bewust van veiligheidsaspecten van
bouwlift?’
nis binnen het bedrijf. Wettelijk is hij daartoe ook verplicht.’ Jos Keverkamp van Yelloo
merkt dat de praktijk daar nog wel eens te
wensen overlaat: ‘Wie vandaag een cursus
krijgt, zit morgen alweer op een ander project. Daarmee is de kennis ook weggelopen.
Je geeft uitleg en instructie, maar is dat ook
aan degene die uiteindelijk met de bouwlift gaat werken? Dat is lang niet altijd het
geval. Wat dat betreft zou men meer bewust moeten worden van het werken met
de bouwlift. Dat geldt met name voor de
kleinere bedrijven, waar de bouwlift vaak
een sluitpost in de organisatie is.’ Ook Dick
Donker ervaart dat: ‘Het komt te vaak voor
dat een aannemer een lift komt halen en
vervolgens alles zelf doet. Het is de vraag
of die aannemer ook bewust is van alle veiligheidsaspecten die voor de bouwlift gelden. Toch is er wel behoefte aan
informatie. Wij hebben Aboma eens gevraagd om een
uitleg te komen geven
over het werken met
bouwliften. Daar bestond bijzonder veel
belangstelling voor.
Dat zegt ook iets
over de informatiebehoefte van gebruikers.’ ‘Die bewustwording is inderdaad van
groot belang’, vindt ook
Bart van den Boom. ‘Men
Koen Geuens: ‘Veiligheidsbewustzijn binnen industrie op hoger niveau’
moet weten waar men mee bezig is en hoe
men met een bouwlift om moet gaan. Dat
kan via flyers, zoals die recent door de VSB
is uitgegeven, maar ook door de Richtlijn
Steigers, keuringen in de markt en actieve
kennisoverdracht.’

Na de bouwvak
geen dagen meer….
Uit de sector waarin ons bedrijf actief is
komt de kreet ‘bouwvak’. Het is de vakantie van de bouwwereld en traditioneel is
Nederland daarvoor in drie regio’s verdeeld
die verschillende weken in de zomer op
verlof gaan. Één week (overlap van de drie
regio’s) in de zomer is in geheel Nederland
geen bouwvakker aan het werk.
Maar waar komt de uitspraak, ‘na de
bouwvak zijn er geen dagen meer’, dan
toch vandaan? Jaren geleden was het op
twee momenten in het jaar gekkenhuis
bij de bouwbedrijven. Voor de bouwvak
en voor de Kerst. Twee momenten in het
jaar waarin de klussen met stoom en kokend water afgemaakt moesten worden
omdat de bouw gedurende drie of vier
weken geheel plat lag. En elk jaar weten
de bouwers dat deze deadline eraan zit te
komen, maar slechts enkele weken ervoor
beseffen ze zich dat de klus niet op tijd af
komt. Vervolgens moet er overgewerkt
worden of wordt er overal en nergens
personeel weggeplukt of ingehuurd. Als
eigenaar van een detacheringbureau kan
ik je zeggen dat dit jaren een goede inkomstenbron was, zodat we hierop gerust
op ons vakantieadres een lekker wijntje
konden drinken.
Tam
Toch was het afgelopen jaren tam voor de
bouwvak en Kerst. Door de teruglopende
orderportefeuille en wellicht betere planning () waren de aanvragen in deze periode wat minder. Mede daarom hebben
wij de afgelopen jaren ook besloten om
tijdens de bouwvak (in ons geval midden)
de deuren maar in het geheel te sluiten.
Voor mij betekent dat, dat ik niet tijdens
mijn vakantie gebeld of ge-sms’t wordt
over afspraken die gemaakt zouden zijn
door mij of mijn collega’s. Ik herinner me
nog goed de halve dagen dat ik op een
bed in een vakantiebungalow aan het
bellen en regelen was om de boel weer te
regelen/lijmen/sussen, enzovoorts. Gek
werd ik ervan en mijn gezin natuurlijk
ook: papa heeft weer telefoon en eindigt
het werk nu nooit? Vervolgens was ik nog
uren afwezig omdat ik zat te piekeren hoe
het nu kon gebeuren en hoe ik het volgende keren kon voorkomen…
Afgelopen zomer hadden we op donderdag om 16.00 uur voor drie weken vakantie de hut al op slot gedaan. Word ik rond
17.00 uur gebeld of ik vanaf de zaterdag
nog acht tot tien timmerlieden kon leveren voor een periode van vijf weken. Dus:
niks voor de bouwvak geen dagen meer.
Ook in de bouwvak geen (vrije) dagen
meer. Tot in de avond was ik nog bezig
om het gevraagde personeel te regelen en
het is toen gelukt. Dat gaf een geweldige kick kan ik je wel zeggen! En geweldig
dankbaar dat er gemotiveerd personeel
is dat even door wil gaan als de rest met
hun reet op het strand ligt. Hulde!
Je kunt wel raden wat ik deze zomer op
het terras heb gedronken…Proost!
C.J. (Cor) Spronk
SB&A
Werving & Selectie / Detacheren / Advies
www.SBenA.nl

24

VSB FORUMDISCUSSIE

Hangbrug: maximale hoogte
Veilig werken op hoogte is een thema dat regelmatig aandacht krijgt
in BouwTotaal. Eén van de middelen daarvoor is de hangbruginstallatie; een product dat door vorm, lengte en bereikbaarheid voor een steeds
groter aantal toepassingen wordt ingezet. Wat een hangbrug precies is,
door wie die kan worden gebruikt en welke voordelen en mogelijkheden
de installatie biedt, kwam aan de orde tijdens de forumdiscussie over
hangbruginstallaties.

wanneer de belasting zwaarder is of de
installatie niet permanent nodig is, blijkt
de hangbruginstallatie een uitstekend
alternatief.’
Dat alternatief laat zich uitstekend aanpassen aan de vorm van een gebouw zodat de
inzet niet beperkt blijft tot gebouwen. Ook
voor werkzaamheden aan ketels, bruggen,
torens en atriums wordt de hangbrug vaak
toegepast. Peter Bruintjes van Altrex: ‘Maar
ook aan offshore-platformen wordt onderhoud gepleegd met behulp van een hangbruginstallatie. Eigenlijk is de installatie
overal wel toepasbaar, zolang de installatie
maar niet te zwaar wordt belast, zoals bij
metselwerkzaamheden het geval is. Welke
belasting is toegestaan, wordt bepaald
door de samenstelling van de hangbruginstallatie. Daarvoor kan gebruik worden
gemaakt van tabellen waarin de nuttige
belasting bij één of meerdere takels wordt
gegeven.’
Toch zijn er voldoende mogelijkheden om
de hangbrug te combineren met zware
lasten. Matthijs Pitlo: ‘Je ziet nu al dat de
hangbruginstallatie ook wordt ingezet
wanneer met zwaar materiaal wordt
gewerkt. Met een losse takel kunnen die
materialen afzonderlijk worden aangevoerd. Recent hebben wij een project met
een hangbruginstallatie afgerond, waarbij
afzonderlijke ramen met drievoudige beglazing met een dubbele vacuüminstallatie
omhoog werden gebracht.’ Peter Bruintjes
vult aan: ‘De Europese norm voor hangbruginstallaties EN 1808 wordt momenteel
vernieuwd, waarbij rekening wordt gehouden met losse takels voor dergelijke lasten.’

Op iedere hoogte

Hangbruginstallaties worden veelal
gehuurd om tijdelijk werkzaamheden
op hoogte te kunnen uitvoeren. Een
hangbrug is uit oogpunt van veiligheid,
flexibiliteit, efficiency en gebruiksgemak
voor veel werkzaamheden op hoogte een
ideaal arbeidsmiddel. De installatie kan
tot op de centimeter nauwkeurig worden
gepositioneerd, zodat altijd comfortabel
kan worden gewerkt. Maar waar bestaat
een hangbruginstallatie precies uit en voor
welke werkzaamheden wordt de hangbrug
gebruikt? Frans Groen van Scaffolding
Training Europe: ‘Een hangbruginstallatie

is een arbeidsmiddel dat bestaat uit een
werkplatform (de hangbrug), een ophangof draagconstructie en takels waarmee
de werkplek door bijvoorbeeld schilders
of onderhoudsmedewerkers omhoog en
omlaag kan worden bewogen. De werkplek
hangt aan de draagconstructie in de vorm
van balken met contragewichten.’
Mike de Beer van ASC vult aan: ‘In het
verleden werd de hangbruginstallatie
vooral ingezet op hele hoge gebouwen.
Maar steeds vaker zie je dat de installatie
ook voor lagere gebouwen wordt gebruikt.
Bijvoorbeeld voor raambewassing of

onderhoud aan de
gevel. Traditioneel
wordt daar de gevelonderhoudsinstallatie voor ingezet, maar
Frans Groen van Scaffolding Training Europe:
‘Een hangbruginstallatie is een arbeidsmiddel dat bestaat uit een werkplatform, een ophang- of draagconstructie en takels waarmee
de werkplek door gebruikers omhoog en omlaag kan worden bewogen.’

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 hangbruginstallaties waren Peter Bruintjes van Altrex (Zwolle), Matthijs Pitlo van Yelloo
(Zwolle), Mike de Beer van ASC BV (Etten-Leur) en Frans Groen van Scaffolding Training Europe (Barendrecht).

De hoogte die met een hangbruginstallatie
is te bereiken is in principe onbeperkt. Matthijs Pitlo van Yelloo: ‘De grens ligt
bij ongeveer 200 meter. In Nederland hebben we echter
niet veel gebouwen die
hoger zijn dan 200 meter, dus feitelijk is het
gebruik onbeperkt.
Als de staalkabel
maar lang genoeg
is, dan is bij wijze
van spreken iedere
hoogte mogelijk.’
Op de vraag vanaf
welke hoogte de hangbruginstallatie rendabel
is, antwoordt Matthijs
Pitlo: ‘Dat verschilt per situatie. Veel hangbruginstallaties
worden toegepast in omgevingen
waar normaliter steigers worden ingezet.
Er zijn nu echter ook installaties die door
hun uitvoering en met een uitstapvoorziening voor hoogtes van 10 - 12 meter
rendabel zijn. Die kunnen bijvoorbeeld
prima worden ingezet bij renovatie van
woonwijken.’ Mike de Beer vult aan: ‘De
huidige economische situatie is zodanig
dat veel bedrijven hun werkpakket verbreden. Schildersbedrijven gaan bijvoorbeeld
ook onderhoudswerk doen en andersom.
De bedrijven die in onderhoud actief zijn,
werkten veel met steigers, maar zetten nu
de hangbruginstallatie steeds vaker in.’
Toch zie je de hefsteiger ook op steeds
meer plaatsen zijn intrede doen. In welk
opzicht verschilt deze van de hangbruginstallatie? Peter Bruintjes: ‘Een belangrijk
verschil is dat de hefsteiger aan de gevel
of een object moet worden verankerd en
op de grond de nodige ruimte in beslag
neemt.’ Frans Groen vult aan: ‘De hangbruginstallatie heeft aan 230 V en 16 A vol-
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met minimale investering
doende; voor het gebruik van de hefsteiger
is 400 V krachtstroom nodig.’

Veiligheid; vanzelfsprekend
Wie op hoogte werkt - met een
hangbruginstallatie of welk
ander arbeidsmiddel dan
ook - zal stil moeten
staan bij veiligheid.
De hangbruginstallatie heeft wat
dat betreft veel te
bieden. Mike de
Beer: ‘Als je het vergelijkt met steigers,
gebeuren er met de
hangbruginstallatie
relatief veel minder
ongelukken.’ Zo kan

Peter Bruintjes van Altrex: ‘De hangbruginstallatie kenmerkt zich door tal van veiligheden die ook nog eens dubbel zijn uitgevoerd.’

veilig en betrouwbaar worden gewerkt
aan gebouwen met hellende daken, zolang
de staalkabels maar achterwaarts op
een veilige manier zijn te bevestigen. ‘De
hangbruginstallatie kenmerkt zich door tal
van veiligheden die ook nog eens dubbel
zijn uitgevoerd’, aldus Peter Bruintjes. ‘Veel
beveiligingen zijn in de installatie geïntegreerd. Bovendien mag na windkracht
6 niet meer op de hangbruginstallatie
worden gewerkt.’
Daarnaast brengt het werken op het dak
risico’s met zich mee. Frans Groen: ‘De
draagconstructie van de hangbruginstallatie bestaat uit balken met contragewichten
die op het dak worden bevestigd. Bij de
montage bestaat dan ook het risico van
valgevaar, maar daar kun je jezelf goed
tegen beveiligen.’ Mike de Beer constateert
dat als gevolg daarvan de permanente dakrandbeveiliging aan een opkomst bezig is.
‘Je ziet die steeds vaker op daken terugkomen. Iedereen die op een dak werkt, weet
dat je veilig moet werken. Er komen alleen
ook onbevoegde partijen op het dak die een
stuk minder voorzichtig zijn.’

Gebruiker bepalend

Uiteindelijk is het toch de gebruiker zelf
die veilig op de installatie moet werken.
Matthijs Pitlo: ‘Zo’n 95% van de gebruikers
is goed bekend met de hangbruginstallatie. Leveranciers spelen daarbij uiteraard
een rol. Na een risico-inventarisatie en
-evaluatie (RI&E), zullen zij veelal een
toolboxmeeting organiseren en handouts
voor de gebruikers verzorgen. En wie niet
bekend is met het gebruik van de
installatie kan altijd bij één
van de opleidingsinstituten een cursus volgen.
Tegenwoordig merk
je wel dat er steeds
meer bedrijven zijn
met buitenlands
personeel waardoor
de informatie- en
kennisoverdracht
lastiger is.’ Mike de
Beer: ‘De bediener
moet hoe dan ook
Matthijs Pitlo van Yelloo: ‘Er zijn nu ook
hangbruginstallaties die voor hoogtes van 10
- 12 meter rendabel zijn. Die kunnen bijvoorbeeld prima worden ingezet bij renovatie van
woonwijken.’

voldoende kennis en kunde in huis hebben.
Die deskundigheid zou echter ook moeten
worden getoetst. En dat is lang niet altijd
het geval. Eigenlijk zou iedere gebruiker
van hangbruggen een cursus moeten volgen én het bedrijf erop
toe moeten zien dat de
deskundigheid van het
personeel op niveau
blijft.’
Vormt een te zware
belading nog een
serieus veiligheidsrisico? Mike de Beer:
‘Als de takel van
vóór 1997 is, dan zit
er geen verplichte
beveiliging op. In principe zijn onder- en overbelasting daarmee niet
beveiligd. Maar veel gebruikers vinden dat niet bezwaarlijk
omdat men anders de beveiliging vaak
moet resetten.’ Dat bewijst nog maar eens
hoe belangrijk het is dat de gebruiker beter
bewust moet worden van de gevolgen
van onzorgvuldig veiligheidsgedrag. Frans
Groen: ‘Nog zo’n voorbeeld is het
gebruik van een haspel. Die
wordt nog wel eens aan de
hangbruginstallatie gehangen. De spoelwerking van de haspel
kan echter leiden
tot stilstand van de
hangbrug.’ Mike de
Beer: ‘Alleen al om
die reden laten wij
de gebruiker altijd
kennismaken met
de handbediening
Mike de Beer van ASC: ‘Bedrijven die in onderhoud actief zijn, werkten veel met steigers, maar zetten nu de hangbruginstallatie
steeds vaker in.’

van de installatie. En om te voorkomen dat
ondeskundigen of onbevoegden de hangbrug bedienen, raden wij altijd aan om bij
het verlaten van de installatie de centrale
bediening te blokkeren of de stroom eraf te
halen.’

Handzame en leerzame flyer

Over het werken met de hangbruginstallatie heeft de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB)
een handzame flyer uitgegeven. De flyer
‘Veilig werken met hangbruginstallaties’
geeft niet alleen een overzicht van de voordelen en mogelijkheden van een
hangbrug maar behandelt ook
alle aspecten die te maken
hebben met veiligheid.
De flyer is bedoeld voor
monteurs en gebruikers en bevat een
controle- en inspectielijst, waarmee
beiden eenvoudig
kunnen controleren
of de hangbruginstallatie kan worden
gebruikt. Zijn er, naast
de flyer, nog andere
informatiebronnen of
richtlijnen waar de gebruiker
op kan terugvallen? Peter Bruintjes: ‘Het is de bedoeling om een A-blad
te maken voor hangbruginstallaties. Bij
dat proces zijn veel partijen betrokken en
dat zorgt ervoor dat het minder snel loopt

dan wij zouden willen. Daarnaast valt de
hangbruginstallatie al onder de Machine
Richtlijn en is er met name voor fabrikanten de EN 1808 die de stand der techniek
weergeeft.’
Veiligheid begint bij goed onderhoud. Hoe
is dit voor de hangbruginstallaties geregeld? Peter Bruintjes: ‘Alle hangbrugfabrikanten schrijven voor hoe, wat en wanneer
moet worden onderhouden en gekeurd of
gecertificeerd.’ Als leverancier vult Mike de
Beer aan: ‘Iedere keer dat een hangbruginstallatie wordt uitgegeven en ingenomen

wordt de installatie volledig gecontroleerd.’
Matthijs Pitlo: ‘De takel is een uniek en
genummerd product dat minimaal één
keer per jaar wordt gecertificeerd.’ Mike de
Beer: ‘Bovendien vragen wij altijd waarvoor
de hangbrug wordt gebruikt en wijzen op
de maatregelen die de gebruiker kan of
moet nemen om ons materiaal te beschermen.’ Op die manier weten gebruikers én
monteurs zich altijd verzekerd van een betrouwbare en veilige hangbruginstallatie.

(Advertentie)
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Veiligheid en ergonomie:
overtuigende argumenten
voor hefsteiger
Efficiënt, ergonomisch verantwoord en veilig werken, speelt in alle fasen
van het bouwproces een belangrijke rol. Daarom ook kiezen steeds meer
bedrijven voor de hefsteiger. Naast de ergonomische werkomstandigheden die de hefsteiger biedt, profiteert de gebruiker van de grote veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. De voordelen en mogelijkheden van dit
arbeidsmiddel kwamen tijdens een speciale forumdiscussie over dit onderwerp aan de orde.
De hefsteiger is een gewild arbeidsmiddel
om veilig op hoogte te kunnen werken aan
onder meer gevels, torens, bouwwerken of
bruggen en in de industrie. Zo’n hefsteiger
bestaat uit een lang werkplatform dat de
gebruiker veel bewegingsvrijheid geeft.
Naast het werkplatform, dat in variabele
afmetingen leverbaar is, bestaat de hefsteiger uit een grondframe of (rijdend) chassis
en één of twee masten. Met behulp van
een aandrijving kan het werkplatform met
mensen én materiaal op iedere gewenste
hoogte worden gebracht. Een hefsteiger
kan ook modulair worden uitgevoerd.
Aanpassingen aan de vorm van de gevel
kunnen op deze manier eenvoudig worden
gerealiseerd. Zelfs het werken aan schuine
gevels of gevels met uitsparingen is met de
hefsteiger mogelijk.

Keuze hefsteiger biedt voordelen

De hefsteiger is niet het enige arbeidsmiddel waarmee veilig op hoogte kan worden
gewerkt. Rolsteigers, stalen steigers,
hangbrug- en gevelonderhoudsinstallaties
zijn slechts enkele voorbeelden van andere
arbeidsmiddelen. Dat maakt het voor projectleiders en uitvoerders lang niet altijd
eenvoudig om steeds dat arbeidsmiddel
te kiezen dat het best bij bepaalde werkzaamheden of bouwwerken past. Waar
wordt de keuze voor de hefsteiger eigenlijk
door bepaald? André Los van Reco: ‘Eén van
de belangrijkste argumenten om voor de
hefsteiger te kiezen, is de snelle montage.
Er wordt gewerkt met geprefabriceerde

elementen, waar het werkplatform aan
wordt gehangen. Zeker wanneer je de montagetijd met die van een steiger vergelijkt,
is een grote tijdswinst te boeken.’
Koen Geuens van Alimak Hek vult aan:
‘Daarnaast werkt de gebruiker van de

hefsteiger altijd ergonomisch op de beste
hoogte. En een ergonomisch verantwoorde
werkomgeving zorgt voor meer efficiency.
Veel klanten vinden het daarnaast nuttig
dat met een hefsteiger het werk altijd in
zicht is. Dat kan belangrijk zijn wanneer
de werkzaamheden aan de gevel bepalend
zijn voor het gevelbeeld. Bovendien is
het werkplatform ook vaak van doorslaggevend belang: je hebt altijd stroom ter
beschikking, het materiaal kan meteen
mee naar boven en dankzij de beveiliging
is het onmogelijk om de hefsteiger te
zwaar te beladen. Daar staat wel tegenover
dat de verankeringen - vergeleken met die
van stalen steigers - weliswaar meer plaats
in beslag nemen, maar dat er tegelijkertijd
ook minder nodig zijn.’

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 vinden plaats onder auspiciën van de PR-commissie van de VSB.
Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over hefsteigers waren Pieter Majoor van Böcker Nederland (Velddriel), Jeroen
Jansen van Jako Bouwmachines (Malden), André Los van Reco
Technisch Materieel (Koudekerk aan den Rijn) en Koen Geuens van Alimak Hek (Middelbeers).

Niet eendimensionaal denken

Hefsteigers laten zich dus snel en eenvoudig opbouwen, terwijl het ruimtegebruik
bescheiden is. Daardoor zijn ze breed inzetbaar en lenen ze zich uitstekend voor het
uitvoeren van werkzaamheden aan hoge
gevels, torens, bouwwerken of bruggen.
Ook op scheepswerven en in de (chemische) industrie komen we de hefsteiger
tegen. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn nieuwbouw-, renovatie, montage-,
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden,
schilder- en installatiewerk, plaatsen van
kozijnen, en metselwerken.
Als je de mogelijkheden zo op rij zet, zou je
verwachten dat op elke hoek van de straat
een hefsteiger te zien is. Dat is geenszins
het geval. Blijkbaar moet ook met een
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projecten blijkt een combinatie van
arbeidsmiddelen, zoals de hefsteiger en steiger, de ideale oplossing. We moeten af van het
eendimensionale denken
en meer in oplossingen
denken. Oplossingen
waarin verschillende
arbeidsmiddelen naast
elkaar worden ingezet.’

Continue innovatie
zorgt voor groei

De techniek achter de
Pieter Majoor: ‘Omdat de hefsteiger prefab
wordt geleverd, hoeven alleen de masten
maar te worden gemonteerd.’

aantal voorwaarden rekening worden gehouden.
Kunnen de deelnemers aan de discussie
daar een aantal voorbeelden van geven?
André Los: ‘Om te beginnen vergt de
inzet van de hefsteiger een zeer goede en
strakke planning.’ Jeroen Jansen van Jako
Bouwmachines vult aan: ‘Daarnaast mag
de gevel niet té grillig zijn. Per slot van rekening moet de verticale beweging van de
hefsteiger wel de gevel kunnen volgen. En
ook de aannemer zal goed georganiseerd
moeten werken.’
Koen Geuens: ‘Het is goed wanneer projectvoorbereiders leren om minder eendimensionaal te denken. Nu is het vaak nog
zo dat er voor een hefsteiger
wordt gekozen óf voor een
traditionele
steiger.
Voor
veel

hefsteiger is zich altijd blijven ontwikkelen. Dat heeft geleid tot hefsteigers die volledig modulair van opzet zijn
en geleverd worden in een ongekend groot
aantal uitvoeringen. Pieter Majoor van
Böcker Nederland: ‘Het product is zo innovatief en toekomstgericht dat wij hebben
besloten om ze zelf te gaan produceren.
Wij zien het als het arbeidsmiddel van de
toekomst dat uit oogpunt van kosten en
productiviteit voor klanten veel te bieden
heeft.’ Die klanten zijn onder steeds meer
beroepsgroepen te vinden, zoals gevelbekleders, metselaars en onderhouds- en reparatiebedrijven. Koen Geuens: ‘Sinds ik 25
jaar geleden in de hefsteigermarkt stapte,
is de markt snel gegroeid. De afgelopen
decennia heb ik vaak kennisgemaakt met
aannemers die dankzij de hefsteiger meer
werk met minder mensen konden doen.
Dat toont nog maar eens aan dat de
hefsteiger meer mogelijkheden biedt
dan menigeen vermoedt.’
Een recente ontwikkeling is de
introductie van aluminium
hefsteigers. Wat mogen
gebruikers daarvan verwachten? Koen Geuens:
‘Voordeel van de aluminium varianten is dat je
de steiger bij wijze van
spreken met de hand
kunt opbouwen. Daar
staat tegenover dat de
uitvoering van de aluKoen Geuens: ‘Veiligheid en ergonomisch
werken belangrijkste thema’s bij keuze van
hefsteiger.’

minium masten groter is, waardoor
het werken ter plaatse lastiger wordt.
Wij merken dat de aluminium hefsteigers
vooral in mediterrane landen wordt
toegepast. De straatjes zijn daar smaller
en de opbouwmogelijkheden beperkter.
Een aluminium variant is voor dergelijke
situaties ideaal.’

Goede planning vereist

De groeiende belangstelling voor de hefsteiger is niet alleen te danken aan innovaties. Vooraleerst is het de snelle montage
die de hefsteiger zo interessant maakt. De
montage wordt daarbij zoveel mogelijk
vereenvoudigd door standaardconfiguraties die vooraf zijn berekend, getekend en
vastgelegd in de handboeken van de betreffende leveranciers. En waar afwijkende
uitvoeringen nodig zijn, wordt door de
leverancier de berekening uitgevoerd.
Veel van de hefsteigers worden daarbij
door de opdrachtgever gehuurd. Hoe verloopt dat traject van eerste kennismaking
tot uiteindelijk gebruik? En waar moet de
klant op letten? ‘Aanvragen voor verhuur
van hefsteigers komen bijna altijd binnen
via het bedrijfsbureau’, aldus Jeroen Jansen.
‘Daarbij proberen we zoveel mogelijk van
de opdracht te weten te komen. Welke
werkvolgorde wordt gevolgd? Hoe werkt
het bedrijf? Op basis daarvan komen we tot

Positief effect Richtlijn Steigers
De Richtlijn Steigers waarin alle aspecten voor steigerbouw, -gebruik, en -toezicht
gedetailleerd zijn vastgelegd, is de afgelopen jaren bepalend geweest voor steigerbouwend Nederland. Tegelijkertijd heeft de komst van de richtlijn gezorgd voor meer
aandacht voor veiligheid, kwaliteit en deskundigheid. Heeft de Richtlijn Steigers ook
zijn invloed op de markt voor hefsteigers? Koen Geuens: ‘Jazeker. Met de komst van de
richtlijn is het berekenen en controleren een vanzelfsprekendheid geworden en wordt
duidelijk dat het werken op de steiger én hefsteiger de nodige voorbereidingen vergen.’ Pieter Majoor vult aan: ‘Aan de steiger wordt ook steeds meer gerekend en getekend. Dat brengt kosten met zich mee, die met de keuze voor de hefsteiger kunnen
worden voorkomen. In die zin heeft de richtlijn ook een positief effect op onze markt.’

een advies.’ André Los vult aan: ‘Wij maken
per project een afweging welk arbeidsmiddel voor welke activiteit moet worden
ingezet. De verschillende
mogelijkheden
worden op rij
gezet en

impuls wordt gegeven aan de veiligheid,
zijn er meer mogelijkheden om het veilig
werken op hoogte te bevorderen. Zo wordt
er voor het werken met hefsteigers een
groot aantal trainingen en opleidingen
verzorgd. Hierbij kan worden gedacht aan
de trainingen Veilig werken op hoogte,
Werken met valbeveiliging, Werken
met lijnen A, Werken met lijnen
B en Reddend werken met
lijnen.
De veiligheid wordt daarnaast gewaarborgd door
stelselmatige keuringen
van het materieel. André
Los: ‘Iedere hefsteiger
wordt bij ons op bedrijf
aan een machinekeuring onderworpen.
Daarnaast wordt er
steeds op locatie een
Jeroen Jansen: ‘De voordelen van de combinatie steiger en hefsteiger worden té vaak
over het hoofd gezien.’

verwerkt in een
advies waar offerte voor wordt gedaan.’

Veiligheid prioriteit

Wie met een hefsteiger of ander arbeidsmiddel gaat werken, doet er goed aan om
in de voorbereidings-, opbouw-, gebruiksen demontagefase aandacht te besteden
aan de veiligheid van monteur en gebruiker. Die aandacht dient zich niet alleen te
richten op de hefsteiger zelf, maar ook
op de omgeving waar de hefsteiger
wordt toegepast en aan het
gebruik. De brochure ‘Veilig
werken met de hefsteiger’,
die kosteloos bij het VSBsecretariaat kan worden
aangevraagd, geeft hierover alle informatie. De
flyer bevat zowel voor
de monteur als voor
de gebruiker een handige checklist. Na het

opstellingskeuring verricht.’ Pieter Majoor
vult aan: ‘Vervolgens worden op locatie
de gebruikers geïnstrueerd en ‘wegwijs’
gemaakt op de hefsteiger.’ Koen Geuens:
‘De veiligheid wordt verder gewaarborgd
doordat er minimaal twee personen tegelijk op de hefsteiger aanwezig moeten zijn.
Overstappen mag daarnaast alleen wanneer beide machines voorzien zijn van de
nodige veiligheidsvoorzieningen.’

André Los: ‘Inzet van hefsteiger vergt zeer
goede en strakke planning.’

afvinken van een aantal vragen
is direct duidelijk of de veiligheid is
gegarandeerd.
Alhoewel met de flyer een belangrijke

(Advertentie)
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Gebruiker bepalend voor
veilig gebruik hoogwerker
De bouw moet steeds efficiënter, sneller en bovenal veiliger. De basis
daarvoor wordt gelegd bij het maken van een keuze voor een hulpmiddel
om op hoogte te kunnen werken. Wie het juiste arbeidsmiddel kiest, kan
bovendien tijdens de bouw veel geld besparen. Eén van mogelijkheden
is de hoogwerker die in tal van varianten leverbaar is. De voordelen, toepassingsmogelijkheden en aandachtspunten voor monteurs en gebruikers, werden behandeld tijdens de VSB-forumdiscussie over hoogwerkers. Daarbij werd ook stilgestaan bij de rol die de gebruiker zelf speelt
als het om veiligheid gaat.
De hoogwerker komen we dagelijks in het
straatbeeld tegen voor een grote variëteit
aan werkzaamheden. Zijn er speciale
activiteiten waar de hoogwerker zich in
het bijzonder voor leent? Leendert den Uyl
van Harsco Infrastructure: ‘In principe kan
de hoogwerker worden ingezet voor elke
klus waarvoor je op hoogte moet werken.
De omgeving kan daarbij echter voor
beperkingen zorgen. Kan je bijvoorbeeld op

Harsco Infrastructure vult aan: ‘Het gaat
daarbij veelal om werkzaamheden die kortstondig worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld
in de afbouwfase van een project, waar
gevelpanelen moet worden geplaatst of
verlichting aan de gevel moet worden
gemonteerd.’
Welk soort hoogwerker dan wordt gekozen,
is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. ‘De keuze is in ieder geval
royaal’, aldus John Remmen van Custers
Hydraulica. ‘Bekende uitvoeringen van
de hoogwerker zijn de schaar-, telescoop-,
knikarm-, spin-, auto-, aanhanger-,
rups- en vrachtwagenhoogwerker.’
Al deze varianten hebben als
kenmerkende eigenschap dat
de hoogwerker inherent veilig
is en direct klaar is om in
te werken. Leendert den
Uyl: ‘De hoogwerker komt
aanrijden op het moment
dat hij nodig is en is gereed
voor gebruik. Daar staat
tegenover dat de hoogHerman Wittermans: ‘Opleiding wordt té
vaak gezien als kostenpost.’

werker altijd wel ‘werkspecifiek’ is. Er is
niet één hoogwerker die voor alle soorten
klussen kan worden ingezet. Daarom is
de betreffende locatie wel met een hoogwer- het belangrijk om altijd met de leverancier
ker komen? Kan de ondergrond voldoende
te overleggen welke hoogwerker voor een
worden belast? Wanneer de omgeving geen bepaald werk nodig is. Dirk-Jan van der
belemmering is, kan de hoogwerker dus
Meer van Doornbos Equipment vult aan:
worden ingezet.’ Herman Wittermans van
‘Wel zie je dat er steeds meer kleine, lichte

én grote hoogwerkers op de markt komen.
De kleine zijn bedoeld om in gebouwen
met de hoogwerker te kunnen werken;

die beslissing vaak mee. Wij merken dat
steeds meer architecten bij ons vragen met
welke aspecten rekening moet worden
gehouden om de onderhoudsinstallatie te
kunnen vervangen door een hoogwerker.’

Leverancier als adviseur

De vragen maken eens te meer duidelijk dat juist de knowhow van
de leverancier of producent van
grote waarde is bij de keuze
voor een arbeidsmiddel. Hun
jarenlange ervaring in talloze
projecten biedt immers een
solide basis voor advisering
bij de selectie. Wie daarbij
al vroeg in het bouwproces
met de leverancier aan tafel

Leendert den Uyl: ‘Hoogwerker is inherent
veilig, maar vraagt van gebruikers wel oplettendheid.’

de grote worden met name ingezet voor
werkzaamheden aan bijvoorbeeld turbines
van windmolens.’

Markt in beweging

Voor het verticaal transport in de bouw
wordt niet alleen de hoogwerker ingezet.
Welke ontwikkelingen zijn daar zichtbaar?
Herman Wittermans: ‘Een aantal jaren geleden is met de introductie van de Leidraad
‘Veilig werken op hoogte’ het gebruik van
de ladder als werkplek teruggebracht. Dat
merk je met name bij de glazenwassers-,
onderhouds- en schildersbranche, die
steeds vaker gebruik zijn maken van de
hoogwerker. Ook de verscherping van het
Arbobesluit en het nieuwe Bouwbesluit
hebben veranderingen tot gevolg. Met
name de aanpassing van het Bouwbesluit
en de gevolgen daarvan voor het veilig onderhoud aan gebouwen zorgen ervoor dat
steeds vaker wordt gekozen voor de flexibiliteit van een hoogwerker. Dat zijn dan wel
forse hoogwerkers die gebruikt worden als
vervanging voor een gevelonderhoudsinstallatie.’ Dirk-Jan van der Meer vult aan:
‘De voorkeur van een architect speelt bij

zit, profiteert gedurende de gehele looptijd van een project. Helaas wordt hierop
nog te weinig een beroep gedaan. En blijkbaar staat Nederland daarin niet alleen.
Hans van Gameren van IPAF-Benelux: ‘Het
is lastig om al in het ontwerpstadium aan
tafel te kunnen zitten met opdrachtgevers.
Bij veel projecten worden vaste patronen
gekoesterd en is men niet of moeizaam bereid om eens over andere oplossingen na te
denken. En de termijn waarop de aandacht
zich richt is veelal beperkt: men denkt wel
aan onderhoud maar niet aan de kosten
die met dat onderhoud zijn gemoeid. Een
recent object werd opgeleverd met 1.200
verschillende formaten ramen. Blijkbaar
had niemand er over nagedacht hoe die
ramen konden worden schoongemaakt of
vervangen. Wij adviseren altijd om leveranciers al bij het ontwerp te betrekken.’
Met welke voorwaarden moet dan rekening worden gehouden bij de keuze voor
een hoogwerker? Hans van Gameren:
‘Allereerst met de werkhoogte. Momenteel
is de maximaal bereikbare werkhoogte
ongeveer 110 meter. Wellicht nog belangrijker dan de werkhoogte is de reikwijdte.
Bij een hoogwerker van 110 meter kun je
uitgaan van een reikwijdte van circa 40
meter.’ Leendert den Uyl vult aan: ‘Verder
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VSBforumdiscussie
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 ook
via forumdiscussies overgedragen. Tijdens de discussies 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 hoogwerkers waren Herman
Wittermans en Leendert den Uyl van
Harsco Infrastructure Construction Services (Arkel), John Remmen van Custers
Hydraulica (Venray), Dirk-Jan van der
Meer van Doornbos Equipment (Rotterdam) en Hans van Gameren van IPAFBenelux (’s Gravendeel).

zijn de knikhoogte en het gewicht van de
hoogwerker van doorslaggevend belang.
Wanneer een knik moet worden gemaakt
om de werkplek te kunnen bereiken, dan
is het wel zaak dat de knik van de hoogwerker een de juiste hoogte heeft.’ Dirk-Jan
van der Meer: ‘Voor binnentoepassingen
wordt daarnaast het formaat van de
hoogwerker steeds belangrijker. Compacte
spinhoogwerkers zijn al leverbaar in afmetingen die door een gewone dubbele
deur naar binnen kunnen worden gereden.’
Voor veel gebruikersgroepen is bovendien
het gewicht van de hoogwerker zelf van
belang. Hans van Gameren: ‘Veel schilders,
onderhoudsbedrijven, en dergelijke, rijden
in busjes met een maximale trekcapaciteit.
Daar moet bij het huren of aanschaffen
van een hoogwerker rekening mee worden
gehouden. De leverancier kan daar altijd
een passend advies over geven.’

Voor wie bedoeld?

We weten dat schilders, glazenwassers,
staalbouwers, technische diensten en
onderhoudsbedrijven slechts een kleine
greep is uit de grote groep gebruikers die
dagelijks de hoogwerker inzetten. Maar
wie mogen eigenlijk op de hoogwerker
werken? Dirk-Jan van der Meer: ‘In principe
mag iedereen die 18 jaar of ouder is en

een gedegen instructie heeft gevolgd, op
de hoogwerker zijn werk doen.’ Leendert
den Uyl vult aan: ‘Werkgevers moeten
hun werknemers daarbij wel voldoende
informeren over het werken op de hoogwerker. En andersom moet de werknemer
zich ervan overtuigen dat hij voldoende
geïnformeerd is om op de hoogwerker
te werken. Je merkt daarnaast
dat in de bouw en de industrie
verschillend wordt omgegaan
met arbeidsmiddelen,
zoals de hoogwerker. De
industrie eist bijvoorbeeld
aantoonbaar bewijs dat
je op de hoogwerker
kunt werken.’ Hans
van Gameren: ‘Een
voorbeeld daarvan is de

bevelingen. Daarbij kan worden gedacht
aan de ondergrond: is die voldoende draagkrachtig voor de hoogwerker? Met name bij
telescoophoogwerkers is dat een belangrijk
punt.’ ‘En daarnaast moet vanzelfsprekend

Innovaties en ontwikkelingen

Dirk-Jan van der Meer: ‘Hoogwerkers steeds
groener, stiller en milieuvriendelijker.’

PAL Card die door de IPAF wordt
uitgegeven na het volgen van een
opleiding. De kaart vermeldt de datum
van de gevolgde opleiding en de datum
waarop hertraining dient plaats te vinden.
Tevens staat het type hoogwerker waarop
de opleiding heeft plaatsgevonden, op de
kaart vermeld.’ John Remmen: ‘Daarnaast
nemen de leveranciers en producenten hun
verantwoordelijkheid. Als fabrikant nemen
wij bijvoorbeeld de certificering van gebruikers voor onze rekening.’
Bovendien worden vanuit de brancheorganisatie VSB veel initiatieven ontplooit.
Leendert den Uyl: ‘Al 25 jaar geleden ontwikkelde de VSB een hoogwerkercursus. Er
is echter bewust voor gekozen om niet zelf
de opleiding te gaan verzorgen, maar dit
over te laten aan de opleidingsinstellingen.
En dat is in de jaren daarna door hen opgepakt.’ Herman Wittermans: ‘Opleidingen
worden helaas vaak wel gezien als een
kostenpost. Een cursus kost gemiddeld zo’n
250 euro per persoon. Een aantal werkgevers kiest dan voor een toolbox meeting
om het personeel te informeren.’

Veiligheid

Veiligheid is niet alleen gebaat bij een
goede opleiding en instructie maar ook bij
voldoende toezicht. Een rol die deels door
de Inspectie SZW zou moeten worden opgepakt. Doet de inspectiedienst inderdaad
veel aan controles? ‘Er wordt eigenlijk
pas gecontroleerd wanneer het misgaat’,
aldus Herman Wittermans. Leendert den
Uyl: ‘Ze kunnen niet veel meer omdat er
geen echte eisen zijn. De VSB heeft wel in
samenwerking met Inspectie SZW de flyer
‘Veilig werken met de hoogwerker’ ontwikkeld. Daarnaast wordt met de Inspectie
SZW intensief samengewerkt aan Inspectiemodules die volgend jaar het licht zullen
zien. Met de modules wordt voorkomen
dat inspecteurs onderling verschillend
inspecteren.’
De flyer ‘Veilig werken met de hoogwerker’
informeert de gebruiker zoveel en zo goed
mogelijk over het veilig werken met
de hoogwerker. De hoogwerker zelf
is inherent veilig, is voorzien van
tal van beveiligingen en wordt
conform de EN280 onder
‘worst case scenario’s’ getest.
In de flyer zijn daarom alle
aandachtspunten waar de
gebruiker rekening mee
moet houden overzichtelijk
samengebracht. Leendert
den Uyl: ‘Het gaat daarbij
om praktische gebruiksaanJohn Remmen: ‘Technische ontwikkelingen
zorgen voor lichtere en compactere hoogwerkers.’

rijden op hoogte iets totaal anders is. Vanaf
een hoogte zie je hobbels en kuilen niet
of veel minder en is niet in te schatten of
het een grote of kleine hobbel of kuil is. Je
moet er ontzettend mee oppassen.’ Hans
van Gameren merkt op dat de markt hier al
regelend optreden: ‘Bedrijven treden steeds
vaker ‘regelend’ op terwijl (internationale)
bedrijven vaker locatieregels opstellen over
het wel of niet rijden op hoogte.’

worden gedacht aan de belasting van de
werkbak. Bij een gangbare telescoophoogwerker mogen daar maximaal twee personen in en hun handgereedschap. In totaal
mag dat niet meer zijn dan zo’n 250 kg.
Het is verder verboden om de hoogwerker
te gebruiken voor personenvervoer of als
hijsmiddel.’
Een ander aspect waar gebruikers lang
niet altijd bij stilstaan is het overstappen.
John Remmen: ‘Overstappen uit de hoogwerkerbak naar bijvoorbeeld een balkon
is verboden, tenzij een risicoinventarisatie
en –evaluatie (RI&E) heeft aangetoond dat
er geen andere mogelijkheid is om daar
te komen. En in dat geval is het raadzaam
om gebruik te maken van overstaphulpmiddelen die door de Inspectie SZW zijn
goedgekeurd. Maar met de RI&E bestaat
nog geen zekerheid dat de Inspectie
SZW dat zal accepteren. Zij kunnen de
inventarisatie en evaluatie anders
beoordelen. Het is goed om te
bedenken wat er gebeurt wanneer 100 kg - de gebruiker en
zijn gereedschap - plotseling
uit de werkbak stapt. Daar
reageert de hoogwerker op
en die reactie kan in dergelijke gevallen behoorlijk zijn.
Niet doen dus.’

Alhoewel de hoogwerker al decennialang
wordt gebruikt, staan de ontwikkelingen niet stil. De regelgeving verandert,
gebruiksomgevingen worden in de loop
der tijd anders en nieuwe toepassingsomgevingen doen hun intrede. Daarmee
wordt ook aan de hoogwerker geïnnoveerd.
Welke innovaties spelen momenteel?
Leendert den Uyl: ‘Er verschijnen steeds
meer oplossingen op de markt om het
beklemmingsgevaar in de hoogwerkerbak
te minimaliseren. Daarbij kan worden
gedacht aan oplossingen waarbij de bediening stopt, zodra de gebruiker beklemd
dreigt te raken of aan het gebruik van
een kooiconstructie.’ John Remmen ziet
dat de technische eigenschappen van de
hoogwerker voortdurend in ontwikkeling
zijn. ‘Er wordt meer gebruik gemaakt van
hoge-sterkte materialen waardoor de autohoogwerker steeds hoger komt. Bovendien
wordt de autohoogwerker daardoor steeds
compacter en lichter.’
Hans van Gameren merkt dat de trend
naar compacte, lichte hoogwerkers terugkomt in andere hoogwerkervarianten:
‘De low level access hoogwerkers worden
speciaal ontwikkeld om in gebouwen te
worden gebruikt en zou als alternatief
voor de kamersteiger kunnen worden
ingezet. Het gewicht van deze hoogwerkers
is bovendien zodanig dat ze in veel liften
mee omhoog kunnen worden genomen.’
Dirk-Jan van der Meer: ‘Tenslotte wordt
de hoogwerkerbranche steeds groener. De

Hans van Gameren: ‘Steeds meer belangstelling voor aantoonbaar bewijs dat gebruikscursus is gevolgd.’

De veiligheid van de hoogwerker
komt niet alleen ter sprake wanneer
deze in gebruik is, maar ook wanneer
deze wordt vervoerd. Regelmatig wordt
met de hoogwerker gereden terwijl er
iemand in de werkbak zit. Mag dat inderdaad? John Remmen: ‘Jazeker. Er zijn
truck-gemonteerde hoogwerkers die door
de gebruiker vanuit de werkbak kunnen
worden bestuurd. Daarnaast heb je zelfrijders die speciaal hiervoor ontwikkeld zijn’.
Herman Wittermans: ‘Voor de gebruiker
blijft het belangrijk dat hij beseft dat het

hoogwerkers zijn stiller, verbruiken minder
energie en zorgen voor minder milieubelasting. Een uitstekende ontwikkeling
die zich niet alleen bij de producten maar
ook bij de producenten en leveranciers
voordoet.’

(Advertentie)
aluminium carports
serredak
dubbele carport
metalen carport
deurluifel
rokersoverkapping
overkapping auto
terras overkapping
veranda afdak
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BEURSSPECIAL
Nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers

‘Veiligheid niet aanpakken met
botte bijl maar bij de wortel’
Schilders, gevelwerkers, installateurs, zzp’ers en particulieren: allemaal
maken ze gebruik van de rolsteiger voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Maar de veiligheid laat daarbij nog wel eens te wensen over. Bij de totstandkoming van het A-blad Rolsteigers werden daarom afspraken gemaakt over een veiligere manier om een rolsteiger op
te bouwen. Tijdens het opbouwen van een rolsteiger mag het platform
nu pas worden betreden nadat deze rondom beveiligd is met heupleuningen. Die nieuwe, veiligere opbouw is door fabrikanten ‘vertaald’ naar
hun rolsteigers. De Internationale Bouwbeurs 2013 is het podium waarop die oplossingen worden gepresenteerd. Vooraf sprak BouwTotaal tijdens een forumdiscussie met de
fabrikanten en leveranciers van rolsteigers over veiligheid en de achtergronden van de nieuwe veiligere opbouw.
Tekst: Martin Franke, Beta Public Relations BV

Eind 2012 werden de resultaten gepresenteerd van de controleacties die door Inspectie SWZ werden gehouden. Bij de inspecties
werd uiteraard ook gekeken naar het rolsteigergebruik. Wat waren de belangrijkste
resultaten op dat gebied? Leo de Jong van
Inspectie SZW: ‘In vijf van de zes gevallen
waarin op hoogte wordt gewerkt, is er iets
niet in orde. De helft daarvan heeft te maken met rolsteigers. Daarbij is gekeken naar
alles wat mogelijk fout zou kunnen zijn:
van niet gestabiliseerde rolsteigers tot rolsteigers waar een deel van de onderdelen

er nog naast ligt
– alles komt voor.
Dat maakt duidelijk dat er te weinig
Sepp Vedral: ‘De veelzijdigheid in de toepassing van rolsteigers vraagt om extra aandacht
voor veiligheid.’

overtuiging is bij mensen om echt met hun
veiligheid bezig te zijn. Voor ons is dat reden om ook komend jaar weer te gaan con-

troleren. De branche zal zich daarbij ook
moeten afvragen hoe het gedrag van mensen kan worden aangepast.’
Daarmee is een probleem aangesneden
dat vaak gerelateerd is aan het werken op
hoogte: er wordt veel voorlichting gegeven, maar in de praktijk wordt er niet altijd wat mee gedaan. En het controleren
van het verkeerde gedrag blijkt vaak moeilijk. Is daar een verklaring voor? Henk Dirks
van Dirks Klimmaterialen: ‘Wie veilig wil
werken, zal in zekere zin zijn levensstijl moeten aanpassen. Veiligheid is nu nog een ondergeschoven kindje. En dat is
eigenaardig als je bedenkt dat iedereen
een rolsteiger kan
kopen en gebruiken. Men leert echter nergens hoe je
die rolsteiger moet
gebruiken. En toch
is er niet veel voor
nodig: met een korte toolboxmeeting is
de gebruiker binnen
10 minuten op de hoogte.’ Adri van Antwerpen
van Custers vult aan: ‘Leveranciers en producenten van rolsteigers
doen er van alles aan om het veilig werken
te stimuleren. QR-codes op het steigermateriaal, handleidingen die bij de rolsteiger
zitten: het probleem is dat ze niet worden
gelezen. Veel mensen die een rolsteiger kopen of huren, gaan daar direct mee aan de

Veelgemaakte
rolsteigerfouten
Bij het werken met rolsteigers kan er
veel fout gaan. Belangrijke fouten die
veel worden gemaakt, zijn:
1. Horizontaal- en diagonaalschoren
ontbreken of zijn niet op de juiste
plaats aangebracht.
2. Het leuningwerk is niet aanwezig/
aangebracht.
3. De rolsteiger is niet op de rem gezet.
4. Er wordt geen stabilisator gebruikt.
5. De rolsteigervloer is niet dichtgelegd.
6. Er zijn te weinig vloeren.
7. Kantplanken ontbreken .
Deze en andere fouten kunnen worden voorkomen door gebruik te maken
van de checklist ‘Veilig werken met de
rolsteiger’ die door de VSB wordt uitgegeven.
De flyer is te downloaden van de website www.vsb-online.nl.

slag. De handleiding wordt er pas bijgepakt
als er onderdelen overblijven. En dan is het
nog maar de vraag of de handleiding inderdaad bekeken wordt.’

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 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 de nieuwe opbouwmethode voor rolsteigers waren Sepp Vedral van Skyworks (Berkel en Rodenrijs), Leo de Jong van Inspectie SZW
(Den Haag), Henry Dijksma van Altrex (Zwolle), Henk Dirks van Dirks Klimmaterialen (Helmond), Jan Ockhuizen van Layher (Raamsdonkveer) en Adri van Antwerpen van Custers
Hydraulica (Venray).
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BEURSSPECIAL
Ongewenst gedrag

De veelzijdige toepassingsmogelijkheden
van de rolsteiger maken het volgens Sepp
Vedral van Skyworks niet eenvoudiger: ‘De mogelijkheden zijn zo uiteenlopend
dat je met de rolsteigeronderdelen altijd
wel iets kunt opzetten, waarmee je op
hoogte kunt werken. Maar daarmee is de veiligheid niet altijd
gediend. Je zult
dan ook op de
bouwplaats aandacht aan veiligLeo de Jong: ‘Gebruiker overziet niet altijd de consequenties van fout gedrag.’

heid en het veilig gebruiken van rolsteigers
moeten blijven geven. En in sommige gevallen is het verstandiger om niet met een
rolsteiger maar met een ander arbeidsmiddel een klus te doen.’ Henry Dijksma van
Altrex merkt wel verschillen tussen typen
gebruikers: ‘Opmerkelijk genoeg gaat de
professional over het algemeen nonchalanter te werk dan de consument die slechts
heel af en toe met een rolsteiger werkt.
Maar wie spreekt die professional aan op
ongewenst gedrag? Inspectie SZW kan niet
overal tegelijk zijn en de werkgever beseft
niet altijd wat zijn verantwoordelijkheid
is.’ Het gedrag van de professional is volgens Jan Ockhuizen te verklaren: ‘Een rolsteiger wordt relatief kort gebruikt. Als je
drie uur op een rolsteiger moet werken,
ben je geneigd om te besparen op het helemaal goed in elkaar zetten. Je kunt je dan
wel voorstellen, dat het daar mis kan gaan.’
Daar is Henk Dirks het niet mee eens: ‘Of je
de rolsteiger goed of fout opbouwt: je bent
er even lang mee bezig. Dat kan dus nooit
een excuus zijn. Ik denk dat het belangrijk
is dat er al tijdens de opleidingen aandacht
komt voor dit soort veiligheidsaspecten. Op
die manier groeit onze nieuwe generatie
werknemers en collega’s op met veiligheid
tussen de oren.’

Bewustwording

Toch heeft de branche de afgelopen jaren
veel tijd en aandacht gegeven aan het veilig werken met de rolsteiger. De VSB introduceerde een speciale flyer, er werden toolboxmeetings georganiseerd en samen met
andere brancheorganisaties wordt het land
doorgetrokken met een mobiele demonstratieopstelling. Hebben al die activiteiten
dan geen zin gehad? Leo de Jong: ‘Ik merk
dat we vaak zoeken naar rationele aspecten om mensen te overtuigen om het anders te doen. En dat is ook goed en nuttig.
De praktijk leert dat de gebruiker van de
rolsteiger lang niet altijd overziet wat de
consequenties zijn als hij iets fout doet.’ En
ook als iemand enthousiast raakt
van veiligheid is dat nog
geen garantie voor succes. Henk Dirks: ‘Neem
een leerling die net
van school komt en
die daar geleerd
heeft hoe de rolsteiger moet worden opgebouwd.
Als hij dat zijn
collega vertelt die
het al dertig jaar
op een andere manier doet, dan heeft
Henry Dijksma: ‘Nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers
gaat met name over veiligheid voor
gebruiker bij betreden van platform.’

zo’n jongen het zwaar op de bouwplaats.
Wat je in vier jaar op school leert, ben je
in drie weken op de bouw weer vergeten.
En ook op die bouwplaats geldt: als
je vandaag een toolboxmeeting organiseert, is men
het morgen vergeten. Je
zou één iemand op de
bouwplaats verantwoordelijk moeten
maken voor rolsteigers en die persoon moet aanspreken of beboeten als
er niet veilig wordt
gewerkt. Ik denk
dat het veiligheidsniveau de dag erop al
veel hoger is.’
Bij die bewustwording
op de bouwplaats is een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd. Hij is per slot van
rekening ook degene die de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van zijn
werknemers. Maar hoe kan die werkgever op een goede en effectieve manier worden bereikt? Henk Dirks: ‘Ik denk dat veel
werkgevers goed zijn te bereiken. De VCA is
daar bijvoorbeeld een uitstekende ingang
voor. Het gaat alleen om meer dan controle. Het begint allemaal met een goede opleiding.’ VCA is geen wettelijke verplichting en de Inspectie SZW controleert niet
of bedrijven VCA gecertificeerd zijn. Leo de
Jong: ‘Vanuit de Arbowet moet de werkgever de werknemer voorlichten over de risico’s, instructies geven hoe en welke maatregelen moeten worden getroffen en daar
toezicht op houden. Het aantal ongevallen
wordt weliswaar minder, maar er blijft nog
veel ruimte voor verbetering. Dat
betekent dat wij ook meer
gaan kijken naar de veiligheidscultuur binnen
bedrijven. Wij willen de bedrijven en
mensen die vorig
jaar fout zaten,
nu over de streep
trekken om het
beter te doen. En
daarbij worden
strengere en hogere boetes niet
gemeden. Maar uitHenk Dirks: ‘Alhoewel iedereen een rolsteiger kan kopen
en gebruiken, is veiligheid nog ondergeschoven kindje.’

eindelijk moet het toch door de mensen op
locatie - werkgever en werknemers - worden gedaan.’

Nieuwe, veiligere opbouw rolsteigers

In oktober 2012 werd het nieuwe A-blad
Rolsteigers gepresenteerd. Hierin zijn de
afspraken vastgelegd over het werken met
rolsteigers: werkvoorbereiding, opbouw,
gebruiksfase, montage, opslag en
onderhoud. De afspraken gaan
onder meer over latere aanpassing van rolsteigers
en inzet van de gebruiker als bouwer en
zijn bevoegdheden
daarbij. Ook wordt
aangegeven welke
minimale kennis
en kunde vereist
zijn om de rolsteiger op verantwoorde wijze op te
bouwen en te demonteren. In het A-blad
is een inspanningsverplichting tot een veiligere
opbouw van rolsteigers opgenomen. Doel is het werken op rolsteigers nóg veiliger te maken. Fabrikanten van rolsteigers hebben de afgelopen

Maak kennis met de nieuwe opbouwmethode
De Internationale Bouwbeurs 2013 is het podium waar de nieuwe opbouw van rolsteigers wordt gepresenteerd. Wie kennis wil maken met de nieuwe methode doet er dan
ook goed aan om de beurs te bezoeken. Een uitstekend startpunt is de VSB-stand in
hal 4 (hal 04BV, standnummer C077). Van daaruit kunt u ook langs bij de dagelijkse demonstraties die door verschillende rolsteigerfabrikanten worden verzorgd. Meer informatie hierover kan worden verkregen op de VSB-stand.

periode gebruikt om hier invulling aan te
geven.
De Internationale Bouwbeurs 2013 is het
moment waarop de oplossingen
van verschillende fabrikanten worden gepresenteerd. Over deze ontwikkeling vertelt
Henry Dijksma: ‘De
ontwikkeling is ingegeven door de
afspraak van de
branche met Inspectie SZW om
het veiligheidsniveau van rolsteigers op een hoger
niveau te brengen.
Jan Ockhuizen: ‘Relatief korte gebruikstijd van rolsteiger
nodigt uit om rolsteiger snel op te
bouwen.’

Waar het om gaat, is dat de gebruiker bij
het betreden van het platform rondom beveiligd wordt met heupleuningen.
Hoe die beveiliging wordt bereikt, is aan de fabrikanten overgelaten.’ Sepp
Vedral: ‘De Bouwbeurs
wordt daarbij het podium waar de fabrikantspecifieke oplossingen voor het
eerst worden getoond en gedemonstreerd. Dat is ook
het moment waarop het nieuwe informatiemateriaal van
fabrikanten wordt gepresenteerd.’ De nieuwe
oplossingen moeten draagvlak krijgen in de markt. Er zal
dan ook een overgangsperiode komen naar de ‘nieuwe stand van de techniek’ met een veiligere opbouw. Tevens zal
een aanpassing van het A-blad
Rolsteigers moeten volgen.
Henk Dirks vult aan:
‘Het is goed om nu
eerst de nieuwe opbouwmethode
voor rolsteigers
uit te dragen en
bedrijven de tijd
te geven om zich
deze methode eigen te maken. Fabrikanten hebben
hun ontwikkelinAdri van Antwerpen: ‘Handleiding bij rolsteiger wordt te
weinig gelezen. Dat werkt onveilige
situaties in de hand.’

gen gedaan en het is nu tijd om mensen op
te leiden en bedrijven de tijd te geven deze nieuwe methode toe te passen. Vervolgens wordt daar weer op geïnspecteerd en
waar nodig beboet.’ Jan Ockhuizen plaatst
ook een kanttekening bij de nieuwe ontwikkeling: ‘Als fabrikanten worden wij gedwongen om steeds veiliger producten op
de markt te brengen. Het is echter de vraag

in hoeverre de gebruiker daar ook veiliger
mee gaat werken. Je ziet het nu al vaak fout
gaan. Waarom zou je het dan nog ingewikkelder maken?’ Leo de Jong: ‘Veiligheid betekent niet automatisch dat het ook moeilijker
wordt. Natuurlijk zou het
ideaal zijn wanneer er
een rolsteiger zou zijn
die alleen maar veilig te gebruiken is.
Die bestaat echter
niet en dus moet
je als gebruiker
voortdurend blijven nadenken of je
de juiste veiligheidsmaatregelen hebt getroffen. Daar dragen
wij vanuit onze rol als
toezichthouder als Inspectie SZW ook ons steentje aan
bij. Door gerichte controles proberen we alle bedrijven bij de les te krijgen en
te houden. Op brancheniveau werken we
graag met de VSB en andere partners samen om de naleving van de wet te vergroten. Gecombineerd met de inspanningen
van fabrikanten kan het alleen maar veiliger worden.’

Rol verhuurbedrijven

De veiligere opbouw van rolsteigers is met
name een onderwerp dat bij fabrikanten in
het brandpunt van de belangstelling heeft
gestaan. Zij hebben oplossingen ontwikkeld en staan nu op het punt om die breed
te presenteren en introduceren. Wat is de
rol van verhuurbedrijven hier nog bij? Henry Dijksma: ‘De verhuurder biedt een complete oplossing aan en de klant moet er in
principe zelf voor zorgen dat hij die -samen met de bijbehorende instructie - meeneemt. De vraag is alleen wat die klant er
vervolgens mee doet. Daar is weinig zicht
op.’ Henk Dirks: ‘Bij grote verhuurders is dat
lang niet altijd het geval. Het komt zeer regelmatig voor dat de klant bewust en met
een gerust hart een deel van de onderdelen achterlaat. En feitelijk kan die verhuurder daar ook niet veel mee, want hij
weet niet of het om een rolsteiger of een uitbreiding
daarop gaat.’ Adri van
Antwerpen: ‘De verhuurder zal alles meegeven waar de klant
om vraagt. De klant
mag echter ook onderdelen bij de verhuurder achterlaten. De verhuurder
zal de klant daar
echter wel voor moeten laten tekenen.’
Henry Dijksma: ‘Je
merkt ook daar dat gedrag moeilijk te beïnvloeden is. Maar als wij er allemaal
geen aandacht meer aan besteden,
dan valt alles weg. Ik denk dan ook dat wij
- fabrikanten én verhuurders - veiligheid
moeten blijven benadrukken en promoten.’

Thema Veilig werken op hoogte
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VSB Forumdiscussie

Scholing en opleiding vereisen
Scholing en opleiding staan in de bouw en industrie volop in de belangstelling. Dat geldt zeker voor die beroepen die direct of indirect gerelateerd 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 praktijk gesteld? Is de scholing van voldoende hoog niveau of is er ruimte
voor verbetering? En waar moet rekening mee worden gehouden wanneer een opleiding wordt gekozen? Deze en andere vragen werden beantwoord 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 gedacht aan de opleiding van monteurs die
steigers, hefsteigers, liften of hangbruginstallaties 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 montage van stalen steigers
gaat, veel onduidelijkheid is over de waarde
van certificaten, pasjes, en dergelijke.
De VSB zet zich op
alle mogelijke manieren in om hier
zoveel mogelijk duidelijkheid te geven.
Op welke wijze zijn
de deelnemers aan
de forumdiscussie beMarcel Koerts: ‘Goed opgeleid
personeel zorgt voor meer veiligheid en efficiency.’

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

roepsspecifieke opleiding en deskundigheid. Je zou zeggen dat daarmee veel getraind en opgeleid moet worden. Maar het
begrip deskundigheid is rekbaar. In sommige gevallen ben je deskundig na het doorlopen van een checklist terwijl in andere
situaties de deskundigheid pas wordt verkregen na het volgen van een meerjarige
opleiding. Zelf hebben wij als Layher eendaagse cursussen ontwikkeld voor Layher
Allround, Blitz en evenementbouw. Een
rolsteigerinstructie gebeurt op
klantverzoek door onze buitendienst, dikwijls op locatie. Op deze manieren
proberen we tegemoet te komen aan
vragen uit de markt.’

Opleiding op
maat

Opleiding en scholing zijn niet voor
ieder arbeidsmiddel
hetzelfde. Dat merkt
ook Koen Geuens van
Alimak Hek: ‘Bij onze hefsteigers is de gebruiker tegelijkertijd de bediener. Dat kan
alleen als die daarvoor getraind is. Die
training bestaat uit een bedieningsinstructie en het doorlopen van de belangrijkste
controlepunten.’ Marcel Koerts van Opleidingsbedrijf 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 arbeidsmiddel wordt anders of meer of min-

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 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 scholing en
opleiding waren Marcel Koerts van Opleidingsbedrijf VSB
(Rotterdam), Matthijs Pitlo van Yelloo (Zwolle), Koen Geuens van Alimak Hek (Middelbeers), Jan Ockhuizen van Layher (Raamsdonkveer), Hans Aarse van IPAF (‘s Gravendeel)
en Arnoud Gerritsen van Mol Verhuur (Dordrecht).

der intensief gebruikt. Neem
alleen de steiger: er zijn
maar liefst 34 verschillende beroepsgroepen die de steiger gebruiken. Daar komt
nog eens bij dat opleiden en trainen
twee begrippen zijn
die vaak door elkaar
worden gehaald. Er
is een behoorlijk verschil: opleiden leidt
tot een diploma; traiKoen Geuens: ‘Zwaar werk op
hoogte is alleen te doen als je goed
getraind bent.’

nen tot een certificaat. Daartussen bevindt
zich echter een groot grijs gebied.’
Arnoud Gerritsen van Mol Verhuur: ‘De gebruiker van een bouwlift brengt alleen goederen op en neer en mag in principe niets
anders doen dan dat. Eventuele wijzigingen aan de bouwlift moeten door een opgeleide monteur worden doorgevoerd. Momenteel wordt hard gewerkt aan het
definiëren van de eindtermen
voor een opleiding die door
Opleidingsbedrijf VSB zal
worden verzorgd. Delen van de kennis die
aan monteurs wordt
overgedragen,
wordt ook behandeld in trainingen
van gebruikers; een
goede mogelijkheid
om een beter bewustzijn van veiligheid bij te brengen.’
Hans Aarse van IPAF,
Arnoud Gerritsen: ‘Wie ’s avonds
weer gezond thuis wil komen, móet
overdag veilig werken. Dat vergt training en
opleiding.’

gespecialiseerd in opleidingen voor hoogwerkers, verklaart de manier waarop cur-

sussen voor hoogwerkers
worden ingevuld: ‘Bij een
hoogwerker is de gebruiker ook vaak de
bediener. Daar zijn
verschillende cursussen voor. Waar
wij steeds vaker
onze aandacht op
richten is het management. Wij willen ook de leidinggevenden bewust
maken van hun rol als
het om het veilig werken
met en bedienen van hoogwerkers gaat. Daar hebben we
een speciale cursus voor ontwikkeld.
Tijdens deze cursus wordt onder meer antwoord gegeven op vragen zoals ‘is het juiste arbeidsmiddel gekozen?’ en ‘is de keuze
van de machine terecht?’’

Betrokken en bewust

Scholing en opleiding hebben alles te maken met veiligheid; een onderwerp waar
de branche van nature nadrukkelijk bij betrokken is en bewustzijn van alle betrokken
partijen vergt. In hoeverre zijn de deelnemers aan de forumdiscussie
betrokken bij scholing en de
keuze daarvoor? Marcel
Koerts: ‘Als Opleidingsbedrijf VSB zijn wij
onlosmakelijk verbonden met de opleidingen (1e) Monteur Steigerbouw
en de leerbedrijven
die daarbij betrokken zijn. De keuze voor zo’n opleiding wordt door de
werknemer of het bedrijf zelf gemaakt. Wat
ons betreft kan dat niet
breed genoeg zijn: steigerbouw
is een specialisme en een kleine aannemer zou er goed aan doen, wanneer hij één
van zijn metselaars aanmeldt voor een cursus waarmee minimaal een steigerpas met
persoonscertificering wordt behaald. Die situatie doet zich alleen niet vaak voor.’

Thema Veilig werken op hoogte
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betrokkenheid en bewustzijn
Hij vervolgt: ‘Opleidingsbedrijf VSB heeft
natuurlijk wel alles te maken met de nieuwe scholingsstructuur die vanaf 1 juli 2013
geldt. Doel daarvan is om te komen tot een
omgeving waarin wordt gewerkt met gekwalificeerd personeel. Als het om steigerbouw gaat, kan dat gekwalificeerde personeel uitstekend via ons
worden verzorgd. En tot op
zekere hoogte kunnen wij
voor andere ‘takken van
sport’ de trainingen
en cursussen verzorgen. Zo zijn we inmiddels betrokken
bij de ontwikkeling
van nieuwe cursussen voor de secties
betonbekisting- en
hoogwerkbedrijven
van de VSB en wordt
nadrukkelijk ook de
Matthijs Pitlo: ‘Helaas sneuvelen opleidingen vaak in de bezuinigingsrace binnen bedrijven.’

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 gereguleerd wordt voor de steigerbouw, wordt dit
al geruime tijd toegepast voor hangbruginstallaties. Matthijs Pitlo: ‘Voor hangbruginstallaties geeft STE trainingen en instructies die veelal worden afgerond met
persoonscertificering. Het examen wordt
afgenomen door een onafhankelijk examen bureau wat onder toezicht staat van
D.N.V.’ Daarnaast geeft Matthijs Pitlo zelf
al meer dan 25 jaar hangbrug- en rolsteigerpresentaties op locatie. ‘De presentatie
kan bestaan uit een theorie- met een praktijkgedeelte. Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname. De mogelijkheid 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 gebied.’
Dat grijze gebied zou zich ook kunnen voordoen tussen leveranciers en verhuurders
van arbeidsmiddelen. Is er inderdaad
een verschil in de opleiding en
scholing die door deze groepen worden verzorgd?
Koen Geuens: ‘Als verhuurbedrijf moet je
aantoonbaar kunnen maken dat je
instructies hebt gegeven. Bij hefsteigers is de bediener
tegelijkertijd de gebruiker. Deze moet
dan ook instructies
hebben gekregen en
hiervoor hebben geteJan Ockhuizen: ‘Wettelijk vereiste deskundigheid rekbaar begrip.’

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 gekregen. Dat is echter veelal niet voldoende.
Je zult een kwalitatief goede cursus moeten geven. Daar is onze managementtraining ook voor bedoeld: managers ervan be-

wust maken dat scholing belangrijk is. Als
IPAF bieden wij daarbij als voordeel dat onze cursussen overal hetzelfde zijn en wereldwijd worden geaccepteerd. In Amerika zijn we nu zelfs al bezig met e-learning.
De theorie wordt daarbij via internet bijgebracht maar tijdens de examendag
wordt zowel de praktijk als de
theorie ‘live’ getoetst.’

Vrijwillig of verplicht?

Van levensbelang
of noodzakelijk
kwaad? Die vraag
blijft toch vaak
hangen als het om
scholing gaat. Het
feit dat het management daar tijdens trainingen op
moet worden gewezen,
is al veelzeggend. Blijft
er rondom scholing en opleiding niet te vaak een zweem
van vrijwilligheid hangen? ‘Dat denk ik
niet’, aldus Koen Geuens. ‘Als er in de dagelijkse praktijk iets misgaat, dan loop
je als werkgever het risico dat
de jurist op de stoep staat
om te vragen of de trainingen wel goed verzorgd waren. Dat betekent ook dat je
vóóraf goed moet
nadenken over
competenties en
eindtermen van opleidingen. Als die
goed zijn en het examen is daarvan afgeleid, dan kun je ervan
uitgaan dat de opleiding
Hans Aarse: ‘Management bewust
maken van verantwoordelijkheid voor goede
opleiding.’

goed is. Dat staat los van de vraag hoe die
opleiding heeft plaatsgevonden.’ Ook Hans
Aarse kan zich niet vinden in vrijwilligheid: ‘Cursussen zijn een verplichting voor
iedereen die zijn mensen veilig wil laten
werken. Het gaat niet om cursusinkomsten
maar om de veiligheid van mensen: gebruikers, bedieners en monteurs.’
Zijn opleiden en examineren daarmee
gescheiden trajecten of onlosmakelijk met elkaar verbonden?
Marcel Koerts: ‘Het komt
vaak voor dat beide activiteiten worden gecombineerd. Dat is te
vergelijken met een
slager die zijn eigen vlees keurt: we
moeten dat zoveel
mogelijk uitbannen; de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid zijn daarmee
in het geding. Vergeet
niet dat de monteur van
een steiger de verantwoordelijkheid draagt voor de 34 beroepsgroepen die op zijn steiger gaan
werken. Daar kan je niet losbollig mee opgaan. Examineren moet daarom absoluut
onafhankelijk zijn en blijven.’ Koen Geuens:
‘Je kunt het vergelijken met autorijles: je
leert het van een instructeur en wordt vervolgens getest door een examinator.’

Branche wijst de weg

Voor bouwliften is het volgens Arnoud Gerritsen minder goed geregeld. ‘Vanuit de

VSB zijn we dat nu beter aan het structuren. Er worden eindtermen gedefinieerd
en een examenstructuur vastgelegd. Vanuit de markt is daar veel vraag naar. Waar
we bij de ontwikkeling van de cursus tegenaanlopen, is het ontbreken van standaardisatie bij liften. Dat betekent dat de
eindtermen voor de opleiding zoveel mogelijk machine-onafhankelijk zijn samengesteld. Daarnaast is er vraag naar praktische
hands-on informatie. Vroeger plaatsten onze monteurs de bouwlift en gaven vervolgens 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 goede. De leverancier weet zich op deze manier ook verzekerd van gebruikers die zorgvuldiger met zijn materiaal omgaan. Dat is
voor beide partijen gunstig.’
Koen Geuens: ‘Met de komst van dergelijke
opleidingen bewijst de branche dat zij uitstekend in staat is om opleidingen vorm en
inhoud te geven. De VSB is geen commerciële partij en heeft dan ook geen financieel voordeel bij cursussen. Sterker nog: als
branche wil je ten koste van alles negatieve publiciteit voorkomen.
Er is de branche dan ook alles aan gelegen om hoogwaardige trainingen
en cursussen te ontwikkelen. Bovendien
gaan de faalkosten
met goed getraind
personeel naar beneden. Daar profiteren 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 toolboxmeetings, richtlijnen, een roadshow - allemaal
initiatieven om het kennisniveau van monteurs, gebruikers en bedieners te verhogen.
Dezelfde drijfveer geldt ook voor de nieuwe
scholingsstructuur voor steigerbouw. Marcel Koerts hierover: ‘In de nieuwe structuur
zijn de bevoegdheden beter gedefinieerd
en wordt het huidige passensysteem vervangen door een systeem met persoonscertificering. Daarmee worden ook de huidige
cursussen wat verzwaard en wordt er nadrukkelijker gekeken naar de opleiding van
buitenlandse werknemers.’
‘Als Opleidingsbedrijf VSB richtte de aandacht zich vanaf de oprichting primair op
steigers. De steiger neemt nog steeds een
prominente plaats in, maar er zijn meer arbeidsmiddelen 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.’

Erkenning van
specialisme
Tijdens de Bouwbeurs 2013 kondigde
de VSB een nieuwe scholingsstructuur aan. Met het initiatief moet
meer duidelijkheid voor alle partijen 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 steigermontagebedrijven, voor wie de keuze voor een
opleider wordt vergemakkelijkt. Dat
inzicht en die helderheid draagt bij
aan verdere verbetering van de vakbekwaamheid 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 disciplines steigerbouwer A en B worden, zonodig met bijscholing, geüpgraded naar Monteur en 1e Monteur.
De nieuwe scholingsstructuur is
van toepassing op iedereen die steigers monteert en wordt geborgd in
de Richtlijn Steigers. De structuur
is sinds de presentatie tijdens de
Bouwbeurs van kracht en geldt uiterlijk 1 januari 2017 voor iedereen.
Binnen de scholingsstructuur kan
een door de overheid en de branche erkend diploma op MBO-niveau
worden behaald of een door de
branche erkend branchecertificaat
onder persoonscertificering. Om
dit te behalen biedt Opleidingsbedrijf VSB leer/werktrajecten aan.
Daarnaast kunnen theoretische en
praktische trainingen en cursussen
worden gevolgd die worden afgesloten met een gecertificeerd examen.
Daarnaast biedt de nieuwe scholingsstructuur een traject waarmee
verworven competenties kunnen
worden erkend (EVC). Tijdens dit
traject worden de opgedane kennis, vaardigheden en ervaring
(vakbekwaamheid) aangetoond en
formeel vastgelegd in een portfolio, waarmee de vakbekwaamheid
kan worden beoordeeld en erkend.
Met de EVC kunnen monteurs steigerbouw worden gekwalificeerd en
kunnen eventueel ontbrekende vakbekwaamheden worden vastgesteld
en gekoppeld aan een scholingsadvies. Voor de overgangsperiode van
2013 tot 1 januari 2017 is speciaal een
versnelde EVC-procedure ontwikkeld, waarmee monteurs over de
branche-erkende certificaten kunnen beschikken.
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FORUMDISCUSSIE
Forumdiscussie Draagbaar Klimmaterieel

Aandacht voor veiligheid en
Werken op hoogte is voor velen de gewoonste zaak van de wereld.
Bij meer dan driekwart van de Nederlandse bedrijven wordt wel
eens op hoogte arbeid verricht. Draagbaar klimmaterieel, zoals
ladders en trappen, komt daarbij in beeld bij onder meer bouwbedrijven, dak- en rietdekkers, schilders en voegers. Na het bouwproces gaat het gebruik gewoon door; bijvoorbeeld voor dakinspecties, kleine onderhoudswerkzaamheden of voegwerk. Om nog
maar te zwijgen van de vele industriële toepassingen. Waar veilig werken op hoogte een gewone zaak is, blijkt het veilig werken
op hoogte meer te vereisen. Daarvoor is immers veilig materieel
noodzakelijk. Dat geldt ook voor de ladder en trap die uit oogpunt
van kwaliteit en veiligheid regelmatig moeten worden geïnspecteerd. Maar wordt die inspectie wel goed uitgevoerd? Tijd voor
een forumdiscussie over dit onderwerp.
Als het over draagbaar klimmaterieel
gaat, bedoelen we eigenlijk ladders en
trappen. Dat is ook de formele betekenis die de het Warenwetbesluit Draagbaar Klimmaterieel hieraan geeft. Met
name in internationaal verband bestaat er nog wel eens discussie over
opstapjes. Dit onderscheid wordt ech-

Jürgen Ferket: ‘Veel
personen hebben de
pretentie te kunnen
inspecteren; voor
keuren heb je echter onafhankelijk
aantoonbare vakbekwaamheid nodig.’

ter niet door de Warenwet gemaakt.
Veel over ladders en trappen is te vinden in het A-blad Ladders en trappen dat door Arbouw wordt uitgegeven. Maar er is meer dan het A-blad
dat bij het gebruik van ladders en trappen komt kijken. De eisen bijvoorbeeld
die aan draagbaar klimmaterieel worden gesteld. Hoe zit dat precies? Jür-

VSB-Forumdiscussie

gen Ferket van Scaffolding Training
Europe: ‘Er zijn een wet en een Europese norm van toepassing: de Warenwet
en de EN131. De Warenwet geldt alleen
voor Nederland en richt zich met name op de eisen waar de productie van
draagbaar klimmaterieel die in Nederland wordt verkocht, moet voldoen.’
Daarnaast is er de NEN-2484;
een productnorm waarin
beschreven is waar het
draagbaar klimmaterieel aan moet voldoen
om geschikt te zijn
voor professioneel
gebruik. Deze norm is
weliswaar komen te
vervallen, maar geeft
nog steeds de laatste
stand der techniek aan.
Over het gebruik zegt de
norm niet veel meer dan de
Warenwet. Het verschil zit ‘m met
name in de extra (zwaardere) duurzaamheidstesten waar de trap of ladder aan moet voldoen. Henk Dirks van
Dirks Klimmaterialen vult aan: ‘Naast
het Besluit Draagbaar Klimmaterieel
van de Warenwet en de NEN2484 voor
de professionele markt, is op Europees
niveau de EN131 voor ladders en trap-

De VSB-Forumdiscussie is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) en 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 draagbaar klimmaterieel
waren Jürgen Ferket en Mathijs Pitlo van Scaffolding Training Europe (Barendrecht), Jan Olyslager en Gerrit Jan Middelbosch van Muehlhan, Henry Dijksma
van Altrex (Zwolle), Henk Dirks van Dirks Klimmaterialen (Helmond), Sepp Vedral van Skyworks (Berkel en Rodenrijs) en Hans van der Ploeg van ASC Group
(Etten-Leur).

pen ontwikkeld. Het veiligheidsniveau
dat de EN131 voorschrijft, is lager dan
de Warenwet eist. Daarom heeft Nederland deze norm geweigerd. De NEN
2484 (voluit: Draagbaar klimmateri-

Mathijs Pitlo: ‘Wil je
een goede inspecteur zijn, moet je
ook goede opleiding volgen.’

eel - Ladders en trappen
- Termen, definities, eisen,
beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud) is op haar beurt
weer strenger dan de Warenwet. Een
goed voorbeeld daarvan zijn de torsieen duurtesten die in de NEN 2484 zijn
opgenomen. Alle aanvullende eisen,
waaronder die ten aanzien van het gebruik, zijn verder vastgelegd in de notitie Veilig werken op hoogte. Hieraan
heeft ook de VSB een belangrijke bijdrage geleverd.’

Aanbod en gebruik

Met eisen die vanuit verschillende normen en een wet worden gesteld, is de
kans op onduidelijkheid aanwezig. Het
is dan ook de vraag of al het draag-

Jan Olyslager: ‘Steiger wordt bij onderhoudswerkzaamheden uit
kostenoverweging
deels uit de begroting gestreept ten
gunste van ladder.’

baar klimmaterieel op de Nederlandse markt wel voldoet. Sepp Vedral van
Skyworks: ‘Als je een rondje langs het
veld zou maken, is de conclusie dat het
in de professionele markt best meevalt, maar dat er via import wel materiaal op de markt wordt gebracht dat
niet altijd aan de Warenwet voldoet.’
‘Dat wordt mede veroorzaakt door internetaanbieders’, vult Henk Dirks aan.
‘De ladders en trappen die zo worden
aangeboden, zijn niet altijd aan de Nederlandse eisen getoetst en voldoen
hier dan ook vaak niet aan.’
Naast de wisselende kwaliteit van
het aanbod, worden onveilige situaties ook veroorzaakt door verkeerd gebruik van de ladder en trap. Hoe kan
dat zoveel mogelijk worden voorkomen? Henk Dirks: ‘De sticker die op elke ladder of trap hoort te zitten en
waarop kort het gebruik wordt toegelicht, wordt -net als de gebruiksaanwijzing- vaak niet gelezen en/of nageleefd.’ ‘Die sticker is echter nog geen
garantie dat het draagbaar klimmaterieel ook daadwerkelijk aan de Warenwet voldoet’, aldus Henry Dijksma.
‘Er verschijnen regelmatig ladders en

trappen op de markt die wel een sticker hebben, maar niet aan de wettelijke eisen voldoen.’ Henk Dirks: ‘En soms
krijg je ook goedgekeurde ladders die
uiteindelijk helemaal niet aan de eisen blijken te voldoen. Honderd procent zekerheid heb
je pas als je de ladder of
trap echt laat testen
door een onafhankelijk testinstituut. Die
mogelijkheid is ooit
gepresenteerd als Komo-KlimKeur maar
dat initiatief is nooit
echt goed van de grond
gekomen.’
De wisselende kwaliteitsbeleving zien we ook terug bij
het gebruik van ladders en trappen
in de steigerbouw. Gerrit-Jan Middelbosch van Muehlhan: ‘Wij voeren ook
nog wel ’s een discussie. Die gaat dan
meestal over het verkeerde gebruik
van de ladder. Die zien we bijvoorbeeld
worden toegepast als loopplank of erger nog als tralieligger waar vervolgens een hangconstructies aankomt.
Voor wat de kwaliteit betreft: wij kopen ons draagbaar klimmaterieel in bij
een gerenommeerd leverancier van de
VSB en voeren zelf regelmatig inspectie op scheuren, haaksheid, en dergelijke uit.’

Verstand gebruiken

Wie veilig op hoogte op
ladders en trappen wil
werken, zal zich aan
een aantal spelregels
moeten houden. Deze zijn vastgelegd in
de notitie Veilig werken op hoogte. Centraal hierin staat een
stroomschema (zie kader 1) dat ook in het Ablad Ladders en Trappen is
opgenomen. Uitgangspunt is
het gebruik van een veiliger arbeidsmiddel dan een ladder of trap. Als uit
de RI&E blijkt dat een veiliger arbeidsmiddel op bezwaren stuit, moet worden getoetst of de ladder of trap wel
mag. Wie de vragen in het stroomschema doorloopt, weet aan het eind
of en hoe er op een ladder of trap mag
worden gewerkt.
Een praktisch hulpmiddel? Matthijs
Pitlo van Scaffolding Training Europe:
‘Voor veel werkgevers, en werkvoorbereiders waar het stroomschema in
principe voor is bedoeld, is het doorlopen een té grote toer. Er wordt dan al
snel teruggegrepen op het oude, vertrouwde arbeidsmiddel.’ Jan Olyslager
van Muehlhan ervaart daar de gevol-

Henry Dijksma: ‘Laat
je niet op pad sturen
met slecht of ongekeurd klimmaterieel.’
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inspectie ladders en trappen
Tips voor veilig gebruik

1. Houd de ladder/trap zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals verf, modder, sneeuw en olie.
2. Plaats de ladder/trap nooit op tafels, kisten, kratten of een ander onstabiel stavlak.
3. Plaats de ladder/trap zodanig dat de afstand van de voet van de ladder/trap tot de muur ongeveer gelijk is aan een
kwart van de lengte van de ladder/trap (dat is een hoek van circa 75°).
4. Beklim een ladder/trap zonder platform nooit hoger dan de vierde sport/trede van boven.
5. Leun niet te ver opzij. Verplaats de ladder/trap wat vaker.
6. Controleer de ladder/trap na ontvangst en voor ieder gebruik op goede werking.

Stapsgewijs naar veilig
werken op hoogte

Tips voor aanschaf en inspecties

1. Wat voor veel dingen geldt: goedkoop = duurkoop. Het gaat om de veiligheid van uw medewerkers!
2. Koop geen klimmaterieel dat niet voldoet aan de Nederlandse Warenwet en de NEN 2484 (of gelijkwaardig) voor professioneel gebruik. De kans op afkeur én ongelukken is te groot.
3. Zorg dat je weet waar je op moet letten. Laat je daarom informeren door een lid van de VSB; zij zijn gespecialiseerd in
veiligheid en kwaliteit. Zie www.vsb-online.nl.
4. Zorg voor regelmatig onderhoud.
5. Check of de inspecteur ook daadwerkelijk vakkundig is via www.certcheck.nl.
6. Check de tarieven van de keurmeester of inspecteur. Een minimaal tarief betekent vaak ook: minimale kwaliteit.

gen van: ‘Bij het vastgoedonderhoud
merken wij bijvoorbeeld dat de rol- en/
of gevelsteiger uit kostenoverweging

Gerrit Middelbosch:
‘Gebruik ladder als
loopplank of tralieligger onmogelijk,
maar waar.’

deels uit de begroting
wordt gestreept om te worden vervangen door de ladder.’
Elders op deze pagina’s worden tips
gegeven voor het veilig gebruik van de
ladder en trap.

Inspectie draagbaar klimmaterieel

Het aanschaffen van veilig klimmaterieel is één, het veilig houden is weer
iets anders. Hier zijn inspecties voor
nodig. Kan iedereen dat zomaar? Sepp
Vedral: ‘Er is maar weinig toezicht op,
waardoor teveel mensen zich inspecteur kunnen noemen. Voor het goed
uitvoeren van inspecties is deskundigheid nodig. Hoe die deskundigheid is verkregen, is soms de vraag.’

Hans van der Ploeg:
‘Kwaliteit van VSBleden betaalt zich
uit.’
Henk Dirks vult aan:
‘Er staat nergens beschreven wanneer je
deskundig bent. Gaat
het om kennis van regelgeving, van techniek, van de
praktijk? Het is niet gedefinieerd.
Dat leidt tot onduidelijke situaties. Recent kwamen wij bij een
bedrijf dat een certificaat voor
haar ladders had van een keurmeester. Die bleek echter nooit
een cursus te hebben gevolgd.
Dat zou je wel aan het denken
moeten zetten.’

Jürgen Ferket: ‘Het is eigenlijk heel
simpel. Als werkgever ben je verplicht
alle arbeidsmiddelen jaarlijks te laten
inspecteren en er voor te zorgen dat je personeel goed
geïnstrueerd is en er veilig op kan werken. Dat
wordt alleen lang niet
altijd serieus genomen.’ Matthijs Pitlo: ‘Zelf heb ik ondervonden, dat alleen
het inspecteren (visueel bekijken) niet voldoende is om een ladder
of trap te keuren. Voor een
goede inspecteur is meer nodig. Wie als inspecteur zijn werk goed
wil doen en de veiligheid van anderen wil kunnen garanderen, zal toch

Henk Dirks: ‘Prijs helaas vaak belangrijker dat kwaliteit.’

echt een erkende opleiding moeten volgen
met een onafhankelijke proeve van bekwaamheid, waarbij de juiste
normen en waardes worden gesteld die voor ladders en trappen gelden’
Het probleem daarvan is weer de controle, aldus Sepp Vedral: ‘De eindtermen
voor die opleiding zijn
ooit vastgelegd, zodat
de kwaliteit van de opleiding is gegarandeerd.
Er is alleen geen enkele wet
die de eindtermen en de opleidingen met elkaar verbindt.’
Is dat allemaal wel nodig dan? Is de
toestand inderdaad zo slecht? Sepp Vedral vervolgt: ‘Wie een ladder of trap
gebruikt, weet dat die zal slijten. Daar
moet je wat aan doen wil je op langere
termijn veilig kunnen blijven werken.
Dat kan worden vastgesteld door een
inspecteur met verstand van zaken.

Een goede ladder en het onderhoud ervan zijn twee zaken die je eigenlijk niet
los van elkaar kunt zien.’ Jürgen Ferket
vult aan: ‘Het probleem is dat iedereen
een opleiding mag starten. Wij krijgen
regelmatig mensen binnen die een certificaat van deelname hebben ontvangen. Zij hebben de grootste moeite om
vervolgens te voldoen aan de eindtermen die zijn vastgelegd. Dat zou natuurlijk nooit het geval mogen zijn.’ ‘En
daar schuilt tegelijkertijd een groot risico’, aldus Henk Dirks. ‘Verschillende
opleidingsinstituten leiden op tot een
niveau dat eigenlijk niet goed is. En
aangezien de gebruiker daar uiteindelijk wel op werkt, is het zaak dat daar
verbetering in komt.’

Ontwikkelingen

In een markt waarin veiligheid zo’n prominente rol
speelt, staan de ontwikkelingen nooit stil. Welke trends zijn hier te
herkennen? Materialen worden lichter,
heeft dat bijvoorbeeld
ook gevolgen voor
de producten die op
de markt worden gebracht? Henk Dirks: ‘Voor
een enorme hoeveelheid afnemers staat de prijs op de eerste plaats. Ontwikkelingen vinden wel
plaats maar worden uit oogpunt van
kosten lang niet altijd overgenomen
door de markt. Voor wat de lichte materialen betreft: lichter en makkelijker te
hanteren materiaal is in veel gevallen
ook van mindere kwaliteit.’ ‘Daar concurreren de verschillende leveranciers
ook mee’, aldus Sep Vedral. ‘Zij houden

Sepp Vedral: ‘Voor het
goed uitvoeren van
inspecties is deskundigheid nodig.’
er verschillende productvariëteiten op na
zodat voor ieder deel van
de markt een oplossing kan

Beoordeling ladder of trap als keuze
arbeidsmiddel.
worden geboden. In principe is daar
niets mis mee, zolang de keuze maar
wel bewust is. Wie een te lichte kwaliteit gebruikt, kan te maken krijgen met
overmatige slijtage hetgeen weer extra onderhoud vereist. Dan kun je beter
voor een iets zwaardere kwaliteit kiezen waar je minder reparatie aan hebt.
Onderhoud (inspectie van je klimmateriaal) moet je altijd doen en is afgestemd om de gebruiksintensiteit.
Wat bij veel zaken geldt, is ook hier
het geval: goedkoop is vaak duurkoop.
Daarom wordt het onderhoud steeds
vaker meegenomen bij de keuze voor
een bepaalde ladder of trap. Juist in het
traject ná aanschaf zijn er voor veel bedrijven kostenbesparingen mogelijk.
Beter iets meer investeren en besparen
op onderhoud, dan een goedkope ladder die continu moet worden gerepareerd.’ Henry Dijksma spreekt
ook de gebruiker aan: ‘Zorg
ervoor dat je goed materiaal meeneemt en laat
je niet door de baas
op pad sturen met
slecht klimmateriaal
of klimmateriaal dat
niet gekeurd is. Veilig
werken is van levensbelang. Daarom mag
je gerust goed materiaal
verlangen.’
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Deskundig gebruik en verantwoordelijk toezicht van vitaal belang

Gevelonderhoudsinstallatie
tot absolute noodzaak
Dagelijks worden op en rond talloze gebouwen bouw-, afbouw en
onderhoudsactiviteiten verricht. Voor iedere activiteit is altijd wel
één of meerdere arbeidsmiddelen mogelijk. Als het om het onderhoud aan gevels gaat, is de gevelonderhoudsinstallatie een voor
de hand liggende keuze. Tijdens een recent forumdiscussie werd
de gevelinstallatie uitgebreid besproken en toegelicht. Trends
-hoopgevend en zorgwekkend- maar ook ontwikkelingen passeerden daarbij de revue.
Absolute noodzaak

Eerder al was de gevelonderhoudsinstallatie onderwerp van een forumdiscussie. Destijds was dat naar aanleiding
van het toetsingskader waarmee veiligheid vanaf de eerste schets van een gebouw op de tekentafel tot aan het onderhoud aan het pand formeel wordt
geregeld. “Werd de gevelinstallatie toen
nog vaak gezien als een noodzakelijk
kwaad, tegenwoordig zetten we ons ervoor in dat alle betrokken partijen de
absolute noodzaak van de installatie
voelen”, aldus Rob Baken van Manntech
Gevelinstallaties (Moerdijk). Een belangrijk thema want de installatie is,
net als de hangbruginstallatie, voor een
groot aantal werkzaamheden relevant.
“Beide soorten installaties worden ingezet om de gevel bereikbaar te maken.
De hangbrug is daarbij een tijdelijke installatie die vaak wordt toegepast voor
het uitvoeren van schilderwerk, terwijl
de gevelinstallatie een permanente oplossing is.” Hans Bouman van Tractel
Benelux (Breda) vult aan: “De hangbruginstallatie is echt bedoeld om mensen
in een veilige omgeving naar een hoger
gelegen plaats te brengen. De installatie is dan ook niet bedoeld om spullen
omhoog te brengen. Je ziet de hangbruginstallatie bovendien vaker terugkomen in de industrie, waar deze als tij-

delijke oplossing wordt ingezet voor
bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden aan industriële installaties.” Voor
beide soorten installaties geldt dat
moet worden voldaan aan de EU-richtlijn machines. Een goede manier om
daar invulling aan te geven is het toepassen van de norm EN1808. “Die norm
wordt Europa-breed toegepast”, aldus
Rob Baken. “Je ziet zelfs dat de norm of
delen daaruit wereldwijd aan een opmars bezig zijn. De norm is momenteel in revisie en zal zowel voor de gevelonderhouds- als hangbruginstallaties
gaan gelden.”
Bereikbaarheid maatgevend
Op de vraag wanneer voor een gevelonderhoudsinstallatie wordt gekozen, antwoordt Hans Bouman: “Eigenlijk overal
waar de bereikbaarheid van de gevel in
het geding is, kan voor de gevelinstallatie worden gekozen. Je merkt daarbij
wel dat er sneller voor toegang van bovenaf wordt gekozen naarmate het gebouw hoger is.” De keuze wordt daarbij niet direct bepaald door de hoogte.
Rob Baken licht toe: “Drie verdiepingen
kan al veel zijn wanneer het betreffende gebouw in het water staat. In alle gevallen is het niet het oppervlak als wel
de bereikbaarheid van de gevel die van
doorslaggevend belang is.” Dat neemt

niet weg dat het om hele grote hoogten kan gaan. “Wij zijn nu bezig met de
Shanghai Tower, een wolkenkrabber die
een hoogte van 632 meter heeft”, aldus
Rob Baken. “Om de daal- en stijgsnelheden daarbij beheersbaar te houden,
wordt er in etappes gewerkt. Hiertoe
zijn er in het gebouw 'inkepingen' voorzien die de gevelonderhoudsinstallatie kunnen herbergen. Dat is tegelijkertijd een prachtig voorbeeld van hoe het
moet: vóóraf nadenken over de bereikbaarheid van de gebouwgevel. Ook in
Nederland zie je dat steeds meer gebeuren. Dat is echter nog geen garantie dat
het altijd goed gaat, want het komt nog
té vaak voor dat de kennis van de architect of gemeente tekort schiet voor een
goed en doordacht ontwerp.” Dat is ook
de ervaring van Hans Bouman: “Bij een
complexe gebouwgeometrie, bijvoorbeeld bij gevels met een dubbele façade,
is veel reken- en tekenwerk vereist. Dat
geldt eigenlijk voor alle situaties waarin technologie in de gevel is geïntegreerd of frequenter onderhoud nodig
is dan normaal. Om de gevelinstallatie
hierop aan te laten sluiten, is specialisme nodig. Dat specialisme is vaak niet
bij de architect of aannemer aanwezig.
Ik merk echter wel dat ze de noodzaak
van dat specialisme steeds meer inzien
waardoor de leverancier van de installatie sneller wordt ingeschakeld.”
Leverancier als bron van expertise
Is daarmee een trend gezet? Beseffen
architecten zich -wellicht mede door
het toetsingskader- dat het onderhoud
aan gebouwen vooraf een inspanning
vergt? Rob Baken: “Het toetsingskader
is nu zo'n anderhalf jaar van kracht en
ik weet niet precies hoe streng op de
voorwaarden uit de checklist wordt gecontroleerd. De grote uitdaging ligt momenteel bij de oudere gebouwen. Als
daar geconstateerd wordt dat de be-

staande oplossing niet werkt of zeer
kostbaar is, moeten aanpassingen worden gedaan. Dat is niet altijd even eenvoudig.” Hans Bouman: “Wij merken
de laatste zes maanden wel dat de aanvragen die binnenkomen van een heel
ander kaliber zijn; volwassener zou ik
het willen noemen. Het lijkt erop alsof de gevelinstallatie eerder in het ontwerpfase aandacht krijgt. Onze verantwoordelijkheid is daarbij het
leveren van een passende installatie.” “Daar ligt wel
een grote verantwoordelijkheid voor de leverancier”, aldus Rob
Baken. “Steeds vaker wordt het gebouwontwerp
als een ‘elektronisch document’ aangeleverd zonder
dat de samenhang tussen
de verschillende gebouwinstallaties
daarin is ver-

Hans Bouman:
"Bij onderhoud
meer aandacht nodig voor total cost of
ownership."

werkt. Wij verwachten veel meer van
BIM dat de bouw nadrukkelijker als één
geïntegreerd geheel benadert.” Hans
Bouman vult aan: “Daar ligt tegelijkertijd ook weer een uitdaging voor ons.
Wanneer blijkt dat adviseurs of andere betrokken partijen te weinig verstand hebben van gevelinstallaties, dan
opent dat de deuren voor de producent.
Per slot van rekening ligt daar de echte
knowhow op dit vakgebied. De eigenaardige spagaat daarbij is dat een adviseur een stevige vergoeding krijgt voor
zijn advieswerk, terwijl van ons wordt
verwacht dat de adviezen gratis zijn.”
Dat die expertise nodig is, blijkt wel
uit de grote diversiteit aan gebouwen
en dus ook aan installaties. Rob Baken.
“Hoe de bijbehorende installatie wordt
vormgegeven, is het werk van de constructeur. Het resultaat is altijd een in-

VSB-Forumdiscussie. De VSB-Forumdiscussie is een initiatief van de Vereniging van
Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) en wordt 4 maal per jaar georganiseerd, waarbij actuele of relevante
onderwerpen centraal staan. De bijeenkomsten staan onder leiding van Frank de
Groot, hoofdredacteur van BouwTotaal en
vinden plaats onder auspiciën van de PRcommissie van de VSB.

23

FORUMDISCUSSIE

van noodzakelijk kwaad
stallatie die volledig op het betreffende
gebouw is afgestemd.”

Keuring

Is de installatie ontworpen en geïnstalleerd conform de EN 1808 dan is er in
de meeste gevallen geen type- of ingebruiknamekeuring ver-

plicht”,
aldus Koos
van Lindenberg
van het Liftinstituut. “Een typekeuring
is alléén verplicht als wordt afgeweken van deze norm. Daarvoor kun je terecht bij één van de vier notified bodies
voor dit werkveld van de Richtlijn machines. Het Nederlandse Warenwetbesluit machines vermeldt dat een gevelonderhoudsinstallatie jaarlijks door
een deskundige moet worden geïnspecteerd. Alle gerespecteerde fabrikanten laten gevelonderhoudsinstallaties
bij oplevering keuren door één van deze notified bodies. Eigenaren laten die
keuring over het algemeen periodiek
herhalen. Vanuit hun zorgplicht voor
de gebruiker. Het is niet verplicht maar
wel raadzaam.” Rob Baken licht toe: “Je
moet namelijk aan kunnen tonen dat je
als werk- of opdrachtgever er alles aan
hebt gedaan om een veilige werkomgeving te bieden. Daarom is het verstandig om jaarlijks een bevestiging te krijgen van het feit dat je zo'n omgeving
ook inderdaad biedt.”

Deskundig gebruik van levensbelang

Naast zo’n veilige werkplek is uiteraard
ook de deskundigheid van de gebruiker
van vitaal belang. Hoe kijken de deelnemers aan de forumdiscussie aan tegen
dit onderwerp? Rob Baken: “Nog niet

zo lang geleden is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt
dat leveranciers, constructeurs en notified bodies goed werk leveren. De risico’s blijken pas te ontstaan op het moment dat de sleutel van de installatie
wordt overgedragen aan de gebruiker.”
Hans Bouman: “Het is een eigenaardige situatie dat er voor het gebruik van
de gevelinstallatie formeel geen kwalificaties vereist zijn. Het zou zo moeten zijn, dat iedereen die met of in de
installatie werkt, hiervoor ook gecertificeerd is. Dat is helaas niet het geval; een hiaat in onze regelgeving.”
Koos van Lindenberg vult daarbij aan: “Goed om te weten is
dat de Arbo wet de werkgever
verplicht om de werknemer
op te leiden. En dat is nodig
omdat uit onderzoek blijkt
dat 80% van de ongevallen
wordt veroorzaakt door onjuist handelen en niet door
onveilige apparatuur. Het
Liftinstituut verzorgt trainingen voor veilig gebruik
van gevelonderhoudsinstallaties. Het certificaat is twee
jaar geldig.”
Dat zo'n certificaat geen overbodige luxe is, blijkt uit de grote verscheidenheid aan installaties. Rob Baken: “Een installatie kan
complex zijn, zeker wanneer de vorm
van het gebouw ook ingewikkeld is.
Veel opdrachtgevers zijn zich daarbij té
weinig bewust van de verantwoordelijkheid die zij jegens de gebruiker hebben. Dat besef is er in het begin wel,
maar op het moment dat ook anderen
de installatie gaan gebruiken, wordt
er niet meer aan gedacht of bij stil gestaan.” Leidt die onwetendheid dan ook
tot gevaarlijke situaties of ongelukken?
Hans Bouman: “Gelukkig zijn er geen
ongelukken. Wel incidenten die terug
te voeren zijn op verkeerd of ondeskundig gebruik. Het gaat echter ook om het
imago van onze branche. Als een gebruiker een fout maakt of een installatie verkeerd bedient, waardoor deze in
storing raakt, wordt de leverancier als
eerste gebeld. En als dat maar vaak genoeg gebeurt, dan gaat dat negatief afstralen op onze branche. Dat willen we
graag voorkomen.”

Belangrijke rol gebouwbeheerder

Daar lijkt een belangrijke rol weggelegd voor de gebouwbeheerder. Die is
immers degene die de installatie onder zijn beheer zal hebben. Waar moet
hij rekening mee houden? Rob Baken:
“Het allerbelangrijkste: zorgen dat de
gebruiker weet wat hij doet. We hebben
daar een heel compacte en overzichtelijke flyer voor gemaakt: ‘Veilig werken met de gevelonderhoudsinstallatie’.
Een nuttig boekwerkje dat via de website van de VSB (www.vsb-online.nl)
kan worden gedownload.” Hans Bouman ziet daar ook een rol voor toezicht-

houders. “Het zou een grote
stap voorwaarts zijn, als
de gebouwbeheerder
ook toeziet op het gebruik en de gebruikers. In Engeland is
men die slag aan
het maken en je
merkt dat iedereen daardoor serieuzer met de
installatie en het
gebruik ervan
omgaat.”
Op de vraag welke rol opleiding
speelt, antwoordt

Rob Baken: "Van
noodzakelijk kwaad
naar absolute noodzaak."

Hans Bouman: “Er zijn niet veel gebruikers die om een opleiding vragen. Dat
zegt echter niet veel over het belang ervan. Het is onze uitdaging op gebruikers bewust te maken dat ze de installatie goed bedienen en dat opleiding
daaraan kan bijdragen.” Rob Baken vult
aan: “Als leveranciers bieden wij geen
opleiding. Wel zie je dat vanuit brancheorganisaties, zoals die voor de glazenwassers, cursussen worden georganiseerd. Waar wij wel mee bezig zijn, is
het vastleggen van zogenaamde eindtermen waar een monteur aan moet
voldoen voordat hij met een installatie
aan de slag mag.”

Crisis als bedreiging

Een bedreiging die niet alleen de gebruikers maar ook beheerders raakt, is
de economische situatie. Rob Baken:
“De vastgoedmarkt kampt met enorme
bezuinigingen. Daarbij wordt ook gekort op het onderhoud van gevelonderhoudsinstallaties. Dat is zorgwekkend.
Een aantal partijen op de markt speelt
daar helaas zelfs op in. Dat is niet alleen
bedroevend maar ook een serieuze bedreiging voor de veiligheid van gebruikers en installatie.” Hans Bouman: “Als
branche zijn wij gebaat bij een duurzame relatie met onze opdrachtgevers.
Daar past ook onderhoud bij dat tegen
reële kosten wordt uitgevoerd. Uiteraard is het nú goedkoper als je geen onderhoud uitvoert of dat door iemand
laat doen die daar niet voor is opgeleid
of niet over de noodzakelijke kennis beschikt. Die korte-termijn bezuiniging
komt echter keihard terug op langere
termijn. Iedere keer weer blijkt die bezuiniging ten koste te gaan van de total
cost of ownership.”
Worden dergelijke praktijken dan zonder meer geaccepteerd? “Helaas wel”,
aldus Rob Baken. “De wet omschrijft

dat het onderhoud moet worden uitgevoerd door een deskundig persoon.
Maar er staat niet beschreven wanneer
je deskundig bent. Laat staan dat er toezicht op is. En omdat er in onze branche
zo weinig ongelukken gebeuren, is er
bij de overheid niet het besef dat er iets
moet worden gedaan aan het behoud
van kwaliteit en veiligheid.” Hans Bouman vult aan: “Door analyse van storingen kunnen wij constateren dat de
instructies van de fabrikant lang niet
altijd worden opgevolgd. Dat is zorgelijk
want het betekent dat de hand wordt
gelicht met basale veiligheidsvoorschriften. Iedereen zou zich daarom bewust moeten zijn van zijn eigen verantwoordelijkheid.”

Positieve ontwikkelingen

Is er een kentering denkbaar of misschien zelfs al gaande door bepaalde innovaties of trends? Rob Baken: "Een positieve ontwikkeling is de opkomst van
DBFM-projecten (Design, Build, Finance & Maintain) waarmee de aannemer
de verantwoordelijkheid overneemt
van het volledige project: van ontwerp
en financiering tot onderhoud. Omdat
de aannemer daarbij ook verantwoordelijk is voor het onderhoud, merk je
dat er ook weer beter over wordt nagedacht. De total cost of ownership wordt
daarbij ook voor hem belangrijker.” Een
andere trend die Hans Bouman waarneemt, is de groeiende belangstelling
voor prestatiecontracten. “We zien die
positieve trends steeds meer en proberen daar op in te spelen door bijvoorbeeld langjarige onderhoudscontracten
aan te bieden met garantie op de goede
werking van de installatie.”
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Forumdiscussie Rolsteigers

Veiligheid rolsteigers
gebaat bij nieuwe
opbouwmethoden
Hefsteigers, ladders, hoogwerkers, rolsteigers; wie op hoogte zijn werk moet verrichten,
heeft de keuze uit een grote hoeveelheid arbeidsmiddelen. Een veel gebruikt hulpmiddel is
de rolsteiger, waaraan al eerder tijdens een forumdiscussie aandacht werd besteed. Sindsdien is er echter veel veranderd. Er is een nieuw A-blad Rolsteigers geïntroduceerd, aan de
opbouwmethode van rolsteigers werd door Inspectie SZW nieuwe eisen gesteld en fabrikanten verwerkten die eisen tot nieuwe, veiligere opbouwmethoden. Reden genoeg om weer
eens stil te staan bij dit populaire arbeidsmiddel.

Wie de wereld van arbeidsmiddelen
overziet, vraagt zich misschien af wanneer een gebruiker, zoals schilder, nou
eigenlijk voor een rolsteiger zou moeten kiezen. Zijn er bijzondere voordelen
of nadelen die de rolsteiger voor zo’n
grote groep interessant maken? Rogier
van der Hoeven van Skyworks: ‘Er spelen heel wat factoren een rol bij de keu-

gers zijn over het algemeen wat flexibeler in hun inzet dan veel andere arbeidsmiddelen.’
Is er daarom ook een toename te zien
in het gebruik van de rolsteiger? Henry Dijksma van Altrex hierover: ‘Door de
aangescherpte regelgeving is het gebruik van ladders al langere tijd wat
minder. Een deel daarvan is ‘opgevangen’ door de rolsteiger.’ Ook het economisch tij kan simpelweg de reden zijn
voor het toenemend gebruik, aldus Rogier van der Hoeven: ‘De afgelopen jaren is de nieuwbouw drastisch verminderd en dat heeft ook directe gevolgen
voor het rolsteigergebruik op de bouwplaats.’

Veiligheidsbewustzijn



Henry Dijksma: ‘Veranderen van gedrag niet bepaald eenvoudig, maar wel nodig’

ze voor een rolsteiger. Denk daarbij aan
het soort werk; voor het lichtere werk
kies je een rolsteiger. Moeten er zwaardere werkzaamheden op de steiger
worden verricht, dan is de stalen steiger
een voor de hand liggende keuze.’ Ralf
Hereijgers van ASC vult aan: ‘Rolstei-

Remco ter Horst van Custers: ‘Wij merken ook dat het veiligheidsbewustzijn
groeiende is. Men wil ook de komende 20 jaar nog gezond en veilig kunnen
werken. Dan verkiest een groot aantal
gebruikers de rolsteiger boven bijvoorbeeld de ladder. Daarnaast speelt natuurlijk ook mee dat de rolsteiger uiterst flexibel is als het gaat om het
opbouwen en realiseren van een optimale werkplek. Dat geldt nog eens extra voor omgevingen waar rekening
moet worden gehouden met bijvoorbeeld obstakels aan de gevel.’
De cijfers wijzen echter anders uit: uit
ongeval analyses, waaronder ook ongevallen met rolsteigers, blijkt dat vallen
van hoogte nog altijd een groot risico is

in de bouw. Op 74% van alle geïnspecteerde bouwlocaties, was sprake van
overtredingen en moest handhavend
worden opgetreden. Waar gaat het fout?
Henry Dijksma: ‘Veelal in de gebruiksfase. Die fase is natuurlijk ook veel langer dan de opbouwfase en de gebruiker is in veel gevallen bij de opbouw van
de rolsteiger alerter dan tijdens het gebruik.’ Ook Remco ter Horst ervaart
dat zo: ‘De gebruiker heeft in veel gevallen geen of onvoldoende besef van
de manier waarop hij veilig moet werken.’ Ralf Hereijgers geeft daar een
goed voorbeeld van: ‘Het komt regelmatig voor dat de gebruiker tijdens het
werken zijn rolsteiger aanpast om beter
of makkelijker te kunnen werken. Dat is
de eerste stap naar een onveilige situatie en een grotere kans op ongevallen.’

vaak niet de core-business van wederverkopers en daarom besteden ze er
niet altijd de aandacht aan die nodig is.
Hij zal niet snel vragen wat de gebruiker ermee gaat doen. Bovendien: ook
al geef je de uitleg of biedt je aan om de
opbouw te begeleiden, er wordt niet of
nauwelijks gebruik van gemaakt.’
Neemt een branchevereniging als VSB
daar dan geen verantwoordelijkheid in?
Remco ter Horst: ‘Ja en nee. De verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de bedrijven. Desondanks organiseert de vereniging regelmatig informatiedagen,
geeft ze publicaties uit over het veilig
werken met de rolsteiger en is zelfs een
brochure samengesteld waarin voor de
verschillende soorten rolsteigers stap
voor stap de opbouwmethode wordt uitgelegd. Ondanks al die inspanningen
wordt het nog niet altijd in de praktijk
gebracht.’ Ralf Hereijgers ervaart dat in
de praktijk ook zo: ‘Het kost inderdaad
veel moeite om gedrag van mensen te

Uitleg en toelichting

Weten gebruikers dan niet dat ze dat
niet mogen doen? Hans Pluimes van
Layher bevestigt dat deels: ‘Wanneer je
een rolsteiger huurt, krijg je vaak geen
of onvoldoende toelichting of uitleg.’
Remco ter Horst ziet daar nog een taak
richting wederverkopers weggelegd:
‘Als fabrikanten moeten wij goed uitleggen aan wederverkopers of verhuurders
dat ze een complete rolsteiger verhuren
of verkopen. Van huurders die naar eigen zeggen niet alle onderdelen nodig
hebben, weet je op voorhand dat ze voor
onveilige situaties gaan zorgen.’ Rogier
van der Hoeven vult daarop aan: ‘Het is



Ralf Hereijgers: ‘Aanpassen rolsteiger
tijdens gebruik, eerste stap naar een onveilige situatie’
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VSB-forumdiscussies
De forumdiscussie over rolsteigers werd georganiseerd door de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB). De discussies vinden een aantal maal per jaar plaats en staan onder voorzitterschap van Frank de Groot, 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 rolsteiger werd
deelgenomen door Henry Dijksma van Altrex (Zwolle), Ralf Hereijgers van ASC (Etten-Leur), Hans Pluimes van Layher (Raamsdonksveer), Remco ter Horst van Custers (Venray) en Rogier van der Hoeven van Skyworks (Berkel en Rodenrijs).

veranderen. Ik zie het soms gebeuren
dat er binnen uitleg wordt gegeven hoe
er veilig met de rolsteiger moet worden
gewerkt, terwijl ze buiten de rolsteiger
verkeerd staan te gebruiken. Werkgevers zetten zich in om toolbox meetings
te laten organiseren, maar in de praktijk is er weinig follow-up op die activiteit.’
Het valt misschien voor een deel ook
wel te verklaren uit menselijk gedrag.
Henry Dijksma: ‘Bouwvakkers en schilders doen iets al jaren op een bepaalde
manier. Het veranderen van dat gedrag



Hans Pluimes: ‘Focus fabrikant op faciliteren van veilige werkomgeving’

is niet bepaald eenvoudig. Het kost tijd
en moeite om mensen zo ver te krijgen
dat ze het tóch anders gaan doen. Met
de nieuwe opbouwmethoden voor rolsteigers ‘dwingt’ de techniek ze eigenlijk om zo te werken. Door de inzet van
dwingende techniek te combineren met
bijvoorbeeld toolbox meetings en andere vormen van kennisoverdracht, kan je
het meest bereiken.’

Veilige opbouwmethode

De nieuwe veilige opbouwmethoden zijn
onderdeel van het nieuwe A-blad Rolsteigers en zullen vanaf 1 januari 2018
verplicht zijn. Voor de ‘stalen broer’ van
de rolsteigers is zelfs per 1 januari 2017
een opleiding verplicht. Wie dat op die
datum niet heeft, mag geen stalen steigers meer monteren. Zou dat ook niet
goed zijn voor rolsteigers? Hans Pluimes: ‘Iemand die een stalen steiger opbouwt, moet inderdaad verplicht opgeleid zijn. Dat is een behoorlijk pittige
opleiding. Het is de vraag of je voor de
rolsteiger daar niet het doel voorbijschiet.’ Remco ter Horst: ‘Als je zo’n opleiding ook voor de rolsteiger in gaat
voeren, bestaat de kans dat men weer
op grote schaal overstapt op de ladder. En dat wil je nou ook weer niet.’ ‘En

de rolsteiger is ook nog eens een product dat op de particuliere én zakelijke
markt wordt toegepast’, aldus Ralf Hereijgers. ‘Dat maakt het wel heel moeilijk, zo niet onmogelijk.’
Henry Dijksma: ‘Bij de stalen steigers
geldt dat veel mensen hun vak hebben
gemaakt van het monteren van steigers. Bovendien is de complexiteit van
een stalen steiger vaak vele malen groter. Een rolsteiger is een stuk eenvoudiger en wordt hij meestal door de gebruiker opgebouwd. Kortom, ik denk
niet dat die stap naar zo’n opleidingsstructuur heel snel zal worden gezet.’
Terug naar de veilige opbouwmethode dan. Waarom was dat ook al weer
en hoe is dat in de praktijk toegepast?
De nieuwe veilige opbouwmethode is
het resultaat van aanbevelingen van en
overleg met Inspectie SZW. Door extra
maatregelen moest de bouwer/gebruiker van rolsteiger ook tijdens het opbouwen (rondom) beschermd zijn tegen
vallen. De verschillende fabrikanten en
leveranciers hebben hier eigen oplossingen voor op de markt gebracht. In
hoofdlijnen kunnen deze zijn:
 het aanbrengen van tijdelijke
heupleuningen en eventueel knieleuningen in de vorm van een voorloopleuning;
 het aanbrengen van heupleuningen in combinatie met een montage
hulpstuk;
 het aanbrengen van samengestelde
systeemelementen die leuningwerk
en diagonalen vervangen.

Verschillende opbouwmethoden

‘De bedoeling was ook om meer gemak voor de gebruiker te introduceren’, aldus Remco ter Horst. ‘Maar daar
zijn we aan voorbijgeschoten. In plaats
van minder opbouwmethoden zijn er nu
meer. Eigenlijk zouden we moeten werken aan één opbouwmethode voor alle rolsteigers.’ ‘Veiliger is het in ieder
geval wel’, vult Henry Dijksma aan. ‘Je
kunt nu pas werken als er bescherming
rondom je is. Het is dan weliswaar niet
100% ‘hufter-proof’, maar het brengt
wel veel meer veiligheid. En daar was
het in eerste instantie ook om begonnen.’
Rogier van der Hoeven ziet ook een belofte naar de toekomst: ‘Met de ontwikkeling van de nieuwe opbouwmethoden
is ook een innovatie in gang gezet en
dat proces zal hoop ik niet van de een
op de andere dag tot stilstand komen.
De innovatie heeft er weliswaar voor
gezorgd dat er nog steeds verschillende opbouwvarianten zijn, maar de diversiteit geeft de verschillende fabrikanten
ook weer hun eigen, unieke verkoopargumenten en mogelijkheden om zich te
onderscheiden.’ Hans Pluimes vult aan:
‘Door voor één opbouwmethode te kiezen, wordt ook een rem op die innovatie
gezet. Dat is niet goed voor een fabri-

kant. Die moet zijn energie en ontwikkelingstijd richten op het faciliteren van
een omgeving waar veilige werk kan
worden gewerkt. Of dat dan inderdaad
ook gedaan wordt, is natuurlijk aan de
markt.’
Die innovatie beperkt zich overigens
niet alleen tot de nieuwe opbouwmethode. Rogier van der Hoeven: ‘Er worden veel inspanningen gepleegd om de
rolsteiger hufter-proof te krijgen. Dat
wil zeggen dat je als gebruiker bij de
opbouw van de steiger niets fout meer
kunt doen. Dat is eigenlijk het belangrijkste ontwikkelingsterrein. Op basis
van ervaringen uit de praktijk wordt hier
steeds een stapje verder gezet.’ En ook
op dienstverlening vinden ontwikkelingen plaats. Ralf Hereijgers: ‘Je komt
steeds vaker schilders tegen die afspraken maken met overwegend kleine verhuurders over de opbouw van de
steiger. De verhuurder bouwt de rolsteiger dan kant-en-klaar op en de schilder
kan zich helemaal focussen op zijn ‘core-business’.’

dens het gebruik spreken van een veiliger product.’ ‘Voor veel klanten is het
ook een grote investering’, vult Rogier
van der Hoeven aan. ‘Als je als groot onderhoudsbedrijf tientallen rolsteigers
hebt, dan stap je niet van de een op de
andere dag volledig over. Dat vergt geld
en tijd. Wij moeten onze klanten dus geleidelijk naar de overgangsdatum leiden
en waar mogelijk zorgen voor een aantal ‘early adaptors’.’

Veilig werken op hoogte

Een veilige rolsteiger betekent ook: veiliger werken op hoogte. Op dat gebied
start de VSB met de nieuwe Stichting
Veilig Werken Op Hoogte. Binnen de
stichting zal een speciale ‘werkkamer’
Ladders, trappen en rolsteigers worden ingericht. Hoe verhoudt zich dat tot
bijvoorbeeld landelijke trainingen, vergelijkbaar met de nieuwe scholings-

1 januari 2018

Zoals gezegd, is 1 januari 2018 het moment waarop de nieuwe opbouwmethoden moeten worden nageleefd. Wat
moeten gebruikers of eigenaren van
rolsteigers daarna doen? Mogen ze hun
rolsteiger met oude methode nog gebruiken? Of kunnen er nu alvast maatregelen worden genomen? ‘Dat laatste
is niet zo eenvoudig’, aldus Ralf Hereijgers. ‘Het is bij veel dealers lastig
om ze nú al mee te krijgen met de aangepaste opbouwmethode.’ ‘De kostprijs ligt in veel gevallen ook iets hoger, waardoor het vroegtijdig instappen
nog niet hoog op de agenda staat’, vult
Remco ter Horst aan. ‘De voorloopleuning die voor ons P2-systeem is ontwikkeld, is los verkrijgbaar’, licht Hans
Pluimes toe. ‘Wie op dit momenteel dus
al de overstap wil maken, hoeft dus alleen dat losse onderdeel te bestellen.’
En na 1 januari 2018: hoe gaat het dan
verder? Henry Dijksma: ‘Dat is sterk afhankelijk van de vraag hoe Inspectie
SZW ermee omgaat. Hoe kun je afdwingen dat de ontwikkelde oplossingen
voor veiliger opbouwen ook daadwerkelijk worden toegepast. Het zal er wel



Remco ter Horst: ‘Gebruiker heeft
vaak onvoldoende besef van veilige werkmethoden’

op neer gaan komen dat de aanpassing en invoering geleidelijk aan plaatsvindt. Verstandig is het natuurlijk wel
als je daar als bedrijf in de loop van volgend jaar al mee start. Niet onbelangrijk daarbij: met de nieuwe opbouwmethode gaat ook de intrinsieke veiligheid
omhoog. Omdat er meer vloeren en
voorloopleuningen zijn, kan je ook tij-



Rogier van der Hoeven: ‘Veel inspanningen gepleegd om rolsteiger hufter-proof
te krijgen’

structuur voor de steigerbouw? ‘Zo’n
systeem als bij de steigerbouw zou ook
goed zijn voor rolsteigers. En ik ga ervan uit dat het ‘ombouwen’ van bestaande stof voor opleiders niet al te
complex hoeft te zijn.’
Rogier van der Hoeven: ‘Het zou prachtig zijn als er een opleiding is die je
als monteur op bijvoorbeeld MBO-niveau brengt. Goed voor de werknemer
én werkgever. Dat opleidingstraject zou
via een ROC kunnen lopen, maar zal
dan wel wat breder moeten zijn dan alleen het onderwerp rolsteigers. Bovendien zullen we het monteren van rolsteigers en andere arbeidsmiddelen
om op hoogte te werken aantrekkelijker moeten maken.’ Remco ter Horst
vult aan: ‘De opleidingen zouden we ook
op andere opleidingsinstellingen kunnen onderbrengen. Veilig opbouwen en
gebruiken van rolsteigers lijkt mij uitstekend te passen bij bijvoorbeeld de
schilders opleidingen.’ ‘En wij zouden
daar dan zelf ook in kunnen investeren
door het aanbieden van producten en
systemen waar de leerlingen mee kunnen werken’, aldus Rogier van der Hoeven. ‘Sterker nog’, aldus Henry Dijksma. ‘Je kunt het nog breder trekken
door ook andere arbeidsmiddelen daarbij aan te bieden. Een schilder die van
school komt en bekend is met rolsteiger, hangbruginstallatie, hoogwerker:
het komt de veiligheid alleen maar ten
goede.’
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Hangbruginstallatie:
veilig, flexibel en efficiënt
Een hangbrug is uit oogpunt van veiligheid, flexibiliteit, efficiency en gebruiksgemak een ideaal arbeidsmiddel voor het werken op hoogte. De vorm, lengte en bereikbaarheid maken de
installaties onderscheidend voor een groot aantal toepassingen en gebruikers. Vandaar ook
dat de installaties regelmatig worden ingezet voor schilderwerkzaamheden, onderhoud of
het aanbrengen van gevelbekleding. Maar wat is een hangbrug nu precies en door wie kan die
worden gebruikt? En welke voordelen en mogelijkheden biedt de installatie? We bespraken
deze vragen tijdens de forumdiscussie over hangbruginstallaties.

Hangbruginstallaties zijn in trek –
steeds vaker zien we ze in de bouw en
industrie in verschillende uitvoeringen
worden ingezet. Maar hoe laat een
hangbruginstallatie zich precies
omschrijven en welke onderdelen
en aspecten zijn kenmerkend voor
dit arbeidsmiddel? Sepp Vedral van
Skyworks: ‘Een hangbruginstallatie is
een installatie met een werkbrug die
tijdelijk wordt opgebouwd voor lichte
onderhoudswerkzaamheden. Daarbij
valt te denken aan het uitvoeren van
schilderwerk, het aanbrengen van gevelplaten en kitten.’
Jan Willem Schutter van Height Care
vult aan: ‘De inzet van de hangbrug
kan variëren. Soms wordt de installatie
wel een jaar achtereen gebruikt; dat is
enigszins afhankelijk van de omvang
van het complex en de aard van de
werkzaamheden.’ Klaas Kragt van
Yelloo Materieeldienst: ‘Wij zien de
hangbrug ook voor steeds meer nieuwe
toepassingen worden ingezet. Zelfs bij
casco’s waar constructieve sandwichpanelen of lamellen met de hangbrug worden aangebracht.’ Jan Willem Schutter
beaamt dat: ‘De parkeergarage Kralingse Zoom is daar een goed voorbeeld
van. De garage heeft een gebogen gevel,
waarbij voor het aanbrengen van de ge-

vellamellen in eerste instantie gekozen
was voor hoogwerkers. Dat bleek
echter veel meer tijd te vergen dan het
werken met een hangbruginstallatie.
Deze bleek een tijdsbesparing van 40%
op te leveren. Dan is de keuze natuurlijk
snel gemaakt.’

Keuze hangbruginstallatie

Of het nu gaat om de bouw, industrie of
offshore - voor een deel van de werkzaamheden die op de hangbrug worden
uitgevoerd, kunnen ook andere arbeidsmiddelen worden ingezet. Wanneer is
het moment om voor de hangbrug te
kiezen? Zijn er situaties of toepassingen
waar de hangbruginstallaties als beste
op aansluit? Sepp Vedral: ‘Voor de hand
liggende toepassingen zijn die waar de
ondergrond onvoldoende mogelijkheden biedt om andere arbeidsmiddelen
te plaatsen. Denk daarbij aan water: wil
je daarboven kunnen werken, dan is de
hangbruginstallatie eigenlijk de enige
optie. Zolang er tenminste een goede
in- en uitstapvoorziening is. En met de
hangbrug kan over zeer grote hoogten
worden gewerkt. Standaard heeft de
installatie een zeer groot werkbereik en
zijn nagenoeg alle hoogten en ongekend
veel variaties mogelijk. Daarbij kan
onder meer worden gedacht aan hoek-

bruggen en halfronde hangbruggen.’
Klaas Kragt Yelloo Materieeldienst over
de keuze voor hangbruginstallaties: ‘In
een aantal gevallen zijn de kosten van
doorslaggevend belang. Wanneer je
de kosten van een hangbruginstallatie
vergelijkt met die van een vaste steiger
dan is de hangbrug een betrekkelijk
goedkope oplossing. Je kunt bovendien
op verschillende hoogten werken, bij
wijze van spreken op de millimeter
nauwkeurig. Ik denk dat de installatie
nog veel vaker kan worden ingezet.’
Jan Willem Schutter vult aan: ‘Je merkt
daarentegen dat de hangbruginstallatie
tegenwoordig met name wordt ingezet
voor grotere projecten waar alles in
één keer wordt gedaan.’ Klaas Kragt:
‘Wij proberen daarom zoveel mogelijk
in totaaloplossingen te werken. Soms
is een hangbruginstallatie goedkoper,
maar kiest een opdrachtgever toch
voor een duurdere oplossing omdat
ze daar bekender meer zijn.’ Henry
Dijksma daarover: ‘Daar ligt nog een
mooie uitdaging. Verhuurorganisaties
zullen snel geneigd zijn om alleen die
oplossing aan te bieden die de klant
vraagt, maar het zou mooi zijn als ook
andere alternatieven, zoals een hangbruginstallatie worden aangeboden. Dat
geeft een klant een objectieve keuze-

Flyer Veilig werken met hangbruginstallaties
Kwaliteit en veiligheid staan bij VSB-leden hoog in het vaandel. Daarom heeft de vereniging een serie handzame flyers
uitgegeven waaronder een over het werken met de hangbruginstallatie. De flyer ‘Veilig werken met hangbruginstallaties’
geeft niet alleen een overzicht van de voordelen en mogelijkheden van een hangbrug maar behandelt ook alle aspecten
die te maken hebben met veiligheid. De flyer is bedoeld voor monteurs en gebruikers en bevat een controle- en inspectielijst, waarmee beiden eenvoudig kunnen controleren of de hangbruginstallatie kan worden gebruikt. Exemplaren van de
flyer kunnen worden gedownload van de VSB-website.

mogelijkheid. En wat dat betreft heeft
de hangbruginstallatie veel te bieden.
Naast de standaard rechte hangbruggen, zijn er tal van mogelijkheden, zoals
ronde hangbruginstallaties of dubbeldek-hangbruggen.’
Is dat een trend die breed wordt
ervaren of zijn er andere trends in het
gebruik die bepalender zijn? Jan Willem
Schutter: ‘Wat je momenteel ziet, is
dat woningcorporaties hun uitgestelde
onderhoud aan het inhalen zijn. Daarbij
worden veel verschillende werkzaamheden achter elkaar verricht, waardoor
daar op dit moment de steiger vaak de
eerste optie is.’ Sepp Vedral: ‘Het is
sterk afhankelijk van de klant en het
project. De hangbruginstallatie zal niet
snel worden ingezet bij echte laagbouw



Jan Willem Schutter: ‘Inzet hangbruginstallatie kan een tijdsbesparing tot 40%
opleveren.’

zoals eengezinswoningen, maar wel
voor grotere objecten vanaf vier tot vijf
verdiepingen waar de gebruiker op ieder gewenst punt moet kunnen komen.’
‘En met de juiste voorzieningen horen
daar ook balkons bij’, vult Jan Willem
Schutter aan.

Montage van hangbruginstallatie

De hangbruginstallatie leent zich dus
voor een groot aantal toepassingen.
Maar voordat erop gewerkt kan worden,
dient de installatie eerst te worden
geïnstalleerd. Wie verzorgt die montage? De gebruiker? Of mag die eigenlijk
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helemaal niet aan de installatie zitten?
Sepp Vedral: ‘De montage van de
hangbrug wordt door de leverancier
verzorgd. De monteurs die daarbij worden ingezet, hebben daartoe allemaal
een interne training gehad.’ En de opdrachtgever; is hem dan direct duidelijk
dat het allemaal goed en betrouwbaar
is? Sepp Vedral vervolgt: ‘De montage is



Henry Dijksma: ‘Door hangbruginstallatie als alternatief aan te bieden, krijgt de
klant een objectieve keuzemogelijkheid.’

uiteindelijk een sluitstuk van een langer
traject, waarbij eerst een evaluatie
plaatsvindt van de bestaande situatie.
Daarbij zal onder meer worden gekeken
hoe de dakconstructie is.’ Jan Willem
Schutter vult aan: ‘Formeel gesproken
vindt de montage plaats op basis van
de specificaties van opdrachtgevers. En
de uiteindelijke verantwoordelijkheid bijvoorbeeld voor de draagkracht van de
dakconstructie - ligt bij de eigenaar. Dat
neemt niet weg dat er vanuit kan worden gegaan dat VSB-leden bekend zijn
met alle mogelijkheden en beperkingen
en daarmee een garantie vormen voor
kwaliteit. Het zou wel goed zijn als
er op termijn ook een certificaat voor
monteurs van hangbruginstallaties zou
komen. Dan is de vakbekwaamheid in
ieder geval aantoonbaar.’

Gebruiker als graadmeter?

Nadat de hangbruginstallatie is gemonteerd, een toolbox meeting heeft
plaatsgevonden en de overdracht heeft
plaatsgevonden, is bij nieuwbouw de
aannemer en bij renovatie de uitvoerder/
aannemer verantwoordelijk voor de installatie. Waar moet die op letten tijdens
de gebruiksfase? Jan Willem Schutter:
‘Grootste punt van zorg is niet het op
en neer bewegen maar de zijwaartse
verplaatsing.’ Klaas Kragt verduidelijkt:
‘Hierbij worden ook de balken verplaatst
en dan moet er goed op worden gelet dat
deze weer boven de takelpunten zitten.’
Henry Dijksma vervolgt: ‘Daarnaast
moet worden gelet op de windbelasting.
Stootwinden of winden om één van
de hoeken van het objecten kunnen
gevaarlijk zijn en verdienen aandacht.’
Klaas Kragt: ‘Gelukkig is de gebruiker
hier ook een goede ‘graadmeter’ die, op
basis van zijn eigen gevoel, redelijk goed
kan inschatten wat wel en wat niet kan.
Er mag bijvoorbeeld tot windkracht 6 op
een hangbrug worden gewerkt, maar de
meeste gebruikers zullen zelf al eerder
stoppen.’

Veiligheid voorop

Zijn er bepaalde installatiedelen waar
de gebruiker op moet letten? Bijvoor-

Toolbox meeting en instructie

Op de vraag of de gebruiker ook moet
worden geschoold of een instructie
krijgt, antwoordt Klaas Kragt: ‘Nadat wij
de installatie hebben opgebouwd, wordt
deze voorzien van een groene kaart,
als teken dat de hangbrug veilig is. De
gebruikers zijn vervolgens aanwezig
bij een toolbox meeting over het juiste
gebruik en bij het maken van afspraken
daarover. Daarbij wordt een complete
checklist doorlopen, waarin alle belangrijke aandachtspunten zijn samengevat.’ Sepp Vedral: ‘Er moet daarbij
echter wel worden opgelet dat bijvoorbeeld verplaatsingen van de installatie
met de nodige zorgvuldigheid worden
uitgevoerd. En ook de komst van een
nieuwe groep gebruikers, bijvoorbeeld
omdat de schilder klaar is en de afmontage kan beginnen, moet worden
begeleid. Per slot van rekening moeten
ook de nieuwe gebruikers worden
geïnformeerd over de manier waarop
ze met de installatie moeten omgaan.
Daar ligt een belangrijke taak voor de
werkgever. De installatie heeft echter
wel als voordeel dat deze elektrisch
omhoog en omlaag beweegt. Dat wordt
anders ervaren dan een steiger. Men
is er voorzichtiger mee.’ Klaas Kragt
beaamt dat: ‘Een steiger is opgebouwd
uit verschillende onderdelen waarmee
niet alleen allerhande configuraties
mogelijk zijn, maar die ook tijdens het

Tips voor
het veilig
werken met
hangbruggen

gebruik kunnen worden aangepast. Bij
een hangbruginstallatie sta je er zelf in.
Daar ga je als gebruiker niet snel mee
‘klussen’.’



Klaas Kragt: ‘Met hangbrug millimeternauwkeurig op iedere gewenste hoogte werken.’

beeld omdat die aan slijtage onderhevig
zijn? Sepp Vedral: ‘De staalkabels en
motoren zijn de onderdelen die echt
kunnen slijten.’ ‘En de centrale bediening van de brug, is ook aan slijtage
onderhevig’, aldus Jan Willem Schutter.
Sepp Vedral vult aan: ‘De kwaliteit van
de installatie wordt echter continu bewaakt. Veel van de installaties worden
verhuurd en alle verhuurders zitten
er bovenop. Zo worden na iedere klus
de kabels gecontroleerd en jaarlijks
worden de takels doorgemeten en
getest.’ Jan Willem Schutter: ‘Tijdens
de toolbox meeting die we bij oplevering

1.	Een hangbrug is geen transportmiddel. Gebruik de installatie
dan ook niet als zodanig. Ook
mag er niet worden overgestapt.
2.	Zorg dat u bekend bent met de
bediening en hiervoor een instructie heeft gekregen. De VSB
heeft hiervoor een speciale flyer
waarin ook een checklist zit die
voor elk dagelijks gebruik moet
worden doorlopen.
3.	Wanneer u op hoogte werkzaamheden moet verrichten,
biedt de hangbruginstallatie
een economisch en veelzijdig
alternatief. Laat u hierover
informeren door een gespecialiseerd leverancier of verhuurbedrijf.
4.	Bij het horizontaal verplaatsen
van de hangbruginstallatie
moet een aantal aandachtspunten in acht worden genomen. Laat u tijdig informeren
en zorg er te allen tijde voor
dat de balken altijd boven de
takelpunten blijven.
5.	De hangbrug heeft als belangrijk voordeel dat de contouren
van een object gemakkelijk
kunnen worden gevolgd, of het
nu gaat om een schoorsteen,
bruggen, (koel)torens, gebouwen of offshoreplatformen.
6.	Het A-blad hangbruginstallaties bevat de stand van de
techniek. Werkt u met hangbruginstallaties, lees dan ook
het A-blad.



Michael van Os: ‘Hangbruginstallatie
veel ingezet als totaaloplossing voor grotere projecten.’

geven, laten we de gebruiker ook zien
welke punten hij dagelijks visueel moet
controleren. Als hij iets merkt of ziet,
moet dat direct worden gemeld. Daarnaast voeren wij op meerdere punten
in het proces natuurlijk zelf ook onze
metingen en controles uit.’ ‘Uiteindelijk
blijft de gebruiker verantwoordelijk
voor de vraag of hij inderdaad dagelijks
die controles uitvoert’, aldus Sepp
Vedral. Klaas Kragt: ‘Daar wil het in de
praktijk nog wel eens aan schorten. Het
is lang niet altijd zo dat de gebruiker
dagelijks zijn controles doet.’
Is er op dat punt dan nog behoefte aan
aanscherping? Henry Dijksma: ‘Voor
hangbruginstallatie is er al de EN
1808, waarin de veiligheidseisen voor
hangbruggen worden beschreven. En
er is sinds vorig jaar natuurlijk ook
weer een nieuwe versie van het A-blad
hangbruginstallaties. Deze bevat ook de
stand van de techniek. Iedereen die met
hangbruginstallaties werkt, zou deze
dan ook moeten kennen. En er is natuurlijk ook nog de flyer Veilig werken
met hangbruginstallaties die door VSB
zelf is uitgegeven.’ Sepp Vedral: ‘De
praktisch knowhow van VSB is ook veel
ingezet bij de totstandkoming van het
A-blad. Het is daardoor duidelijk wat de
spelregels zijn.’
Als het toch over veiligheid en de
gebruiker gaat, ligt het voor de hand
om ook eens te informeren naar de
noodzaak om aangelijnd te werken.
Hoe zit dat bij de hangbruginstallatie?
‘In principe hoeft dat niet’, aldus Sepp
Vedral. ‘Het werkplatform voldoet onder
meer door de leuningen aan alle eisen
die aan een veilige werkplek op hoogte
worden gesteld. Maar als de gebruiker
zich daar prettig bij voelt, kan hij zich
altijd aanlijnen. Je moet daarbij wel
opletten waar je de vangbeveiliging al
bevestigt. Vraag daarover altijd even
advies aan de leverancier of verhuurorganisatie.’
Is er daarbij nog behoefte aan opleiding? Jan Willem Schutter: ‘Er is een
training voor monteurs waarin ze alle
montageaspecten van de hangbrug-

installatie leren. Die training kan ook
voor adviseurs worden verzorgd. Wat
mij betreft zou er daarnaast nog wel
een bedrijfscertificaat geïntroduceerd
mogen worden.’ Sepp Vedral vult aan:
‘Net als veel andere arbeidsmiddelen,



VSB-forumdiscussie
De VSB-forumdiscussies worden vier maal per jaar georganiseerd en zijn
een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Tijdens de discussies, die onder leiding staan van Frank de
Groot, hoofdredacteur van BouwTotaal, passeren onder meer de stand der
techniek, ontwikkelingen en aandachtspunten voor potentiële gebruikers de
revue. Deelnemers aan deze 26e VSB-forumdiscussie, ditmaal over hangbruginstallaties, waren Jan Willem Schutter en Michael van Os van Height
Care (Vlaardingen), Henry Dijksma van Altrex (Zwolle), Klaas Kragt van Yello
Materieeldienst (Malden) en Sepp Vedral van Skyworks (Berkel Rodenrijs).

Sepp Vedral: ‘Hangbrug breed inzetbaar, ideaal om boven water te kunnen
werken’

ben je ook bij de hangbruginstallatie
afhankelijk van degene die de installatie opbouwt. Je moet de zekerheid
hebben dat die deskundig is en dat die
deskundigheid bij voorkeur ook nog
aantoonbaar is. Het is daarom goed om
gebruik te maken van een vertrouwde
en bewezen partij.’

