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Een terugblik
Er is veel gebeurd de afgelopen periode. In deze Hoog & Breed blikken terug op de activiteiten van de
VSB. Tijdens de Betonvakdagen in december vorig jaar manifesteerden de betonbekistingbedrijven zich
onder andere met drie drukbezochte lezingenprogramma’s. En ook de voorlichtingsbijeenkomst Richtlijn
Steigers in januari dit jaar werd bezocht door alle gelederen van de VSB.
Maar recenter nog tijdens de Bouwbeurs 2009 drukten de VSB en haar
leden ﬂink haar stempel. Met een interessant programma tijdens het
Symposium ‘Veiligheid duurt het langst’ bewees de VSB eens te meer dat
kennisoverdracht op het gebied van kwaliteit en veiligheid hoog in het
vaandel staat.
Volgens verwachting was er veel belangstelling voor de verkoop van de
Richtlijn Steigers, die tijdens de Bouwbeurs ofﬁcieel van start is gegaan.
Ook de Steigerbouwwedstrijden waren weer een spectaculair schouwspel
dat veel belangstellende toeschouwers trok. En ook het Happy Hour had
weer een hoge opkomst met als toneel het fraai vormgegeven VSB-Plein,
hét platform van de branche.
Kortom, een periode waarin de steiger-, hoogwerk- en
betonbekistingbranche de aandacht ontving die het verdiende en
waarvan wij hopen dat de leden tevreden op terugblikken.
Niko van Ruitenburg
Voorzitter PR-commissie

VSB haalt op voor Stichting KiKa

www.kika.nl
Giro 8118

De VSB heeft Stichting Kika (kinderen kankervrij) kunnen verblijden met
een donatie van enkele duizenden euro’s. Op 12 februari werden de
tweejaarlijkse Nationale Steigerbouw Wedstrijden tijdens de Bouwbeurs
gehouden. Dit jaar was het voor het publiek ook mogelijk om een rol te
spelen. Rond 13.00 uur waren de steigers opgebouwd tot levensgrote
knikkerbanen. Het publiek kon raden hoe lang de knikker over de baan
zou rollen tegen een zelf in te leggen bedrag. Dit bedrag, aangevuld met
donaties van de exposerende VSB-leden, kwam geheel ten goede aan
Stichting KiKa. Niet kunnen doneren? Dat kunt u alsnog doen via giro 8118.

Colofon
De doelstelling van de VSB is het verbeteren van de
algehele maatschappelijke erkenning van het vakgebied
‘Werken op hoogte’. Daarbij vervult de VSB een objectieve,
gezaghebbende positie met betrekking tot de steigerbouw,
het werken met arbeidsmiddelen ten behoeve van het
werken op hoogte, betonbekistingen en ondersteuningen.
Hoog & Breed is een uitgave van de Vereniging van Steiger-,
Hoogwerk- en Betonbekisting-bedrijven (VSB). Alhoewel bij de
samenstelling zorgvuldigheid wordt betracht, kan de uitgever
niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.
Exemplaren van of een abonnement op Hoog & Breed kunnen
worden aangevraagd bij het secretariaat.
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VSB maakte impact op de
Internationale Bouwbeurs 2009
De Jaarbeurs in Utrecht bood van maandag 9 tot en met zaterdag 14 februari 2009 plaats aan de
Internationale Bouwbeurs 2009. Deze tweejaarlijkse vakbeurs is dé ontmoetingsplek voor de bouw,
met dit jaar een record bezoekersaantal van 115.000. Het thema van deze editie, ‘Bouwen in Balans’,
speelde in op de trend en behoefte om een goede balans te vinden tussen een gezonde leefomgeving en
duurzame ontwikkeling. Op de beursvloer waren diverse activiteiten. De VSB drukte aardig haar stempel
op de Bouwbeurs 2009.

VSB Symposium
Ook deze editie van de Bouwbeurs was het VSBsymposium een bijzonder onderdeel van het
beursprogramma. Wederom kon de VSB rekenen op een
hoge opkomst en de deelnemers op een gevarieerd en
interessant programma. Onder leiding van Judith de
Bruijn gingen de sprekers vanuit hun expertise in op het
thema ‘tekenen en berekenen’.
Meer op pagina 8

Richtlijn Steigers

Volgens verwachting was er veel belangstelling voor de verkoop van de Richtlijn Steigers, die tijdens
de Bouwbeurs ofﬁcieel van start is gegaan. Helaas is de richtlijn niet de winnaar geworden van de
Nederlandse bouwprijs, maar kon toch heel goed voor de dag komen met een dijk van een juryrapport.
“De jury is verheugd dat eind 2008 de Richtlijn Steigers is verschenen. Richtlijn Steigers is een
belangrijke stap in de steigerbranche. Alles wat helpt om deze branche veiliger te maken is pure winst.”
Meer op pagina 9

Steigerbouwwedstrijden
De Steigerbouwwedstrijden op het buitenterrein van de
Jaarbeurs was ook dit jaar weer een schouwspel. Zes
team streden om de Steigerbouw Award onder toeziend
oog van de vakkundige jury en het geanimeerde
beursbezoek.
Meer op pagina 5

3

4

Bouwbeurs 2009

VSB-Plein
Wie Hal 7 van de Internationale Bouwbeurs binnenging
kon zich niet onttrekken aan de aanwezigheid van de
VSB-leden. Het centrum werd gevormd door het VSBPlein, waar de deelnemers aan het VSB-collectief hun
geïnteresseerde bezoekers gastvrij konden ontvangen. Via
de centrale bar had de bezoeker van het collectief uitzicht
op de stands van de VSB-leden die rondom het plein waren
gesitueerd. Het Happy Hour en de uitreiking van het eerste
vakdiploma steigerbouwer volgens de EVC-procedure vond
tevens op het VSB-Plein plaats.

Multimedia-actie VSB
Tijdens de beurs werden de thuisblijvers getrakteerd op ‘live’ beelden vanaf de beursvloer. De
exposerende VSB-leden werden de eerste beursdag geïnterviewd op hun stands waarin zij hun noviteiten
en andere ontwikkelingen presenteerden. De volgende ochtend al werden deze interviews live op de
website van de VSB uitgezonden. Zo kon de thuisblijver of de (twijfelende) beursbezoeker zich op de
hoogte brengen van de noviteiten in hal 7.
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NIVO Steigerwerken wint
VSB Steigerbouw Award 2009
Nivo Steigerwerken B.V. uit Klundert heeft de VSB Steigerbouw Award 2009 gewonnen. BIS Industrial
Services B.V. uit Zwartewaal werd tweede en Workx uit Zwolle eindigde op de derde plaats. Aan de
wedstrijd, die eigenlijk geen verliezers kende, werd verder deelgenomen door de teams van Rojo
Steigerbouw, Dutch Steigers en Travhydro Nederland. Het uitgangspunt voor deze competitie was het
Veilig bouwen volgens de nieuwste Richtlijn Steigers.
Vanwege de hoge kwaliteit die alle teams tentoonstelde, had de vakjury de zware taak om de
uiteindelijke winnaar aan te kunnen wijzen. Uiteindelijk bleek Nivo Steigerwerken de beste van de dag
en nam de titel over van BIS Industrial Services, winnaar in 2007. Criteria waarop de jury haar oordeel
baseerde waren onder meer veiligheid bij de werkzaamheden, het aangehaakt werken, de manier
waarop materialen worden aangereikt, het doelmatig en als team samenwerken en een goed gebruik van
gereedschap en materiaal.
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Omdat deze wedstrijd ook de stand van de techniek laat
zien, werd dit jaar – naar aanleiding van vooraf ingeleverde
tekeningen en berekeningen - de constructeursprijs uitgereikt.
De prijs viel ten deel aan Rojo Steigerbouw B.V. uit Delft.
Naast de prijs voor het beste team en constructie werden ook
individuele prijzen uitgereikt in de vorm van gouden, zilveren
en bronzen steigerhamers (zie foto). De prijzen werden
toegekend aan de beste constructeurs, voormannen, eerste
monteurs, tweede monteurs en de hulpmonteurs. Alle andere
deelnemers ontvingen een koperen hamer.
Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van een goed doel.
In het wedstrijdontwerp was een levensgrote knikkerbaan opgenomen. Toeschouwers konden een gokje
wagen door het aantal seconden te raden die de bal nodig had om het parcours af te leggen. Het team
van Dutch Steigers had de meeste toeschouwers warm kunnen krijgen voor een gokje en won daarmee
de publieksprijs. De opbrengsten – aangevuld met donaties van de exposerende VSB-leden - van enkele
duizenden euro’s werd gedoneerd aan de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Wij willen de
exposanten en de steigerbouwbedrijven bedanken die deze gift hebben mogelijk gemaakt.

6

7

Bouwbeurs 2009

VSB-symposium 2009: Veiligheid duurt het langst
Ook deze editie van de Bouwbeurs was het VSB-symposium een bijzonder onderdeel van het
beursprogramma. Wederom kon de VSB rekenen op een hoge opkomst en de deelnemers op een
gevarieerd en interessant programma. Onder leiding van Judith de Bruijn gingen de sprekers vanuit hun
expertise in op het thema ‘tekenen en berekenen’.
Ruud Stiekema, voorzitter VSB, opende het symposium en schetste de achtergronden waartegen het
vijfde symposium Veilig werken op hoogte gehouden werd. Tevens greep hij de gelegenheid aan om de
oorkonde die de VSB samen met Bouwend Nederland de avond ervoor ontving van de Stichting van de
Nederlandse Bouwprijs voor de nominatie van de Richtlijn Steigers in de categorie Dienstverlening &
Communicatie.
Bram Steenks, directeur SHELL Moerdijk en voorzitter SSVV (VCA),
ging in op de rol van de opdrachtgever in de industrie. Ook belichtte
hij de kijk op veiligheid en de wijze waarop opdrachtgevers rekening
houden met dit aspect met aanbestedingen. Hij rekende af met de
veronderstelling dat specialistische kennis van aannemers te weinig
gehonoreerd wordt.

John Kerstens, vice-voorzitter FNV Bouw en CAO-onderhandelaar,
schetste de positie van de werknemer in de bouw en de rol die FNV
Bouw vervult rond het thema veiligheid. Zijn werknemers zich bewust
van de gevaren waaraan zij dagelijks blootstaan op de bouwplaats? Hij
kon zich niet ontrekken aan de indruk dat de risico’s van het werken
op hoogte in de praktijk toch worden onderschat.
Kees van Staveren, Hoofd Bouwzaken en Vastgoedbeleid van woningcorporatie Vestia, illustreerde hoe gebouwbeheerders als opdrachtgevers kwaliteit en veiligheid vormgeven. Ook de contractpartners en
toeleveranciers worden gehouden aan de veranderende eisen, waarbij
deskundigheid en specialisme onder meer de uitgangspunten zijn.
Hierbij gaf hij aan welke trends hij waarnam en hoe hij als opdrachtgever ervaart hoe de betrokkenen gestalte geven aan veilig werken.

Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de
Bouwnijverheid EIB, gaf een beschouwing van de economische
ontwikkelingen voor 2009 en verder. Het EIB analyseert trends en
ontwikkelingen die voor de gehele bouw van belang zijn: volgens
hen gaat de actuele ﬁnanciële crisis niet aan de sector voorbij.
Hij schetste de vooruitzichten voor productie en werkgelegenheid.
Daarnaast kwam de rol van de veiligheid tijdens de laagconjuctuur
aan bod.
De deelnemers konden aansluitend aan de presentaties vragen stellen, waar ook gretig gebruik van
werd gemaakt. De presentaties van de sprekers kunnen bekeken worden op www.vsb-online.nl. Het
symposium werd ook dit jaar mede mogelijk gemaakt door Koninklijke Jongeneel.
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Opleidingsbedrijf VSB: nieuw team – ambitieuze plannen
Sinds 1 maart waait er een nieuwe wind door het
Opleidingsbedrijf VSB. Samen met Emile Bakkum
en Ella Lodder gaat Robert Jan Bruggeman het
aanbod van het Opleidingsbedrijf verbreden.
Emile en Robert Jan zijn voor velen goede bekenden; ze verdienden hun sporen in de steigerbouw
en gaan die nu voor het Opleidingsbedrijf VSB
inzetten. Versterkt met Ella Lodder, die al geruime
tijd actief is voor het opleidingsbedrijf en die het
klappen van de zweep kent. De focus van Robert
Jan ligt daarbij op het onderhouden van de contacten op managementniveau. “Daarnaast is het
team versterkt met Emile Bakkum”, aldus Robert
Jan. “Hij gaat optreden als leerlingcoördinator en
begeleidt als zodanig onze leerlingen. Ella Lodder
verzorgt daarnaast de ondersteuning op administratief en secretarieel gebied.”

Van opleiding tot totaalpakket
De afgelopen maanden hebben voor veel partijen
in de steigerbouw in het teken gestaan van de
Richtlijn Steigers. Ook het team van het opleidingsbedrijf heeft de introductie van de richtlijn met
veel belangstelling gevolgd. “Met de komst van
de richtlijn zijn de kwaliﬁcaties voor opleidingen
vastgelegd”, aldus Robert Jan. “De leden van de
VSB hebben zich achter de richtlijn ‘geschaard’
en zullen daar nu op in gaan spelen.” Arie van den
Herik heeft, destijds als directeur van het opleidingsbedrijf een fantastische basis gelegd in het
vertalen van de richtlijn naar vakgerichte opleidingen. Ons opleidingsaanbod is nu volledig aangepast
op de richtlijn. Alle benodigde opleidingen worden door ons aangeboden; daaromheen gaan we
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nu meer service bieden in de vorm van advies en
kennis.” Over de rol van het Opleidingsbedrijf VSB
laat Robert Jan geen onduidelijkheid bestaan: De
uitstroom in onze branche vindt op relatief jonge
leeftijd plaats. Dat betekent dat er een continue
instroom aan de onderkant moet zijn. Die instroom
gaan wij verzorgen.”

Waardering voor praktijkkennis
Een ander recent hoogtepunt waar het Opleidingsbedrijf VSB haar voordeel mee zal doen, is het
erkende vakdiploma steigermonteur. Was vroeger
een certiﬁcaat Steigerbouwer A voldoende om
steigers te mogen bouwen, tegenwoordig wordt
van de steigermonteur een erkend diploma op
mbo-niveau 2 verwacht. Dat wil zeggen dat naast
gedegen theoretische kennis, het A-certiﬁcaat en
VCA ook de nodige praktijkervaring noodzakelijk
is. Robert Jan: “Het Opleidingsbedrijf VSB speelt
daar nu actief op in, onder meer door gebruik te
maken van de EVC- procedure. Deze werd door
Fundeon ontwikkeld; een ideaal instrument om aan
de hand van de nieuwe eindtermen ervaren steigermonteurs een diploma te kunnen verstrekken.”
Dat gaat niet zomaar, want er is een uitgebreide
portfolio nodig; als het ware een CV met praktijkkennis van de steigermonteur en de onderbouwing
mede door de werkgever. Hierdoor is het niet nodig
dat door de praktijk geschoolde steigermonteurs
terug moeten naar de schoolbanken. Alleen als
blijkt dat enige bijscholing noodzakelijk is, worden
gerichte trainingen en cursussen aangeboden door
het opleidingsbedrijf.

Service en kwaliteit
Voor het Opleidingsbedrijf VSB vormen service en
kwaliteit de belangrijkste speerpunten. “Wij willen
goed toegankelijk zijn en onze dienstverlening zo
laagdrempelig mogelijk aanbieden”, aldus Robert
Jan. “Daarnaast vereisen de ontwikkelingen dat er
ook hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit – van
onze opleidingen én onze leerlingen. Dat betekent
ook dat wij vrij strikte sollicitatieprocedures zullen
hanteren. We kijken niet alleen naar referenties
en ervaring maar ook naar mentaliteit, motivatie,
e.d.” Vanuit onze branchekennis en opleidingsachtergrond, kunnen we de VSB-leden nu adviseren
bij het aansluiten van hun opleidingsbeleid op de
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nieuwe richtlijn waarbij we de complete vak- enopleidingsafhandeling uit handen kunnen nemen.
“Dat kwaliteitsniveau is ook nodig, want de steigerbranche heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Wij willen ons daarin proﬁleren als hét opleidingsinstituut. Een instituut dat bovendien een
aantrekkelijk voordeel biedt”, aldus Robert Jan.
“Wie met ons zaken doet, weet zich verzekerd van
een opleidingsbeleid dat aansluit bij de richtlijn.

Goed opgeleid eigen personeel en gemotiveerde
leerlingmonteurs. Dat geldt voor leden van de VSB
maar ook zeker voor branchegenoten die geen lid
zijn.
Opleidingsbedrijf VSB
T 078-6548187
E r.bruggeman@opleidingsbedrijfvsb.nl
W www.opleidingsbedrijfvsb.nl

Jan Boer (Arbeidsinspectie):

“Richtlijn Steigers belangrijk bij landelijke
controleactie steigers”

Van 1 mei 2009 tot 1 november 2009 organiseert de Arbeidsinspectie een landelijke controle gericht op
de constructie, de montage en het gebruik van steigers. “Wie daarbij de ‘spelregels’ van de Richtlijn
Steigers volgt, zal zich geen zorgen hoeven maken”, aldus Jan Boer van de Arbeidsinspectie.
“Jaarlijks gebeuren er nog 350 ongevallen - waarvan 60 ernstig - die gerelateerd zijn aan het vallen
van hoogte”, opent Boer. “Tel daarbij nog eens 150 klachten over steigers en je zult beseffen dat er
nog wat te verbeteren valt. Dat is ook de doelstelling van deze 6 maanden durende controleactie.”
Uitgangspunt bij die controles zijn uiteraard de geldende normen en regelgeving. Deze zijn voor iedereen
samengebracht en goed toegankelijk gemaakt in de Richtlijn Steigers. “Wie volgens de richtlijn zijn werk
doet of de steiger gebruikt, weet in ieder geval dat aan alle ‘spelregels’ wordt voldaan.”

Drie-eenheid
Belangrijk is het feit dat er verschillende partijen betrokken zijn
bij het ontwerp, de bouw en het gebruik van de steiger. Boer:
“Steigers moeten zodanig geconstrueerd zijn, dat ze stevig, stabiel
en sterk zijn. Een tekening en berekening moeten dan ook ten
grondslag liggen aan iedere steiger. Vervolgens zijn deskundige
mensen nodig die volgens de tekening de steiger bouwen én
rekening houden met hun eigen veiligheid. Dat laatste kan
bijvoorbeeld door direct te werken met leuningen of gebruik te
maken van slimme hulpmiddelen, zoals de schouderpad, waardoor
de fysieke belasting van de steigerbouwer minder wordt. En
tenslotte is er nog de gebruiker. In die fase is het zaak om niet
meer te knoeien aan de steiger en regelmatig te checken of alles
nog klopt. Een hot item daarbij is de bouwlift. De hekjes die
worden gebruikt als instapbeveiliging voor de bouwlift worden
in de praktijk nog wel eens weggehaald. Daarnaast merk je dat
gebruikers in de praktijk de neiging hebben om de steiger zwaarder
te belasten dan is toegestaan.”
Jan Boer vervolgt: “Deze drie-eenheid ‘constructie-montage-gebruik’ moet goed op elkaar aansluiten.
Heel belangrijk daarbij is het gedrag van mensen. Zij moeten hun eigen verantwoordelijkheid kennen én
dragen. Daar is goede voorlichting voor nodig. En natuurlijk draagt een initiatief als de Richtlijn Steigers
er ook aan bij dat het nalevinggedrag van mensen wordt gestimuleerd. Onze controles vormen daarvoor
een prikkel.”
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Gevelonderhoudsinstallaties
een veilige werkplek op elk niveau

Onderhoud aan de gevel is een vereiste voor het behoud van het aanzien van
elk gebouw. Onderhoud keert regelmatig terug. Daarom is het bereikbaar maken
van de gevel maatwerk voor elk gebouw. De optimale oplossing voor elk gebouw
wordt bepaald door de keuze van het type gevelonderhoudsinstallatie.

Waaruit bestaat een gevelonderhoudsinstallatie?
Gondel
De gondel is het werkplatform van waaruit het
onderhoudspersoneel zijn werk doet. Hierin zijn de
bedieningsknoppen voor alle bewegingen van de
installatie aanwezig, zodat vanuit de gondel elke positie
van het gebouw kan worden bereikt.
Dakwagen

Hoe is de gondel opgehangen?
De gondel is een volledig veilige werkplek voor
de gebruiker die is voorzien van veiligheidsogen
voor het zekeren met een harnasgordel. Verder
is de gondel voorzien van een overlast en
veiligheidskabels.

De dakwagen is per gebouw zodanig uitgevoerd dat -al
dan niet met extra opties- de totale gevel bereikbaar is.
Omdat deze dakwagen bij elke hoek van het gebouw
een bocht moet kunnen maken, is de bereikbaarheid
van de hoeken van het gebouw een bijzonder punt
van aandacht. De dakwagen bevat ook mogelijkheden
om de gondel op het dak te parkeren, loodrecht langs
de gevel te bewegen en soms zelfs te draaien in de
gewenste positie.

Railconstructie
De railconstructie, waarmee de dagwagen zich over het
dak kan verplaatsen, is zodanig uitgevoerd dat de totale
gevel kan worden bereikt. De uitvoering van deze rail
kan per gebouw verschillend zijn.
Monorail
Soms wordt geen gebruik gemaakt van een dakwagen
met een railtraject op het dak, maar wordt de gondel
direct opgehangen aan een monorail. Deze monorail
hangt aan de buitenzijde of binnenzijde van de gevel.
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En als de installatie buiten bedrijf is?
Als de installatie buiten bedrijf is, wordt de gondel op
het dak geplaatst. De installatie is dan vanaf de grond
niet of beperkt zichtbaar. Zo mogelijk wordt deze
geparkeerd op een zo goed mogelijk beschutte plaats.

Hoe blijft de installatie bedrijfszeker?
De installatie dient periodiek te worden onderhouden.
De meeste bij de VSB aangesloten leveranciers bieden
de eigenaar van de installatie een contract aan voor
service en onderhoud. Dat vermindert storingen en
bevordert een lange bedrijfszekere levensduur van de
installatie.

Hoe zit het met de veiligheid?
Gevelonderhoudsinstallaties van VSB-leden voldoen
aan de strengste veiligheidseisen. Zowel het hangende
als het rijdende gedeelte moet lange tijd betrouwbaar
blijven werken, ook bij incidenteel gebruik. Alle
beveiligingen zijn wettelijk voorgeschreven, zoals
beveiliging tegen overbelasting, te hoge snelheid,
scheefhang, hoogste stand van de gondel en
ongewenste bewegingen zowel in horizontale als
verticale richting.
Voor elk gebouw een oplossing
VSB-leden staan als gerenommeerde leveranciers
garant voor elk gebouw de optimale oplossing te
vinden, zodat een veilige werkplek en een betrouwbare
installatie voor de gebruiker beschikbaar is.
Voor gevelonderhoudsinstallaties:
Waarom een VSB-bedrijf?
▪ Waarborgregeling van VSB als waarborg voor kwaliteit en
veiligheid
▪ Gerenommeerde bedrijven als lid
▪ Gegarandeerde deskundigheid bij ontwerp, uitvoering en
onderhoud
▪ Contacten met internationale brancheorganisaties op gebied
van gevelonderhoudsinstallaties
▪ Zitting in commissie NEN1808-aanpassing: op de hoogte van
veranderingen van constructienormen
▪ Contacten met keurende instanties en normcommissies

Aerial Work Platforms BV
T: 0172 496 502
I: www.awp.nl
Borga-Bijstede BV
T: 0341 260 178
I: www.borga-bijstede.nl
Kranenburg Gevelonderhoudsinstallaties BV
T: 0172 521 021
I: www.kranenburggroup.com
Manntech Gevelinstallaties BV
T: 0168 389 500
I: www.manntech.nl
Tractel Benelux BV
T: 076 543 51 35
I: www.tractel.com
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Verenigingsnieuws

Uiterst succesvolle symposia Beton Vakdagen 2008
Met bijna 300 bezoekers zijn de symposia die de VSB
in samenwerking met het Gietbouwcentrum tijdens de
Beton Vakdagen 2008 organiseerde uiterst succesvol
te noemen. Veiligheid, techniek en de ervaringen
in de praktijk waren vaste elementen die elke dag
terugkwamen.
Ook de reacties van bezoekers gaven blijk van
een succesvolle aanpak. Naast de interessante
en praktijkgerichte lezingen konden collega’s en
bekenden uit de branche informeel bijpraten of
kennisnemen van de noviteiten die de VSB-leden
op hun stands toonden. De presentaties kunt u
downloaden op de website van de VSB
(www.vsb-online.nl).

Betonvakdagen 2009
Het is nog wel even weg maar zeker het noteren in uw
agenda waard: de Betonvakdagen 2009, 29 september
t/m 1 oktober 2009 in Evenementenhal Gorinchem.
Ook deze editie zal de sectie betonbekistingbedrijven
weer acte de présence geven.

Het regent DVD’s
Diverse leden en relaties van de VSB hebben de afgelopen periode DVD’s ontvangen. Zo stuurden wij een
compilatie met foto’s van het 30-jarige VSB-Jubileum naar alle deelnemers van deze onvergetelijke dag.
Daarnaast ontvingen de geïnterviewden van de multimedia-actie van de VSB tijdens de Bouwbeurs, een
kopie van hun gedenkwaardige interview. Tot slot kregen ook de deelnemers van het VSB-Plein en de PRcampagne een DVD met foto’s en ﬁlms van de Steigerbouwwedstrijden, het symposium en andere foto’s
die tijdens de Bouwbeurs zijn gemaakt.
Wij hopen dat de ontvangers dit een leuke blijvende herinnering zullen vinden van deze bijzondere VSBactiviteiten.
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Nieuw VSB-lidbedrijf stelt zich voor: De Spindel B.V.
Per 1 januari 2009 verwelkomt de VSB De Spindel
B.V. als nieuw lid in haar midden. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering van de VSB op 28 mei
2009 zal De Spindel ofﬁcieel aan de VSB-leden
worden voorgesteld, maar hier alvast een korte
kennismaking.
De Spindel houdt zich bezig met de montage,
demontage en verhuur van steigers, rolsteigers
en ondersteuningssteigers. Hierbij werken zij met
materialen van Layher; de All-round gevel- en
ondersteuningssteigers, de Blitz-renovatiesteiger
en aluminium rolsteigers.
Harry van der Grinten, directeur, vertelt over de
kracht van zij organisatie: “De Spindel BV blinkt
uit in de volledige begeleiding van het traject. Wij
voeren de steigerwerken uit van de offerte tot en
met de facturering, met één vast aanspreekpunt
en volledige begeleiding op de bouwplaats tot de
afronding van de werkzaamheden.” Zo neemt de
Spindel uitvoerders en projectleiders een stuk werk
uit handen. “De communicatie loopt soepel door
de korte lijnen die wij hanteren”, aldus Van der
Grinten.
De Spindel is lid geworden van de VSB vooral
om meer betrokkenheid bij en informatie van
de branche. Van der Grinten: “Wij willen goed
geïnformeerd zijn bij bijvoorbeeld wijzigingen

van normen, eisen en wensen vanuit de
branche. Dit doen wij graag met goede partijen
binnen onze markt met bijvoorbeeld dezelfde
leveringsvoorwaarden.” Daarnaast speelt de
netwerkfunctie van de VSB ook mee: “Wij vinden
het belangrijk onze medespelers in de steigermarkt
beter en persoonlijk te leren kennen.”
De Spindel bestaat sinds 1990 en is gevestigd
in Bunschoten. Hun werkgebied is midden
Nederland. De Spindel werkt met acht mensen in
vaste dienst en daarnaast maken zij gebruik van
onderaannemers en ZZP-ers. Sinds 1997 zijn ze
VCA-gecertiﬁceerd.
De Spindel BV Steigermontage
T. 033 - 465 38 31
W. www.despindelbv.nl

Controleproject Arbeidsinspectie rolsteigers april 2009
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KEURING & CERTIFICERING
VOLGENDE INSPECTIE VOOR:
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Altrex heeft in overleg met de Arbeidsinspectie een informatieblad
voor haar relaties ontwikkeld waarin de belangrijkste inspectiepunten
worden vermeld. Het informatieblad inspectiepunten controle
rolsteigers Arbeidsinspectie kunt u vinden op de website van Altrex
(button ‘Nieuws’).

01-01-2010
TWS96000185
FICTIEF0001
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Relax. Het is een Altrex.

De Arbeidsinspectie heeft aangekondigd een groot controleproject
op rolsteigers uit te voeren van 14 tot en met 24 april a.s. Deze
inspectie wordt landelijk gehouden en richt zich op de deugdelijkheid
van de rolsteiger, de juiste (veilige) opbouw en het veilig gebruik
van de steiger tijdens werkzaamheden. Het veilig werken op hoogte
is één van de speerpunten binnen het inspectiebeleid van de
Arbeidsinspectie.

�������������

Altrex B.V.
T. 038 – 455 77 00
W. www.altrex.nl
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BIS behaalt VCA Petrochemie certiﬁcaat
Als één van de eerste bedrijven gecertiﬁceerd
BIS Industrial Services is op 5 januari jl. door
DNV gecertiﬁceerd volgens de meest volledige en
geheel nieuwe VCA-norm, namelijk VCA Petrochemie 2008/05. BIS Industrial Services is één van de
eerste bedrijven die deze meest vergaande certiﬁcering heeft behaald. BIS Industrial Services was al
vele jaren gecertiﬁceerd volgens de ISO 9001-2000
en VCA** norm.

Ook de goede selectie van de onderaannemers
en de invoering van de LMRA hebben er voor gezorgd dat BIS Industrial Services al klaar was
voor de nieuwe VCA Petrochemie. Het VCA Petrochemie 2008/05 certiﬁcaat is het bewijs dat de
door BIS Industrial Services ingeslagen weg haar
vruchten afwerpt. De nieuwe certiﬁcaten zijn te
vinden op de website van BIS Industrial Services,
www.bis-is.com.

· ketenaansprakelijkheid;
· borgen van de VCA-eisen op de werkvloer bij
onderaanneming;
· gestructureerde selectie en beoordeling van
onderaannemers;
· gedragsprogramma;
· risico-onderkenning door middel van Last Minute
Risk Analysis (LMRA) en Start Werk Analyse.

BIS Industrial Services beschikt in de Benelux over
diverse disciplines op het gebied van industriele dienstverlening die worden ingezet onder de
noemer: Solutions for Industrial Services. De onderneming is gespecialiseerd in industriële isolatie,
steigerbouw, rope access, lawaaibeheersing, tracing, asbestverwijdering en vuurbescherming. BIS
Industrial Services in de Benelux maakt onderdeel
uit van Bilﬁnger Berger Industrial Services, dat
onderdeel is van het Duitse beursgenoteerde bouwconcern Bilﬁnger Berger AG.

Met name op deze vlakken is BIS Industrial Services
al jaren actief met Professional Workforce (PWF)
en de gedragstrainingen voor leidinggevenden.

BIS Industrial Services
T. 0181 – 66 73 00
W. www.bis-is.com

De VCA Petrochemie 2008/05 richt zich vooral op
de volgende gebieden:

Altrex LadderUitstap:
ontwikkeld met Arbeidsinspectie, Arbouw en dakenbranche
In samenwerking met de Arbeidsinspectie, Arbouw, St. Bedrijfstakregelingen dakbedekkingsbranche
(SBD) en branchevereniging Het Hellende dak (HHD) heeft Altrex de LadderUitstap ontwikkeld. Door
eenvoudig rechtdoor te lopen vanaf de ladder, kan het dak veilig
worden betreden. Vanuit Arbo-oogpunt een ideaal hulpmiddel. Met
de LadderUitstap is het risicovolle zijwaarts op- en afstappen niet
meer nodig. Bij het betreden van een dak met een ladder gebeurden
helaas nog teveel ongelukken. Met de LadderUitstap is een hulpmiddel
ontwikkeld voor het veilig betreden en verlaten van het dak.
Met een extra te monteren Ladderborgset kan de ladder, afhankelijk van
de dakconstructie, aan de dakrand worden geborgd. De Ladderborgset
is alleen in combinatie met de LadderUitstap toe te passen. De
LadderUitstap met en zonder Ladderborgset is eenvoudig te monteren op
alle Altrex Professional ladders en ook te gebruiken in combinatie met de
Altrex Dakrandbeveiliging.
Altrex B.V.
T. 038 – 455 77 00
W. www.altrex.nl
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Nieuwe kansen door tijdelijke personenliften en
mobiele verwarmingsunits

Tijdelijke personenlift van hoog niveau

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

uitgegaan van een bestaand concept: de personenen goederenlift. Buiten de hoge storingsgevoeligheid van een dergelijk open oplossing bleken er nog
veel meer nadelen aan te zitten. Daar hebben we
erg veel van geleerd. Dit heeft ertoe geleid dat we
voor een andere insteek hebben gekozen, die niet
te onderscheiden is van een permanente lift.

Tijdelijke personenlift
van hoog niveau

”Na een ontwikkelingsperiode van ongeveer
tweeëneenhalf jaar kwamen we uit op een
gesloten constructie van maximaal 15 modules,
verdiepingen dus. Geheel gebouwd naar eigentijdse
normen voor permanente liften. Met dit verschil
dat deze tijdelijke personenlift modulair is op te
Tijdelijke personenlift
bouwen. In ons land zijn er circa 70.000 liften, die
Met de TP 1000 biedt RECO gebouwbeheerders,
allemaal op een bepaald moment aan renovatie toe
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Nieuwe kansen door tijdelijke personenliften en mobiele verwarmingsunits

tijdelijke personenlift is een uniek concept voor
Nederland én bij mijn weten ook wereldwijd. Vier
jaar geleden kregen wij van Slokker in Breda de
staat RECO – als familiebedrijf
meer
dan een
vraag naar Landelijk
een verantwoorde
tijdelijke
personenlift
halve
eeuw
actief
–
bekend
als
materieelleverancier
voor
vanwege renovatiewerkzaamheden aan een perde
zakelijke
markt,
met
inmiddels
circa
140
medewerkers.
manente lift. Allereerst zijn wij bij ons onderzoek

Reco
T. 071 341 91 20
W.
www.reco.eu
Desgewenst
begeleidt RECO het gehele traject.
“We zijn onafhankelijk en niet gelieerd aan enig bouwbedrijf. Daardoor zijn onze klanten verzekerd van de

Ruim 95 procent van de activiteiten bestaat uit de verhuur

beste materialen. Eén adres, en wat ons betreft ook één

van bouwmaterieel. RECO wil zich proﬁleren als allround

aanspreekpunt. En wat niet minder belangrijk is ook een

dienstverlener. Dat betekent dat het materieel inzetbaar is

eenduidig advies. Naast het leveren van materieel zijn
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Ballast-Nedam Bouwmaterieel stapt over op Meva’s Alkus
kunststofplaat
Ballast-Nedam Bouwmaterieel heeft besloten
om hun gehele Manto-pakket van ruim 11.000
vierkante meter te voorzien van een kunststof
bekistingplaat. In samenwerking met Meva
Bekistingssystemen is een plan gemaakt. In de
systemen van Meva Bekistingssystemen wordt al
ruim zeven jaar gebruik gemaakt van de unieke
kunststof bekistingplaten Alkus. Deze innovatie
van Meva biedt vele voordelen ten opzichte van de
houten bekistingplaat.
Voor deze grootschalige actie verzorgt Meva
Bekistingssystemen ook het ombouwen van de
Manto-frames. De frames worden in de fabriek
van Meva in Haiterbach in Duitsland onder handen
genomen. Het volledige ombouw zal tot medio
2010 duren. Ballast-Nedam Bouwmaterieel heeft
laten weten dit proces te willen versnellen.
Ballast-Nedam Bouwmaterieel heeft uiteindelijk
gekozen voor deze grootschalige ombouwactie
vanwege het waarborgen van een grotere
betonkwaliteit en nog enkele andere voordelen:
- Hoge mechanische stijfheid in buigverhouding
- Goed spijkerbaar voor het bevestigen van
instortvoorzieningen en sparingen
- Grote vormvastheid en weerbestendigheid
(vocht en temperatuur)
- Milieuvriendelijk en recyclebaar
- Goedkoper in onderhoud

De langere levensduur is mede bepalend geweest
voor de keuzevorming van Ballast-Nedam
Bouwmaterieel. Een hogere investering wordt
daarom altijd terugverdiend. Het partnerschap
tussen Meva Bekistingssystemen en Ballast-Nedam
Bouwmaterieel is daarom ook uitzonderlijk te
noemen.
Meva Bekistingssystemen BV
T. 0182 570 770
W. www.meva.nl

Verhuisbericht De Steigerspecialist
De Steigerspecialist is 2 maart jl. verhuisd vanuit Breda naar een nieuwe
locatie in Strijdbeek (NB). Het nieuwe adres is: Strijdbeekseweg 39,
4856 AA, Strijdbeek (NB). Het telefoon- en faxnummer zijn ongewijzigd
gebleven.

Een bijzonder project met ‘aanzien’
Aan de Baronielaan in Breda zien voorbijgangers de bekende torenspits in
een geheel nieuw jasje. Rond de torenspits – met een hoogte van 45,40
meter – is een stabilisatiesteiger aangebracht voorzien van ballast onderin
in de vorm van een betonplaat met een totaalgewicht van 210 ton.
De Steigerspecialist
T. 076 – 565 64 66
W. www.steigerspecialist.nl
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APW Zuid introduceert Quick-Lock® schoorklauw
De nieuwe quick-lock schoorklauw is een noviteit in de steigerbouwwereld. De klauw maakt het mogelijk
een rolsteiger sneller op te bouwen en af te breken. Men verwijdert de schoren met deze klauw in
één draaiende beweging, bukken is daardoor niet meer nodig. Daarnaast heeft deze klauw geen losse
onderdelen waardoor de onderhoudskosten beduidend minder zullen zijn.
Het systeem werkt heel simpel: met een draaiende beweging draait men de Quick-Lock® om de sport of
staander en aan de andere kant klikt men de schoor gewoon vast met het alom standaard type schoorklauw. Bij de demontage hoeft men niet meer eerst te bukken om de diagonaalschoor te verwijderen.
Wanneer de standaard schoorklauw is losgemaakt, maakt
men met de Quick-Lock® één draaiende beweging en de
schoor is geheel gedemonteerd.
Het simpele systeem zorgt voor veel lagere onderhoudskosten. Doordat het systeem maar uit één onderdeel
bestaat (geen losse haantjes en veertjes meer), is de
Quick-Lock® schoorklauw robuuster en heeft een langere
levensduur. Het systeem is gepatenteerd.
APW Zuid
T. 076 - 541 30 19
W. www.apwzuid.nl

Directiewisseling Safe BV
Na ruim 22 jaar Safe steigers en bekistingen vanaf de grond te hebben opgebouwd gaat de huidig
algemeen directeur Jan de Leeuw zich terugtrekken en de tijd van ‘moeten’ achter zich laten. Formeel
zal hij per 1 mei 2009 zijn directietaken overdragen aan de nieuwe algemeen directeur: Jan Remmits.
Wel zal hij komende periode nog betrokken blijven als adviseur van Safe.
Remmits is afkomstig van Heijmans waar hij als projectdirecteur
verantwoordelijk was voor de Ombouw Randweg A2 in Eindhoven. Hij heeft
in het verleden ruime ervaring opgedaan in zowel de markt van steigers en
bekistingen als die van het uitvoerend bouwbedrijf.
Safe BV heeft er alle vertrouwen in dat deze directiewisseling voor alle
klanten en medewerkers een solide basis geeft voor een verdere uitbouw
van de samenwerking en organisatie.
Safe B.V.
T. 0492 – 38 66 38
w. www.safe-bekisting.nl

ing. J. Remmits
nieuwe directeur bij Safe B.V.
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Twee awards voor SGB op Bouwbeurs
De deelname van SGB aan de Bouwbeurs 2009 is in vele
opzichten succesvol verlopen. Zo ontving zij op donderdag
12 februari op de Cobouwstand een award voor het meest
onderscheidende beursconcept. Twee dagen later ontving SGB
van het beursmanagement de Bezoekersmarketing Award voor
het bedrijf met de meeste voorregistraties én het hoogste aantal
bezoekers.
De Bezoekersmarketing Award is een erkenning voor exposanten
die zich buitengewoon actief hebben ingezet voor het promoten
van hun beursdeelname en het werven van bezoekers. Een
belangrijke waardering voor de inspanningen voorafgaande aan
de BouwBeurs. In totaal werden door SGB 3.536 voorregistraties
gerealiseerd met een opkomstpercentage van 66%.
In het speciale SGB ﬁlmtheater kon de bezoeker kennismaken met
het verfrissende en nieuwe BouwConcept. Alle kennis, producten
en dienstverlening over bekisten, ondersteunen en veilig werken
op hoogte onder één dak. Dat is waar het allemaal om draait.
Tijdens de doorlopende ﬁlmvoorstelling in het SGB theater maakte
de bezoeker kennis met de vele voordelen om met één sterke
partner te werken, vanaf de fundering tot de ﬁnale afwerking.
Het BouwConcept was in beeld, geluid en live te aanschouwen.
SGB North Europe
T. 0492 – 598 698
W. www.sgbweb.nl

Skyworks werkt mee aan Quick Drying System in steigers
Meedenken met opdrachtgevers gaat voor Skyworks verder dan alleen het leveren van de beste
klimoplossing. Een voorbeeld hiervan is een bevestigingssysteem in steigers dat is ontwikkeld voor het
nieuwe Quick Drying Systeem (QDS) van Sigma Coatings.
Dit infrarood droogsysteem voor watergedragen verven zorgt ervoor dat de
schilder veel efﬁciënter en klimaatonafhankelijker kan werken. Vooral in
het koude najaar en het natte voorjaar maakt dat doorwerken mogelijk is.
Het systeem bestaat uit diverse infraroodstralers die werken op elektriciteit
of gas. De stander die hiervoor op de grond wordt gebruikt, bleek echter
niet praktisch voor gebruik in een steiger. Op basis van de jarenlange
samenwerking op het gebied van klimmateriaal werd Skyworks benaderd door
Sigma Coatings voor de ontwikkeling van een ophangsysteem voor gebruik in
steigers. Het resultaat is even simpel als handig. Met dit sneldroogsysteem
kan de schilder ervoor zorgen dat overlast van de onderhoudswerkzaamheden
voor de bewoners tot een minimum wordt beperkt.
Skyworks B.V.
T. 010 – 514 00 50
W. www.skyworks.nl
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APW introduceert extra brede steigers
De eisen voor rolsteigers zijn in de loop der jaren
steeds aangescherpt, wat niet werd gewijzigd is de
rolsteiger zelf. Het werd daardoor steeds lastiger
om op iedere werkhoogte volgens de verplichte
conﬁguratie te werken. Twee platforms passen
bijvoorbeeld niet tussen vier diagonale schoren,
terwijl die er wel in horen te zitten volgens de
Arbeidsinspectie.
Daarom introduceert APW de XXL steigers, extra
brede steigers die het gebruik van de steiger een
stuk makkelijker maken. Men heeft hierdoor nooit
meer het probleem dat de platforms niet tussen de
diagonale schoren passen.
- Optimale ﬂexibiliteit met opbouwen;
- Twee platforms en vier diagonale schoren
passen met gemak naast elkaar in de steiger;
- Schoren hoeven niet meer verwijderd of
verplaatst te worden om de platforms op een
andere werkhoogte te plaatsen;
- De steiger voldoet daardoor op iedere
platformhoogte aan de Arbo-eisen, geen
problemen meer met de Arbeidsinspectie.

Verhuizing Travhydro
De vestiging van Travhydro in Doentinchem is
onlangs verhuisd. Na 29 jaar aan de Tramstraat
in Doetinchem te hebben gezeten, werd het tijd
voor een ruimere behuizing. Het nieuwe adres is:
Zaagmolenpad 45a
7008 AG Doetinchem
Travhydro Nederland B.V.
T. 010 – 419 11 00
W. www.trahydro.nl

XXL– kamersteiger ook verkrijgbaar
De XXL-kamersteiger is 90 cm breed. Door
de bredere sporten kunt u makkelijker in de
kamersteiger stappen. Daarnaast staat de steiger
stabieler. U kunt hem daardoor minder snel
omver trekken bij het instappen. Ook het verder
opbouwen van de XXL-kamersteiger is makkelijker
omdat nu twee diagonale schoren naast het
platform passen.
APW (Aluminium Produkten Wormer B.V.)
T. 075 – 640 35 63
W. www.apw.nl

SGB Amsterdam naar nieuw
pand
De vestiging Amsterdam van SGB Holland verhuist
in april naar een geheel nieuw pand. Het nieuwe
adres wordt:
Back-Upstraat 16
1033 NX Amsterdam
Amsterdam is één van de zeven locaties van
waaruit SGB zich richt op de verhuur en montage
van steigers, hoogwerkers, hanginstallaties en
hefsteigers voor de bouwsector.
SGB North Europe
T. 0492 – 598 698
W. www.sgbweb.nl
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Van Thiel United: ‘Schiet te hulp op de steiger’
Van Thiel schiet te hulp bij het creëren van een
veilige werkvloer op hoogte. Onlangs zijn twee
nieuwe producten aan het assortiment toegevoegd.
Deze twee innovaties dragen bij aan het verhogen
van de veiligheid en spelen in op de Richtlijn
Steigers en de huidige Arbo-voorwaarden.
Met de vernieuwde liftboy en liftboyvloer is een
veilige landingsplaats voor een personen- en/of
goederenlift gerealiseerd. De liftboy zorgt voor
een uitbouw aan de steiger waardoor de afstand
tussen steiger en lift wordt overbrugd. De liftboy
is voorzien van kantplankhouders waarin een
steigerplank past en een beugel die de montage
vereenvoudigd. De nieuwe liftboyvloer bestaat uit
twee stalen delen, waarvan één scharnierend deel
dat op de steigervloer ligt. Door de scharnierende
vloerdelen is transport en opslag zeer efﬁciënt.
Na een uitgebreide ontwikkelingsfase introduceert
Van Thiel de hulpleuning. De hulpleuning wordt
toegepast ter beveiliging van de werkvloer waarop
de steigerbouwer aan het werk is. De hulpleuning
wordt dan ook gebruikt in de (de)montage fase
van het steigerwerk. Door toepassing van de

hulpleuning is persoonlijke valbescherming
niet noodzakelijk. De hulpleuning bestaat uit
koppelingen met haken, buizen en reguliere
koppelingen en is eenvoudig in gebruik. Door
telkens vanaf een afgewerkte vloer de hulpleuning
omhoog te zetten en met kruiskoppelingen aan de
onderliggende leuning vast te maken kan de vloer
en steiger veilig afgewerkt worden.
In het Kenniscentrum van Van Thiel United kunt
u meer ervaring opdoen met de producten. Kom
dan ook op afspraak vrijblijvend langs om deze
informatie op te doen. Tevens vindt u Van Thiel
United op de Industrial Maintenance te Rotterdam.
Via www.thiel.nl kunt u zich registreren en
ontvangt u een gratis entreebewijs.
Van Thiel United B.V.
T. 0492 – 46 90 60
W. www.thiel.nl

Skyworks zoekt nieuwe uitdaging voor hangbruginstallaties
In de achterliggende periode heeft
Skyworks diverse uitdagende projecten met
hangbruginstallaties uitgevoerd. Groter en
hoger waren hierbij de kernwoorden. Dat een
hangbruginstallatie alleen geschikt is om te
schilderen werd hiermee duidelijk achterhaald.
De hangbruggen werden ingezet voor de renovatie
van elektriciteitsmasten en schoorstenen en
het plaatsen/vervangen van gevels. Hiervoor
werd gebruik gemaakt van speciaal aangepaste
ophangpunten en hangbruggen. Bij een recent
project waar de gevel van een hotel wordt
gerenoveerd is een extra brede hangbrug ingezet in
combinatie met speciaal ontworpen trusconstructie
voor de ophanging.
De hangbrug is een meter breed waardoor er
ruimte is om materiaal voor de gevelbekleding
in de brug mee te nemen. Deurtjes op de kopse
kanten van de brug maken het makkelijk om met
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materiaal in en uit te lopen. De ophangconstructie
staat op het bestaande railtraject van de
gevelonderhoudinstallatie waardoor de gehele
installatie eenvoudig kan worden verplaatst.
Skyworks B.V.
T. 010 – 514 00 50
W. www.skyworks.nl
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Richtlijnsteigers

Leden VSB
A.B.S. Steigerbouw BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 288 20 04
www.abs-steigerbouw.nl
Aerial Work Pla�orms BV
ALPHEN A/D RIJN
+31 (0)172 49 65 02
www.awp.nl
Alimak HEK Nederland BV
WAALWIJK
+31 (0)416 67 44 50
www.alimakhek.nl
Alli� Nederland BV
OOSTERHOUT
+31 (0)162 49 97 55
www.alli�.com
Altrad Benelux NV
BOORTMEERBEEK (België)
+32 15 50 94 10
www.havico.be
Altrex BV
ZWOLLE
+31 (0)38 455 77 00
www.altrex.nl

Degraform Bekis�ngen en
Steigers BV
RAAMSDONKSVEER
+31 (0)162 51 21 52
www.degraform.nl
Dirks Klimmaterialen BV
HELMOND
+31 (0)492 53 81 24
www.dirks.eu
Doka Nederland BV
OSS
+31 (0)412 65 30 30
www.doka.com
Doornbos Equipment BV
ROTTERDAM
+31 (0)10 850 80 00
www.doornbosequipment.nl
Dutch Steigers BV
AMSTERDAM
+31 (0)20 630 41 00
www.dutchsteigers.nl
Gjaltema Montage Bedrijf BV
GRONINGEN
+31 (0)50 571 13 70
www.gjaltema.eu

Aluminium Produkten
Wormer BV
WORMER
+31 (0)75 640 35 63
www.apw.nl

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

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

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

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

De Hon Bekis�ngtechniek BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 255 55 88
www.de-hon.nl
Instant Holland BV
APELDOORN
+31 (0)55 360 26 02
www.instant-apeldoorn.nl

C.G.M. Steigerbouw BV
ROERMOND
+31 (0)475 53 46 60
www.cgm-steigerbouw.nl
Custers Hydraulica BV
VENRAY
+31 (0)478 55 30 00
www.custers.nl

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

Layher BV
RAAMSDONKSVEER
+31 (0)162 58 68 00
www.layher.nl
LSB Groep BV
GELEEN
+31 (0)46 474 24 10
www.lsb-groep.com
Manntech Gevelinstalla�es BV
ZEVENBERGEN
+31 (0) 168 38 95 10
www.manntech.org
Matemco Hulpconstruc�es BV
EDE GLD
+31 (0)318 69 61 33
www.matemco.nl
Meva Bekis�ngssystemen BV
GOUDA
+31 (0)182 570 770
www.meva.nl
Miver Bekis�ngstechniek BV
HEEZE
+31 (0)40 224 11 22
www.miver.nl
Nivo Steigerwerken BV
KLUNDERT
+31 (0)168 41 92 92
www.nivosteigerwerken.nl
NOE-Bekis�ngtechniek BV
ARKEL
+31 (0) 183 56 98 88
www.noe.nl
PERI BV
SCHIJNDEL
+31 (0)73 547 91 00
www.peri.nl
Post Steigers Schiedam-BV
SCHIEDAM
+31 (0)10 437 12 77
www.post-steigers.nl
Reco Handelsonderneming BV
KOUDEKERK A/D RIJN
+31 (0)71 341 91 20
www.reco-nl.com
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Rojo Steigerbouw BV
DELFT
+31 (0)15 251 24 24
www.rojo.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leden/Donateurs
Workx (Dokter Steigers) B.V.
AMSTERDAM
+31 (0)20 493 93 33
Workx (DSS) BV
HOOGEVEEN
+31 (0)528 27 54 00
www.workx.nl
Workx (Hi-Reach) BV
NUNSPEET
+31 (0)341 27 44 27
www.workx.nl
Workx (Jaston Steigerbouw) BV
ZWOLLE
+31 (0)38 460 30 40
www.workx.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SA Safety & Training Consultants
MIDDELHARNIS
+31 (0)187 48 64 04
www.sasafety.nl
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Zo moet het ... niet
Als je ziet hoe de regelgeving in Europa en Nederland steeds verder wordt aangescherpt om de veiligheid
te waarborgen van gebruikers op hun werkplek op hoogte, dan is het moeilijk voor te stellen dat in
andere delen van de wereld daar anders over wordt gedacht. Tijdens vakanties valt de mond van mening
VSB-lid wijd open als duidelijk wordt hoe werkplekken buiten Europa soms worden ingericht. Van
persoonlijke beschermingsmiddelen heeft ook niet iedereen gehoord. Voorbeelden van hoe het duidelijk
niet moet.

Bali

Egypte

Vietnam

Thailand
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Zo moet
h

et ... we
Richtlijn Steigers een ‘must’
l
voor iedereen die werkt met steigers
VSB en KOMAT (Bouwend Nederland) presenteren
de Richtlijn Steigers, waarin de stand van de
techniek is weergegeven over het bouwen van en
het werken op veelal stalen, staande steigers in
de bouw, industrie en vele andere branches. De
richtlijn krijgt vorm in het Handboek Richtlijn
Steigers en de website www.richtlijnsteigers.nl.
Omdat het handboek bestaat uit een losbladig
systeem en de website actief wordt bijgehouden,
is de Richtlijn Steigers altijd actueel en geeft het
een weerslag van de geldende wet- en regelgeving,
normen en de stand van de techniek. De richtlijn
kwam tot stand in goed overleg met deskundige
partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma +
Keboma, Stichting Arbouw, de Arbeidsinspectie en
vooral de specialisten van VSB en KOMAT.
Richtlijn Steigers is bedoeld voor iedereen die
(in)direct te maken krijgt met de steiger. Te
denken valt aan opdrachtgevers, architecten,
constructeurs, bouwbedrijven, schilders,
metselbedrijven, installateurs, steigerbouwers,
etc.

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

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

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


AANTAL

Aantal exemplaren

NIET-LEDEN*

DONATEURS*

Naam
Bedrijf
Adres
Postcode

1

€ 60,-

€ 70,-

100

€ 55,-

€ 60,-

250

€ 51,-

€ 55,-

500

€ 48,-

€ 51,-

1000

€ 45,-

€ 48,-

Plaats

* prijs per stuk en exclusief BTW en verzendkosten

Telefoon

Stuur uw ingevulde formulier naar:

E-mail

Beta Media Groep
Veursestraatweg 104
2265 CG Leidschendam – Voorburg

Lid VSB/Komat
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LEDEN/

Ja / Nee

