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Column

Beton in de schijnwerpers
Rond het verschijnen van deze Hoog & Breed staat de VSB aan de vooravond 
van de Beton Vakdagen. Traditiegetrouw organiseren de VSB en het 
Gietbouwcentrum elke dag een gevarieerd lezingenprogramma, waarin diverse 
interessante onderwerpen worden belicht. In dit nummer een voorproefje van 
het programma. Ook in het ledennieuws komt u enkele noviteiten tegen die 
tijdens deze beurs worden gepresenteerd.

Maar ook de Bouwbeurs 2011 komt langzaam maar zeker in zicht. De VSB en haar 
leden zullen ook deze editie weer een uitgebreid beursprogramma verzorgen. 
Verderop in dit blad lichten we alvast een tipje van de sluier op.

Tevens spraken leden van de VSB zich tijdens de inmiddels bekende VSB 
forumdiscussie uit over hoogwerkers. 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% van de ongevallen met hoogwerkers is 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. Een verslag van de bijeenkomst verscheen in het augustus nummer van BouwTotaal en 
is nu te vinden in deze editie van de Hoog & Breed. 

Uiteraard kunt u van onze leden en donateurs ook weer het nodige nieuws verwachten. 
Ik wens u veel leesplezier.

Niko van Ruitenburg
Voorzitter PR-commissie

Harry van der Grinten, eigenaar van 
Steigerbouwbedrijf De Spindel in 
Bunschoten, heeft zich de afgelopen 
tijd hard en vrijwillig ingezet voor de 
restauratie van de pastorie van de Sint 
Martinuskerk in Hoogland. 

Diverse bedrijven voeren 
werkzaamheden voor grootschalige 
veranderingen aan de pastorie. 
Het gehele restauratieplan wordt 
begeleid door Van der Grinten. Hij is 
als vrijwilliger 6 jaar bezig geweest 
om samen met andere vrijwilligers 
deze restauratie uit te voeren. Bijna 
dagelijks was hij te vinden op de 
bouwplaats, waar hij samen met de 
uitvoerder en bouwvakkers aanstuurt, 
bespreekt en vormgeeft.
  
De vrienden van de Sint Martinuskerk 
willen Harry van der Grinten via deze 
wijze danken voor zijn tomeloze inzet.  

De Spindel: vriend van Sint Martinuskerk 
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Verenigingsnieuws

Sectie Betonbekistingen VSB pakt uit tijdens Beton 
Vakdagen  
Op 28, 29 en 30 september worden in de Evenementenhal Gorinchem de jaarlijkse Beton Vakdagen gehouden. 
Net als in voorgaande jaren pakken de VSB en de leden van de sectie Betonbekistingen groots uit. Ook dit jaar 
wordt in samenwerking met het Gietbouwcentrum iedere beursdag gestart met een lezingenprogramma. Deze 
symposia vangen aan om 9.30 uur en omvatten steeds vier lezingen, waarin wordt ingegaan op veiligheid, 
arbeidsomstandigheden, de stand van de techniek en innovaties. Verder staat dagelijks een praktijkgerichte casus 
op het programma en zullen verschillende markt- en productontwikkelingen de revue passeren. De symposia 
eindigen rond 12.30 uur waarna de bezoeker de gelegenheid heeft om de vakbeurs te bezoeken. Breng ook een 
bezoek aan het VSB Plein.

Bezoek symposia

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

 Dinsdag 28 september 

09.30 uur   Ontvangst 
 Willem Jan Boer, 

Directeur VOBN

10.00 uur  Hoe ziet de toekomstige 
bouwmarkt er uit en wat 
zijn de gevolgen voor u? 
Michael van Eekert, 
Buildsight 

 

10.30 uur   Storybuilder Construction  
Martijn Mud, RPS Advies

11.00 uur   Pauze
 
11.30 uur   Betonmortel inclusief 

wapening
  TU Eindhoven

12.00 uur Praktijkcase Harsco

12.30 uur Wat kunt u verwachten op 
de beursvloer?

 Woensdag 29 september 

 Ontvangst 
 René van Zutven, 

voorzitter VSB sectie 
Betonbekistingbedrijven

 Hoe ziet de toekomstige 
bouwmarkt er uit en wat 
zijn de gevolgen voor u?

 Michel van Eekert, 
Buildsight 

 Inspectieacties 2010: 
Betonbekistingen, 
ondersteuningen en 
breedplaatvloeren.

 Peter Rijnbeek, 
KOMAT en Jan 
Thomassen, VSB sectie 
Betonbekistingbedrijven

 Pauze
 
 De invloed van Eurocode 

2 op betonstortvoegen
 Pascal van Herk en 

Rob Cornelis, Hakron 
Nunspeet

 Praktijkcase Safe

 Wat kunt u verwachten op 
de beursvloer?

 Donderdag 30 september 

 Ontvangst
   René van Zutven, 

voorzitter VSB sectie 
Betonbekistingbedrijven

 Crisis en herstel in de 
bouw

 Taco van Hoek, 
Economisch Instituut voor 
de Bouw (EIB) 

 Voldoende bouwtijd 
en budget voor de 
uitvoeringsfase met het 
Gietbouw Informatie 
Model (GIM)

 Cor de Bruijn, Buro OP+

 Pauze

 Een fundamentele 
vernieuwing

 Hendrik van Dijk, Havadi

 Praktijkcase Layher  

 Wat kunt u verwachten op 
de beursvloer?  
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VSB-forumdiscussie
 Veilig werken met de hoogwerker
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% 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.

Looptijd project bepalend

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.”

Monika van Eijnsbergen van Doornbos Equipment vult aan: “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 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 

Berend Vos: “Niet in één product denken, 
maar in de kracht van de combinatie van 

arbeidsmiddelen.”

Monika van Eijnsbergen: “Factor tijd bepa-
lend voor keuze voor hoogwerker.”
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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 grote 
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 herkent 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 toolbox-meeting 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 

Willem van der Linden: “Kortingen mogen 
niet ten koste gaan van veiligheid.”
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van de voorschriften. Van alle fouten die er worden gemaakt is 80% het gevolg van bedieningsfouten. Er wordt nog 
te weinig beseft dat met het voorkomen van die fouten geld kan 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 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 1 of 2 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 
aannemer 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.”

Verenigingsnieuws 

Miel Ferket: “Toezicht op naleving minstens 
zo belangrijk als regelgeving.”
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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 dienen te 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 overwacht 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. 

Verenigingsnieuws

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 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 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).
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Technische innovatie als passie
KAEFER Nederland is geen kleine speler als je kijkt op de Nederlandse steigerbouwmarkt. Toch zijn ze pas 
recent lid geworden van de sectie steigerbedrijven van de VSB. Piet Nederlof, technisch directeur van KAEFER 
Nederland B.V. en KAEFER België N.V., legt uit hoe zij hiertoe zijn gekomen. Ook vertelt hij met enthousiasme 
over het bedrijf dat zijn oorsprong heeft diep in de vorige eeuw. 

KAEFER Nederland en België voeren niet enkel en alleen steigerbouw 
uit, maar hebben hun ‘roots’ in de isolatie en verzorgen daarbij ook 
nog asbestverwijdering en tracing. In 1918 werd KAEFER in Duitsland 
opgericht door Carl KAEFER. Nederlof: “We zijn dus een oude en zeer 
gerenommeerde firma met een Duits origine. In de afgelopen eeuw is 
KAEFER enorm gegroeid. Vooral de laatste 10 jaar hebben we een sterke 
groei meegemaakt; ‘globaal’ gezien heeft KAEFER thans een leidende 
rol in de isolatie – onze core business - en is steigerbouw daarin een zeer 
belangrijke support business. 

De Nederlandse en Belgische KAEFER organisatie zijn onderdeel van de 
internationale KAEFER groep, met de hoofdzetel in Bremen (Duitsland). 
De disciplines: steigerbouw, isolatie, asbestverwijdering en tracing komen 
we dan ook tegen in vele landen, waar KAEFER opereert. Op dit moment 
zijn zij in meer dan 50 landen gevestigd. “Ten aanzien van de steigerbouw 
bezit de Nederlandse en Belgische tak een voorname rol als kartrekker 
in de holding”, aldus Nederlof. “We doen de montage en demontage van 
steigers al meer dan 40 jaar met succes en hebben gedurende deze 40 
jaar de kwaliteit en de veiligheid voor realisatie van steigers hoog in het 
vaandel staan. De steigerbouw komt voor de KAEFER groep in Europa en 

ver daarbuiten ook steeds meer tot expansie en wij vervullen hierin ondermeer een ondersteunde en adviserende 
rol en nemen zitting in de internationale ‘Scaffolding Compentence Center Commission’ van de KAEFER Holding. Dit 
team bestaat uit ‘steigerbouwspecialisten’, dat op gebied van techniek, berekeningen, kwaliteit, veiligheid e.d. 
innovatief te werk gaat en gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen tot stand brengt.” 

“Van oorsprong zijn we een industrieel steigerbouwbedrijf, daar liggen onze roots”, vertelt Nederlof. “Zo’n 90% 
van de steigerwerkzaamheden in Nederland en België is in de industrie en vaak gecombineerd met onze andere 
disciplines. De overige 10% is puur steigerbouw in de bouwsector. Daarin hebben we een voorkeur voor de meer 
afwijkende en exclusieve renovatieprojecten. Zo heeft onlangs het centraal station van Antwerpen twee jaar in 
onze steigers gestaan. Dat zijn ‘mooie projecten’, waarbij advies, engineering, berekeningen/tekeningen e.d. in 
samenspraak met de opdrachtgever leiden tot een goed en constructief resultaat.”  
KAEFER gebruikt het allround systeem van VSB-collega Layher. “We verzorgen de verhuur, montage, demontage en 
engineering van steigers. Vooral het tekenen en berekenen van steigers wordt steeds meer vereist en dus wij vinden 
het belangrijk om deze Engineering afdeling / Studie Dienst zelf in huis te hebben,” vertelt Nederlof. En daar heeft 
KAEFER ook de grootte naar. In Nederland en België zijn circa 425 mensen werkzaam. Daarnaast maken zij ook 
frequent gebruik van de eigen internationale KAEFER-pool waarin personeel kan worden uitgewisseld. “Zo houden 
we het geld binnen de firma en kunnen we inspelen op een sterk fluctuerende vraag. Want regeren is vooruit zien.”

Waarom na al die jaren toch lid van de VSB? Nederlof geeft aan dat dit niet helemaal hun eigen keus is geweest. 
“Vroeger kon het niet, want volgens de toetredingscriteria moest je onder de Bouw CAO vallen”. Inmiddels is dit 
niet meer zo en is de weg vrij gekomen voor lidmaatschap. “We konden ook niet meer wegblijven. Als professionele 
organisatie sluiten wij ons graag aan bij onze professionele vakbroeders. Kennis, kunde en knowhow delen vinden 
wij belangrijk,” aldus Nederlof. De Richtlijn Steigers is ook een sterke impuls geweest voor het lidmaatschap. “Op 
veiligheidsgebied werkten wij al met een hele uitgebreide en hoge veiligheidsstandaard. Maar het is goed dat de 
Richtlijn Steigers er is. Hiervoor was het voor velen immers onduidelijk door al die verwijzingen naar arbo- en P-
bladen en het was altijd gericht op pijp/koppeling-systemen. Dus wat ons betreft alle complimenten. Het is mooi 
dat je zoiets als branche voor elkaar krijgt. Nu wij lid zijn, hopen we dat wij in de toekomst hier ook aan te kunnen 
bijdragen. De Richtlijn Steigers is toch een levend document.”

in
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MADEMA Steigerwerken timmert sinds 2000 aan de weg. Behalve het compleet uitvoeren van steigerwerken 
inclusief materieel, focust MADEMA zich op de montage en demontage van betonondersteuningen. Beijer: 
“Tien jaar geleden ben ik begonnen met MADEMA. Veel van de projecten voeren wij uit met huurmaterieel 
van Matemco Hulpconstructies B.V. MADEMA ontwikkelt zich steeds meer als een allround bedrijf. “Een logisch 
gevolg van de huidige marktvraag,” aldus Beijer. “In principe zeggen we geen nee. Voor de vragen van onze 
relaties, zoeken wij de oplossingen. Indien we de discipline niet zelf in huis hebben, dan zoeken we naar 
externe oplossingen.”

Beijer houdt zijn aantal eigen monteurs beperkt en maakt gebruik van 
goed geschoolde inleenkrachten. Beijer: “Hierdoor blijf ik optimaal 
flexibel en kan ik zonder probleem grote en kleinere projecten 
aannemen. In deze tijd kan niemand onnodige ‘bankzitters’ gebruiken 
en moeten we slim omgaan met capaciteit.” Alhoewel de basis klein 
is, worden grootse projecten uitgevoerd. In Den Bosch werkt MADEMA 
momenteel aan de ondersteuningen voor twee onderdoorgangen aan 
de Randweg Zuid in ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden omvatten 
een volume van ca. 12.000 m³. Hiervan heeft MADEMA inmiddels 
4 kunstwerken gerealiseerd. Voor de dekondersteuning (maat 3-6, 
schuifmoot), is een ondersteuning op stelconplaten geplaatst en is 
het dek voorgebouwd. Het dek wordt in het spoor geplaatst op een 
hulpconstructie, die in twee voorafgaande buitendienststellingen 
is aangebracht. Met een team van circa vijf monteurs monteerde 
MADEMA vele honderden meters ondersteuningsconstructies voor dit 
indrukwekkende project. Ook is de Fauna Passage Spoordek, de Fauna 
Passage Autodek en de Dekondersteuning (maat 12-13) gerealiseerd, 
deze ondersteuningen zijn voorzien van een betonnen fundatie en zijn 
ter plaatse uitgevoerd. 

Ook in Noorwegen lonkt het avontuur. Beijer: “De inframarkt in Nederland is sterk teruggelopen, maar in 
Noorwegen is het enorm in opkomst. Viaducten, bruggen, treintunnels: voor de betonsector ligt er genoeg 
werk.” Samen met Matemco voert de Noorse tak van MADEMA daar veel mooie projecten uit voor aannemer 
Conbridge A.S. Diverse infrastructurele projecten voor de nieuwe E18 en E6 rondom het Oslo Fjord en de 
beroemde Holmenkollen werden al gerealiseerd. “Maar er komt binnenkort weer een uniek project aan: 
een brugondersteuning van 14.000 m3. De uitdaging hiervan is dat het over een bestaande spoorlijn is en de 
treinen moeten door kunnen blijven rijden. Een tunnel van 80 meter moet in 50 aaneengesloten uren over het 
spoor worden gebouwd. Dit wordt gedaan met hijsbare ondersteuningsunits waarbij het dek van stalen frames 
wordt voorzien die later door middel van tankrolls over de ondersteuning constructies worden uitgerold. 
De demontage van de hele tunnel moet in 30 uur gebeuren. Een project waarin planning, samenwerking en 
nauwkeurige afstemming samenkomt. 

Mede door de ontwikkelingen binnen MADEMA vindt Beijer het nu het juiste moment om lid te worden van de 
VSB. “Ik wilde toch aansluiten bij de VSB. Behalve om op de hoogte te blijven wat er in de branche speelt, 
zie ik een sterk toegevoegde waarde om mijzelf als kundig bedrijf nog beter te profileren. Ik verwacht dat 
het meer kracht geeft naar opdrachtgevers, want alleen VCA is niet meer genoeg. Daarnaast ben ik zeer 
geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom de Richtlijn Ondersteuning, daar verwacht ik veel van.” 

in

Nederlands montagebedrijf met een Noors trekje
Sinds deze zomer is de sectie Betonbekistingbedrijven nog verder uitgebreid. Onder andere sloot 
MADEMA Steigerwerken B.V. zich aan bij de VSB. Directeur Dennis Beijer legt uit hoe een klein 
bedrijf grote, internationale ambities waarmaakt. 
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RECO - duurzaamheid, betrouwbaarheid en 
kostenefficiency als pijlers
RECO is al meer dan vijftig jaar toeleverancier van steigermaterieel, liften, hefsteigers en allerlei 
bouwplaatsvoorzieningen. Om werken op hoogte veiliger te maken, investeert het bedrijf de komende jaren in 
een universeel verticaal transport en universeel uitwisselbare etageschuifhekken. 
  
Het bedrijf, met de hoofdvestiging in Koudekerk aan den Rijn, levert aan de bouw en infrastructuur, industrie, 
maritieme sector, overheid- en zorginstellingen en de evenementensector. Daarbij beperkt RECO zich niet tot 
bouwmaterieel en terreininrichting alleen. Ook tijdelijke accommodaties en tijdelijke personenliften, ook wel 
noodliften genoemd, behoren tot het aanbod. Vanuit de vestigingen in Koudekerk aan den Rijn, Bodegraven, 
Andelst en Joure wordt de Nederlandse markt bediend. Binnen drie dagen levert het bedrijf al het benodigde 
bouwplaatsmaterieel. Duurzaamheid, betrouwbaarheid en kostenefficiency zijn belangrijke pijlers van de 
onderneming. Klanten van RECO worden vanaf het eerste ontwerp tot en met de demontage bijgestaan, inclusief 
gebruiksinstructie, reparaties en service / onderhoud.  Ook het teken- en berekenwerk van speciale liftopstellingen 
en/of steigerondersteuningsprojecten voert het bedrijf zelf uit, waarbij onder andere kritisch wordt gekeken naar 
de verankering van liften en steigers. 

Robin Reigwein is Unit Manager bij Reco Special Products. Hij zegt: “Wij 
werken innovatieve concepten uit en ontwerpen en ontwikkelen materieel 
waarmee mensen veiliger en comfortabeler op een steiger, bouwplaats of 
project kunnen komen en werken. Per 1 januari 2010 zijn wij verplicht om 
alle goederenliften te voorzien van etageschuifhekken in plaats van een 
sluitboom. Mede door deze verandering in regelgeving willen wij ook onze 
verticaal transport productreeks in de komende twee jaar doorvoeren. 
RECO Special Products heeft daarom een dealerschap voor Nederland 
afgesloten met de Italiaanse verticaal transport leverancier Maber.” 

Reigwein zegt over de productontwikkeling van het etageschuifhek: 
“Voorheen had je op een steiger met een goederenlift op elke slaghoogte 
een sluitboom. Dat was een stalen koker met elektrische schakeling erin 
verwerkt, die bij opening hiervan de lift uitschakelde. Daar kon een 
bouwvakker met de kruiwagen bijna nog onderdoor lopen. Dat zorgde voor 
gevaarlijke situaties als de lift niet op de etage was. Wij hebben nu een 
hek ontwikkeld waarin de vereiste kantplank in het onderste gedeelte 
verwerkt zit, zodat er geen voorwerpen vanaf de steiger in die open 
ruimte kunnen vallen. Het hekwerk kent een elektronische en mechanische 
vergrendeling die pas loskomt als de lift op de etagestopplaats is. Bij 

het openen of sluiten van de uitvalklep zal het etageschuifhek worden vrijgegeven of vergrendeld. Wanneer 
het etageschuifhek of uitvalklep geopend is, zal de lift niet meer functioneren, dit is een elektronisch vereiste. 
Hiermee creëren we een zeer veilige situatie op de steiger. Zowel in de steigers als het etageschuifhek zitten 
behalve kantplanken ook leuningen op de vereiste hoogte verwerkt. Bij alle goederenliften en bij personen-/
goederenliften met extra aanbouwset kun je het RECO-etageschuifhek met onze Maber productreeks toepassen. Dat 
is wel uniek.”

RECO is VCA** gecertificeerd en werkt samen met Aboma + Keboma, zodat het materieel aan de meest recente 
keuringseisen voldoet. Mocht een lift of transportsteiger stilvallen, dan komt RECO binnen vier uur de lift 
repareren. Zo kunnen bouwprojecten zonder langdurig oponthoud doorgaan. “Ons productassortiment voldoet aan 
de laatste Arbo-wetgeving, en is zeer uitgebreid, zodat wij voor elke vraag een passende oplossing hebben. 
 
Een voordeel van het Maber-liftenprogramma van RECO is de inwisselbaarheid. Reigwein: “Het is mogelijk om 
met de vijfhonderd kilogram goederenlift en de achthonderd kilogram personen-/goederenlift onderdelen uit te 
wisselen. In de toekomst geldt dit ook voor de veertienhonderd kilogram liften en de hefsteigers. De universele 
onderdelen zijn de mastelementen, de kabelgeleiders, mastafslagen en etagebedieningen. Dit reduceert de 
bouwsom voor aannemers.” 

in
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Miver Bekistingstechniek B.V. levert exclusief voor de Nederlandse markt dé oplossing voor het realiseren 
van strakke voegen met het Fluxx voegafdichtingsprofiel. Holle wandsystemen hebben hun marktaandeel 
binnen de bekistingsystemen niet in het minst vanwege de hoge 
oppervlaktekwaliteit van prefab beton. Vaak wordt dit schone uiterlijk 
ontsierd door het slecht afwerken van de voegen tussen de elementen. 

Het Fluxx-voegafdichtingsprofiel zorgt voor mooie, strakke voegen. Het 
V-vormige profiel sluit optimaal aan op de afgeschuinde kanten van de 
prefab elementen en kan zelfs wisselingen in de wanden opvangen. Met 
kunststof ankers worden de profielen aan de wand gehaakt, dus geen 
doorgaande centeringen met noodzakelijke nabewerkingen. Na het 
storten draait men enkele slagen aan het anker, waardoor het afbreekt 
als een breekpen, en het profiel is los en kan worden ingezet voor een 
volgende stortfase. Het Fluxx voegafdichtingsprofiel bestaat in lengtes 
van 1 en 1,5 meter en zijn verzinkt en gepoedercoat voor een lange 
levensduur. Ze worden geleverd in een speciale palletbox. De kunststof 
ankers worden geleverd in handige emmers met 250 ankers.

Miver heeft hiermee een technisch eenvoudige oplossing voor de 
problematische voeg in hun pakket. Snel en weersonafhankelijk te 
plaatsen zonder gereedschap met een minimale nabehandeling, lange 
levensduur van de profielen en minimaal afval van de kunststof ankers. 

Miver Bekistingstechniek B.V.
T. 040 – 224 11 22
I. www.miver.nl 

Dé oplossing voor voegen van holle wandsystemen 

Na een succesvolle afzwaai van de eerste geslaagden 
in juli, begint het nieuwe opleidingsjaar voor het 
Opleidingsbedrijf VSB. Zestien nieuwe leerlingen gaan 
op diverse locaties de BBL-opleiding volgen en zullen in 
twee jaar worden geschoold voor Monteur Steigerbouw. 
Tijdens de opleidingsperiode leren ze hoe veilig en 
efficiënt een veilige werkplek op hoogte gebouwd moet 
worden volgens de uitgangspunten van de Richtlijn 
Steigers. 

VSB-leden kunnen gebruik maken van deze nieuwe 
lichting door leerplekken aan te bieden. U krijgt 
hiermee een gemotiveerde vakman in opleiding die u na 
het BBL-traject over kunt nemen. Tevens is het mogelijk 
eigen geworven leerling-steigermonteurs aan te 
melden voor het BBL-traject bij het Opleidingsbedrijf. 
Tijdens de opleiding komt de monteur in dienst bij het 
Opleidingsbedrijf VSB. Twee weken per kwartaal gaat 
de leerling naar school en de rest van het jaar werkt 
hij fulltime als leerling-monteur steigerbouw bij een 
VSB-steigerbouwbedrijf of onderaannemer. Na afronding 
van de opleiding beschikt de monteur over het diploma 

Monteur Steigerbouw (mbo-niveau 2). Later dit jaar zal 
de vervolgopleiding 1e Monteur Steigerbouw op mbo-
niveau 3 te volgen zijn. Via deze Hoog & Breed zullen 
wij u berichten als de opleiding zal starten. 

Het Opleidingsbedrijf VSB werkt samen met 
opleidingslocaties door heel Nederland. Niet alleen in 
Rotterdam kunnen leerlingen de vakopleiding volgen, 
maar ook in Nuth (Bouwopleidingen Zuid), Groningen 
(Noorderpoort), Zwolle (Deltion) en Dordrecht (Da 
Vinci) biedt het Opleidingsbedrijf VSB de mbo-opleiding 
‘Monteur Steigerbouw’ aan.

Opleidingsbedrijf VSB
T. 010 – 24 50 860
I. www.opleidingsbedrijfvsb.nl

Nieuwe lichting studenten Opleidingsbedrijf VSB

Wist u dat ?
U voor de instroom van nieuwe leerlingen niet ge-
bonden bent aan het schooljaar ? Op ieder moment is 
de instroom van nieuwe leerlingen mogelijk !
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2010 is voor Altrex een jubileumjaar. 60 jaar, met als symbool de 
Diamant. Met trots kijkt Altrex terug op 60 jaar werken aan een sterk 
merk. Maar met passie wordt gewerkt aan de toekomst. Veiligheid, 
kwaliteit en innovatie staan hierbij altijd centraal. Of het nu gaat 
om steigers, hangbruggen, ladders of trappen. Niet alleen standaard 
oplossingen, maar ook maatwerk. En natuurlijk keuring, reparatie en 
montage. 

“Altrex. 60 jaar passie.” wordt uitgebreid in de markt gevierd met 
diverse limited editions van producten. Zo presenteert Altrex vanaf heden 
de ‘Diamond edition’ Varitrex-Teleprof Flex in 4 x 4 uitvoering. Deze 
lichtgewicht telescopische vouwladder is geschikt voor zeer uiteenlopende 
professionele werkzaamheden. Deze limited edition is uitgevoerd met 4 
onafhankelijk van elkaar te verstellen voeten (maximale verstelbaarheid 25 
cm). Ideaal voor ongelijke ondergronden, trapopgangen e.d. De verstelbare 
voet is een vast onderdeel van de vouwladder en kan daardoor niet kwijt 
raken. De vouwladder is altijd perfect en flexibel aan de werksituatie aan 
te passen. Dankzij de unieke scharnieren (makkelijk te onderhouden) en het 
telescopische mechanisme is de ladder multifunctioneel te gebruiken.

Altrex B.V.
T. 038 – 455 77 00
I. www.altrex.com 

Altrex ‘Diamond Edition’ 
Nieuwe telescopische vouwladder Varitrex-Teleprof Flex 4x4   

In opdracht van de Libische regering wordt midden in de 
woestijn een nieuwe stad met tweeduizend vrijstaande 
huizen van tien bij vijftien meter gebouwd. Een 
onderdeel van het project zijn, behalve de woningen, 
openbare voorzieningen zoals wegen, riolering, scholen, 
gezondheidscentra, een moskee en een winkelcentrum. 
Voor de realisatie van de stad wordt alles bij elkaar drie 
jaar uitgetrokken. Konosch produceert tunnelbekistingen 
in samenwerking met toeleverende staalbedrijven.

Financieel gezien een enorme opsteker voor Konosch, 
die aangaf dat de omvang ongeveer vergelijkbaar is 
met tien grote tunnelprojecten. Aangezien de markt in 
Nederland nog geen tekenen van herstel vertoont en Libië 
momenteel heel veel wil gaan bouwen, ziet Konosch nog 
genoeg mogelijkheden voor de toekomst voor de vele 
seriematige opgezette projecten. 

Konosch Nederland B.V.
T. 038 – 477 31 11
I. www.konosch.nl

Konosch laat stad in Libië verrijzen  
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De nieuwe generatie schuif- en draaisluitbomen van Alimak Hek 
zijn ontwikkeld volgens de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EU. 
Dit betekent een verhoging van de veiligheid op de verdieping. 
Het onopzettelijk openen van de sluitboom is niet meer mogelijk 
en bovendien is de sluitboom uitgerust met een schopplaat om het 
vallen van voorwerpen te vermijden.

De sluitbomen hebben een gepatenteerd vergrendelingmechanisme, 
dat in overeenstemming is met de machinerichtlijn, zodat de 
sluitboom niet kan geopend worden als de lift niet op de verdieping 
is. Het flexibele systeem is zo ontworpen dat het geschikt is voor alle 
soorten van toepassingen en met alle soorten en merken van liften, 
transportplatforms en goederenliften gecombineerd kan worden.

Alimak HEK Nederland B.V.
T. 013 – 514 86 53 
E. info@alimakhek.com 

Nieuwe landingsdeur Alimak Hek veilig en flexibel 
inzetbaar  

Op 10 juni kreeg Harsco Infrastructure de Global 
Contractor SHE Award over 2009 van SABIC uitgereikt. 
Deze prijs wordt uitgereikt aan de aannemer met 
de beste prestaties op het gebied van veiligheid 
wereldwijd op SABIC-locaties. Gemeten wordt zowel 
op incidenten, op gegeven SHE-trainingen en een 
beoordeling bij het uitvoeren van het werk. Saudi Basic 
Industries Corporation (SABIC) is een van de zes grootste 
petrochemische bedrijven ter wereld.

SABIC reikt al een aantal jaren een interne SHE 
Award (Safety Health Environment) uit aan de best 
presterende onderdelen. Sinds twee jaar reikt het 
bedrijf ook een SHE Award uit aan een wereldwijd 
opererende contractor die jaarlijks meer dan 100.000 
uren werk levert. Deze bedrijven worden geaudit 
op basis van vaste criteria. In het beleid van Harsco 
staat veiligheid centraal. Harsco werkt voortdurend 
aan veiligheidsbewustzijn en opleiding om onder 
alle omstandigheden veilig en doelgericht te kunnen 
werken. Het winnen van SABIC’s award is het resultaat 
van succesvol beleid.

Nieuw initiatief SABIC

Omdat veiligheid altijd verder verbeterd kan 
worden heeft SABIC in Geleen samen met vijf grote 
aannemers waaronder Harsco Infrastructure, een 
nieuw veiligheidsinitiatief ontwikkeld: SAFE@SABIC 
& PARTNERS. Onder het motto ‘Samen Sterk in 
Veiligheid’ wordt er op de site in Geleen nog intensiever 
samengewerkt om een doorbraak te realiseren op 
veiligheidsgebied. Het doel is het maximaal uitsluiten 
van risico’s bij een werk voordat het start, ongeacht de 
grootte.

Harsco Infrastructure B.V.
T. 0183 – 569 696
I. www.harsco-i.nl 

Harsco wint SABIC’s Global Contractor SHE Award 2009  

Verenigingsnieuws
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De twee jaar geleden geïntroduceerde Quick-Lock-
schoorklauwen zijn een steeds groter wordend succes. ASC ziet 
het zeer eenvoudige en veilige schorensysteem steeds meer 
worden toegepast. Directeur Hans van der Ploeg: “In het begin 
zagen we dat mensen terughoudend waren voor zoiets nieuws 
en dat men erg moest wennen aan het simpele idee van één 
handdraaibeweging om schoren los en vast te maken. Nu zien 
we zelfs in de afzet de Quick-Lock-schoren het ten opzichte 
‘gewone’ schoren heeft overgenomen. Ook tijdens de Europese 
certificeringen kwam de Qiuck-Lock-schoor in de totaal 
samenstelling nog sterker naar boven dan de standaard schoren.  

ASC B.V.
T. 076 – 541 30 19
I. www.asc-bv.nl 

ASC Quick-lock groot succes   

Het komt regelmatig voor dat een werkvloer op hoogte 
wordt gevraagd op een plaats waar eigenlijk niets kan 
staan. De oplossing van een staande steigerconstructie 
valt dan af, maar wat is het alternatief? Skyworks heeft 
in de achterliggende periode een aantal projecten 
onderhanden gehad waar creatief is omgegaan met de 
mogelijkheden. Voorbeelden zijn de nieuwbouw van het 
metrostation Blijdorp in Rotterdam, de VU in Amsterdam 
en het NS station in Arnhem. Ieder project vroeg om een 
specifieke oplossing. 

Bij de aanleg van het metrostation Blijdorp werd 
gevraagd een werkvloer te maken voor de montage van 
plafondplaten boven een ingang waar de roltrappen 

gelijk 18 meter de diepte in gaan. Hiervoor is een 
werkbordes gemaakt van tralieliggers en loopvloeren 
dat werd opgehangen aan het railtraject voor de 
toekomstige onderhoudsinstallaties. 

Bij de nieuwbouw voor de VU lag de oplossing minder 
voor de hand. Ook hier moest het plafond afgewerkt 
worden, maar deze keer betrof het een uitbouw 
boven een glazen atrium. Daarbij was de  wens van de 
klant dat de werkvloer van 250 m2 in één keer in zijn 
geheel onder het plafond werd geplaatst. De oplossing 
werd gevonden in een constructie van hangbruggen 
en loopvloeren die aan speciaal hiervoor gemaakte 
ophangpunten werden bevestigd. De werkvloer was 
bereikbaar via een aparte trappentoren.

Voor de bouw van het nieuwe NS station in Arnhem 
werd een oplossing gezocht voor het monteren van 
de beplating van de perronoverkapping. Met een 
werkhoogte van 3 tot 4 meter lijkt een rolsteiger een 
voor de hand liggende oplossing, ware het niet dat 
ondergronds niet meer dan een ongelijke zandbodem 
was. Ook hiervoor is een werkbordes gemaakt dat 
eenvoudig verplaatst kan worden via een railtraject dat 
gemonteerd is aan de perronoverkapping. Het bordes is 
voor de gebruiker makkelijk om te bouwen, waardoor 
het in verschillende situaties toegepast kan worden.      

Skyworks B.V.
T. 010 - 514 00 50
I. www.Skyworks.nl

Als het niet kan staan, dan hangen we het op    
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Op 9 juli heeft BIS Industrial Services maar liefst 3 miljoen 
uur gewerkt zonder verzuimongeval. Dit is een absoluut 
record in de geschiedenis van BIS Industrial Services.

Dit kon alleen tot stand komen dankzij onze medewerkers 
en de samenwerking met onze relaties. Veiligheid is voor 
ons meer dan een onderdeel van het werk. Het is een 
‘way of life.’ Alles en iedereen binnen BIS is erop gericht 
het aantal gevallen met verzuim tot het uiterste minimum 
te beperken. BIS heeft een uitgebreid en vergaand 
veiligheidsbeleid ontwikkeld dat intern en extern constant 
wordt gecommuniceerd. Het leidende uitgangspunt 
daarbij is: we doen het veilig of we doen het niet.

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

BIS werkt 3 miljoen uur zonder verzuimongeval

Miver Bekistingstechniek BV levert de nieuwe randbeveiliging Titan 
van Ischebeck die voldoet aan alle eisen van klasse A volgens DIN 
EN 13374. De randbeveiliging is primair bedoeld voor tijdelijke 
vloerrandbeveiliging, maar kan uiteraard ook ingezet worden als 
randbeveiliging van vloerbekistingen, grote vloeropeningen of 
gevelelementen.

Het systeem bestaat uit slechts 2 basiselementen: een bodemplaat 
en een veiligheidshek van 3 meter. De bodemplaat wordt met 
zelfsnijdende betonschroeven in het beton bevestigd. Tussen 2 
bodemplaten wordt een veiligheidshek geplaatst en daarmee is 3 
meter vloerrand beveiligd. Het hek heeft diverse functies. 

Als eerste is het aluminium frame sterk genoeg om staanders of leuninghouders overbodig te maken. Het 
frame is bovendien geschikt voor steigerkoppelingen en daarmee met steigerpijpen te koppelen voor specifieke 
toepassingen. Als tweede is aan elk veiligheidshek standaard een haak bevestigd die het mogelijk maakt de hekken 
overlappend te plaatsen en aan te passen aan vrijwel elke plattegrond alsmede dienst te doen als toegangshek. Als 
derde is gekozen voor een staaldraad verzinkt gaashekwerk met aan de onderzijde een dichtere structuur geschikt 
als schoprand. Een beschadigd gaaswerk is bovendien vervangbaar door het demontabele frame.

De combinatie van aluminium frame en staaldraad gaashek leidt tot het 
lage gewicht van slechts 16,5 kg en voldoet daarmee aan de arbo-eisen 
en maakt veilige plaatsing eenvoudiger.

In het systeem zijn ook hulpstukken beschikbaar voor plaatsing op 
(aluminium) dragers. Tot slot worden de hekken geleverd in een 
transportbox geschikt voor 25 hekken. De box is voorzien van hijshaken 
en kan worden voorzien van wielen voor eenvoudig transport op de 
bouwplaats.

Miver Bekistingstechniek BV
T. 040 – 224 11 22
I. www.miver.nl

Randbeveiliging kan simpel
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E-ON is op dit moment hard bezig om een nieuwe ultramoderne kolencentrale met een betonnen schoorsteen van 
170 meter te realiseren op de Maasvlakte. Om dit proces te kunnen vereenvoudigen heeft Workx Steigerbouw twee 
halfronde modulaire hangbruginstallaties gemonteerd voor de buitenwand en twee stuks voor de binnenwand. 
Aan de buitenwand worden de hangbruginstallaties onder andere gebruikt om de schoorsteen van een verflaag te 
voorzien en het monteren van toegangsladders. Aan de binnenwand worden ze gebruikt als toegangsbrug naar de 
diverse werkplekken en voor het bevestigen van diverse kabelsystemen. 
VBE een samenwerkingsverband van Vogel Spuitbeton, Bouman schilders en Eco Remain verrichten in 2010 
onderhoudswerkzaamheden aan flat in Capelle aan den IJssel. Om de werkzaamheden (betonreparaties, KB-
bescherming en schilderwerk) te kunnen uitvoeren, heeft VBE een beroep gedaan op Workx Steigerbouw. Workx 
verzorgt 24 hangbruginstallaties inclusief montage, onderhoud, verplaatsing en demontage voor een periode 

van circa 27 weken. Over de 
volledige breedte van de flats zijn 
hangbruginstallaties van verschillende 
lengtes gemonteerd, de hangbruggen 
zijn tevens van uitstapvoorzieningen 
voorzien.

Workx Steigerbouw BV
T. 038-4603040
I. www.workx.nl

Projecten hangbruginstallaties Workx

Eind 2008 kreeg KAEFER België N.V. van opdrachtgever 
THV Wijngaard de complexe opdracht om steigers te 
bouwen in het atrium van het winkelcentrum Sint-
Janspoort in Kortrijk. De opdracht bestond, naast het 
monteren, verhuren en demonteren van de steigers, uit 
het ontwerpen van: 
· Enerzijds een gigantische ruimtesteiger met één 

werkvloer bovenaan om de bereikbaarheid van 
de glazen koepel te verzekeren, gecombineerd 
met werkvloeren, die in de hoogte, om de twee 
meter, langs de zijwanden voorzien waren voor het 
uitvoeren van de metselwerken;

· Anderzijds de ondersteuningsconstructies voor de 
te monteren zware stalen spanten van de glazen 
koepel. 

Bij het ontwerp van de ruimtesteiger werd door de 
studiedienst gebruik gemaakt van Scia Scaffolding. Met 
dit programma dat alle berekeningen uitvoert conform 
de Richtlijn Steigers werden ondermeer de optredende 
reactiekrachten onderaan in de spindels bepaald. 
Er moest ook rekening gehouden worden met een aantal 
beperkingen die zich niet zomaar lieten combineren. 
Pas na een intensieve periode van ‘trial and error’ heeft 
KAEFER een voor de opdrachtgever ideale constructie 
ontworpen. Om de belasting van de zwaarst belaste 

steunpunten op de betonplaat maximaal te spreiden, 
werd gekozen voor een speciale steigerbouwtechniek 
om de krachten naar de onderliggende betonplaat af te 
leiden. 

SCIA Nederland B.V.
T. 026 – 320 12 30
I. www.scia.nl

KAEFER Nederland B.V. / België N.V.
T. 078 – 651 11 66
I. www.kaefer.nl  

KAEFER modelleert en berekent gigantische ruimte-
steigers met SCIA Scaffolding
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Uit onderzoek is gebleken dat aandacht voor de 
gezondheid van werknemers van essentieel belang is 
voor een continuerende carrière binnen een branche. 
Dit onderzoek was gericht op werknemers die al jaren 
werkzaam waren (geweest) in de branche. Bij deze 
groep zijn er fysieke klachten geconstateerd die - 
naar de ervaring van Artros- in grote getale (tot 93%), 
voorkomen hadden kunnen worden. Klachten die we 
in ieder geval bij de jonge mensen in de steigerbouw 
willen voorkomen. 

Daarom heeft Artros een tweejarige trainings-, analyse- 
en monitoringsmodule ontwikkeld, waarbij jonge 
steigerbouwers in alle facetten van fysieke belasting, 
fysieke belastbaarheid en de werkinzetbaarheid 
getraind, geëvalueerd en gevolgd kunnen worden. 
Dit jaar gaat deze module onderdeel worden van het 
tweejarige opleidingstraject van het Opleidingsbedrijf 
VSB. Vanaf het moment van intrede wordt de 
leerling gezondheidskundig gevolgd op zijn weg naar 
vakvolwassenheid. De gezondheidsbegeleiding van deze 
jongeren bestaat uit:

· Preventie van gezondheidsschade, verzuim en 
arbeidsongeschiktheid. In het begin van de opleiding 
vindt een training ‘fysieke belasting’ plaats met 
daaraan gekoppeld een intredekeuring plus fysieke 
scan. Deze laatste twee onderzoeken zijn ter 
beoordeling van de fysieke belastbaarheid. 

· Indien de scan aangeeft dat uitgebreide analyse van 
de fysieke belastbaarheid nodig is, dan volgt  een 
specifiek functioneel belastbaarheidonderzoek. Dit 
onderzoek stelt vast of er op individueel niveau bij 
de leerlingen voldoende fysieke werkinzetbaarheid 

is. Tijdens dit belastbaarheidonderzoek wordt 
de functionele belastbaarheid zodanig en 
volledig in kaart gebracht dat de leerling direct 
gecorrigeerd kan worden om zo fysieke belasting en 
belastbaarheid met elkaar in evenwicht te brengen. 

· Voor het eerste jaar om is, vindt een nieuwe 
beoordeling plaats van de functiebelasting en 
–belastbaarheid. Het gezondheidsplan wordt dan 
voor het tweede jaar per leerling bijgesteld. Het 
leerlingvolgsysteem zorgt gedurende dat jaar voor 
monitoring en bijsturing, waardoor een actueel 
beeld blijft bestaan betreffende belastbaarheid en 
inzetbaarheid van de leerling.

 
Juist deze training, analyses en monitoring zorgen 
ervoor dat de leerling fysiek goed voorbereid aan zijn 
carrière begint waardoor veel klachten en uitval in de 
toekomst voorkomen kunnen worden. Preventie in de 
puurste vorm dus.

Artros B.V.
T. 0575 – 43 11 41
I. www.artros.nl 

Werken in de steigerbouw: Zwaar fysieke arbeid of 
fysiek verantwoorde arbeid? 
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Pensioen is voor velen een oerwoud 
van cijfers en regels. Voor velen van u 
werkzaam in de steigerbouw-, hoogwerk- en 
betonbekistingbranche zal dit zeker gelden en 
zal het lastig zijn om een duidelijk beeld te 
krijgen van de huidige oudedagsvoorziening. 

Echter, naarmate de leeftijd vordert, komt de 
pensioengerechtigde leeftijd steeds dichterbij 
en is het noodzakelijk om toch eens stil te 
staan bij uw eigen pensioensituatie. Mede 
omdat er nog nooit zo veel te doen is geweest 
omtrent het pensioen. Niet vreemd in tijden 
van economische recessie, vergrijzing en te 
lage dekkingsgraden bij pensioenfondsen. 

Wat hebben deze ontwikkelingen voor 
gevolgen voor onze oudedagsvoorziening? 
Wat is een pensioenbreuk? En hoe ziet die 
oudedagsvoorziening er eigenlijk uit? Het 
antwoord op deze vragen en meer worden 
in dit en de volgende nummers van Hoog & 
Breed nader toegelicht. Het Nederlandse 
‘pensioengebouw’ bestaat uit drie onderdelen:

Hoe zeker is uw oudedagsvoorziening?

- Overheidspensioen
 

Onafhankelijk of er een arbeidsverleden is, 
ontvangt iedereen die in Nederland heeft gewoond 
of gewerkt vanaf 65 jaar (oplopend tot 67 jaar 
vanaf vermoedelijk 2025) van de overheid een 
basispensioen in de vorm van een AOW-uitkering. 
De hoogte is onder andere afhankelijk van de 
burgerlijke staat én vanaf 2015 ook van de leeftijd 
van de eventuele partner. Is de partner namelijk 
jonger dan 65 jaar, dan ontstaat het zogenaamde 
AOW-gat.

- Pensioen via de werkgever
 

Indien de werkgever zelf een pensioenregeling heeft 
getroffen of is aangesloten bij een pensioenfonds 
(bv. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 
voor de Bouwnijverheid), ontvangt u 
vanaf de pensioengerechtigde leeftijd een 
ouderdomspensioen. De hoogte van de uiteindelijke 
pensioenuitkering is sterk afhankelijk van het 
pensioensysteem dat door de pensioenuitvoerder 
wordt gehanteerd. U kunt bij verschillende 
werkgevers pensioen opbouwen.  
 
Als u van baan verandert, is het mogelijk het 
opgebouwde pensioen over te hevelen naar de 

nieuwe pensioenuitvoerder waarbij veelal een 
pensioenbreuk kan ontstaan. Het is echter een 
misverstand om te denken dat een zogenaamde 
waardeoverdracht altijd verstandig is (hierover 
en over de verschillende pensioensystemen in het 
volgende nummer meer).

- Vrijwillig aanvullend pensioen
 

Via een lijfrenteverzekering kunt u een 
pensioenbreuk repareren, eerder stoppen met 
werken en / of de eerste twee bovengenoemde 
pensioenen aanvullen tot een voor u acceptabel 
niveau. Wel worden er diverse fiscale eisen 
gesteld aan de premieaftrek en hoogte en looptijd 
van de lijfrente-uitkeringen. De hoogte van de 
pensioenopbouw (factor A) ten opzichte van uw 
inkomen is hierbij een van de belangrijkste factoren.

In de volgende nummers van Hoog & Breed wordt 
uitvoerig stilgestaan bij een pensioentekort, de AOW, 
de verschillende pensioensystemen en de bijbehorende 
voor- en nadelen.

Nederlandse Branche Polis
T. 010 – 284 41 42 
I. www.branchepolis.nl
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A.B.S. Steigerbouw BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 288 20 04
www.abs-steigerbouw.nl

Aerial Work Platforms BV
ALPHEN A/D RIJN
+31 (0)172 49 65 02
www.awp.nl

Alimak HEK Nederland BV
WAALWIJK
+31 (0)416 67 44 50
www.alimakhek.nl

Allift Nederland BV
OOSTERHOUT
+31 (0)162 49 97 55 
www.allift.com

Altrad Benelux NV
BOORTMEERBEEK (België)
+32 15 50 94 10
www.havico.be

Altrex BV
ZWOLLE
+31 (0)38 455 77 00
www.altrex.nl

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

ASC BV
ETTEN-LEUR
+31 (0)76 541 30 19
www.asc-bv.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Harsco Infrastructure BV
ARKEL
+31 (0)183 569 696 
www.harsco-i.nl

HDV Steigerbouw BV
VLISSINGEN
+31 (0)118 46 65 50
www.hdvsteigerbouw.nl

Hendriks stalen 
bekistingtechniek BV
VEENENDAAL
+31 (0)318 56 64 66  
www.hendriks-groep.nl 

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

Kaefer Nederland BV
DORDRECHT
+31 (0)78 651 11 66 
www.kaefer.nl 

KONE afdeling SOP
UTRECHT
+31 (0) 70 31 71 00
www.kone.com

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

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

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

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

Madema Steigerwerken BV
MIDDELHARNIS  
+31 (0)187 63 02 68  
www.mademasteigerwerken.nl

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

Matemco Hulpconstructies BV
EDE GLD
+31 (0)318 69 61 33
www.matemco.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Steigerbouw vanderPanne BV
ROTTERDAM
+31 (0)10 419 91 55
www.panne.nl

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

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

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

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

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

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

Workx (DSS) BV
HOOGEVEEN
+31 (0)38 460 30 40
www.workx.nl

Workx (Hi-Reach) BV
NUNSPEET
+31 (0)38 460 30 40
www.workx.nl

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

Leden VSB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Donateurs



20

20

Ook komende editie zal de VSB en haar leden zich presenteren tijdens de 
Bouwbeurs 2011. Met enkele honderden vierkante meters standoppervlak 
van een groot aantal lidbedrijven presenteert de VSB zich op de komende 
Internationale Bouwbeurs in Utrecht. Tijdens de Bouwbeurs 2011, van 7 
tot en met 12 februari, organiseert de VSB opnieuw het Symposium Veilig 
werken op hoogte.

VSB toont veerkracht branche 
op de Bouwbeurs 2011 

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

Secretariaat VSB
Postbus 190
2700 AD ZOETERMEER

Tel: 088 - 400 84 58
Fax: 088 - 400 84 01
E-mail: info@vsb-online.nl
Website: www.vsb-online.nl

Ing. P.J.H.M. Hecker
mevr. I. Roos

Redactie
P.J.H.M. Hecker
J. Hendriks
G. Hersevoort 
Mevr. J.M. Nijmeijer-Bosch
N. van Ruitenburg
C.A. Suijkerbuijk

Redactie en productie
Beta Media Groep BV
Leidschendam-Voorburg

Het VSB-collectief, met als centrale ontmoetingsplaats 
het VSB-terras in Hal 7, vormt het centrum voor 
verschillende activiteiten die er op gericht zijn de 
bezoeker te informeren over de Waarborgregeling 
VSB, het handboek Richtlijn Steigers, de ophande 
zijnde Richtlijn Beton, het Opleidingsbedrijf VSB en de 
kwaliteiten van de branche. 

Daarnaast wordt de bezoeker uiteraard geïnformeerd 
over alles wat te maken heeft met betonbekistingen, 
ondersteuningsconstructies, stalen steigers, ladders, 
trappen, rolsteigers, hefsteigers, liften, gevelonderhoud
sinstallaties, hangbruggen en hoogwerkers. Het aanbod 
van producten en diensten wordt getoond door de leden 
die zich hebben aangemeld voor collectieve activiteiten 
of exposeren op de beursvloer. 

Naast een eigen beurskrant presenteren de VSB-
leden zich ‘live´ op de website van de VSB. Elke 
geïnteresseerde kan daarmee al vanachter zijn bureau 
kennisnemen van de ontwikkelingen en getoonde 
noviteiten op de beursvloer. Hierdoor wordt de 
kijker uitgenodigd in die week ook zelf een kijkje te 
gaan nemen op de beursvloer. Op de website wordt 
bovendien verslag gedaan van de VSB-activiteiten. 

De voorbereidingen voor het traditionele VSB-symposium 
zijn momenteel in volle gang.

Zonder twijfel zal het onderwerp Veiligheid weer 
belangrijk deel uitmaken van de lezingen.

Kortom, noteert u alvast de Bouwbeurs in uw agenda en 
wij zien u graag op de beursvloer.


