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Column

Een terugblik…
Rond het verschijnen van deze Hoog & Breed kijkt de VSB terug op een 
succesvolle deelname aan de Bouwbeurs. Ruim 100.000 bezoekers kwamen af 
op deze editie. De VSB, haar leden, donateurs en sponsors verzorgden weer 
een uitgebreid en interessant bezoekersprogramma. Het VSB-Symposium 
‘Veilig werken op hoogte’ en de Demonstraties Steigerbouw vonden plaats, er 
werden instructies van arbeidsmiddelen verzorgd, elke dag stond een vakgebied 
centraal van de gespecialiseerde aannemerij en op het gebied van ergonomie 
werden diverse activiteiten verzorgd. Verderop in deze Hoog & Breed kunt u een 
samenvatting zien van het programma. 

De beurs was ook het startsein van het Hoogwerker Platform Nederland. Dit 
platform – een initiatief van de VVT, BMWT en de VSB - introduceerde een portal 
voor hoogwerkers. Een mooi voorbeeld van bundeling van kennis en kunde 
binnen de branche. De hoogwerker stond ook centraal in één van de VSB-

forumdiscussie. Specialisten uit de VSB-achterban spraken zich uit over ontwikkelingen rondom dit arbeidsmiddel. 
Het resultaat van dit gesprek kunt u verderop in deze Hoog & Breed lezen. 

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

Richtlijn Steigers geactualiseerd 
De begin 2009 geïntroduceerde Richtlijn Steigers is 
geactualiseerd. Het (digitale) document dat steeds 
de ‘stand van de techniek’ vertegenwoordigt, is een 
initiatief de VSB en de Komat, de materieeldiensten 
aangesloten bij Bouwend Nederland. Vragen uit de 
branche en aanbevelingen van deskundigen zijn in de 
nieuwste geüpdate versie van de richtlijn verwerkt.

Inmiddels zijn er duizenden handboeken, web-
abonnementen en intranetaansluitingen verkocht en 
werd er via www.richtlijnsteigers.nl een driehonderdtal 
vragen beantwoord. Een gedeelte daarvan heeft geleid 
tot wijziging van onderdelen van de Richtlijn; een ander 
gedeelte is verwerkt in de FAQ-functie van de portal. 
Abonnees van de portal www.richtlijnsteigers.nl kunnen 
direct beschikken over de actuele versie; zij kunnen hun 
Handboek updaten door het downloaden en afdrukken 
van de gewijzigde pagina’s. 

De Richtlijn Steigers is uitgevoerd als handboek en 
website waar alles te vinden is met betrekking tot 
stalen steigers. Aspecten die daarbij aan de orde komen 
zijn het ontwerpen, construeren en monteren van 
stalen steigers, scholing, het gebruik en de oplevering 
en de interpretatie van normbladen, wetteksten of 
beleidsregels.

Dat de Richtlijn Steigers als communicatiemiddel 
van groot belang is, wordt door opdrachtgevers alom 
bevestigd. Bovendien is het een maatschappelijk 
belang om het aantal valincidenten en valgevaar tot 
een minimum te beperken. Hierbij worden betrokken 
partijen in toenemende mate aangesproken op naleving 
van de Richtlijn Steigers. De Arbeidsinspectie hanteert 
bij inspectie-acties de Richtlijn Steigers als uitgangspunt 
en naslagwerk voor de inspecteurs. De Richtlijn Steigers 
is verkrijgbaar via www.richtlijnsteigers.nl of het 
secretariaat van de Richtlijn Steigers.

Richtlijn Steigers
T. 070 - 4275200
E. info@richtlijnsteigers.nl 
I. www.richtlijnsteigers.nl
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Verenigingsnieuws

VSB-bedrijven doorstaan weer periodieke toetsing 
Waarborgregeling    
De Waarborgcommissie van de VSB heeft haar periodieke toetsing afgerond van de aangesloten bedrijven op de zorg 
voor kwaliteit en veiligheid, de scholingsgraad van het personeel, de naleving van relevante wet- en regelgeving, de 
toepassing van normen en de continuïteit van het bedrijf. Op basis van de uitgevoerde audits zijn alle VSB-bedrijven 
wederom gecertificeerd volgens de VSB-Waarborgregeling.

De afgelopen jaren heeft de VSB aangetoond dat de VSB-Waarborgregeling niet alleen meerwaarde voor VSB-leden 
biedt in hun contacten met opdrachtgevers. Ook door de overheid, Arbeidsinspecties en verzekeringsmaatschappije
n wordt de regeling gezien als bewijs dat VSB-leden zich op vitale aspecten onderscheiden. 
Met de Waarborgregeling heeft de VSB een meetlat in het leven geroepen waarin kwaliteit en veiligheid centraal 
staan. Binnen de Waarborgregeling worden objectieve criteria gehanteerd voor bedrijven die actief zijn op het 
gebied van montage, productie, levering en verhuur van een tijdelijke werkplek op hoogte. Hieronder wordt 
verstaan het gebruik van stalen steigers, hoogwerkers, aluminium rol- en systeemsteigers, hangbruginstallaties, 
ladders, trappen, hefsteigers, schaarliften, bouwliften , ondersteuningsconstructies en betonbekistingen.

Platform introduceert portal voor hoogwerkers
Initiatief VVT, BMWT en VSB vormt aanspreek-
punt voor de sector

Drie verenigingen van verhuurbedrijven en producenten van onder meer hoogwerkers hebben de handen ineen 
geslagen voor de introductie van een platform met informatie over hoogwerkers: www.hoogwerkerplatform.nl.
Via deze website wordt de branche voorzien van informatie en kennis op het gebied van normalisatie en 
certificering, scholing en opleiding, wet- en regelgeving en keuringen en inspecties. Daarnaast geeft www.
hoogwerkerplatform.nl zicht op de kennisoverdracht en belangenbehartiging die door de verenigingen worden 
verzorgd.

De nieuwe website vormt de start van een 
verdergaande samenwerking tussen de Vereniging 
Verticaal Transport (VVT), de Vereniging van 
importeurs of fabrikanten van Bouwmachines, 
Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines 
en Transportmaterieel (BMWT) en de VSB. De 
verenigingen representeren gezamenlijk een kleine 
400 lidbedrijven. Met de samenwerking wordt over 
de cultuurverschillen en deelbelangen heengestapt 
en een bron gecreëerd waar iedere gebruiker 
van hoogwerkers terecht kan voor objectieve 
informatie.

Tijdens de Bouwbeurs 2011 hieven Anton van 
Loon (BMWT), Lion Verhagen (VVT) en Frank 
Klessens (VSB) het glas op de start van de website 
Hoogwerker Platform Nederland.

E. info@hoogwerkerplatform.nl
I. www.hoogwerkerplatform.nl 

opzet logo Hoogwerker Platform Nederland � augustus 2010 � studio Voor de Vorm©
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Terugblik Bouwbeurs 2011 
Van 7 tot en met 12 februari jl. vond de Internationale Bouwbeurs 2011 plaats. Ruim 100.000 bezoekers kwamen 
af op deze editie. Het VSB-collectief met het VSB-plein was een centrale ontmoetingsplaats voor de branche in hal 
7. De VSB, het Opleidingsbedrijf VSB en de exposerende deelnemers van het VSB-plein toonden hier hun producten 
en diensten. Ook was er een ruime vertegenwoordiging in activiteiten tijdens de beurs. Het VSB-Symposium ‘Veilig 
werken op hoogte’ en de Demonstraties Steigerbouw vonden plaats, er werden instructies van arbeidsmiddelen 
verzorgd, elke dag stond een vakgebied centraal van 
de gespecialiseerde aannemerij en op het gebied van 
ergonomie werden diverse activiteiten verzorgd. 

VSB-symposium ‘veilig werken op hoogte’ 

Onder grote belangstelling van vertegenwoordigers 
uit de bouw en industrie, werkgevers- en werker
nemersorganisaties, de wetenschap en overheid, 
organiseerde VSB op 10 februari haar tweejaarlijkse 
symposium over veilig werken op hoogte. Dit jaar 
stond de vraag ‘Veiligheid als kostbare hype of 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid?’ centraal. 
Het antwoord was unaniem; veiligheid is een zorg en 
verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Gewetensvol bouwen wanneer veiligheid integraal onderdeel 
vormt van het werkproces - Hans van der Krogt, Directeur 
Smits Vastgoedzorg (foto links)

Smits Vastgoedzorg haakte in op het Bouwbeurs-thema van 
deze editie en gaf aan dat je  veilig bouwen samen doet. Smits 
voert een beleid dat gericht is op prestatiegericht renoveren 
en onderhouden. Van der Krogt ziet een verschuiving in de 
keten van inspanning- naar resultaatverplichting. Het gevolg 
hiervan is een veranderende rol van de toeleveranciers. 
Smits Vastgoedzorg zoekt daarom de samenwerking op met 
specialistische partijen die op planmatige wijze mee willen 
denken in optimalisatiescenario’s. Hiermee worden niet 
alleen de faalkosten gereduceerd, maar ook veiligheid beter 
gewaarborgd.

Heeft VCA nog toekomst? - Bert Zandvoort, Coördinator BZW 
Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland (foto rechts)

Bert Zandvoort gaf aan dat in het kader van veiligheid VCA nog 
zeker bestaansrecht heeft. Het veiligheidsbewustzijn wordt 
belangrijker en daarmee ook het belang van kwalitatief goede 
veiligheidsopleidingen. De ongevallenfrequentie is de helft lager 
in VCA-gecertificeerde bedrijven. Maar het aantal ongevallen in 
de sector is nog steeds te hoog. 

Zandvoort meent dat de door de terugtredende, controlerende 
overheid een uniforme aanpak van regels noodzakelijk blijft. 

Verenigingsnieuws 
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Gespecialiseerde Aannemerij oriënteert zich op nieuwe rol - Henk 
Klein Poelhuis, Voorzitter Aannemersfederatie Bouw en Infra 
Nederland (foto rechts)

Klein Poelhuis benadrukte dat veiligheid nooit een hype kan en 
mag zijn. Ingegeven door commercie erkent hij dat het gevaar 
van een ‘hype’ op de loer ligt, maar hij gaf aan het vertrouwen te 
hebben in de branche voor gewetensvolle oplossingen. 

Veiligheid blijft een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, 
van zowel werkgever als werknemer.

Veilig werken betekent afspraken maken over 
verantwoordelijkheden - Raf Tripaldelli, Voorzitter 
KontaktgroepMaterieel (KOMAT) van Bouwend Nederland (foto 
links)

Voor de KOMAT zit veilig werken voornamelijk in het maken van 
afspraken over verantwoordelijkheden. Hierin staat niet het 
project- maar het procesdenken centraal. 

Raf Tripaldelli benadrukt dat veiligheid onderdeel moet zijn 
in een gestandaardiseerd bouwproces. Vaste co-makers, 
ketenintegratie en productie in bouwstromen zijn volgens hem 
hier de succesfactoren.

Gezond en veilig werken in de bouw  - Jan Warning, Directeur 
Arbouw (foto rechts)

Ook Arbouw is van mening dat veiligheid een zaak is van alle 
betrokken partijen. In dit kader lanceerde Arbouw tijdens het 
symposium het nieuwe A-blad Veilige Steiger. Hierin staan de 
afspraken die werkgevers én werknemers hebben gemaakt om te 
komen tot een tijdelijke veilige werkplek op hoogte en hoe hier 
veilig mee om te gaan. Hij reikte de eerste exemplaren uit aan 
Jan ten Doeschate, voorzitter van de VSB, en aan Raf Tripaldelli, 
directeur van BAM Materieel en voorzitter van de KOMAT.  

5

Verenigingsnieuws
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Verenigingsnieuws

Tijdens de Bouwbeurs 2011 stond donderdag 10 februari 
het buitenterrein van de Jaarbeurs in het teken van 
de steigerbouw. Onder het toeziend oog van ervaren 
leermeesters, een vakkundige jury en duizenden 
geïnteresseerde beursbezoekers, lieten eerstejaars 
leerlingen van het Opleidingsbedrijf VSB hun kunsten 
zien tijdens de montage en demontage van vier 
ingewikkelde steigers. 

Voor de beursbezoekers was het schouwspel niet te 
missen. Naast de hoofdingang van de Jaarbeurs in 
Utrecht verrezen vier grote steigers. De demonstraties 
waren bedoeld om geïnteresseerde aankomende 
monteurs en andere beroepsgroepen te laten zien wat 
het vak ‘monteur steigerbouw’ inhoudt. 

De teams stonden onder leiding van ervaren 
leermeesters van de steigerbouwbedrijven Yelloo, 
Van der Panne, Rojo Steigerbouw en Travhydro. 
Zij coachten de enthousiaste leerlingen tijdens de 
montage en demontage, zorgden ervoor dat de teams 
de steigers veilig en volgens de tekening en berekening 
opbouwden en grepen in wanneer dit nodig was. 
Tegelijkertijd beoordeelde een professionele vakjury 
(Bouwradius, STE, Artros en Opleidingsbedrijf VSB) de 
monteurs-in-spé op hun vaktechnische vaardigheden, 
veiligheidsperceptie en ergonomie. 

Na de demonstratiewedstrijd werden alle leerlingen 
(Marvin Rikkers, Joram van der Belt, Schalk Horstink, 
Djordy Gomes Semedo, Rachid Mohmadi, Lonnie 
Wijnstekers, Gerard Evertse, Robert van Ardenne, 

Ritchie de Kort en Fabian Kessels) met hun leermeesters 
(Boet Alferink,  Albert van der Belt, Rob Broekers, 
Jaap Nuis, Willem Bachus, Thom Baden en Leen van 
Wensen) gehuldigd op het VSB-Plein. Hier kregen zij uit 
handen van Arie van de Herik (bestuur Opleidingsbedrijf 
VSB), naast diverse prijzen, hun individuele- en 
teambeoordeling.

De wedstrijden werden mogelijk gemaakt door:
Opleidingsbedrijf VSB, Travhydro, Van der Panne, Rojo, 
Yelloo, Layher, Van Thiel United, Arbouw, Henny van 
Ommeren, Bouwradius, STE, Artros, Bollé en Earmo

Opleidingsbedrijf VSB
T. 010 – 245 08 60 
E. info@opleidingsbedrijfvsb.nl
I. www.opleidingsbedrijfvsb.nl 

Bouwspektakel tijdens 
Demonstratiewedstrijden 
Steigerbouw
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Verenigingsnieuws

Sinds jaar en dag kan de VSB vertrouwen op de werkkleding van Henny van Ommeren voor de 
Steigerbouwwedstrijden en -demonstraties tijdens de Bouwbeurs. Ook deze editie konden de monteurs en de 
juryleden weer rekenen op bedrukte overalls, helmen en jassen van deze industriële dienstverlener. 

Veilig de steigers op 

De vier teams met leerlingmonteurs die naast de ingang van de Jaarbeurs vier 
steigers monteerden en demonteerden, werden gekleed door Handelsonderneming 
Henny van Ommeren. “Wij vinden het belangrijk om ons te associëren met 
partijen van naam in de steigerbouw. Daarom sponsoren wij graag de activiteiten 
van de VSB waar persoonlijke beschermingsmiddelen bij komen kijken. En 
zeker omdat er deze editie leerlingmonteurs in het spel waren. Zij zijn de 
toekomst van de steigerbouw,” aldus Hans van der Palm, sales manager bij 
Van Ommeren.

Al meer dan 30 jaar vertrouwd in de markt, levert Handelsonderneming 
Henny van Ommeren diverse producten voor de bouw en industrie. 
In 21 productgroepen gecategoriseerd, fungeert Van Ommeren 
als distributiekanaal van 33.000 artikelen van marktleidende 
partijen in de branche. “Een sterke nadruk ligt op de persoonlijke 
beschermingsmiddelen,” aldus Van der Palm. 

“We zien een duidelijke toename in de vraag door de veranderende 
en strenger wordende wetgeving. Niet alleen de aansprakelijkheid, 
maar ook het welzijn en de veiligheid van werknemers, zorgen 
dat er een toename is in de vraag naar dit soort artikelen. Dat is 
natuurlijk een goede zaak.” 

Vanuit twee vestigingen in Brielle (Zuid-
Holland) en Stein (Limburg) bedient Van 
Ommeren de gehele Nederlandse markt. 
Met een eigen logistieke dienst om optimale 
flexibiliteit te behouden. Maar omdat Van 
Ommeren met haar tijd meegaat, kan er 
tegenwoordig ook online besteld worden. Via 
een webshop zijn de artikelen 24 uur per dag, 7 
dagen per week te bestellen. 

Van der Palm: “Wij merken dat een webshop de bedrijven de 
flexibiliteit geeft om op een tijd die hen past, bestellingen te doen. 
Uiteraard geven wij graag advies op het gebied van producten, maar 
in het geval van bijvoorbeeld nabestellingen, is het voor velen een 
uitkomst.”

Handelsonderneming Henny van Ommeren B.V.
T. 0181 – 479 534
E. info@hennyvanommeren.nl
I. www.hennyvanommeren.nl 
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Voor het veilig verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen zijn voorzieningen voor 
arbeidsmiddelen aan, rondom en op het gebouw vereist. Bij de keuze van het arbeidsmiddel voor 
bijvoorbeeld reiniging en onderhoud van gebouwen kom je vrijwel altijd terecht bij de VSB-leveranciers van 
arbeidsmiddelen. Zij vertegenwoordigen immers de stand van de techniek en beschikken over uitgebreide 
kennis en ervaring. Die kennis en ervaring werden gedeeld tijdens de VSB-forumdiscussie Gevelonderhoud.

De gevel als werkomgeving

Aan, rondom en op gebouwen worden verschillende werkzaamheden 
verricht, variërend van licht tot zwaar. Veelvoorkomende activiteiten aan 
de gevel zijn glasbewassing en schilderwerk. Maar bij gevelwerkzaamheden 
kan ook worden gedacht aan het reinigen van de gevel, het repareren van 
beton, het aanbrengen of vervangen van gevelbeplating of lichtreclame. 
Om deze werkzaamheden op hoogte veilig te kunnen verrichten, staan 
verschillende arbeidsmiddelen ter beschikking. Twee in het oogspringende 
installaties hiervoor zijn de gevelonderhoudsinstallatie en de (tijdelijke) 
hangbruginstallatie. Over het gebruik van de gevelonderhoudsinstallaties 
vertelt Rob Baken van Manntech Gevelinstallaties: “Het is moeilijk om aan 
te geven wanneer de gevelonderhoudsinstallatie precies wordt ingezet. Het 
gaat altijd om een permanente installatie die in de bouw of industrie hun 
toepassing vinden. Die permanente installatie bestaat veelal uit een gondel, 
een dakwagen en een railconstructie of monorail. Daarbij worden wij steeds 
vaker geconfronteerd met het verzoek om de installatie uit te breiden met 
een lier om ook zware elementen op hoogte te kunnen brengen.”
Over de hangbruginstallaties vertelt Jan Keizer van Altrex: “Een 
hangbruginstallatie wordt ingezet voor een grote verscheidenheid aan 
activiteiten. Dat kunnen schilderwerkzaamheden zijn maar ook vervanging 
van gevelpanelen. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat het om 
werkzaamheden gaat die gedurende langere tijd maar wel tijdelijk door 
meerdere personen worden verricht.” Een vertrouwd beeld voor een deel 
van de werkzaamheden aan de gevel is de ladder. Hierover vertelt Henk 
Dirks van Dirks Klimmaterialen: “De ladder wordt ingezet voor lichte werkzaamheden aan de gevel die maar een 
korte arbeidsduur hebben. Duren de werkzaamheden langer dan wordt al snel overgestapt op een rolsteiger, 
installatie of hoogwerker. In de praktijk wordt de ladder dan ook voornamelijk ingezet voor glasbewassing en 
schilderwerkzaamheden.” 

Verenigingsnieuws 

Rob Baken: “Ook eigenaren en huis-
meesters ‘opvoeden’ in veilig gebruik 

gevelonderhoudsinstallaties”

Aan de VSB-forumdiscussie over gevelonderhoud 

werd deelgenomen door Rob Baken van Manntech 

Gevelinstallaties (Zevenbergen), Marco Schuurman van 

Kranenburg Gevelonderhoudsinstallaties (Nieuwkoop), 

Frans Groen en Jürgen Ferket van Scaffolding Training 

Europe (Barendrecht), Jan Keizer van Altrex (Zwolle) 

en Henk Dirks van Dirks Klimmaterialen (Helmond). 

VSB-forumdiscussie
 Gevelonderhoud – veiligheid begint op de  
 tekentafel
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Leidraad Veilig werken op hoogte

Wat betreft het werken met ladders en trappen is de Europese richtlijn Werken op hoogte praktisch uitgewerkt 
in de leidraad ‘Veilig werken op hoogte’. Sinds de introductie hiervan moet voor het werken op hoogte met 
de ladder, eerst worden nagegaan of niet een ander arbeidsmiddel kan worden ingezet. Voor bijvoorbeeld het 
schilderen van een gevel moet de gebruiker eerst –op basis van een (risico) inventarisatie en evaluatie- nauwkeurig 
nagaan of gebruik kan worden gemaakt van een stalen steiger, een rolsteiger, een hoogwerker, hefsteiger of een 
hangbruginstallatie. De afwegingen worden stap voor stap weergegeven in de schema’s die onderdeel uitmaken van 

de Leidraad Veilig werken op Hoogte. Kunnen alternatieve arbeidsmiddelen 
om economische of arbotechnische redenen niet worden toegepast, dan 
kan de ladder als werkplek worden gekozen. Indien de ladder wordt 
gekozen als werkplek omdat andere alternatieven niet kunnen, dan 
moeten alle veiligheidsaspecten rondom de ladder zijn gewaarborgd. Henk 
Dirks: “De benadering van het veilig werken met de ladder contrasteert 
met de particuliere praktijk. Het overgrote deel van de ongevallen met 
de ladder vindt plaats in de particuliere sector. Dat zou wat mij betreft 
aangepakt mogen worden.” Over de normen waaraan de ladder moet 
voldoen, vervolgt Henk Dirks: “In Nederland worden de NEN 2484 en de 
Warenwet gehanteerd voor de ladder. Nederland wil die normen ook 
handhaven, omdat we daarmee eigenlijk voorop lopen. En terecht, denk 
ik, want de totstandkoming van normen is lang niet altijd los te zien van 
bedrijfsbelangen.”

Gebouwontwerp mede bepalend

Architecten en opdrachtgevers zijn degenen die al op de teken- en 
ontwerptafel de mogelijkheden van het onderhoud aan gevels bepalen. 
Zonder de juiste voorzieningen aan het gebouw is het veilig werken immers 
niet altijd praktisch mogelijk. Voorheen werd er weinig rekening gehouden 
met het onderhoud in het ontwerp van een gebouw. Rob Baken hierover: 
“Wij worden bij complexe gebouwen wel steeds vroegtijdiger betrokken in 
het bouwteam. Op de Nederlandse markt valt de complexiteit van gebouwen 
over het algemeen mee en wordt er vaak gewerkt met standaard-bestekken. 

Dat neemt niet weg dat iedere helling aan het gebouw, een luifeltje of andere onderbreking de uitdaging groter 
en moeilijker maakt.” Marco Schuurman van Kranenburg Gevelonderhou
dsinstallaties vult aan: “De gevelonderhoudsinstallatie wordt nog te vaak 
gezien als een noodzakelijk kwaad. Wel merken we dat er een grotere 
bewustwording is omdat een gevelonderhoudsinstallatie nu eenmaal nodig 
is om een gebouw fraai te kunnen houden. Een nadelige ontwikkeling is de 
vroege besluitvorming over de installatie. Een beslissing waarbij de prijs 
in veel gevallen bepalend is. Wanneer je als leverancier vervolgens een 
oplossing adviseert die in aanschaf weliswaar duurder kan zijn, maar over 
de levensduur van het gebouw kosten bespaart, dan krijg je het toch heel 
moeilijk.” Jan Keizer vult aan: “Voor tijdelijke hangbruginstallaties die net 
als permanente installaties ook voor het groot onderhoud aan gebouwen 
kunnen wordt ingezet, zouden architecten beter geïnformeerd moet zijn 
over de toepassingsmogelijkheden.” 

Verantwoordelijkheid gebruiker

Veilig werken op hoogte is niet alleen een zaak van de leveranciers; minstens 
zo belangrijk is de gebruiker zelf. Ondanks alle uitstekende voorzieningen en 
de meest recente veiligheidsmaatregelen, is de veiligheid ook in handen van 
de gebruikers. Wordt de hangbruginstallatie daadwerkelijk veilig gebruikt? 
Jürgen Ferket van Scaffolding Training Europe: “Als je het aan de gebruiker 
zelf vraagt, is er nooit iets fout. Maar de praktijk wijst anders uit. Neem 
het keuren: bij sommige opleidingen ben je in een halve dag opgeleid voor 

Verenigingsnieuws

Frans Groen: “Wijzigingen aanbrengen aan 
hangbruginstallaties vereist deskundigheid.”

Marco Schuurman: “Totale kosten over 
levensduur gebouw belangrijker dan 
aanschafprijs.”



12

12

het keuren van een enorme hoeveelheid arbeidsmiddelen. Dat kan in de 
praktijk natuurlijk nooit bevredigende resultaten opleveren.” Frans Groen 
van Scaffolding Training Europe concretiseert: “Waar het vaak misgaat is het 
uitstappen op hoogte. Dat mag officieel niet –zeker niet zonder daarvoor 
goedgekeurde voorzieningen - maar het gebeurt dagelijks. Daar komt nog 
eens bij dat de hangbruginstallatie bijna dagelijks wordt gewijzigd. Dat 
vereist deskundigheid. Niet voor niets stelde de VSB een speciale flyer samen 
voor het veilig werken met hangbruginstallaties. Iedere wijziging brengt 
gevaar met zich mee. Daar wordt te snel en te vaak aan voorbijgegaan.” 
Jürgen Ferket vult aan: “De ondeskundigheid van gebruikers is het grootste 
gevaar. Gebruikers zouden zich veel meer bewust moeten zijn van het risico 
van hun doen en laten. Wanneer je in de auto stapt, doe je automatisch 
je veiligheidsgordel om. Dat automatisme zouden we ook moeten hebben, 
wanneer we op hoogte werken.” Henk Dirks heeft een verklaring voor dat 
gedrag: “Het probleem is dat veel van de arbeidsmiddelen al lange tijd op 
de markt zijn waardoor gebruikers de veiligheidsrisico’s over het hoofd gaan 
zien. Er sluipen fouten in die als algemeen geaccepteerd worden ervaren.” 
Toch ziet Jürgen Ferket ook een positieve ontwikkeling: “De bewustwording 
van het veilig werken met de hangbruginstallatie komt er steeds vaker. De 
verhuurders geven steeds vaker een gebruikerscursus voor ingebruikname. 
Die kennisoverdracht draagt er ook aan bij dat mensen zich beter bewust 
worden van risico’s. Bovendien vragen de verhuurders steeds vaker naar de 
vakbekwaamheid en deskundigheid van de gebruiker. Indien deze er niet is, 

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

Toetsingskader

Hoe complex een gebouw ook is, in onderling overleg of met eenvoudige 
aanpassingen, is er altijd wel uit te komen. Rob Baken: “Maar veiligheid 
begint op de tekentafel. De technische kennis van gevelonderhoudsinstal
laties bij architecten is te beperkt. Voor veel architecten geldt maar één 
ding: als de installatie maar niet zichtbaar is.” Marco Schuurman vult aan: 
“Wij zullen zelf ook tools moeten aanreiken aan architecten. Wat kan er? 
Wat moet er? Wat is er mogelijk? Ik verwacht wat dat betreft ook veel van 
het nieuwe toetsingskader.” Volgens Henk Dirks is die verhoogde aandacht voor het ontwerp terecht: “Voor regulier 
onderhoud, zoals het glazenwassen of het vervangen van lampen, wordt door de architect bij het ontwerp niet 
of onvoldoende rekening gehouden met de gebruikersfase. Dat leidt er in de praktijk toe dat vaak onder onnodig 
gevaarlijke omstandigheden de werkzaamheden moeten worden verricht.”

Verenigingsnieuws 

Jürgen Ferket: “Gebruikers moeten zich 
meer bewust worden van het risico van hun 
doen en laten.”

Jan Keizer: “Voor groot onderhoud bij 
gebouwen kan altijd een hangbruginstallatie 

worden ingezet.”
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Het nieuwe toetsingskader dat naar verwachting in 2011 van kracht wordt, is nieuwe regelgeving. Het geeft 
een kader waarbinnen bij de aanvraag van de bouwvergunning getoetst wordt of het gebouw veilig kan worden 
onderhouden. In feite wordt het nadenken over gebouwonderhoud eerder naar voren gehaald in het bouwproces 
zodat er geen dure aanpassingen achteraf of eerst onveilige situaties hoeven ontstaan. Door bij de aanvraag van de 
bouwvergunning al te toetsen, wordt de verantwoordelijkheid voor het veilig kunnen werken ook neergelegd bij de 
architecten, adviseurs, projectontwikkelaars en gebouweigenaren. Het is voor de invulling van het toetsingskader 

belangrijk om dit samen met de VSB-leveranciers te doen. Juist zij hebben 
de kennis van de diverse arbeidsmiddelen en zijn binnen een neutraal 
platform als de VSB allen verenigt. Juist door die gezamenlijke aanpak kan 
de opdrachtgever, maar vooral ook de gebruiker verzekerd zijn van een 
veilige werksituatie. Niet alleen met het toetsingskader zal er per 2011 het 
nodige gaan veranderen. 

Henk Dirks: “Per 1 januari 2011 worden de Beleidsregels ingetrokken. 
Dat heeft grote gevolgen voor de branche én voor de gebruikers. Wat die 
consequenties precies zijn in nog niet bekend, maar dat die er zijn, is 
zeker. Het is dan ook zaak om je hier tijdig over te laten te informeren en 
de ontwikkelingen te volgen via de website van onze vereniging (www.vsb-
online.nl). Het wordt daarmee voor de gebruiker allemaal niet eenvoudiger. 
Datzelfde geldt deels ook voor de Arbocatalogi. Die zijn branchegebonden 
en kunnen dus per branche verschillen. Daardoor zou het bijvoorbeeld voor 
de uitvoerder op de bouw, waar verschillende branchegroepen samenkomen, 
onmogelijk worden om te controleren wie op welke hoogte mag werken. Om 
dat te voorkomen, heeft gelden op de bouwplaats voor alle beroepsgroepen 
de Arbocatalogus Bouw & Infra. Voor de gebruiker van de ladder wordt 
het daardoor niet eenvoudiger. De glazenwasser die op de bouw komt, 
moet rekening houden met de maximale werkhoogte die is vastgelegd in 
de Arbocatalogus Bouw & Infra. Doet diezelfde glazenwasser zijn werk 
in een woonwijk, dat valt dat onder de Arbocatalogus Schoonmaken en 
glazenwassen en geldt een werkhoogte van 10 meter. ”

Eisen dakconstructie

Stellen gevelonderhouds- en hangbruginstallaties 
specifieke eisen aan de dakconstructie? Jan Keizer: 
“Eén van de eisen die de hangbruginstallatie stelt, is 
dat het dak de last van de balken kan dragen waaraan 
de installatie komt te hangen. Ook de ruimte op het 
dak geeft soms een uitdaging. In de praktijk blijkt hier 
met het hangbrugsysteem altijd een oplossing voor te 
vinden.” Voor  de gevelonderhoudsinstallatie merkt Marco 
Schuurman op: “Zolang het om nieuwbouw gaat is er 
altijd wel ruimte om vroegtijdig de juiste voorzieningen 
voor de installatie te treffen. Bij bestaande bouw is 
de drukvastheid van de dakconstructie een punt van 
aandacht.” Rob Baken: “Een drukvaste isolatielaag op het 
dak is vaak kostbaar. Als die vervangen is, dan moet hier 
op worden gelet. De drukvastheid is namelijk nodig omdat 
er veelal gewerkt wordt met railbanen die niet verankerd 
liggen. Welke eisen aan de dakconstructie worden gesteld, 
is per situatie en per installatie verschillend. Iedere 
installatie is gebouwgebonden waardoor het moeilijk is om 
alles in een puntenkaart onder te brengen. Om die reden 
is er ook nog geen ‘Veilig werken met-flyer’ over gevelond
erhoudsinstallaties.” 

Verenigingsnieuws

Henk Dirks: “Intrekken Beleidsregels per 1 
januari 2011 heeft gevolgen voor branche en 

gebruikers.” 

Flyers Veilig werken met

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

Op dit moment wordt gewerkt aan een flyer 
over het veilig werken met gevelonderhoudsins
tallaties. Naar verwachting zal deze zesde flyer 
in het voorjaar van 2011 uitkomen. Exemplaren 
van de flyers kunnen worden besteld via de VSB 
of worden gedownload via de website www.vsb-
online.nl.
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Cradle to cradle voor gevelonderhoudsinstallaties
De Kranenburg Group is het laatste decennium uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf in de 
wereld van het professionele gevelonderhoud. En dat geldt niet alleen voor productie, montage en 
plaatsing, maar ook op het gebied van productontwikkeling. Kranenburg heeft een ‘groene weg’ 
ingeslagen waarbij innovatie, veiligheid en efficiënt gevelonderhoud centraal blijven staan. 

Directeur Marco Schuurman vertelt: “Kranenburg 
heeft een nieuwe serie producten geïntroduceerd 
voor professioneel gevelonderhoud. Al deze 
producten zijn er op gericht om met een zo laag 
mogelijke milieubelasting optimaal te kunnen 
werken.”
Met deze nieuwe doelbewuste keuze draagt de 
Kranenburg Group bij aan en het energieneutraal en 
duurzaam exploiteren van gebouwen. Een vraag die 
vanuit gebouweigenaren en opdrachtgevers steeds 
vaker kwam. Dit heeft Kranenburg doorvertaald in 
haar producten.
Schuurman: “Als ondernemer ben je constant bezig 
naar het zoeken van je onderscheidend vermogen. 
Wij hebben als organisatie kritisch gekeken naar het 
gevelonderhoud van gebouwen. En wat blijkt? Van 
de 365 dagen per jaar dat een constructie aanwezig 
is op een gebouw, is deze maar 15 dagen in gebruik. 
Duurzaamheid en de 350 dagen stilstand werden 
daarom uitgangspunten voor innovatie.”

Kranenburg heeft eerst gekeken naar het gebruik 
van grondstoffen en de mogelijkheid van hergebruik 
van materialen. Dit resulteerde in het gebruik van 
aluminium in combinatie met gerecycled kunststof 
delen. Om het energiegebruik, de uitstoot van CO2 
en lasdampen te verlagen, wordt er zoveel gebruik 
gemaakt van gerecyclede materialen en zo min 
mogelijk energieconsumerende productieprocessen 
toegepast zoals lassen. In plaats van lassen gebruikt 
Kranenburg alternatieve verbindingen - zoals speciale 
treknagels – waarbij de sterkte van het materiaal 
blijft behouden. Schuurman: “Deze doen qua sterkte 
en veiligheid niet onder voor lassen, maar spaart 
het milieu. Het is een energiezuinige methode om 
producten in elkaar te zetten, maar ook om weer te 
demonteren. Het gebruik van gerecycled aluminium 
heeft grote voordelen ten opzichte van stalen 
varianten. Het levert lichtere constructies op en 
kan met minder energie gerecycled worden. Tevens 
vermindert het de hoeveelheid zinkzouten in het 
oppervlaktewater.”

Daarnaast legde Kranenburg het energieverbruik van 
haar producten onder de loep. “Wij hebben voor 
onze gevelonderhoudsinstallaties een gepatenteerde 

enkelwerkende cilinder ontwikkeld, die enkel 
energie gebruikt voor de opgaande beweging. 
Daarnaast bevatten onze producten hoogrendement 
motoren die in plaats van de reguliere 60% wel 90% 
van de geleverde energie omzet in beweging. De 
lange stilstand van de installatie was ook inspiratie 
voor innovatie. Schuurman “Wij hebben een 
gepatenteerd systeem ontwikkeld waardoor het 
gehele jaar, bij stilstand of gebruik, windenergie kan 
worden opgewekt. Dit doen wij met een speciale 
windenergiemodule die direct stroom levert aan het 
net. De gevelonderhoudsinstallatie gaat dus nog meer 
voor de gebouweigenaren werken en gaat uiteindelijk 
geld opleveren.”
Intussen loopt het officiële certificeringstraject om 
het certificaat ‘Cradle to cradle’ te mogen hanteren. 
Schuurman is positief: “Er is enthousiast en verrast 
gereageerd op onze productenlijn. De voordelen zijn 
groot en wij zijn dus verheugd dat dit ook officieel 
vast wordt gelegd in dit ambitieuze certificaat.”
Kranenburg blijft de komende tijd volop investeren 
in de ontwikkeling van energiezuinige, duurzame 
en energiegenererende componenten voor gevel-
onderhoudsinstallaties. 

in
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Konosch is actief op de markt sinds het einde van 
de jaren ’70. Vanuit een typisch leveranciersbedrijf 
van bekistingen, is zij uitgegroeid tot een fullservice 
dienstverlener. Als één van de eerste betrad zij de 
bekistingsverhuurmarkt. In het begin van de jaren 
’80 kocht Konosch gebruikte bekistingen terug van 
de aannemer voor revisie en verhuur. Hiermee 
zette zij al vroegtijdig een trend in het hergebruik. 
In deze tijd van duurzaam en verantwoord 
ondernemen haast ondenkbaar, maar vroeger werden 
de bekistingen na gebruik vernietigd. Door het 
hergebruik brak Konosch de bekistingsmarkt open 
met een kwalitatief hoogwaardig en prijstechnisch 
interessant alternatief. En dit 
sloeg aan in de markt. Na een 
periode van groei te hebben 
doorgemaakt, ontwikkelde 
Konosch in 1995 haar eerste 
eigen kist. Dat was het 
startpunt van de product- en 
procesontwikkeling waar 
Konosch om bekend staat. 
Speelman: “Wij zijn de eerste 
en de enige in Nederland die 
revisiewerkzaamheden laat 
uitvoeren door middel van 
robots. Aangezien revisie 
en montage 50% van onze 
bedrijfsactiviteit is, zijn hier 
veel tijd en kosten mee te 
besparen. En dat vertaalt zich 
terug naar onze klant.”

Tijdens de BetonVakdagen 
eind vorig jaar lanceerde 
Konosch haar nieuwe 
breedplaatondersteuning. 
Tijdens de beurs werd een 
prototype gelanceerd. “Dit 
was een bewuste keuze,” 
vertelt Speelman. “Zo konden wij in de maanden 
na de beurs de details verder vormgeven. Feedback 
vanuit de gebruiker is voor ons belangrijke input voor 
de verdere productontwikkeling.”  Inmiddels mag 
de breedplaatvloerondersteuning op vele positieve 
gebruikers rekenen. “Het revolutionaire aan ons 

systeem is dat er geen onderstempeling nodig is. De 
stortbelasting komt niet meer op de onderliggende 
vloer te liggen, maar wordt via de betonwand 
afgevoerd. Daarnaast kan de vloer het eigen gewicht 
dragen, waardoor het systeem snel verwijderd kan 
worden. Het resultaat is een snellere afbouw van 
materiaal, wat tijd en materiaal scheelt,” aldus 
Speelman. 

Het van origine Nederlands georiënteerde Konosch 
laat zich steeds vaker gelden in het buitenland. In 
2010 haalde het een grote opdracht binnen voor 
zo’n 2.000 woningen midden in de woestijn van 

Libië. Het afgelopen jaar en 
dit jaar zijn dan ook razend 
druk voor het Hasseltse 
bedrijf. Speelman “Het project 
omvat, behalve de woningen, 
openbare voorzieningen zoals 
wegen, riolering, scholen, 
gezondheidscentra, een 
moskee en een winkelcentrum. 
Wij produceren hiervoor 
de tunnelbekistingen 
in samenwerking met 
toeleverende staalbedrijven. 
De tunnelbekisting die wij 
hiervoor gebruiken, is speciaal 
voor export geschikt gemaakt. 
Het materieel – in totaal zo’n 
1.200 ton – is in zeecontainers 
naar Libië vervoerd. Wij 
hebben de bekistingen daarom 
zo ontwikkeld dat ze aangepast 
zijn op de afmetingen van deze 
containers.” 
Inmiddels lonkt India ook. 
“Het Libische project wordt 
door een Indiase aannemer 
verzorgd. De contacten zijn 

inmiddels zo warm, dat we in die regio ook nog een 
en ander verwachten. De exportbekisting kunnen we 
na deze gigantische klus daarom heel mooi nog voor 
nieuwe projecten gebruiken. Konosch is klaar voor 
meer buitenlands avontuur.”

Bekistingsbedrijf met innovatieve hoogstandjes
Konosch is sinds eind 2009 lid van de VSB. Nadat de Vereniging van Stalen Bekistingen (VSBG) was 
opgeheven, zochten ze aansluiting bij de sectie Betonbekistingbedrijven van de VSB. Inmiddels 
staan ze als actief lid bekend met veel technische knowhow. Directeur Henk Speelman licht toe hoe 
Konosch zich constant blijft ontwikkelen in een veranderende markt.  

in
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Van Thiel United:  innovatieve steigeroplossingen
Voor veiligheid, kwaliteit, innovatie en flexibiliteit voor steigervraagstukken bent u bij Van Thiel 
United aan het goede adres. Vanuit het Brabantse Beek en Donk opereert Van Thiel al sinds 1842 op 
de steigermarkt. Bekend van het Tube-Lock® concept dat veelvuldig gebruikt wordt binnen bouw, 
industrie en offshore. Het concept dat systeem brengt in traditionele steigers en flexibiliteit biedt. 
Een veilige en kwalitatief hoogwaardige steiger voor elke bouwvorm of bouwhoogte. 

“Maar wij doen meer dan het produceren van 
steigermateriaal,” vertelt managing director René 
Lijzenga. “Binnen het bedrijfsbureau van Van Thiel 
United kunnen klanten terecht voor advies op gebied 
van tekenen en berekenen. Een eigen constructeur 
voorziet de klant van een compleet advies en 
begeleiding. Daarnaast zijn wij in het bezit van een 
eigen laboratorium waarin wij materiaal kunnen 
testen en certificeren. Hierdoor kunnen we snel 
inspelen op vragen en ontwikkelingen uit de markt. 
Door de flexibiliteit van onze productielocatie en 
het machinepark kunnen we ook kleinere series 
produceren, wat ons in staat stelt klantgestuurde 
productie uit te voeren.”

Om in Nederland te kunnen blijven produceren 
kijkt Van Thiel United creatief naar besparing op 
arbeidsuren. Commercieel directeur Ruud Gaarthuis: 
“Drie jaar geleden is er een investeringstraject 
gestart waarbij vergaande automatisering van de 
productie centraal staat. Door de inzet van ons 
nieuwe machinepark kunnen we sneller en flexibel 
produceren. De productie wordt ook ingezet voor 
export. Vooral in de Scandinavische landen is de 
bouw en offshore enorm in opkomst. Canada, 
Amerika en Engeland zijn buitenlandse markten die 
Van Thiel United al jarenlang bedient. In veel landen 
is Van Thiel United preferred supplier vanwege de 
hoge kwaliteit die gegarandeerd wordt.”

Behalve het produceren van nieuw materiaal biedt 
Van Thiel United ook de mogelijkheid om bestaand 
materiaal te hergebruiken. Gaarthuis: “Klanten 
kunnen hun steigermateriaal laten repareren, 
maar ook upgraden. Zelfs het vermaken van 
andere systemen behoort tot de mogelijkheden. 
In het bestaande buismateriaal wordt de bekende 
Tube-Lock® buisverbinding ingeperst waarmee de 
steigerbuis weer een nieuw leven krijgt. De CO2-
footprint wordt hiermee aanzienlijk verlaagd ten 
opzichte van compleet nieuwe productie. Hiermee 
geven wij invulling aan het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Daarnaast biedt het 
klanten de mogelijkheid om hun oude materiaal weer 
verantwoord en tegen geringe kosten in te zetten.”

Van Thiel United blijft constant kijken naar 
vernieuwingen en mogelijkheden. Samen met een 
partner is een concept uitgewerkt dat voorziet in de 
beveiliging voor de railindustrie. Dit concept heeft 
recent de Europese innovatieprijs voor vernieuwende 
producten voor de spoorwegen gewonnen. In dit 
concept wordt wederom gebruik gemaakt van de 
alom bekende Tube-Lock® buisverbinding. Inmiddels 
voorzien van de nodige Europese keuringen is het 
concept klaar om in de markt gezet te worden. 
Het is een systeem dat snel en gemakkelijk 
gemonteerd kan worden aan rails zodat veilig 
onderhoud uitgevoerd kan worden zonder dat de 
dienstregeling hoeft te worden aangepast.”

Van Thiel United is al lang lid van de VSB.  Lijzenga 
geeft aan dat hij het belangrijk vindt om deel te 
nemen aan de activiteiten van de VSB: “Het is 
natuurlijk hét platform voor wat er gebeurt in onze 
branche in Nederland. Wij vinden het ook onze 
verantwoordelijkheid als producent dat we actief 
deelnemen in diverse commissies zoals bijvoorbeeld 
de Richtlijn Steigers. Wel komen veelal dezelfde 
deelnemers naar de vergaderingen. We zien graag 
een hogere opkomst van de leden die niet zo vaak 
hun gezicht laten zien.”.
”Gaarthuis vult aan: “Wij vinden het belangrijk 
dat we vakgenoten ontmoeten. Dit is een bodem 
voor een nog betere samenwerking binnen de 
branche.” Ze zijn blij dat de VSB als onafhankelijk 
orgaan informatie verstrekt die belangrijk is voor de 
branche. Lijzenga: “Door goede en tijdige informatie 
over ontwikkelingen in de markt, bijvoorbeeld 
veranderende regelgeving, kunnen we snel hierop 
inspelen.”  

in
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ASC heeft tijdens de Bouwbeurs 2011 de X-Deck® geïntroduceerd. Het is 
een mobiel in- en uitklapbaar werkplatform dat gebruikt kan worden voor 
werkzaamheden op een platformhoogte van 80 tot 280 centimeter. De X-
Deck® is een noviteit ‘overgewaaid’ vanuit Amerika en is ontwikkeld volgens 
de nieuwste technieken. De X-Deck® valt niet onder de categorie draagbaar 
klimmateriaal maar onder de categorie hoogwerkers. Onderzoeken in de 
praktijk hebben al uitgewezen dat het gebruik van X-Deck® tijdsbesparend 
is. Het platform is in slechts 30 seconden gereed om mee te werken. De X-
Deck® is een zeer gebruikersvriendelijk product dat snel een optimale, veilige 
werksituatie realiseert. Voor alle X-Deck® modellen zijn diverse accessoires 
verkrijgbaar uiteenlopend van all-terrain wheels tot een gereedschapsbak. 
Deze noviteit is zeer binnenkort verkrijgbaar bij onze dealers.

ASC-uni-tentkap®

Daar waar een keuze gemaakt wordt tussen de aanschaf van of een smalle of een brede tentkap is dit bij aanschaf 
van de ASC-uni-tentkap® verleden tijd. Door de drieweg knikconstructie kan een overkapping gemaakt worden van 
60 tot maximaal 175 centimeter breed.  Tevens kan er gekozen worden voor een positieve of aflopende hellingshoek 
in iedere gewenste stand. 

Deze unieke drieweg knikconstructie zorgt verder voor een traploze 
instelling in elke willekeurige hoek en lengte. Wanneer de lengte aan 
de voorzijde in de kortste stand gebruikt gaat worden, zal er aan 
de achterzijde een telescoopbuis uitsteken waarop dan eventueel 
weer een horizontale schoor gebruikt kan worden waardoor er in 
de achterzijde van de tentkap ruimte komt. Tevens kan door de 
afstellingmogelijkheid van de telescopische scharnierstukken de 
tentkap altijd strak opgespannen worden waardoor het ‘klapperen’ van 
het zeil tot een minimum wordt beperkt wordt.

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

ASC introduceert X-Deck® 

Yelloo Rotterdam is verhuisd naar Spijkenisse 
Vanaf 1 maart 2011 is Yelloo Rotterdam gevestigd in een 
nieuw pand aan de Newtonweg 17 in Spijkenisse. Het 
oude onderkomen was te klein geworden. De locatie op 
bedrijfsterrein ‘Halfweg’ is centraal gelegen nabij de 
Rijksweg A15 (Maasvlakte Rotterdam/Gorinchem). Yelloo 
Spijkenisse is telefonisch bereikbaar op 0181 61 00 61, 
het faxnummer is 0181 65 78 81.

Yelloo is leverancier op het gebied van aluminium- 
en stalen steigersystemen, hangbruginstallaties en 
bouwliften. Yelloo is te vinden op drie locaties in 
Nederland: Spijkenisse, Utrecht en Zwolle. 

Yelloo B.V.
T. 038 460 30 40 
I. www.yelloo.nl
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Naast het Centraal Station in Den Haag verrijzen twee 
woontorens van 100 en 140 meter.
Voor beplatingwerkzaamheden aan deze torens heeft 
Yelloo in opdracht van Scheldebouw acht hangbruggen 
geleverd met een speciaal geleidingssysteem. In de 
gevel zijn ankerpunten geplaatst die de hangbruggen 
met behulp van nylon lijnen geleiden. 
Om de mogelijkheid te bieden om gebruiksvoorwerpen 
op te vangen, zijn de hangbruggen aan de voorzijdes 
voorzien van uitklapbare valschermen en aan de 
achterzijdes van vangnetten.

Tijdens het monteren en demonteren van de 
gevelelementen worden de hangbruggen met glaszuigers 
aan de gevel vastgezet. 
Om een veilige doorgang aan voetgangers te kunnen 
verlenen is er een veiligheidssluis onder de hangbruggen 
geplaatst.

Yelloo B.V.
T.  038 460 30 40 
I.  www.yelloo.nl

Ledennieuws 

Met ingang van 2011 is de samenwerking tussen 
Skyworks en Zarges Nederland verder geïntensiveerd. 
Beide ondernemingen zijn onderdeel van de Division 
Access van de Frans/Duitse Zarges Tubesca groep en 
richten hun activiteiten op de markt van klimmaterialen 
in de Benelux.

Zarges GmbH is sinds 2003 actief in de Benelux. Vanuit 
Tilburg heeft het bedrijf een snelle groei doorgemaakt 
in zowel de markt van de klimmaterialen als de 
logistieke producten. Skyworks komt voort uit de 
ladder- en trappenfabriek Van der Hoeff en bestaat al 
sinds 1874. Vanaf 1980 heeft Skyworks een sterke groei 
doorgemaakt en heeft op dit moment door middel van 
de huidige vestigingsstructuur een landelijke dekking. 

Door de samenwerking tussen Skyworks en Zarges te 
intensiveren kunnen de krachten van beide organisaties 
nog beter gebundeld worden. Deze samenwerking 
betekent voor de klant een hogere servicegraad, meer 
diverse producten, meer servicepoints en dus nog meer 
one stop shopping.

Beide bedrijven blijven vooralsnog als aparte BV’s 
actief. Op managementniveau zijn de activiteiten 
echter volledig geïntegreerd en is er een gezamenlijke 
marktbenadering voor de merken Skyworks en Zarges. 
Binnen de vernieuwde organisatie is het merk Zarges 
met een ruim assortiment klimmaterialen en logistieke 
producten gericht op de industriële markt. Skyworks 
richt zich als merk op de bouw- en onderhoudsbranche 
met een breed assortiment klimmaterialen, die zowel 
verkocht als verhuurd worden. Beide ondernemingen 
hebben als centraal uitgangspunt de objectiviteit van 
de oplossing en als doel marktleider te worden in de 
Benelux. 

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

Intensievere samenwerking Skyworks en Zarges ver-
sterkt marktpositie binnen Benelux

Yelloo levert speciale hangbruggen voor New Babylon
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Ledennieuws

BIS Industrial Services bouwt in Roosendaal een centraal magazijn met een isolatiewerkplaats voor steiger- en 
isolatiemateriaal voor België en Nederland. Hiervoor heeft het bedrijf een perceel grond met een oppervlakte 
van 32.000 m² op het industrieterrein Borchwerf ter beschikking. De bedoeling is om in januari 2012 volledig 
operationeel te zijn. Op de nieuwe locatie wordt straks een centraal magazijn ingericht voor steigermateriaal en 
prefab isolatiemateriaal als ook voor tracingproducten en persoonlijke beschermingsmiddelen. “Een centrale plek 
waar alle logistieke stromen samenkomen, maakt ons als BIS flexibeler”, zo vertelt directeur Niko van Ruitenburg. 
“Niet alleen als het gaat om de 
inzet van onze medewerkers, 
maar zeker ook wat voorraad--
beheer betreft.”

De eerste paal van de nieuwe 
locatie gaat naar verwachting 
medio april de grond in. 

Bis Industrial Services B.V.
T. 0181 – 66 73 00
I. www.bis-is.com

Nieuwbouw voor BIS in Roosendaal 

InXtru B.V. – een 100 % dochter van het Limburgs Steiger- en Bouwbedrijf (LSB) – ontving op de Bouwbeurs 
het eerste KOMO-productcertificaat voor lichtgewicht kunststof steigervloerdelen. Nadat de Nationale 
Beoordelingsrichtlijn (BRL 9926) voor glasvezel versterkte kunststof steigervloerdelen in oktober 2010 werd 
vastgesteld, kon KIWA na een uitgebreid toelatingsonderzoek overgaan tot certificering van Xi-deck. 

De Xi-deck steigervloer is ondermeer toegepast in 
een indrukwekkend project in Hasselt in België. 
Het werd ingezet bij de bouw van het nieuwe 
gerechtsgebouw. Voor dit gerechtsgebouw heeft 
de stad Hasselt gekozen voor een opvallende 
vorm: een heuse boomstructuur die zowel verwijst 
naar de (ge)rechtsboom waar vroeger recht werd 
gesproken als de boomeenheid in het Hasselts 
wapenschild. 

Mede hierdoor werd dit project ook 
steigertechnisch een uitdaging. Door de uitvoering 
van dit omvangrijke project – bestaande uit 
22 verdiepingen en 8.000 meter – heeft de Xi-
deck vloer bewezen dat dit product aan alle 
eisen voldoet die aan steigervloeren in de bouw 
worden gesteld. “Mede dankzij de inzet van 
Xi-deck hebben we dit project succesvol kunnen 
uitvoeren” aldus Maurice van Avesaath, directeur 
LSB.

LSB Groep B.V.
T. 046 – 474 24 10
I. www.lsb-groep.com

Nieuwe lichtgewicht kunststof steigervloer
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Ledennieuws

Recent heeft Altrex voor de bekende Nederlandse 
concertreeks ‘Vrienden van Amstel Live’ een unieke 
hangbrugconstructie in het Sportpaleis van Ahoy 
Rotterdam geplaatst. Deze hangbrug was een vierkante 
constructie van totaal 280 meter lang die vanaf de 
dakconstructie naar beneden kwam. Vanuit een ‘Altrex-
lift’ kon de hangbrugconstructie op 15 meter hoogte 
worden bereikt, waarna deze nog een meter zakte. 
Uniek was dat hiermee ter hoogte van de tweede ring 
een show kon worden gegeven. 

De hangbrugconstructie van 280 meter hing voor 
het optreden in de dakconstructie met 45 speciale 
ophangpunten. Bij de start van het optreden kwamen 
4 losse secties 2 meter naar beneden. Deze 4 secties 
werden in de lucht gekoppeld met een uniek ontworpen 
koppelconstructie. De artiest kwam in een speciale 
‘Altrex-lift’ 15 meter boven het podium onzichtbaar 
naar de hangbrugconstructie. Nadat de brugconstructie 
nog een meter was gezakt, verscheen de artiest 
vanuit bierschuim voor het publiek. Dit werd uiteraard 
gevolgd door een spectaculair optreden waarbij hij het 
publiek vanaf de tweede ring in de ogen kon kijken. De 
hangbrugconstructie bestond voornamelijk uit standaard 
onderdelen uit het Altrex Modulair Hangbrugsysteem. 
Alleen de 45 speciale ophangpunten, de hoeksecties, 
de koppelconstructies en de ‘lift’ waren speciale 
ontwerpen. De lengte van de constructie en de locatie 

voor opbouw met tribunes waren de grote uitdagingen 
in dit project. In een zeer kort tijdsbestek heeft Altrex 
in goede samenwerking met de projectorganisatie van 
Vrienden van Amstel Live deze constructie ontworpen. 
Uiteraard is de totale constructie conform de 
regelgeving vooraf ‘berekend, getekend en getoetst’. 
Uniek is dat de constructie zeer stevig en stabiel 
hangt. Hierdoor kon de artiest, met een cameraman, 
gemakkelijk door de hangbrugconstructie lopen. Door de 
goede voorbereiding was de hangbrugconstructie in het 
Sportpaleis van Ahoy snel en gemakkelijk door Altrex-
monteurs op te bouwen. 

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

Altrex hangbrugconstructie in vernieuwd Sportpaleis 
Ahoy Rotterdam   

Nadat vorig jaar al een framesteiger op de markt is 
gebracht, heeft Skyworks sinds kort ook een eigen 
systeemsteiger in gebruik genomen. Met de komst van 
het MultiDirection steigersysteem biedt Skyworks nu een 
zeer compleet steigerprogramma; van kamersteigers 
en rolsteigers tot de vaste steigers. Dit in combinatie 
met het brede assortiment ladders en trappen, 
hangbruginstallaties, hoogwerkers en valbeveiliging 
maakt Skyworks tot een complete partner als het gaat 
om veilig werken op hoogte.

De MultiDirection steiger combineert het gemak van 
de snelle montage van standaard platformen met de 
multifunctionaliteit van een systeemsteiger. Het gebruik 
van platformen beperkt de montagetijd. Daarnaast 
zijn de platformen uitwisselbaar met de framesteiger, 
waardoor een maximale bezettingsgraad mogelijk is. 
Dit betekent dat deze steiger ook zeer concurrerend 
aangeboden kan worden. Het disc-systeem zorgt ervoor 
dat de vloeren altijd op de juiste hoogte gelegd kunnen 

worden. De gevel is hierdoor altijd optimaal bereikbaar. 
Waar nodig worden consoles in diverse breedtes 
gemonteerd voor een goede aansluiting naar de gevel.  

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

MultiDirection: De nieuwe systeemsteiger van Skyworks
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Altrex introduceerde op de Bouwbeurs in Utrecht 
succesvol Altrex Mobile Safety® met QR-codes op rol- en 
vouwsteigers. Met behulp van een smartphone geeft 
de QR-code direct digitaal toegang tot de handleiding 
opbouw en gebruik van de steigers. Aangezien steeds 
meer gebruikers de beschikking hebben over een 
smartphone, betekent deze innovatie een aanzienlijke 
vergroting van de veiligheid voor de gebruikers. De 
handleidingen zijn in diverse talen beschikbaar via dit 
systeem. Zo is de handleiding opbouw en gebruik voor 

de 5000-serie rol- en vouwsteigers al te raadplegen in 
het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools, Tsjechisch, 
Zweeds, Italiaans, Portugees en Spaans.

Ook rol- en vouwsteigers die reeds in gebruik zijn 
kunnen worden voorzien van een QR-code. Via de 
Altrex-website kunnen stickers worden aangevraagd. Op 
deze wijze kunnen ook oudere rolsteigers altijd worden 
voorzien van de actuele handleiding opbouw en gebruik. 

 De QR-code biedt drie grote voordelen:
- altijd snel en eenvoudig digitaal bij de hand (Arbo) 
- altijd de meest recente versie conform actuele 

regelgeving 
- in meerdere talen beschikbaar voor diegenen die het 

Nederlands minder goed beheersen.  

Alle andere Altrex producten zullen gefaseerd worden 
voorzien van een QR-code voor het raadplegen van 
handleidingen en gebruiksaanwijzingen.

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

Altrex Mobile Safety® met QR-codes handleidingen op 
steigers   

Op 7 maart is de nieuwe website van Harsco 
Infrastructure Group gelanceerd, evenals de websites 
van de diverse Europese landen – waaronder Nederland 
- waarin Harsco Infrastructure actief is. 
De website ondersteunt de belangrijke doelstelling 
van Harsco om wereldwijd een uniforme uitstraling 
en consistente boodschap te presenteren. Alle landen 
presenteren hun producten, diensten, nieuws, 
referenties en brancheoplossingen op dezelfde wijze op 
hun website. 

De Nederlandse website is vanaf nu dus in een compleet 
nieuw jasje gestoken en voorzien van veel vernieuwd 
beeldmateriaal. De domeinnaam van de nieuwe website 
evenals het algemene emailadres blijven ongewijzigd 
Later in het jaar zullen de websites van de Harsco 
Infrastructure landenorganisaties in Amerika en het 
Midden-Oosten “live” gaan.

Harsco Infrastructure B.V.
T. 0183 – 56 96 96
I. www.harsco-i.nl



Ledennieuws

Harsco introduceert nieuwe website 
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Up-to-date opleiding SCIA

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1 (30 mei)

- Situering van de EC 12810 en 12811
- Interpretatie en toepassing van de windbelasting
- Invoer van belastingen en combinaties volgens de EC
- Lineaire berekening, interne krachten en reacties 

bekijken, algemene controle
- Theoretisch benadering diagram met 1ste orde 

berekening, stability, 2de orde
- Toepassing van stability en 2de orde berekening op de 

constructie
- Invoer van niet-lineaire elementen (koppelingen, 

scharnieren, trekstaven, wrijvingssteunpunten, 
gapelementen, functies ...) en interpretatie van 
resultaten

Dag 2 (31 mei)

- Vervolg van de niet-lineaire berekeningen
- Staalcontrole (EN1993 en EN12810, 12811)
- Aluminiumcontrole (generieke omgeving, invoer 

materialen en uitvoer controle)
- Uitleg specifieke steigerbouwcontrole en relatieve 

vervormingen
- Invoer, toepassing en interpretatie van de 

koppelingscontrole
- Opstellen van documenten (rekennota)
- Uw eigen templates van projecten en documenten 

aanmaken voor later gebruik

Dag 3 (1 juni)

- Voornamelijk herhalingsoefeningen op een grotere 
constructie, waarbij invoer, berekenen, en controles 
nogmaals doorgenomen worden

- Aanmaken van eigen vaste en parametrische 
gebruikersblokken

- Genereren van overzichtstekeningen en paperspace 
tekeningen

- Uitvoer van de tekeningen naar DXF en DWG formaat
 
De opleiding vindt plaats op het SCIA-kantoor in Arnhem. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
heer Van Mechelen via r.vanmechelen@scia.nl.

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

SCIA organiseert van 30 mei tot en met 1 juni een nieuwe opleiding ‘tekenen en berekenen steigers volgens de 
Eurocode’. In deze up-to-date opleiding leert u via een specifieke software om veilig uw steiger te tekenen en 
berekenen via de uitgangspunten van de Richtlijn Steigers. Het trainingsprogramma dat is opgesteld is zowel van 
toepassing op het buis-koppelingsysteem als op systeemsteigers.

Op de internationale Bouwbeurs 2011 
introduceerde Artros Healthfocus™ de Thermische 
Oppervlakte Scan ter ondersteuning bij het 
herkennen van klachten aan spieren, gewrichten 
in de nek, schouders, elleboog of knie. Bij Artros 
Healthfocus™ werden fysieke klachten altijd al 
geanalyseerd door een bewegingsspecialist die 
bekijkt welke bewegingspatronen of compensaties 
leiden tot fysieke overbelasting, klachten en 
verzuim. Deze analyse blijkt nu in combinatie met 
de warmtescan voor de werknemer een duidelijker 
en visueel meer verhelderend plaatje te scheppen. 
De warmtescan laat zien dat de huidtemperatuur 
reageert op blessures die zich manifesteren in het 
onderliggende weefsel. En zo kunnen bij Artros 
Healthfocus™ niet alleen blessures inzichtelijk 
gemaakt worden, maar is ook de aanwezigheid 
van meer of minder belasting op een lichaamsdeel 
visueel aan te tonen. 

Op deze manier kan Artros Healthfocus™ 
werknemers scannen op mogelijke overbelasting 
die nog niet heeft geleid tot blessures of 
verzuim.  En beter nog, hen laten zien hoe 
deze overbelasting gecorrigeerd kan worden 
door houding en beweging. Zo kunnen blessures 
voorkomen worden en waardoor verzuim uitblijft. 

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

Inzet warmtescan ter 
ondersteuning van diag-
nostiek fysieke klachten

Nieuws donateurs
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Donateurs / Leden

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

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

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

E.S.S. Scaffolding
OUD-GASTEL
+31 (0)165 – 51 32 00 
www.ess-scaffolding.com

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

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

Yelloo BV
ZWOLLE
+31 (0)38 460 30 40
www.yelloo.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

BSL Europe
HELMOND
+31 (0) 492 52 86 05
www.bsl-europe.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 Logistiek BV
LOPIK
+31 (0)348 55 80 90
www.verweij-lopik.nl

Donateurs
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Aantal exemplaren

Naam

Bedrijf

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Lid VSB/Komat Ja / Nee

AANTAL LEDEN/ 

DONATEURS*

NIET-LEDEN*

1 € 60,- € 70,-

100 € 55,- € 60,-

250 € 51,- € 55,-

500 € 48,- € 51,-

1000 € 45,- € 48,-

* prijs per stuk en exclusief BTW en verzendkosten

 

Stuur uw ingevulde formulier naar:

Beta Media Groep
Veursestraatweg 104
2265 CG  Leidschendam – Voorburg

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……”.

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

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
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