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Column / Colofon

Vernieuwend denken en doen
Als u dit leest, is het vakantiegevoel al weer volledig voorbij 
en staan de SGA-dagen voor de deur. Was het vorig jaar nog 
dat het Platform Preventie Valgevaar een congres en workshops 
organiseerde tijdens dit evenement, dit jaar zit de VSB aan 
het stuur. Samen met bevriende organisaties, zoals Fosag en 
Arbouw, wordt een nieuwe betekenis gegeven aan het woord 
kennisoverdracht. Vernieuwend: zo mogen de toolbox-meetings 
worden genoemd, die speciaal voor de schilder- en afbouwsector 
worden gehouden tijdens de SGA-dagen. De meetings worden 
gecombineerd met een symposium dat voor een brede groep 
bezoekers interessant zal zijn. Ik nodig u graag uit om bij één van 
deze happenings aanwezig te zijn.

De SGA-dagen zijn een uitstekende opmaat naar de Bouwbeurs, 
die voor volgend jaar februari op de agenda staat. Traditioneel 
pakt de VSB ook hier groots uit. En omdat we als vereniging ons 
als collectief willen presenteren, zal ook de beurspresentatie 
van de VSB zo worden opgezet. De eerste voorbereidingen zijn 
inmiddels in gang gezet en ongetwijfeld zult u binnenkort hiervoor 
worden benaderd. 

Met twee topevenementen in het vooruitzicht, lijkt het alsof 
de branche hoogtijdagen beleeft. Niets is minder waar. De 
economische crisis gaat niet ongemerkt aan de bouw voorbij en 

veel bedrijven hebben het zwaar te verduren. Maar wie vernieuwend weet te denken en te doen, ziet altijd wel 
weer nieuwe mogelijkheden. Het beste bewijs daarvan is deze Hoog en Breed, die weer boordevol noviteiten staat 
en innovatieve oplossingen voor de bouw- en afbouwsector presenteert.

Ik wens u namens mijn collega’s van de PR Commissie veel leesplezier!

Niko van Ruitenburg
Voorzitter PR-commissie

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

T : 088 - 400 84 58
F : 088 - 400 84 01
E : info@vsb-online.nl
I : www.vsb-online.nl
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Verenigingsnieuws

De sectie betonbekistingbedrijven en de VOBN hebben de handen 
ineen geslagen bij de promotie van betonbouw. Met ingang van oktober 
verschijnt de uitgave ‘Betonbouwnieuws’, waarin ontwikkelingen, 
projecten en trends in betonbouw aan de orde komen. 

Betonbouwnieuws wordt de opvolger van Gietbouwnieuws. Daarmee 
komt de veelzijdigheid van betonbouw beter tot zijn recht. 

Heeft u informatie of wilt u een abonnement? Dat kan eenvoudig via 
info@betonbouwnieuws.nl.

VSB en VOBN starten nieuwe uitgave

Tijdens de SGA-dagen (23 – 25 oktober) pakt de VSB in samenwerking met Opleidingsbedrijf VSB, Fosag, Arbouw 
en Knap Werk, groot uit. Kennisoverdracht en de stand van de techniek inzake het veilig werken met ladders, 
rolsteigers en hangbruginstallaties staan hierbij centraal. Het gaat immers over arbeidsmiddelen die de schilder- 
en de afbouwsector dagelijks gebruikt en waarvoor kennis van zake vereist is.De A-bladen spelen hierbij een 
prominente rol, niet alleen ten aanzien van de montage, maar vooral ook met betrekking het verantwoord werken 
op hoogte.

Toolbox-meetings

Op het programma staan dagelijkse toolbox-meetings in verschillende bouwketen op de beursvloer. In totaal 
gaat het om 200 m2 waar ladders/trappen, rolsteigers en hangbruggen staan opgesteld voor demonstraties. In 
de bouwketen zelf wordt de kennis van bezoekers bijgespijkerd. Het terrein is ingedeeld in drie delen, waar de 
respectievelijke arbeidsmiddelen worden gedemonstreerd en antwoord wordt gegeven op vragen zoals “Wat mag 
wel en wat mag absoluut niet?”, “Hoe werk ik zo efficiënt mogelijk?”, “Waar moet ik op letten?”.
De toolboxmeetings staan open voor alle bezoekers van de SGA-dagen.

Symposium 

Naast de toolboxmeetings staat voor de woensdag 
een symposium ingepland. Deze bijeenkomst wordt 
voorafgaand aan de beurs gehouden en begint 
om 11.00 uur. Bezoekers hebben vervolgens van 
13.00 – 14.00 uur een broodje te eten, te netwerken 
en vervolgens de beurs op de te gaan. Alle 
deelnemers ontvangen de nieuwste A-bladen van 
Arbouw. Een viertal sprekers snijdt onderwerpen 
aan rondom het thema veilig werken. Daarbij 
wordt onder meer ingegaan op de meest recente 
resultaten van de inspectieacties van Inspectie 
SZW, de A-bladen ladders/trappen en rolsteigers, 
hangbruginstallaties en een praktijkcase. 

Het definitieve programma is te vinden op de 
website van de VSB. Hier kunnen bezoekers zich ook 
aanmelden voor dit evenement.

www.vsb-online.nl

VSB pakt uit tijdens SGA-dagen
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De bouw moet steeds efficiënter, sneller en bovenal veiliger. De basis daarvoor wordt gelegd bij het maken 
van een keuze voor een hulpmiddel om op hoogte te kunnen werken. Wie het juiste arbeidsmiddel kiest, 
kan bovendien tijdens de bouw veel geld besparen. Eén van mogelijkheden is de hoogwerker die in tal van 
varianten leverbaar is. De voordelen, toepassingsmogelijkheden en aandachtspunten voor monteurs en 
gebruikers, werden behandeld tijdens de VSB-forumdiscussie over hoogwerkers. Daarbij werd ook stilgestaan 
bij de rol die de gebruiker zelf speelt als het om veiligheid gaat.

Inzet van hoogwerker

De hoogwerker komen we dagelijks in het straatbeeld tegen voor een grote variëteit aan werkzaamheden. 
Zijn er speciale activiteiten waar de hoogwerker zich in het bijzonder voor leent? Leendert den Uyl van 
HarscoInfrastructure: “In principe kan de hoogwerker worden ingezet voor elke klus waarvoor je op hoogte moet 
werken. De omgeving kan daarbij echter voor beperkingen zorgen. Kan je bijvoorbeeld op de betreffende locatie 
wel met een hoogwerker komen? Kan de ondergrond voldoende worden belast? Wanneer de omgeving geen 
belemmering is, kan de hoogwerker dus worden ingezet.” Herman Wittermans van HarscoInfrastructure vult aan: 
“Het gaat daarbij veelal om werkzaamheden die kortstondig worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld in de afbouwfase 
van een project, waar gevelpanelen moet worden geplaatst of verlichting aan de gevel moet worden gemonteerd.” 
Welk soort hoogwerker dan wordt gekozen, is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. “De keuze is in 
ieder geval royaal”, aldus John Remmen van Custers Hydraulica. “Bekende uitvoeringen van de hoogwerker zijn 
de schaar-, telescoop-, knikarm-, spin-, auto-, aanhanger-,rups- en vrachtwagenhoogwerker.” Al deze varianten 
hebben als kenmerkende eigenschap dat de hoogwerker inherent veilig is en direct klaar is om in te werken. 
Leendert den Uyl: “De hoogwerker komt aanrijden op het moment dat hij nodig is en is gereed voor gebruik. Daar 
staat tegenover dat de hoogwerker altijd wel ‘werkspecifiek’ is. Er is niet één hoogwerker die voor alle soorten 
klussen kan worden ingezet. Daarom is het belangrijk om altijd met de leverancier te overleggen welke hoogwerker 
voor een bepaald werk nodig is. Dirk-Jan van der Meer van Doornbos Equipment vult aan: “Wel zie je dat er steeds 
meer kleine, lichte én grote hoogwerkers op de markt komen. De kleine zijn bedoeld om in gebouwen met de 
hoogwerker te kunnen werken; de grote worden met name ingezet voor werkzaamheden aan bijvoorbeeld turbines 
van windmolens.”

Forumdiscussie

Gebruiker bepalend voor veilig 
gebruik van hoogwerker
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Een markt in beweging

Voor het verticaal transport in de bouw wordt niet alleen de hoogwerker 
ingezet. Welke ontwikkelingen zijn daar zichtbaar? Herman Wittermans: “Een 
aantal jaren geleden is met de introductie van de Leidraad ‘Veilig werken 
op hoogte’ het gebruik van de ladder als werkplek teruggebracht. Dat merk 
je met name bij de glazenwassers-, onderhouds- en schildersbranche, die 
steeds vaker gebruik zijn maken van de hoogwerker. Ook de verscherping van 
het Arbobesluit en het nieuwe Bouwbesluit hebben veranderingen tot gevolg. 
Met name de aanpassing van het Bouwbesluit en de gevolgen daarvan voor 
het veilig onderhoud aan gebouwen zorgen ervoor dat steeds vaker wordt 
gekozen voor de flexibiliteit van een hoogwerker. Dat zijn dan wel forse 
hoogwerkers die gebruikt worden als vervanging voor een gevelonderhoudsi
nstallatie.” Dirk-Jan van der Meer vult aan: “De voorkeur van een architect 
speelt bij die beslissing vaak mee. Wij merken dat steeds meer architecten 
bij ons vragen met welke aspecten rekening moet worden gehouden om de 
onderhoudsinstallatie te kunnen vervangen door een hoogwerker.” 

Leverancier als adviseur

De vragen maken eens te meer duidelijk dat juist de knowhow van de 
leverancier of producent van grote waarde is bij de keuze voor een 
arbeidsmiddel. Hun jarenlange ervaring in talloze projecten biedt immers 
een solide basis voor advisering bij de selectie. Wie daarbij al vroeg in het bouwproces met de leverancier aan 
tafel zit, profiteert gedurende de gehele looptijd van een project. Helaas wordt hierop nog te weinig een beroep 
gedaan. En blijkbaar staat Nederland daarin niet alleen. Hans van Gameren van IPAF-Benelux: “Het is lastig om al 
in het ontwerpstadium aan tafel te kunnen zitten met opdrachtgevers. Bij veel projecten worden vaste patronen 
gekoesterd en is men niet of moeizaam bereid om eens over andere oplossingen na te denken. En de termijn 
waarop de aandacht zich richt is veelal beperkt: men denkt wel aan onderhoud maar niet aan de kosten die met dat 
onderhoud zijn gemoeid. Een recent object werd opgeleverd met 1.200 verschillende formaten ramen. Blijkbaar 
had niemand er over nagedacht hoe die ramen konden worden schoongemaakt of vervangen. Wij adviseren altijd 
om leveranciers al bij het ontwerp te betrekken.”

Met welke voorwaarden moet dan rekening worden gehouden bij de keuze 
voor een hoogwerker? Hans van Gameren: “Allereerst met de werkhoogte. 
Momenteel is de maximaal bereikbare werkhoogte ongeveer 110 m. Wellicht 
nog belangrijker dan de werkhoogte is de reikwijdte. Bij een hoogwerker 
van 110 m kun je uitgaan van een reikwijdte van circa 40 m.” Leendert den 
Uyl vult aan: “Verder zijn de knikhoogte en het gewicht van de hoogwerker 
van doorslaggevend belang. Wanneer een knik moet worden gemaakt om 
de werkplek te kunnen bereiken, dan is het wel zaak dat de knik van de 
hoogwerker een de juiste hoogte heeft.” Dirk-Jan van der Meer: “Voor 
binnentoepassingen wordt daarnaast het formaat van de hoogwerker steeds 
belangrijker. Compacte spinhoogwerkers zijn al leverbaar in afmetingen die 
door een gewone dubbele deur naar binnen gereden kunnen worden.” Voor 
veel gebruikersgroepen is bovendien het gewicht van de hoogwerker zelf 
van belang. Hans van Gameren: “Veel schilders, onderhoudsbedrijven, e.d. 
rijden in busjes met een maximale trekcapaciteit. Daar moet bij het huren 
of aanschaffen van een hoogwerker rekening mee worden gehouden. De 
leverancier kan daar altijd een passend advies over geven.”

Voor wie bedoeld?

We weten dat schilders, glazenwassers, staalbouwers, technische diensten 
en onderhoudsbedrijven slechts een kleine greep is uit de grote groep 
gebruikers die dagelijks de hoogwerker inzetten. Maar wie mogen eigenlijk 

Forumdiscussie

Herman Wittermans: “Opleiding wordt té 
vaak gezien als kostenpost.”

Leendert den Uyl: “Hoogwerker is inherent 
veilig maar vraagt van gebruikers wel 
oplettendheid.”
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op de hoogwerker werken? Dirk-Jan van der Meer: “In principe mag iedereen 
die 18 jaar of ouder is en een gedegen instructie heeft gevolgd, op de 
hoogwerker zijn werk doen.” Leendert den Uyl vult aan: “Werkgevers 
moeten hun werknemers daarbij wel voldoende informeren over het werken 
op de hoogwerker.  En andersom moet de werknemer zich ervan overtuigen 
dat hij voldoende geïnformeerd is om op de hoogwerker te werken. Je merkt 
daarnaast dat in de bouw en de industrie verschillend wordt omgegaan 
met arbeidsmiddelen, zoals de hoogwerker. De industrie eist bijvoorbeeld 
aantoonbaar bewijs dat je op de hoogwerker kunt werken.” Hans van 
Gameren: “Een voorbeeld daarvan is de PAL Card die door de IPAF wordt 
uitgegeven na het volgen van een opleiding. De kaart vermeldt de datum 
van de gevolgde opleiding en de datum waarop hertraining dient plaats 
te vinden. Tevens staat het type hoogwerker waarop de opleiding heeft 
plaatsgevonden,  op de kaart vermeld.” John Remmen: “Daarnaast nemen 
de leveranciers en producenten hun verantwoordelijkheid. Als fabrikant 
nemen wij bijvoorbeeld de certificering van gebruikers voor onze rekening.”

Bovendien worden vanuit de brancheorganisatie VSB veel initiatieven 
ontplooit. Leendert den Uyl: “Al 25 jaar geleden ontwikkelde de VSB 
een hoogwerkercursus.  Er is echter bewust voor gekozen om niet 
zelf de opleiding te gaan verzorgen, maar dit over te laten aan de 
opleidingsinstellingen. En dat is in de jaren daarna door hen opgepakt.” 
Herman Wittermans: “Opleidingen worden helaas vaak wel gezien als een 
kostenpost. Een cursus kost gemiddeld zo’n 250 euro per persoon. Een 
aantal werkgevers kiest dan voor een toolbox meeting om het personeel te 
informeren.”

Veiligheid

Veiligheid is niet alleen gebaat bij een goede opleiding en instructie maar 
ook bij voldoende toezicht. Een rol die deels door de Inspectie SZW zou 
moeten worden opgepakt. Doet de inspectiedienst inderdaad veel aan 
controles? “Er wordt eigenlijk pas gecontroleerd wanneer het misgaat”, 
aldus  Herman Wittermans. Leendert den Uyl: “Ze kunnen niet veel meer 
omdat er geen echte eisen zijn.  De VSB heeft wel in samenwerking met 
Inspectie SZW de flyer ‘Veilig werken met de hoogwerker’ ontwikkeld. 
Daarnaast wordt met de Inspectie SZW intensief samengewerkt aan 
Inspectiemodules die volgend jaar het licht zullen zien. Met de modules 
wordt voorkomen dat inspecteurs onderling verschillend inspecteren.”

De flyer Veilig werken met de hoogwerker informeert de gebruiker zoveel 
en zo goed mogelijk over het veilig werken met de hoogwerker. De 
hoogwerker zelf is inherent veilig, is voorzien van tal van beveiligingen en 
wordt conform de EN280 onder ‘worst case scenario’s’ getest. In de flyer 
zijn daarom alle aandachtspunten waar de gebruiker rekening mee moet 
houden overzichtelijk samengebracht. Leendert den Uyl: “Het gaat daarbij 
om praktische gebruiksaanbevelingen. Daarbij kan worden gedacht aan de 
ondergrond: is die voldoende draagkrachtig voor de hoogwerker? Met name 
bij telescoophoogwerkers is dat een belangrijk punt.” “En daarnaast moet 
vanzelfsprekend worden gedacht aan de belasting van de werkbak. Bij een gangbare telescoophoogwerker mogen 
daar maximaal 2 personen in en hun handgereedschap. In totaal mag dat niet meer zijn dan zo’n 250 kg. Het is 
verder verboden om de hoogwerker te gebruiken voor personenvervoer of als hijsmiddel.” Een ander aspect waar 
gebruikers lang niet altijd bij stilstaan is het overstappen. John Remmen: “Overstappen uit de hoogwerkerbak 
naar bijvoorbeeld een balkon is verboden, tenzij een risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) heeft aangetoond 
dat er geen andere mogelijkheid is om daar te komen. En in dat geval is het raadzaam om gebruik te maken van 
overstaphulpmiddelen die door de Inspectie SZW zijn goedgekeurd. Maar met de RI&E bestaat nog geen zekerheid 

Forumdiscussie

John Remmen: “Technische ontwikkelingen 
zorgen voor lichtere en compactere 
hoogwerkers.”

Dirk-Jan van der Meer: “Hoogwerkers steeds 
groener, stiller en milieuvriendelijker.” 
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Forumdiscussie

dat de Inspectie SZW dat zal accepteren. Zij kunnen de inventarisatie en 
evaluatie anders beoordelen. Het is goed om te bedenken wat er gebeurt 
wanneer 100 kg –de gebruiker en zijn gereedschap- plotseling  uit de 
werkbak stapt. Daar reageert de hoogwerker op en die reactie kan in 
dergelijke gevallen behoorlijk zijn. Niet doen dus.”

De veiligheid van de hoogwerker komt niet alleen ter sprake wanneer deze 
in gebruik is, maar ook wanneer deze wordt vervoerd. Regelmatig wordt 
met de hoogwerker gereden terwijl er iemand in de werkbak zit. Mag dat 
inderdaad? John Remmen: “Jazeker. Er zijn truck-gemonteerde hoogwerkers 
die door de gebruiker vanuit de werkbak kunnen worden bestuurd. 
Daarnaast heb je zelfrijders die speciaal hiervoor ontwikkeld zijn”.  Herman 
Wittermans: “Voor de gebruiker blijft het belangrijk dat hij beseft dat het 
rijden op hoogte iets totaal anders is. Vanaf een hoogte zie je hobbels en 
kuilen niet of veel minder en is niet in te schatten of het een grote of kleine 
hobbel of kuil is. Je moet er ontzettend mee oppassen.” Hans van Gameren 
merkt op dat de markt hier al regelend optreden: “Bedrijventreden steeds 
vaker ‘regelend’ op terwijl (internationale) bedrijven vaker locatieregels 
opstellen over het wel of niet rijden op hoogte.”

Innovaties en ontwikkelingen

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

Hans van Gameren: “Steeds meer 
belangstelling voor aantoonbaar bewijs dat 

gebruikscursus is gevolgd.”

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 Herman Wittermans en Leendert den Uyl van 
HarscoInfrastructure Construction Services (Arkel), John Remmen van Custers Hydraulica (Venray), Dirk-Jan 
van der Meer van Doornbos Equipment (Rotterdam) en Hans van Gameren van IPAF-Benelux (’s Gravendeel).
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Samenwerking Scaffolding Training Europe

Scaffolding Training EuropeSTE is vanaf juni 2012 
inhoudelijk nauw betrokken bij de BBL2 en BBL3-
opleidingen van Opleidingsbedrijf VSB en verzorgt 
zowel de theoretische vakken als de praktijkgerichte 
trainingen. 

De heren Jos van de Laar (l.) en Jan Landstra 
(r.), beiden van STE en met ruime ervaring in 
de industriële steigermontage, treden daarbij 
namens Opleidingsbedrijf VSB op als vakdocent en 
praktijkinstructeur. De heer Jurgen Ferket zal namens 
Opleidingsbedrijf VSB voornamelijk worden ingezet bij 
de BBL-opleidingen in de noordoostelijke regio. 

Door deze samenwerking kan -naast opleiden van 
steigermonteurs voor de bouw- ook het opleiden voor 
de industriële steigermontage de gewenste invulling 
krijgen. Daarmee wordt slagvaardig ingespeeld op de 
actuele ontwikkelingen rond de Richtlijn Steigers. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VSB, 
werd door de op de industriegerichte montagebedrijven 
dan ook met groot enthousiasme gereageerd op dit 
nieuwe initiatief. Overigens kunnen ook niet bij de 
VSB aangesloten steigerbedrijven en onderaannemers 
gebruik maken van de opleidingsmogelijkheden van 
Opleidingsbedrijf VSB en daarmee beschikken over goed 
opgeleide steigermonteurs op diverse niveaus.

www.opleidingsbedrijfvsb.nl

nieuws

Scholing industriële steigermonteurs 
Nu op brancheniveau overeenstemming is bereikt over de actieve toepassing van de Richtlijn Steigers in 
de (petrochemische) industrie en de energiesector, zet ook het Opleidingsbedrijf VSB nadrukkelijk in op 
de industriële steigerbouw. Montagebedrijven in de bouw en de industrie kunnen volop profiteren van de 
expertise die is vastgelegd in de opleidingen op BBL2 en BBL3-niveau en die leiden tot de erkende diploma’s 
voor hulpmonteur, monteur, 1e monteur en later ook voorman steigerbouw. 

Daarnaast kunnen deze opleidingen ook landelijk worden aangeboden op bedrijfsniveau, inhoudelijk op de 
bedrijfscultuur worden afgestemd of met een eigen bedrijfsuitstraling. Op locaties in Rotterdam, Dordrecht, Nuth, 
Groningen, Swifterbant, Zwolle en desgewenst elke andere plek in de regio of in het bedrijf, worden groepen 
gemotiveerde leerlingen opgeleid voor de steigerbouw. Tegelijkertijd wordt ervaring opgedaan bij de leerbedrijven 
op projecten in de bouw en industrie. 

OPROEP LEERLINGEN 
BBL2 EN BBL3

Voor dit jaar zijn nog 22 BBL2- en BBL3-
leerlingen nodig. In vervolg op de afspraken 
tijdens de algemene ledenvergadering in 
mei jl. worden de individuele bedrijven 
opgeroepen om leerlingen voor de BBL2- en 
BBL3-opleiding op te geven. Aanmelden kan 
eenvoudig door contact op te nemen met 
Opleidingsbedrijf VSB via 010-2450860 of via 
info@opleidingsbedrijfvsb.nl.
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Het Safespan Multi-Span Bridge Platform System bestaat 
uit 3 componenten: 

· Hoofdkabels die in de lengterichting onder 
de brug worden gespannen en bijbehorende 
bevestigingscomponenten

· Een werkvloer samengesteld uit geprofileerde stalen 
platformdelen en speciale verankeringsbeugels

· Verticaal gemonteerde “tie-up” kabels die 
het    werkplatform aan de onderkant van de brug  
bevestigen. 

Tal van voordelen

Het nieuwe systeem van de LSB-Groep biedt een aantal 
wezenlijke voordelen. Zo laat het systeem zich door 
het geringe aantal (lichtgewicht) componenten snel 
installeren waardoor de doorlooptijd wordt verkort en 
de productiviteit wordt verhoogd. Het Safespan Multi-
Span Bridge Platform System maakt de onderzijde van 
een brug optimaal bereikbaar maakt en kent een hoog 

laadvermogen en verhoogt het aantal werkzaamheden. 
De brandveilige oplossing vereist een minimale site 
opslag: componenten zijn stapelbaar en nemen 
zeerweinig ruimte in beslag. Dat zorgt bovendien voor 
een optimale site logistiek en daarmee gepaard gaande 
lage transportkosten en lage CO2-emissies. 

Andere voordelen van het nieuwe systeem zijn:

· Lage installatie hoogte genereert maximale doorgang 
onder de brug enminimale windbelasting

· Eenvoudig schoon te maken reduceert drastisch de 
tijd van schoonmaaken opruim activiteiten

· Volledig recyclebaar, alle componenten zijn 
eenvoudig her te verwerken, positieve milieu balans

· Laag eigen gewicht vermindert de noodzakelijkheid 
om verstevigende constructies aan te brengen en 
voorkomt onnodige belasting van de brug

LSB-Groep
www.lsb-groep.com

Safespan Platform: nieuwe werkplek op hoogte
De LSB-Groep introduceert een nieuwe en vernieuwende methode om een werkplek op hoogte te creëren in 
de infra-sector (bruggen), offshore en industrie: het Safespan Multi-Span Bridge Platform Systeem. Het systeem 
is bij uitstek geschikt voor het werken op hoogte bij bruggen, olieplatforms, leidingbanen, etc. 

Het onderhoud aan het Scheepvaarthuis in Amsterdam 
is een goed voorbeeld van de multidisciplinaire 
oplossing die Skyworks haar klanten kan bieden. Na 
de grote renovatie van een aantal jaren geleden, was 
het nu tijd voor de eerste onderhoudsbeurt aan de 
buitenzijde van dit monumentale pand. Het meest in 
het oog springend is de gevelsteiger, maar in overleg 
met de opdrachtgever is uit kostenefficiëntie op 
een aantal gevelvlakken ook gebruik gemaakt van 
hangbruggen en hoogwerkers. 

Deze multidisciplinaire aanpak maakt Skyworks een 
unieke partner voor haar opdrachtgevers. Het brede 
productassortiment stelt Skyworks in staat steeds 
de meest efficiënte werkplekvoorzieningen bij haar 
opdrachtgevers aan te bieden. Het blijven zoeken naar 
de meest objectieve oplossing voor de gebruiker, heeft 
voor beide partijen grote voordelen. Zo was er onlangs 
een opdrachtgever in Rotterdam die een aanvraag deed 
voor de inzet van een gevelsteiger. Na een werkopname 
bleek echter dat die klus ook uitgevoerd kon worden 
met hangbruggen. Hierdoor kon de opdrachtgever 

veel scherper inschrijven op het project en kreeg 
hij de opdracht ook toegewezen. Daarmee bewijst 
Skyworks dat de oplossing niet wordt bepaald door het 
product, maar door de aard van de werkzaamheden en 
de mogelijkheden van het object. In combinatie met 
hetgeen voor de klant de meeste voordelen oplevert. 
Zowel financieel als operationeel.

www.skyworks.nl

Skyworks’ objectiviteit 
van de oplossing
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Opvallende projecten Böcker Nederland 
Böcker Nederland, leverancier van personen- 
goederenliften en hefsteigers, heeft op dit moment 
een aantal bijzondere projecten lopen die in 
samenwerking met diverse steigerbouwers worden 
uitgevoerd. 

Personen- en goederenliften van Böcker hebben een 
modulair platformconcept, waardoor de steigerbouwer 
de keuze heeft vele lengte-, breedtematen en 
hefvermogen. Zo staat momenteel in Rotterdam 
een LX A51 op 60 meter hoogte. In verband met het 
transport van lange delen is het platform maar liefst 
5,10 meter lang en 1,40 meter breed. Het hefvermogen 
van deze lift bedraagt nog altijd 1.700 kg. De Böcker 
LX maakt gebruik van een zeer solide mast waardoor 
verankeringen 15 meter uit elkaar geplaatst kunnen 
worden (foto onder).

Bij een project in Lent heeft Böcker 4 personen- 
goederenliften geplaatst bij de bouw van een nieuwe 
brug.Het betreft hier 2 dubbelmastsysteem-liften 
van het type MX1524/MX2024 uitvoering B30 met een 
platafmeting van 1,70 m x 3,00 m. Het bijzondere 
hierbij is dat het platform in de breedte zijn grootste 
maat heeft. Het hefvermogen van deze liften zijn 1.500 
respectievelijk 2.000 kg.Tevens staan er 2 personen-
goederenliften type MX320, de meest compacte 
personen-goederenliften in de markt. De liften zijn 
opgebouwd op een aluminium mastsysteem met een 
hefvermogen van 300 Kg. Met een platformafmeting van 
1,40 x 0,85 m is deze personen-goederenlift geschikt 
voor 3 personen.

Bij alle personen- en goederenliften maakt Böcker 
gebruik van zijn eigen ontwikkelde, EU type-
goedgekeurde etagedeuren. Door mechanische 
vergrendeling is de kans op elektrische storingen bij 
deze etage-schuifdeur uitgesloten (foto boven).

Böcker Nederland
www.boecker.nl
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Nieuwe module Maatwerk & Projecten op Altrex website
Altrex levert een groot assortiment 
klimmaterialen. Maar in sommige situaties 
is maatwerk of een projectaanpak nodig. 
Maatwerk-specialisten en projectmanagers 
van Altrex adviseren klanten persoonlijk 
over de beste en veiligste oplossing voor het 
werken op hoogte. 

De engineering en productie wordt uitgevoerd 
door een speciaal team dat beschikt over de 
benodigde vakkennis en ervaring. Ook is het 
mogelijk Altrex-monteurs in te schakelen voor 
een veilige montage. In de nieuwe module 
Maatwerk & Projecten op de site van Altrex 
is een groot scala aan foto’s van projecten en 
maatwerk te vinden.

www.altrex.com/pro

Yelloo zet hoofdgebouw Van Ghentkazerne  
in de steigers

Aan de Van Ghentkazerne te Rotterdam, waar 
het Korps Mariniers en een muziekeenheid is 
gevestigd, dienen renovatiewerkzaamheden 
aan het dak en de buitengevel te worden 
uitgevoerd. Om de gevel en het dak van het 
gebouw uit 1941 bereikbaar te maken, zet 
Yelloo in opdracht van een bouwbedrijf het 
gebouw volledig in de steigers.

Het steigerproject is in twee fases 
opgedeeld

In de eerste fase staat het hoofdgebouw 
rondom in de steigers met wel 2.500m² 
aan steigermateriaal. Na afronding van de 
eerste fase volgen de twee vleugels. Deze 
worden ook in de steigers gezet en van gaas 
voorzien. Het gaas wordt toegepast om 
de arbeidsomstandigheden te verbeteren, 
werknemers veiliger te laten werken, 
bescherming te bieden tegen allerlei 
weersomstandigheden en het risico van 
vallende onderdelen te minimaliseren.

Yelloo
www.yelloo.nl
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NOE-Bekistingtechniek heeft haar website geheel vernieuwd. 
Een centrale plaats op de vernieuwde website www.noe.nl 
is ingeruimd voor referentieprojecten, die niet alleen fraai 
worden geïllustreerd maar ook uitgebreid zijn  beschreven.

Veel aandacht is er daarnaast voor de verschillende 
bekistingsystemen van NOE voor woning-, utiliteit- en weg- 
en waterbouw. De voordelen en mogelijkheden van ieder 
bekistingsysteem wordenop de website beknopt gepresenteerd. 
Uitgebreide technische documentatie -onder meer van de 
verschillende bekistingsystemen- kan via de website worden 
gedownload. 

NOE-Bekistingtechniek
www.noe.nl

Website NOE-Bekistingtechniek geheel vernieuwd

Wie Waddinxveen de afgelopen zomer naderde, kon het niet ontgaan. De twee torens van de Hefbrug zijn 
volledig ingepakt. In opdracht van de provincie Zuid-Holland is de brug gestraald en opnieuw geschilderd. 
Daarnaast werd de verkeerssituatie verbeterd. BIS was verantwoordelijk voor het ontwerp, berekening en de 
montage van de steigerbouw. De hoofdaannemer is Hollandia Services. 

Gelders Staalstraal- & Schildersbedrijf (GSB) is een 
van de onderaannemers en verantwoordelijk voor 
het stralen en conserveren van beide torens en 
het val. GSB koos voor BIS als onderaannemer voor 
de benodigde steigers. Het werk aan de Hefbrug 
bij Waddinxveen stelde specifieke eisen aan de te 
plaatsen steigers. 

De steigers mochten onder geen beding afsteunen 
tegen de constructie en moesten volledig 
zelfstandig kunnen staan. Om de windbelasting op 
te kunnen vangen, werden schroefpalen geboord tot 
een diepte van zo’n 14 meter en heeft BIS een extra 
verzwaard frame aangebracht. De steigers werden 
bovendien opgebouwd uit dubbele staanders en 
liggers, waarbij iedere staander getuid is. 

Rondom beide constructies werd krimpfolie 
aangebracht om de eventuele overlast van vooral 
het straal- en schilderwerk tot een minimum te 
beperken. GSB en BIS hebben het werk binnen de 
planning afgerond en kijken tevreden terug op dit 
project.

BIS Industrial Services
www.bis-is.com

BIS verzorgt steigerbouw voor renovatie hefbrug
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Doka ondersteunt de wederopbouw op Ground 
Zero in New York met een aantal hoogwaardige 
bekistingsoplossingen. Eerder leverde het bedrijf al 
de bekisting voor de twee vierkante watervalbassins 
van het Nationale 11 september gedenkteken en 
voor Tower 2. Momenteel levert Doka de klim- en de 
vloerbekisting voor de 72 verdiepingen tellende, 297 
m hoge Tower 4 van het World Trade Center. De toren 
zal de vierde hoogste wolkenkrabber op Ground Zero 
worden.

Architectonisch valt deze kantoortoren op door 
zijn twee duidelijk gevormde vloerplaten en 
metallisch glanzende glazen gevel. Tot de 47e 
verdieping komt de indeling overeen en lijkt op  een 
parallellogram. Vervolgens hebben de verdiepingen 
een trapeziumvormige indeling. De hele structuur 
loopt naar boven taps toe waardoor het lijkt alsof de 
toren draait in de richting van de FreedomTower, het 
hoogste gebouw op Ground Zero. Zoals de meeste 
wolkenkrabbers in New York heeft Tower 4 een stalen 
frame. Het frame wordt aan de binnenzijde verstevigd 
door een in het werk gestorte betonnen kern en aan de 
buitenzijde door “mega-kolommen”. De tot 90 cm dikke 
in het werk gestorte betonnen vloeren worden gegoten 
met behulp van kant-en-klare Dokamatic tafels en het 
veelzijdige Dokaflex handset bekistingsysteem. Een 
tafel liftsysteem TLS verlicht de kraan van andere taken 
om snel vloerkisting om te zetten naar de volgende 
verdieping.

Automatische klimbekistingen van het type SKE100 
en Xclimb 60 staan opgesteld in de kern. De SKE100 
wordt daarbij ingezet voor het herpositioneren van 
de grote platformen en de bekistingeenheden die zijn 

samengesteld uit Top 50 grote wandbekistingelementen. 
De SKE100 wordt ook gebruikt voor de mega-
kolommen aan de buitenzijde van de structuur. De zeer 
economische klimbekisting Xclimb 60 fungeert als een 
hefinrichting in de schacht. Voor de buitenkant van de 
schacht werd gekozen voor Frami lichtgewicht bekisting. 
De FramiXlife panelen werden eerder gebruikt om de 
V-vormige sierbeton kolommen in de entree hal te 
bekisten.

Doka Nederland
www.doka.com/nl

nieuws

Doka ondersteunt 
herbouw op Ground Zero
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Om timmer- en schilderwerkzaamheden aan de Hoogbouw Hekla te Amsterdam te kunnen verrichten, heeft 
Yelloo in opdracht van een vastgoedonderhoudsbedrijf uit Leiden een speciale hangbruginstallatie ontworpen. 

De woontoren Hekla dateert uit 1995 en is gelegen in 
de wijk Aker in Amsterdam-Osdorp. De wijk bestaat 
uit een mengeling van laag-, midden- en hoogbouw, 
waarvan één het 40 meter hoge flatgebouw met 14 
verdiepingen. Om de toren bereikbaar te maken voor 
timmer- en schilderwerkzaamheden heeft Yelloo, dan 
wel de afdeling ‘speciale projecten’ in opdracht van 
een vastgoedonderhoudsbedrijf uit Leiden een speciale 
hangbruginstallatie ontworpen. Bij het maken van het 
ontwerp gold een aantal specifieke aandachtspunten, 
zoals de bereikbaarheid en de vorm van de gevel, de 
minimale ruimte op het dak en de uitvoering van de 
werkzaamheden boven het water (de gracht). 

Het uiteindelijke ontwerp kreeg vanwege zijn vorm ook 
wel de naam ‘puntenslijperbak’. De gevel is bereikbaar, 
waarbij de dakbalken met een overstek van 2500 mm en 
een ponton in het water kenmerkend zijn. Deze ponton 
wordt gebruikt om de hangbruginstallatie op de juiste 
werkplek te krijgen en is voor de werknemers per roeiboot 
bereikbaar. 

Yelloo
www.yelloo.nl

Yelloo maakt werkplek bereikbaar

De researchafdeling van ASC 
heeft op speciaal verzoek een 
hangbruginstallatie ontwikkeld en 
geproduceerd, die tot op heden 
nog nooit toegepast is. 

De installatie werd geproduceerd 
door ASC – Heavy Industrie 
Equipments en is -om gebruik te 
kunnen maken van het railsysteem- 
aan tal van beproevingen en 
berekeningen onderworpen. Hieraan 
gekoppeld is een hangbrug met 
een lengte van ruim 11 meter. Dit 
in combinatie met het railsysteem 
levert een zeer grote tijdsbesparing 
op en draagt toe aan een 
efficiëntere en veiligere werkplek. 

ASC
www.asc-bv.nl

ASC introduceert unieke hangbruginstallatie 
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Het centrum van Utrecht ondergaat 
een gedaanteverwisseling. Het 
stationsgebied en de historische 
binnenstad worden tot één geheel 
gesmeed waardoor een nieuw 
en levendig centrum ontstaat. 
In dit kader worden ook nieuwe 
fietsparkeerlocaties voor 22.000 fietsen 
gerealiseerd. De eerste hiervan, die na 
voltooiing de grootste fietsenstalling 
van Europa zal zijn, wordt momenteel 
gerealiseerd op Stationsplein West. 
NOE-Bekistingtechniek te Arkel leverde 
de bekistingen.

De fietsenstalling wordt in twee fasen 
gerealiseerd en krijgt een totale lengte 
van ruim 60 meter, waarvan momenteel 
de eerste 12 meter worden gebouwd. 
Voor het storten van de 9,80 meter hoge 
wanden wordt gebruik gemaakt van de 
NOEtop paneelbekisting. 

Opmerkelijk aan de wanden zijn 
de grote open vlakken die in het 
ontwerp zijn voorzien. Omdat 
de fietsenparkeergarage op een 
beperkte ruimte en in de bestaande 
omgeving moet worden gerealiseerd, 
is voor de fundering gekozen voor 
grondverdringende schroefpalen en zijn 
de damwandprofielen geminimaliseerd. 
Bovendien werden de bekistingen aan 
de buitenzijde van de bouwkuip slechts 
eenzijdig geschoord. 

Een architectonische uitdaging 
vormde de aansluiting van de 
bekistingpaneelmaten op de breedte en 
hoogte van de wanden. De engineers 
van NOE vonden hier een oplossing met 
panelen van hoofdzakelijk 3310 x 2650 
mm. 

Op verzoek van de architect 
werd daarnaast een speciaal 
centergatenpatroon ontwikkeld. 

NOE-Bekistingtechniek
www.noe.nl

Bekistingsoplossing NOE voor fietsparkeervoorziening 
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Verzekeringen, voor veel ondernemingen een 
ingewikkeld onderwerp waar vaak weinig aandacht 
aan wordt gegeven. Toch is en blijft het een zeer 
belangrijk aandachtspunt binnen de bedrijfsvoering 
want “stel dat er iets mis gaat“ weet u dan “zeker” 
dat de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd is?  

Uit de praktijk blijkt dat ruim 80% van de ondernemers 
zijn schouders ophaalt bij het beantwoorden van deze 
vraag, het meest gehoorde antwoord “ja, volgens mij is 
dat geregeld, toch?” men is er alles behalve zeker van. 
En toch betaalt men klakkeloos, iedere maand, vaak 
een hoge premie voor het verzekeringspakket. Toch een 
beetje vreemd niet waar? 

Nederlandse Branche Polis is al enkele jaren partner 
van de VSB en heeft daardoor diepgaande kennis van de 
risico’s die spelen binnen werken op hoogte.Hierdoor 
heeft het bedrijf een pakket aan verzekeringen kunnen 
ontwikkelen speciaal voor leden van de VSB. Deze 
maatwerkverzekeringen onderscheiden zich verassend 
goed ten opzichte van de reguliere verzekeringen die 
u via uw bank of tussenpersoon krijgt aangeboden.Zo 

kan de besparing op de aansprakelijkheidsverzekerin
g oplopen tot wel 35%, en dat loont, gezien de hoge 
premie van deze belangrijke polis. Uw polis kan volledig 
modulair worden opgebouwd waarbij u meerdere 
disciplines op 1 polis kunt verzekeren (industrie, petro-  
en chemische industrie, offshore, betonbekisting, 
verhuur, etc.). Daarnaast biedt onze polis de volgende 
unieke elementen. 

· Lage premiestelling indien lid van de VSB
· Flexibel eigen risico 
· Opzichtrisico standaard meeverzekerd
· Terzijde stelling van leveringsvoorwaarden bij geschil 

over schade
· Onder aanneming en ZZP diensten meeverzekerd
· Design risico meeverzekerd 

Het team van specialisten ontzorgt u volledig op het 
gebied van uw bedrijfsmatige risico’s, zodat u zorgeloos 
kan blijven ondernemen.Vraag de polis-check aan via 
www.branchepolis.nl of bel 010-2844142.

Polis-check aansprakelijkheidsrisico loont 

Jongeneel heeft naast Stern steigerdelen ook veel andere producten voor steigerbouwers en 
materieeldiensten.Eén van deze producten is de betonbadding waarvan Jongeneel voor haar 45 vestigingen 
een centrale voorraad heeft van ca. 1.000 m3.De grote voorraad maakt het mogelijk grote eenzijdige 
specificaties altijd snel uit voorraad te kunnen leveren.

Jongeneel niet alleen voor Steigerdelen

Jongeneel laat het hout alleen zagen bij Duitse 
zagerijen. Het is namelijk gebleken dat deze zagerijen 
het beste kwalitatieve hout verzorgen. Zoals dat 
ook bij steigerdelen gebeurt, heeft Jongeneel voor 
betonbaddingen strenge kwaliteitseisen bij de zagerijen 
vastgelegd. Bij betonbaddingen is bijvoorbeeld 
belangrijk dat deze dosse zijn op het platte vlak. Dit 
om kromtrekken in de breedte te voorkomen. De Duitse 
zagerijen die Jongeneel als leverancier selecteerde 
zijn partners. Dit partnership garandeert een constante 
kwaliteit en aanvoer ook in perioden van schaarste. 
Het is namelijk voor Jongeneel, en uiteindelijk de 
gebruiker, belangrijk om altijd over voldoende hout te 
kunnen beschikken. De betonbaddingen van Jongeneel 
staan ongeschaafd in voorraad.Direct na afroep worden 
de balken geschaafd waardoor levering binnen een 
enkele dag mogelijk is. Uiteraard zijn Jongeneel 
betonbaddingen zowel in PEFC als FSC gecertificeerd 
beschikbaar.

Koninklijke Jongeneel
www.jongeneel.nl
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Om nu te voorkomen dat de werknemer (chronische) 
klachten ontwikkelt, moet hij leren omgaan met deze 
belasting en de hulpmiddelen die hem hierbij van 
dienst kunnen zijn. Daarvoor heeft Artros een speciale 
instructie in combinatie met de schouderbeschermer 
ontwikkeld.

Meerwaarde

In deze instructie wordt de nadruk gelegd op een 
sterk en neutraal gehouden lichaam. Hierbij staan de 
gewrichten in de neutrale stand. De gewrichten zijn 
in die houding het meest belastbaar. De nadruk ligt op 
het aanreiken van kennis om belasting te beheersen 
en het aanreiken van praktische handvatten om 
de belastbaarheid te optimaliseren.De deelnemers 
leren direct verantwoord gebruik te maken van de 

schoudergordel alsmede elkaar te corrigeren en 
controleren waardoor een hoog effectief rendement 
ontstaat.

Rendement

Door het optimaliseren van de belastbaarheid 
van de schouder en het preventief gebruik van de 
schouderbeschermer zoals aangeboden wordt in deze 
instructie, kan het verzuimpercentage drastisch (tot wel 
60%!!!) dalen. Daardoor blijven werknemers niet alleen 
duurzaam inzetbaar, maar nemen ook de verzuimkosten 
aanzienlijk af.

ArtrosHealthfocus
www.artros.nl

Instructie schouderbelasting 
en -belastbaarheid

In de (steiger) bouw is meer dan 60% van het verzuim het gevolg van 
klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Daarom wordt veel 
waarde gehecht aan het actief voorkomen van lichamelijke klachten. 
Met het ouder worden blijken bij steigerbouwers naast rugklachten ook 
schouderklachten toe te nemen. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus 
Medisch Centrum te Rotterdam. Zo heeft 37% van de ondervraagden 
schouderklachten waarvan het bij 21% om chronische klachten gaat. 
Tevens kwam uit het onderzoek naar voren dat in de steigerbouw een 
werknemer dagelijks zo’n 5.000-15.000 kg aan materiaal versleept. 

 
INSTRUCTIE SCHOUDERBELASTING EN -BELASTBAARHEID IN COMBINATIE MET HET GEBRUIK 
VAN DE SCHOUDERSCHERMER 
 
Inleiding: 
In de (steiger) bouw is meer dan 60% van het 
verzuim het gevolg van klachten aan het 
houdings- en bewegingsapparaat. Daarom wordt 
veel waarde gehecht aan het actief voorkomen 
van lichamelijke klachten. 
 
Klachten: 
Met het ouder worden blijken bij steigerbouwers 
naast rugklachten ook schouderklachten toe te 
nemen. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus 
Medisch Centrum te Rotterdam. Zo heeft 37% 
van de ondervraagden schouderklachten 
waarvan het bij 21% om chronische klachten 
gaat. Tevens kwam uit het onderzoek naar voren 
dat in de steigerbouw een werknemer dagelijks 
zo’n 5.000-15.000kg aan materiaal versleept. Om 
nu te voorkomen dat de werknemer (chronische) 
klachten ontwikkelt, moet hij leren omgaan met 
deze belasting en de hulpmiddelen die hem 
hierbij van dienst kunnen zijn. Daarvoor hebben 
wij een speciale instructie in combinatie met de 
schouderbeschermer ontwikkeld. 
 
Instructie: 
In deze instructie staan de werktaken, het 
uitvoeren ervan en het beschermen van de 
schouder tegen overbelasting centraal. Daarbij 
controleren we niet alleen de manier van 
belasting (de houding en het gebruik van 
hulpmiddelen), maar kijken we ook naar de 
belastbaarheid van de steigerbouwer m.a.w. 
voldoet de schoudergordel fysiek gezien aan de 
voorwaarden die het werk daaraan stelt. Uw 
werknemer moet weten wat zijn lichaam kan, 
maar ook leren hoe er verantwoord mee om te 
gaan.  
 
Schouderbeschermer: 
Uit onderzoek van ErasmusMC Rotterdam bleek 
dat bij verantwoord gebruik van de 
schouderbeschermer schouderklachten afnemen 
met 33% en rugklachten met 50%. 
 
Wat betekent dat voor u als werkgever? 
 
Meerwaarde: 

1. In deze instructie wordt de nadruk gelegd 
op een sterk en neutraal gehouden 
lichaam. Hierbij staan de gewrichten in de 
neutrale stand. De gewrichten zijn in die 
houding het meest belastbaar.  

 
 
 

2. De nadruk ligt op het aanreiken van 
kennis om belasting te beheersen en het 
aanreiken van praktische handvatten om 
de belastbaarheid te optimaliseren. 

3. De deelnemers leren direct verantwoord 
gebruik te maken van de schoudergordel 
alsmede elkaar te corrigeren en 
controleren waardoor een hoog effectief 
rendement ontstaat. 

 
Rendement: 
Door het optimaliseren van de belastbaarheid van 
de schouder en het preventief gebruik van de 
schouderbeschermer zoals aangeboden wordt in 
deze instructie, kan het verzuimpercentage 
dratisch (tot wel 60%!!!) dalen. Daardoor blijven 
werknemers niet alleen duurzaam inzetbaar, 
maar nemen ook de verzuimkosten aanzienlijk af. 
 
 

 
 
 
Voor meer informatie: 
 
Artros Healthfocus 
Almenseweg 3 
7231PG  Warnsveld 
www.artros.nl 
info@artros.nl 
0575-431141 
0548-541616 
06-53614366 
 
 



18

18

nieuws

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 Benelux BV
MIDDELBEERS
+31 (0)13 514 86 00
www.alimakhek.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.com

ANC Platforms & Hoists
VELDHOVEN
+31 (0) 88 369 00 00
www.anc.nl 

ARS Steigerbouw BV
ALBLASSERDAM
+31 (0)78 691 36 93
www.arssteigerbouw.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

Böcker Nederland BV
VELDDRIEL
+31 (0) 418 57 14 44
www.boecker-group.com

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

De Hon Bekistingstechniek BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 255 55 88
www.de-hon.nl

De Jong’s Liften
LEERDAM
+31 (0) 345 63 60 00
www.jong-liften.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

De Wit Bouwmachines BV
OSS
+31 (0) 412 63 49 69
www.dewitbouwmachines.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 

Henisol Insulation BV
EMMEN
+31 (0)591 66 70 80
www.henisol.com

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

Jako Materieeldiensten
CUIJK
+31 (0) 24 358 14 10
www.jako.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

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

Leden VSB
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Argos Packaging Systems BV
MAASDIJK 
+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

Koninklijke Jongeneel BV
UTRECHT
+31 (0)30 234 63 47
www.jongeneel.nl

Max Trade
VEENOORD
+31 (0) 591 57 51 00
www.steigerplank.com

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

www.branchepolis.nl

SA Safety & Training Consul-
tants
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

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

Meva Bekistingssystemen BV
GOUDA
+31 0)182 570 770
www.meva.nl

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

Mol Verhuur 
DORDRECHT
+31 (0) 78 655 25 00
www.molverhuur.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

Orly & Endevoets Steigerbouw BV
’s-HERTOGENBOSCH
+31 (0)73 631 50 00
www.orlyenendevoets.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 Bouwmaterieel BV
KOUDEKERK A/D RIJN
+31 (0)71 341 91 20
www.reco.eu

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

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

Scafom-Rux Benelux BV
BUDEL
+31 (0)495 49 72 04
www.scafom-rux.nl

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 van der Panne BV
ROTTERDAM
+31 (0)10 419 91 55
www.panne.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
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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 PR & Media
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 


