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BOUWBEURS EDITIE

Bewust Bouwen aan de toekomst
De Bouwbeurs kan van start! Van 4 t/m 9 februari 2013 staat deze 29e edi�e in het teken van Bewust Bouwen. Een thema
dat perfect aansluit bij de huidige ontwikkelingen: duurzaam denken en doen, vóórdenken en samenwerking in de keten zijn
daar uitstekende voorbeelden van. Bewust Bouwen is daarnaast een kenmerkend thema voor de leden van de Vereniging van
Steiger-, hoogwerk- en Betonbekis�ngbedrijven. Zij zijn immers bewust en intensief met hun vak bezig. Een vak waarin veiligheid
en kwaliteit de boventoon voeren. Een vakgebied dat mede door de inspanningen van de VSB en haar leden zich sterk hee�
ontwikkeld en zich nog steeds ontwikkelt. Bewust Bouwen betekent immers ook: zorgen voor verdere groei en ontwikkeling.
Innova�e speelt daarbij een belangrijke rol. En innova�e is precies waar de Bouwbeurs vol mee staat.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om een bezoek te brengen aan
de Bouwbeurs, de exposerende VSB-leden én de VSB-presenta�e
(hal 4, stand C077).
Op de website www.vsb-online.nl tre� u de meest recente
informa�e en kunt u zich aanmelden voor uw beursbezoek én voor
het VSB-symposium dat op donderdag 7 februari wordt gehouden.
Een echte aanrader, waar u zeker bij moet zijn.
Graag tot ziens op de Bouwbeurs!
Frank Klessens
Voorzi�er VSB

Henk Speelman
Voorzi�er PR-commissie
Frank Klessens

Henk Speelman

Ontmoet de branche op het VSB-plein
Tijdens deze edi�e van de Bouwbeurs presenteert de VSB zich weer
groots in een PR-campagne. Deelnemers aan de PR-campgane zijn:
Alimak Hek B.V.

04.C088

Wanneer: 4 t/m 9 februari 2013

Altrex B.V.

04.C076

Waar: Jaarbeurs Utrecht

ArtrosHealthfocus

04.C077

Layher B.V.

04.C050

35 jarige VSB toont stand der techniek
Wanneer: 4 tot en met 9 februari 2013
gehele beursdag
Waar: VSB-stand, hal 4, standnummer C 077

Demonstra�es nieuwe veiligere opbouw
rolsteigers

Opleidingsbedrijf VSB 04.C077

Wanneer: 4 tot en met 9 februari 2013

PERI b.v.

Waar: Melden op VSB-stand in hal 4,
standnummer C077

04.C077

Rojo Steigerbouw b.v. 04.C067
Veiligheid.nl
ASC
Verweij-Lopik

03

16

04.C077

VSB-symposium 2013: De eerste stap naar
een nieuwe toekomst
Wanneer: 7 februari 2013, 8.30 tot 11.15 uur
Waar: Jaarbeurs Utrecht, Juliana Congreszaal
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Al meer dan 5 jaar partner voor gespecialiseerde kennis

Opleidingsbedrijf VSB klaar voor de toekomst
Vorig jaar beleefde Opleidingsbedrijf VSB haar eerste lustrum. Een mijlpaal die illustreert dat er ruimte is voor gespecialiseerde
training en opleiding. Al vanaf het begin hee� Opleidingsbedrijf VSB een ontwikkeling laten zien in de breedte en diepte van
het opleidingenaanbod. Die trend blij� zich voortze�en en resulteerde vorig jaar in uitbreiding van het aanbod met scholing
voor industriële steigermonteurs en trainingen met persoonscer�ﬁcering. “Een uitstekend bewijs dat we in nauw contact staan
met de branche en waar mogelijk voorop lopen in de ontwikkeling van nieuwe trainingen en opleidingen”, aldus Marcel Koerts,
directeur van Opleidingsbedrijf VSB.

S�mulans voor professionalisering
Veel van die ontwikkelingen kunnen niet los worden
gezien van de Richtlijn Steigers. Marcel Koerts: “De
Richtlijn Steigers hee� voor bewustwording in de
branche gezorgd; opdrachtgevers willen monteurs
die volgens de uitgangspunten van de Richtlijn
Steigers werken. Daarin voorzien wij met een
kwalita�ef hoogwaardige opleiding voor de montage
van steigers in de bouw én de industrie.”
Die laatste toevoeging benadrukt nog eens hoe goed
en snel de ontwikkelingen in de branche worden
gevolgd. Op brancheniveau is overeenstemming
bereikt over de ac�eve toepassing van de Richtlijn
Steigers in de industrie en energiesector. En nog
voordat de feitelijke invoering hiervan een feit is,
staat Opleidingsbedrijf VSB klaar!
De nieuwe update van de Richtlijn Steigers zal zorgen voor een
verdere professionalisering en de overschakeling op een nieuwe
scholingsstructuur. En ook hierbij zal Opleidingsbedrijf VSB zorgen voorop
te lopen om de ervaring van bestaande monteurs te erkennen en zonodig
verder op te leiden naar de nieuwe branchecer�ﬁcaten.
De toenemende professionalisering komt ook tot ui�ng in de steeds
hogere eisen die aan inleenkrachten en onderaannemers worden
gesteld. Marcel Koerts: “Terechte eisen, want waarom zouden er
voor inleenkrachten en onderaannemers andere maatstaven gelden?
Ook deze groepen bedient Opleidingsbedrijf VSB nu al. In dit geval
met trainingen met persoonscer�ﬁcering als ideale mogelijkheid om
opdrachtgevers in alle sectoren er van te overtuigen dat gewerkt wordt
met vakkundig montagepersoneel.”

Branche in beweging
Uitbreiding van het aanbod aan trainingen en opleidingen zal
ook plaatsvinden in de sector betonbekis�ngen. “Ook hier krijgt
het begrip veiligheid een steeds bredere betekenis. Op zoek naar
mogelijkheden voor kosteneﬃciency komt samenwerking in de keten
steeds nadrukkelijker in beeld. Onze nieuwe trainingen en cursussen
Betonbekis�ngen passen in die ontwikkeling”, aldus Koerts. Daarbij weet
Opleidingsbedrijf VSB zich gesteund door de branche. De samenwerking
met partners zoals Layher, Matemco, Jongeneel en Safe maakt dat eens te
meer duidelijk.
Opleidingsbedrijf VSB
T. 010 – 245 08 60
E. info@opleidingsbedrijfvsb.nl
I. www.opleidingsbedrijfvsb.nl
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Bouwbeurs als platform voor innovaties, nieuwe ontwikkelingen en ontmoetingsplaats

35 jarige VSB toont stand van de techniek
Bij de oprich�ng van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekis�ngbedrijven (VSB) konden de ini�a�efnemers
des�jds niet vermoeden dat ook in het nieuwe millennium de vereniging nog steeds een belangrijke rol vervult voor ‘�jdelijke
veilige werkplekken op hoogte’. Waar de VSB zich aanvankelijk rich�e op de gebruikersmarkt en daarbij func�oneerde als
gelegenheid waar ondernemers ervaringen met elkaar deelden, ontwikkelde de vereniging zich in de loop der jaren tot een
professioneel georganiseerd pla�orm van waaruit de stand van de techniek wordt bepaald. De aandacht gaat daarbij vooral
uit naar de kwaliteit en veiligheid van het toepassen van (stalen) steigers, aluminium rolsteigers, ladders, trappen, bouwli�en,
hefsteigers, hangbruginstalla�es, gevelonderhoudsinstalla�es, hoogwerkers, betonbekis�ngen en ondersteuningen. De kracht
van de VSB was en is, dat producenten, leveranciers, verhuurbedrijven en montagebedrijven gezamenlijk ervaringen en kennis
met elkaar delen, ontwikkelingen vaststellen, veranderende wet- en regelgeving signaleren en daarop innova�es en nieuwe
ontwikkelingen afstemmen.
Kennis en ervaring worden con�nue afgestemd met
organisa�es van opdrachtgevers, adviseurs, beleidsmakers,
overheden, gebruikersgroepen, veiligheidskundigen,
kennisinstellingen en andere relevante schakels in de keten.
Of het nu de bouw betre�, infra, industrie, petrochemie,
chemische industrie, oﬀshore, scheepsbouw of de a�ouw,
over werkgevers of werknemers: in alle sectoren wordt op
hoogte gewerkt en zijn dagelijks vele beroepsgroepen op
�jdelijke werkplekken ac�ef of hee� men daarmee te maken.

toepassing van professionele arbeidsmiddelen en de montage
van construc�es door specialisten, speciaal geschoold en
opgeleid om garant te kunnen staan voor veiligheid en
kwaliteit. Voorbeelden van dergelijke instrumenten zijn
de leveringsvoorwaarden, erkende scholing en opleiding,
afgestemde verzekeringspakke�en (inclusief afdekken
design risico), op�male afstemming met de Inspec�e SZW
en last but not least: naleving en periodieke toetsing van de
Waarborgregeling VSB, waaraan alle leden voldoen.

Posi�eve ontwikkelingen

Het aanbreken van een nieuwe fase

Tegen de crisis in neemt het ledental van de VSB nog steeds
toe, waardoor de representa�viteit en de slagkracht verder
toenemen en de ac�viteiten nog inhoudelijker én breder
worden. Dát hadden de oprichters in 1978 niet kunnen
vermoeden……….

In de afgelopen 35 jaar is hard gewerkt door betrokken
bedrijven, personen en leden om de VSB-ac�viteiten
belangeloos vorm en inhoud te geven, neutraal en objec�ef.

Tegen de crisis in neemt de VSB met een aantal prominente
leden opnieuw deel aan de Interna�onale Bouwbeurs in
Utrecht. Daarbij is de VSB aanspreekpunt en biedt het van 4
tot en met 9 februari 2013 een ontmoe�ngsplaats voor alle
leden, ook de bedrijven die niet direct op de beurs aanwezig
zijn.
Tegen de crisis in presenteert de VSB namens en met de
leden aansprekende innova�es en nieuwe ontwikkelingen,
waardoor wordt bijgedragen aan het professioneel gebruik
van arbeidsmiddelen zoals de rolsteiger, de stalen steiger
en betonbouw. Daarbij kan worden gedacht aan het nieuwe
veiligere opbouwen van rolsteigers, de invoering van een
nieuw scholingstraject voor de steigerbouw voortkomend
uit de richtlijn steigers en de wording van de Richtlijn voor
betonbekis�ngen en ondersteuningsconstruc�es. Dat wil
overigens niet zeggen dat er ten aanzien van de andere
aandachtgebieden niets gebeurt: ook als het gaat om ladders,
trappen bouwli�en, hefsteigers, hangbruginstalla�es, gevelonderhoudsinstalla�es en hoogwerkers zijn vele �entallen
leden ac�ef om het veilige, eﬃciënte en op�male gebruik van
deze arbeidsmiddelen te bevorderen.

Meerwaarde voor opdrachtgevers, gebruikers en
Inspec�e SZW
Wat 35 jaar geleden niet kon worden bedacht, is dat de
instrumenten die sindsdien zijn ontwikkeld hebben geleid
tot de erkenning van het vakgebied als een specialisme: de

Er is echter geen reden tot achteroverleunen, want dagelijks
ontstaat er valgevaar met name �jdens het gebruik van
arbeidsmiddelen of door ondeskundige toepassing ervan.
Nog steeds is er een wereld te winnen. Uit de waarnemingen
van de Inspec�e SZW, de cijfers van Arbouw of uit de
reportages in de media blijkt dat nog dagelijks werknemers
en andere betrokkenen blootgesteld worden aan valgevaar,
ontoelaatbare fysieke belas�ng, gevaar van vallende
voorwerpen of dat men zich gewoonweg risicovol gedraagt.
De verwach�ng is dat extra aandacht zal moeten uitgaan naar
niet aﬂatende voorlich�ng, het aanspreken van mensen op
hun verantwoordelijkheid en het inspelen op de collec�eve
verantwoordelijkheid. Daarbij moet een beroep worden
gedaan op het eigen veiligheidsgevoel. Prominente leden
van de VSB hebben daarop al eerder ingezet en ervaring
opgedaan. Ook in breder verband wordt hiervoor meer
aandacht gevraagd.De betrouwbare werkplekken zijn er, nu de
mentaliteit nog!

Bouwbeurs als eerst evenement in dit jubileumjaar
Er is voor een verjaardagsfeest nauwelijks een betere plek
denkbaar dan de Bouwbeurs, kracht bij gezet door het VSB
Symposium op 7 februari 2013. Bezoekt u de stand van de
VSB, om kennis te nemen van de ac�viteiten van de vereniging
en de leden of gewoon even bij te praten met vakgenoten
Bezoek ook het symposium op 7 februari en combineer dat
met een bezoek aan de VSB stand in hal 4 van de Bouwbeurs.
Geïnteresseerd? Meld u dan snel aan via de website van de
VSB www.vsb-online.nl
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Met Alimak Hek veilig en
efﬁciënt op de hoogte.
Veiligheid staat voorop bij het werken op hoogte.
Daarom streven we bij Alimak Hek al�jd naar 100
procent betrouwbaarheid. Dat doen we door
kwalita�ef uitstekende hefsteigers, li�en en andere
maatwerkoplossingen voor elk bouwproject te
verhuren en te verkopen. Dit combineren we
met een solide support service, zodat de klanten
gegarandeerd beschikken over veilige hefsteigers,
personenli�en en transportli�en. In deze �jden
waar eﬃciën�e van groot belang is willen we u
graag wijzen op de 10 belangrijkste redenen om
hefsteigers van AlimakHek te gebruiken:
1.

Op eenvoudige wijze werken op grote
hoogte.

2.

Een hefsteiger van AlimakHek biedt de
mogelijkheid om de dagproduc�e in één keer
naar de gewenste werkhoogte te brengen.

3.

Onze hefsteigers zijn ﬂexibel, in lengte en
breedte aan te passen aan de vorm en maat
van het gebouw, wijzigingen hoeven maar
één keer te worden uitgevoerd.

4.

AlimakHek hefsteigers besparen �jd voor u:
de minimale montage- en demontage�jden
laten uw produc�viteit toenemen.

5.

Onze hefsteigers kunnen mobiel zijn, zodat ze
vrijstaand zijn en makkelijk te posi�oneren of
te verplaatsen zijn.

6.

Houdt u van ergonomie? Dan houdt u van
hefsteigers: steeds de exacte posi�onering
voor de ergonomisch op�male werkhoogte.

7.

Een hefsteiger bij ons is meer dan alleen
toegang tot op de exacte hoogte: wij bieden
een complete werkplaats op hoogte, al het
benodigde gereedschap direct bij de hand.

8.

Door het geringe aantal ankerpunten is er
een maximale vrije geveltoegang.

9.

Het werken met hefsteigers vermindert
in grote mate de kans op schade aan dure
materialen.

Alimak Hek BV

Tot slot deze: AlimakHek hefsteigers zijn een
veilige, stabiele en open werkplaats.

5090 AA Middelbeers

10.

Onze medewerkers kunt u treﬀen op onze stand in
hal 4 (stand 04.C088) waar zij tot uw beschikking
staan om dit verder toe te lichten.

Postbus 2

T

013 – 5148653

E

info@alimakhek.nl

I

www.alimakhek.nl
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VSB Symposium | 7 februari | Juliana Congreszaal,

VSB Symposium Veilig werken op hoogte 2013

“De eerste stap naar een nieuwe toekomst”
08.00 ���

O��������

08.30 ���

W����� ���� D������ L���������
��������� ������ �� VSB

Tegen de achtergrond van het 35-jarig jubileum van de VSB,
kijkt VSB voorzi�er Frank Klessens terug naar de toekomst.
Door de VSB en de aangesloten bedrijven is het leveren van
een �jdelijke werkplek op hoogte geposi�oneerd als een
erkend vakgebied. Een vakgebied waar door professionals
wordt zorggedragen voor een �jdelijke werkplek voor
�entallen beroepsgroepen. Wat zijn de speerpunten voor de
nabije toekomst? Het symposium levert dé primeur als het
gaat over nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers en een
ambi�eus scholingstraject voor de steigerbouw. Iedereen wil
weten waar het heen gaat in de bouw, staat veilig werken
daarbij op de agenda en wat is de rol daarbij van de nieuwe
poli�ek?
08.45 ���

V����� ������ ������������� �� �� ���
��� I��������
N����� ��������� ������ ���������� ���
����������������� ���������

De directeur van de Inspec�e SZW, Marga Zuurbier, kijkt terug
naar de onlangs gehouden inspec�e ac�es en kijkt vooruit
naar de aandacht die vanuit de Inspec�e zal moeten blijven
bestaan voor het werken op hoogte. Van groot belang wordt
daar bij de nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers, waarmee
fabrikanten het de gebruiker gemakkelijker maken om veilig te
monteren en te werken. De Inspec�e SZW begroet dit ini�a�ef
en ziet erop toe dat deze verdere verbetering van de veiligheid
ook daadwerkelijk wordt toegepast.
(Namens de VSB wordt de nieuwe veiligere opbouw kort
toegelicht en aangeboden aan de Inspec�e SZW.)
9.15 ���

S���������� ����� ������� ���
����������� �����������
B������ ���������� �� ���������,��������
������������� �� ��������

Peter Rijnbeek, mede voorzi�er van de Richtlijn Steigers,
schetst de onduidelijkheden die er blijken te bestaan
rond de waarde van cer�ﬁcaten en vakbekwaamheid van
steigermonteurs. Dit, ondanks dat de branche al veel �jd en
energie hee� besteed aan degelijke scholing en training van
personeel. In sectoren als de bouw, industrie, (petro) chemie,
oﬀshore, energiesector en bij de overheid wordt reikhalzend
uitgekeken naar een eenduidig, objec�ef en controleerbaar
scholingssysteem. Met de aanvulling op de Richtlijn Steigers,
ini�a�ef van de branche zelf, worden alle onduidelijkheden
weggenomen. Ook vindt er in 3 jaar een upgrading plaats,
waarvoor samenwerking met opleiders en cer�ﬁceerder een
must is. Hierdoor wordt steigermontage verder erkent als
specialis�sch vakgebied en opgedane kennis en kunde op
eenduidige wijze aantoonbaar.

���DE�
��G
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09.45 ���

P����

10.15 ���

D� ���� �� �������� ����� ������
������������� ���� �� ��������
D� ����������� �������������� ��� ������
���� �������������������

Hoofd Brancheontwikkeling van Bouwend Nederland, Bob
Gieskens, illustreert de “doorstart” van de bouw na de
crisis en de verwach�ngen ten aanzien van de toekomst.
Bouwbedrijven spelen daarbij in op andere bouwmethoden,
waar moderne thema’s en uitgangspunten bepalend worden.
(Kosten)eﬃciency vervult daarbij een belangrijke rol, waarvoor
de samenwerking in de keten van doorslag gevend belang is.
Veilig werken vormt een aspect dat integraal deel uit maakt,
ook van het nieuwe bouwproces.
10.45 ���

D� N���������� ���� ������� �� ��������
K����� ��� ��� ������ ������� ��� �� ����
��� ������ ������?

John Kerstens, Lid van de Tweede Kamerfrac�e van de Par�j
van de Arbeid, grijpt de gelegenheid aan om een aantal “hot
items” de revue te laten passeren. Zo vormt de instroom
van nieuwe werknemers in de bouw een speerpunt, maar
ook focust de aandacht zich op oneerlijke concurren�e in
de arbeidsmarkt. Belangrijke aandacht bestaat er verder
voor een banenplan ten behoeve van de bouw en op�male
arbeidsveiligheid. Een pallet van onderwerpen die direct
van invloed zijn op de con�nuïteit van de bouw, waarbij
uiteindelijk weer geld verdiend moet worden.
11.15 ���

A��������� ���� D������ L��������� ���
������ ����� �� ��� ������ �� H�� 4,
���� �� �� ���������� ����� ���� ��
���������� �������������� ����
����������� ������ ��������������

(Pers wordt uitgenodigd voor een korte persbijeenkomst met
lunch)

Desiree Latenstein presenteert
VSB Symposium
Desiree Latenstein verzorgt dit jaar de presenta�e van
het VSB Symposium en treedt daarbij in de voetsporen
van Wouke van Scherrenburg en Judith de Bruin die deze
taak eerder op zich namen. Desiree hee� jarenlange
ervaring opgedaan bij onder meer Veronica, RTL, SBS,
NTR/Teleac en diverse locale omroepen als presentator,
omroepster, producer en redacteur.
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Rojo Steigerbouw brengt hogerop dichterbij

Rojo Steigerbouw staat al sinds 1983 garant voor kwaliteit,
veiligheid en klantvriendelijkheid in de steigerbouw.
Gespecialiseerd in advies, engineering, teken- en rekenwerk,
montage, demontage en de verhuur en logis�ek van diverse
steigersystemen. Voor elke opdracht het juiste ontwerp,
materieel en mensen.

Kwaliteit en veiligheid
Steigerbouw is een specialisme. Dagelijks werken diverse
beroepsgroepen op een steiger.
Daarom worden er hoge kwaliteits- en veiligheidseisen gesteld
aan steigers. Die kwaliteit begint al in de voorbereiding
op de tekentafel. Rojo Steigerbouw hee� een uitgebreide
engineeringafdeling die uw projecten vanaf de tekentafel
grondig voorbereidt. Maar ook in het verdere proces houden
wij kwaliteit en veiligheid als uitgangspunt. Daarom werken wij
volgens de Richtlijn Steigers die door de Arbeidsinspec�e wordt
gezien als hét document met de stand der techniek op het
gebied van steigers.

Systemen en producten
Rojo Steigerbouw levert steigers in alle vormen en maten, voor
zowel grote als kleine projecten in de bouw. Hiervoor gebruiken
wij diverse steigersystemen om zo het beste materiaal voor een
speciﬁeke situa�e in te ze�en. Zo werken wij met het Layher
all-roundsysteem ten behoeve van de gevelsteigers en onders
teuningconstruc�es, het Layher Blitz-renova�esysteem en de
Tube-Lock metsel- en steigers van Van Thiel United. Omdat wij
een voorraad hebben van maar liefst enkele honderdduizenden
vierkante meters onderdelen van diverse systemen, zijn wij in
staat snel te leveren.
Tevens kunt u bij Rojo Steigerbouw terecht voor het sealen van
steigers zodat deze op�maal gebruikt kunnen worden onder
diverse weersomstandigheden.

Gemo�veerd team
Het gemo�veerde team van Rojo Steigerbouw staat voor u
klaar vanaf advies, ontwerp, montage, demontage tot de afvoer
van het steigermateriaal. Onze medewerkers zijn opgeleid
en in bezit van alle benodigde cer�ﬁcaten om een veilige
werkplek op hoogte te garanderen. De monteurs zijn goed op
elkaar ingespeeld zodat de steigers snel en eﬃciënt worden
gemonteerd en gedemonteerd. Omdat wij het hele totaalpakket
vanaf engineering tot demontage aanbieden, wordt u als
opdrachtgever volledig ontzorgd.

Landelijk en regionaal
Rojo Steigerbouw is een landelijk opererend steigerbouwbedrijf
met ves�gingen in Del� en Swi�erbant. Tevens zijn wij sterk
vertegenwoordigd in de regio. Zo hebben we in elk rayon een
rayonmanager die de lokale markt en par�jen goed kent. Op
onze website www.rojo.nl kunt u deze contactpersonen vinden
of neem contact op met één van onze ves�gingen.
Rojo Steigerbouw is op de Bouwbeurs 2013 te vinden in hal 4,
standnummer C 067 VSB-Plein).
Rojo Steigerbouw B.V.
Voltaweg 7
2627 BD Del�
T. 015-251 24 24
E. del�@rojo.nl

Maalstroom 2
8255 RN Swi�erbant
T. 0321-32 84 00
E. swi�@rojo.nl
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Artros HealthfocusTM
In de (steiger) bouw ontstaat meer dan 60% van het
verzuim als gevolg van klachten aan het houdings- en
bewegingsapparaat. Daarom is het voor het verzuim in
de branche van groot belang om lichamelijke klachten te
vermijden en bestrijden.

Klachten
Het blijkt dat deze lichamelijke klachten bij
(steiger)bouwers veelal bestaan uit rug- en
schouderklachten. Onderzoek door het Erasmus Medisch
Centrum te Ro�erdam toont aan dat 37% van de
ondervraagden aangee� schouderklachten waarvan het bij
21% om chronische klachten gaat. Tevens hee� 39% last
van de rug.
Om nu te voorkomen dat de werknemer (chronische)
klachten ontwikkelt, moet hij leren omgaan met de
werkbelas�ng, sterk genoeg zijn en de hulpmiddelen
verantwoord gebruiken. Om dit te bewerkstelligen hebben
wij een speciale Instruc�e ontwikkeld voor schouder en
rug.

Instruc�e
In deze Instruc�e staan de werktaken, het uitvoeren
ervan en het beschermen van de schouder en rug tegen
overbelas�ng centraal. Daarbij controleren we niet
alleen de belas�ng (manier van werken, de houding
en het gebruik van hulpmiddelen), maar kijken we ook
naar de belastbaarheid van de (steiger)bouwer m.a.w.
voldoen de schoudergordel en de rug fysiek gezien aan de
voorwaarden die het werk daaraan stelt.
Uw werknemer moet namelijk weten wat zijn lichaam kan,
maar ook leren hoe er verantwoord mee om te gaan.

Wat betekent dit alles voor u als werkgever?
1. Door Instruc�e leren deelnemers niet alleen direct
verantwoord gebruik te maken van hun lichaam,
maar leren ze ook interac�ef elkaar te corrigeren en
controleren.
2. De nadruk in de Instruc�e ligt op het aanreiken van
kennis om belas�ng te beheersen en het aanreiken
van prak�sche handva�en om de belastbaarheid te
op�maliseren.

Artros HealthfocusTM
Productlijn HealthMoves©







Trainingen in Gezondheid en Inzetbaarheid in de bouw
Fysieke scans en Digitale Infrarood Scans (D.I.S.)
Preven�ef Medisch Onderzoek
Belastbaarheidskeuringen
Interven�e bij (dreigend) verzuim
Analyse en Monitoring van inzetbaarheid bij verzuim

HQ Artros HealthfocusTM
Almenseweg 3
7231 PG WARNSVELD

Artros BewegingsCentrum
Heliumstraat 9
7463 PL RIJSSEN

3. De belastbaarheid van de (steiger)bouwer wordt
geop�maliseerd bij verantwoord gebruik van het
lichaam.
Om de belas�ng op uw lichaam inzichtelijk te maken,
voeren wij �jdens de bouwbeurs gra�s Fysieke/Digitale
Infrarood Scans (D.I.S.) uit. Wij nodigen u van harte uit,
ons te bezoeken op het VSB-plein in hal 4.
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Peri | VSB-Plein | Hal 4 C 077

Succesvol bouwen met PERI
Met ruim 1 miljard euro omzet is PERI wereldwijd de grootste producent, leverancier en serviceaanbieder van bekis�ngen en
steigers in de wereld. Naast haar innova�eve producten biedt PERI u kant-en-klare oplossingen met bijbehorende engineering,
planning, so�ware, huurservice en logis�eke ondersteuning.
Al 45 jaar wordt PERI gezien als vernieuwer in bekis�ngen en ondersteuningen. Vanuit Schijndel (Noord-Brabant) wordt door onze
medewerkers de voor u meest economische oplossing aangedragen wanneer het gaat om beton in “vorm” te houden. Wij leveren
niet alleen een bekis�ng of ondersteuning, maar een complete oplossing.
Zo hee� PERI diverse soorten paneelbekis�ngsystemen, zoals het handzame
“Handset” systeem waarvan het grootste element van 1,50 x 0,90 meter slechts 39
kilo weegt en het wereldwijd meest gebruikte paneelsysteem “TRIO”. Nieuw is het
revolu�onaire “MAXIMO” systeem dat kosten- en �jdsbesparingen combineert en
gekenmerkt wordt door een geordend naden- en centerpatroon.
Op het gebied van ondersteuningen en vloerbekis�ngen hee� PERI ook alle
mogelijke systemen in huis. Van de 10 kN belastbare PEP woningbouwstempel
tot de 200 kN belastbare zware HD 200 drukstempel, en van 15 meter hoge torenondersteuningsystemen in Mul�prop / ST 100 tot UP PERI UP ondersteuningen,
welke tevens geschikt gemaakt kunnen worden voor vlechtsteigers en
trappentorens.
In vloerbekis�ngen kent PERI, naast Mul�ﬂex en Uniportal tafel-modules, het Skydeck systeem. Dit systeem van aluminium
vloerbekis�ngspanelen kent sensa�oneel snelle montage�jden tot wel 0,25 mu/m². De automa�sche PERI klimsystemen ACS en
RCS zijn en worden reeds vele jaren succesvol in Nederland toegepast bij de bouw van toonaangevende hoogbouwprojecten.
Bijzonder trots is PERI op een eigen montageafdeling, waar elke gewenste schoonwerk betonvorm in het VARIO systeem wordt
voorgemonteerd, alsook op onze nieuwe Plywood Division waarmee u op onze stand kunt kennismaken.

Kortom PERI biedt de op maat gemaakte totaaloplossing voor uw betonvraagstuk!
P E R I BV

Va n L e e u w e n h o e k w e g 2 3

Po st b u s 3 0 4

T. 073-5479100

E. info@peri.nl

F. 073-5493651

5 4 8 0 AC
I. www.peri.nl

Schijndel
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ASC

ASC combineert al 20 jaar
kwaliteit aan betaalbaarheid
en goede service
ASC is een merk wat in 2012 al weer 20 jaar bestaat. ASC
“Aluminium Scaﬀolding Company” staat al jaren voor een hoge
kwaliteit gekoppeld aan scherpe prijzen, goede service en een
landelijke dekking van ASC-dealers.
De laatste 5 jaar hee� ASC het leveringsprogramma ﬂink uitgebreid.
ASC stond vooral bekend om de aluminium rolsteigers, ladders
en trappen. De ASC Group hee� echter een ﬂinke ontwikkeling
doorgemaakt en investeerde zowel in de breedte als in de diepte.
Dat resulteerde in tal van nieuwe producten, waarmee een nog
bredere doelgroep kan worden bediend.
Waar de ASC producten in eerste instan�e alleen door de
industriële sector werden gebruikt, komen we ze nu ook in
tal van andere, lichtere sectoren tegen. Het assor�ment is
daarop afgestemd door de toevoeging van speciale lichtgewicht
klimmaterialen. Daarnaast zijn de uitbreidingsop�es met
betrekking tot steigerbouw en veiligheid toegenomen. ASC
hee� veel ervaring op de werkvloer en spreekt dagelijks met
mensen die met de materialen werken. Op basis daarvan zijn
tal van func�onele producten ontwikkeld als opvullingen voor
marktsegmenten. Voorbeeld hiervan zijn de Quick-Lock® schoren
en verbindingspennen , All-Carier® , Basic-Carier®, Basic-Line®
rolsteigers, Eco-Line® lamersteigers, Premium Ladders®, Euro EasyClic Rolsteiger®, HT – Fast-Clic Rolsteiger®,Fast-Click Kantplank Set®,
Quick-Step®, ASC-Q-Clamp®, X-deck® etc. Mede dankzij al deze
innova�es hee� ASC in 2012 de MKB Innova�e Award gewonnen in
haar branche.

Wereldwijde dekking
ASC hee� in 2012 de 330e dealer aan haar netwerk toegevoegd en beschikt daarmee over een wereldwijd dekkend netwerk
van dealers. Eigen ves�gingen hee� het bedrijf in Nederland, België, Duitsland, Finland, Slowakije, Portugal, China, Thailand,
Hongkong en Chicago USA. In Nederland beschikt ASC over 7 eigen ves�gingen, waarvan sommige gecombineerd worden
met een eigen Rental Service. Al deze ASC Service Centers zijn ter ondersteuning van de ASC Dealers voor o.a. bevoorrading,
technische ondersteuning, garan�e, service, keuringssta�on en het uitvoeren van ASC-Lease®. Deze organisa�e is opgezet om de
eindgebruiker van ASC materialen op hun wenken te kunnen bedienen.

Samenwerking VSB
ASC is al jaren een tevreden lid van de VSB en hecht zeer veel waarde aan deze
brancheorganisa�e, juist omdat deze een ona�ankelijke bijdrage levert aan de veiligheid
van de gebruiker. ASC: “Wij zullen nooit medewerking verlenen aan een branchevereniging
die commercie boven veiligheid laat prevaleren. Vandaar dat wij de VSB overal prominent
uitdragen.” Daar ASC nu ook een eigen produc�elijn van hangbruginstalla�es en hoogwerkers
hee�, is de VSB nog belangrijker geworden voor ASC.

Voorloopleuning/pla�orm
In het belang van de nieuwe, veiligere opbouw van aluminium rolsteigers en het
veiligheidsbelang van een voorloopleuning, introduceert ASC het voorlooppla�orm inclusief
geïntegreerde leuning. Deze zal getoond worden in samenspraak met de VSB.
ASC BV - ETTEN-LEUR
T. +31 (0)76 541 30 19
I. www.asc-bv.nl
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Verweij Logistiek / Verweij Montage en Projecten

De groep van Verweij bedrijven zijn moderne, middelgrote
ondernemingen met ves�gingen in Lopik en Swiferbant.
De in principe zeer verschillende ac�viteiten zijn door
Verweij tot een concept gemaakt. Doordat Verweij in staat
is om voor vele projecten de combina�e van logis�ek,
technisch handelen en montage te bundelen, is in de loop
van jaren een vaste synergie ontstaan. Maar ook separaat
kunnen speciﬁek logis�eke of montage technische diensten
worden aangeboden.
Verweij Logistiek BV
Verweij Logis�ek b.v. staat garant voor eﬃciënt vervoer van
de meest uiteenlopende, voornamelijk bouw gerelateerde
ladingen en gee� bovendien invulling aan het gehele
logis�eke proces. Enkele voorbeelden hiervan zijn:










Transport van steigers en bekis�ngen
Vervoer en plaatsen van machines
Vervoer en verplaatsen van units
Straatmeubilair: transport en montage
Vervoer van staalconstruc�es
Betonmorteltransport
Kipper transport
Hout en hout producten.
Lengte transporten.

Voor elke transportvraag op dit gebied biedt Verweij
Logis�ek b.v. de oplossing op maat. Auto’s voorzien van
Autolaadkranen tot 85 ton-meter TCVT gecer�ﬁceerd
en adequaat, TCVT opgeleide chauﬀeurs staan tot uw
dienst. Ook voor contractvervoer zijn binnen de vloot en
organisa�e ruimschoots mogelijkheden aanwezig, deze
kunnen op maat worden gerealiseerd.

Verweij Logistiek BV



T. 0348 - 55 80 90



Verweij Montage en Projecten BV
Verweij is qua ervaring de absolute nummer één op
gebied van (ver)plaatsen, renoveren en/of beheren van
straat- en reclamemeubilair, sta�on- en perroninrich�ngen,
lichtreclames, maar ook het onderhoud en renova�e van
betonmeng- en ontmenginstalla�es, ontwerp en produc�e
van speciale (hulp)construc�es behoort tot de knowhow
van Verweij.
Aan veiligheid en kwaliteit worden hoge eisen gesteld.
De Verweij-bedrijven zijn VCA en Branchegerichte
Toelich�ng Railinfra (BTR) gecer�ﬁceerd.
Binnen de organisa�e is uitgebreide ervaring van
enkelvoudige tot grootschalige turn key projecten. Kortom
geen montageopdracht is te complex voor Verweij.
De synergie in de Verweij bedrijven is door verweving van
vele verschillende projecten van metaal, civiel en transport
tot een totaaloplossing voor u.

E. info@verweij-lopik.nl



I. www.verweij-lopik.nl
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Veiligheid.nl | Hal 4 C 077

De Sjaak zit in een
klein hoekje.
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Koninklijke Jongeneel
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Skyworks | Hal 4 C 096
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Roadshow Ladders- En Steigertoppers

ROADSHOW
‘OP ZOEK NAAR LADDER- EN
STEIGERTOPPERS’
Maak kosteloos en zonder voorwaarden gebruik
van de roadshow ‘Op zoek naar ladder- en
steigertoppers’






Instructie- en infowagen
Nieuwste technische arbeidsmiddelen
Multimediaal informatiemateriaal voor verschillende
doelgroepen
Neutraal, gebaseerd op actuele wet- en regelgeving
Aanbevolen door ministeries, branche-, werknemersen werkgeversorganisaties

Trainingsmogelijkheden individueel en voor
groepen tot 24 personen





Veilig werken met ladders en trappen
Veilig werken met rolsteigers
Veilig werken met lijnen en valgordels
Instructie op maat

Advies en informatie over wet- en regelgeving
ten aanzien van voorzieningen voor gevel- en
dakonderhoud en overig gebouwonderhoud.
Speciaal bedoeld voor:






Gebouweigenaren/opdrachtgevers/ontwerpers/
adviseurs
Onderhoudsbedrijven
Leveranciers en producenten van (bouw-)materiaal en
materieel
Klusbedrijven, zzp’ers, uitzendorganiaties
Onderwijsinstellingen en opleidingsbedrijven

Optioneel





Informatie, instructie en adviezen (zo mogelijk met
inzet) over hoogwerkers, verreikers, van ladderliften
en andere arbeidsmiddelen voor veilig werken op
hoogte (eventueel in combinatie met voorlichting over
andere risico s zoals fysieke belasting)
Gratis inzet van deskundige instructeurs/voorlichters
Presentaties afgestemd op de door u gekozen
doelgroepen

Enthousiaste ervaringen




Ronnie van Stiphout (dakdekkersbedrijf Van Stiphout
& Bakermans VOF): “Wij dakdekkers werken vrijwel
altijd op hoogte. Je denkt de regels te kennen, maar
tijdens zo’n bijeenkomst hoor je toch weer nieuwe
dingen en oplossingen. Een aanrader voor elk bedrijf
dat met werken op hoogte te maken heeft!”
Harrie van den Eerebeemt (docent techniek,
scholengemeenschap Were Di): “Heel nuttig om
leerlingen, vóórdat ze op de werkvloer komen,
informatie te geven over veilig werken op hoogte.
Ze zijn geïnteresseerd, ook doordat ze zelf aan de
slag kunnen. Maar ook wij als leerkrachten leren
bij. De roadshow sluit goed aan bij onze lessen
Basisveiligheid. Een aanrader voor alle VMBOscholen. Volgend jaar weer!”

Roadshow op uw locatie
De roadshow ‘Ladder- en steigertoppers’ kan tot en met 15
december 2013 worden aangevraagd.
Op de website www.veiligopdehoogte.nl kunt u de planning
inzien en direct boeken.
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Henisol
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Nederlandse Branche Polis

Appels zijn geen peren!

Daarom:

Maatwerk in de bouw
www.branchepolis.nl

-

Info@branchepolis.nl

Tel. 010 – 284 41 42
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Leden en donateurs VSB

Leden VSB
A.B.S. Steigerbouw BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 288 20 04
www.abs-steigerbouw.nl
Aerial Work Pla�orms BV
ALPHEN A/D RIJN
+31 (0)172 49 65 02
www.awp.nl
Alimak HEK 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 Pla�orms & 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vollenbroek Betonbouw
ZEDDAM
+31 (0)6 - 1345 3485
www.vollenbroekbetonbouw.nl

Manntech Gevelinstalla�es BV
ZEVENBERGEN
+31 (0) 168 38 95 10
www.manntech.org
Matemco Hulpconstruc�es BV
EDE GLD
+31 (0)318 69 61 33
www.matemco.nl

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

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

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

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

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

NOE-Bekis�ngtechniek BV
ARKEL
+31 (0)183 56 98 88
www.noe.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

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

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

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

De Jong’s Li�en
LEERDAM
+31 (0) 345 63 60 00
www.jong-li�en.nl

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

Meva Bekis�ngssystemen BV
GOUDA
+31 0)182 570 770
www.meva.nl

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

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

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

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

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

Orly & Endevoets
Steigerbouw BV
’s-HERTOGENBOSCH
+31 (0)73 631 50 00
www.orlyenendevoets.nl

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

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

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

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

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

Reco Bouwmaterieel BV
KOUDEKERK A/D RIJN
+31 (0)71 341 91 20
www.reco.eu

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

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

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

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

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

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

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
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Colofon
Secretariaat VSB
Postbus 190
2700 AD ZOETERMEER
Alhoewel bij de samenstelling
zorgvuldigheid wordt
betracht, kan de uitgever
niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de inhoud ervan.
T
F
E
I

088 - 400 84 58
088 - 400 84 01
info@vsb-online.nl
www.vsb-online.nl

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