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Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb]

Betonbouw: veilig,  
efficiënt en duurzaam 
[zie PAG. 8]

Nieuwe scholings-
structuur steigerbouw
[zie PAG. 3]

Zicht op debiteuren
 
[zie PAG. 13]
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Column / Colofon

De doelstelling van de VSB is het verbeteren van de 
algehele maatschappelijke erkenning van het vakgebied 
‘Werken op hoogte’. Daarbij vervult de VSB een objectieve, 
gezaghebbende positie met betrekking tot de steigerbouw, 
het werken met arbeidsmiddelen ten behoeve van het 
werken op hoogte, betonbekistingen en ondersteuningen. 

Hoog & Breed is een uitgave van de Vereniging van Steiger-, 
Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Alhoewel bij 
de samenstelling zorgvuldigheid wordt betracht, kan de 
uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor de 
inhoud ervan. Exemplaren van of een abonnement op Hoog 
& Breed kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat.

Secretariaat VSB
Postbus 190
2700 AD ZOETERMEER

T : 088 - 400 84 58
F : 088 - 400 84 01
E : info@vsb-online.nl
I : www.vsb-online.nl
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EVC in 2013 nog met belastingvoordeel 
Opleidingsbedrijf VSB promoot EVC als instrument om de vakbekwaamheid van ervaren monteurs om te zetten in 
een erkend certificaat en zelfs een officieel MBO-diploma. Het eigen personeel, dat wel veel ervaring heeft maar 
geen papieren, kan met EVC snel worden erkend als deskundig en vakbekwaam. Dat is niet alleen een belangrijke 
opsteker voor het bedrijf, maar ook een optimale motivatie voor het personeel. Zo wordt voorkomen dat een 
ervaren steigermonteur in de schoolbanken terechtkomt en veel tijd en geld moet worden geïnvesteerd in trainingen 
of scholing. 

Houd u er rekening mee dat in het kader van de Wet Vermindering Aftrek (WVA) nu in 2013 nog een voordeel te incasseren 
is van 327 Euro per deelnemer! Meld u daarom deelnemers spoedig aan bij het Opleidingsbedrijf VSB en pak dit fiscale 
voordeel! Om ook u enthousiast te maken, zijn de belangrijkste vragen voor u op een rijtje gezet.

Wat is EVC?
•  Erkenning van Verworven 

Competenties
•  Aantonen van opgedane kennis, 

vaardigheden en ervaring 
(vakbekwaamheid)

•  Formeel vastleggen in een 
portfolio, beoordelen en erkennen 
van vakbekwaamheid

•  Duur: ca. 3 maanden

Voor wie is EVC bedoeld?
• Voor monteurs zonder diploma’s of 

certificaten met alleen jarenlange 
werkervaring

• Voor monteurs met verlopen 
certificaten en werkervaring

• Voor monteurs met niet-erkende 
certificaten en werkervaring

• Voor monteurs in het bezit van 
steigerpasje A of B en werkervaring

Waarom zou je EVC doen?
•  Kwalificering van monteurs 

steigerbouw
•  Vaststellen eventueel ontbrekende 

vakbekwaamheid, met 
scholingsadvies

•  Bewustwording van actuele 
competenties: ervaringsprofiel

Wat levert EVC op?
•  Een door de branche erkend 

(ervarings)certificaat
•  Zo nodig aangevuld met gerichte 

technische training: een branche 
certificaat

•  Zo nodig aangevuld met scholing: 
een officieel MBO-diploma

Wat kost EVC?
•  Vallend onder BouwCAO: gratis
•  Niet onder BouwCAO: 1.650 Euro 

per persoon; 1.550 Euro per 
persoon bij 5 aanmeldingen

•  Belastingvoordeel (WVA) alleen 
nog in 2013: 327 Euro per persoon.  

www.opleidingsbedrijfvsb.nl
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Verenigingsnieuws

Nieuwe scholingsstructuur steigerbouw

De nieuwe scholingsstructuur, die in de Richtlijn Steigers 
wordt geborgd, is van toepassing voor iedereen die steigers 
monteert. De structuur is van kracht vanaf het moment 
waarop de update van de Richtlijn Steigers verschijnt 
en uiterlijk vanaf 1 januari 2017 voor iedereen. Na die 
datum moet iedereen die steigers monteert, beschikken 
over een door de overheid en branche erkend diploma 
op MBO-niveau dan wel een branchecertificaat onder 
persoonscertificering hebben.

Deze kwalificaties zijn te bereiken via het leer/werk-
traject van Opleidingsbedrijf VSB of via een combinatie 
van praktische en theoretische trainingen en cursussen. 
Daarnaast kan een zogenaamd EVC-traject worden 
doorlopen. Hierin worden competenties die een 

steigerbouwer in de praktijk heeft verworven, erkend. Voor 
de overgangsperiode van 2013 tot 1 januari 2017 wordt 
een versnelde EVC-procedure ontwikkeld. Hiermee kunnen 
bestaande monteurs meteen over de branche-erkende 
certificaten beschikken. 

Naast Opleidingsbedrijf VSB kan de vereiste opleiding 
worden gevolgd bij een opleider die aantoonbaar 
werkt conform hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers en 
(persoons)certificerende instanties die beschikken over 
erkenning van de Raad voor de Accreditatie.

www.vsb-online.nl
www.opleidingsbedrijfvsb.nl

De update van de Richtlijn Steigers per 1 oktober a.s. heeft belangrijke gevolgen voor de scholingsstructuur voor de 
steigerbouw. De nieuwe structuur wordt gezien als impuls voor het aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van 
steigermonteurs. De bestaande kwalificaties Steigerbouwer A en Steigerbouwer B worden geüpgraded tot Monteur en 
1e Monteur. De nieuwe scholingsstructuur geeft opdrachtgevers en overheden meer duidelijkheid bij de vraag wie 
wel of niet beschikt over het nodige specialisme voor steigermontage. De steigermontagebedrijven zelf krijgen met 
de nieuwe structuur een instrument in de vorm van een routekaart voor het maken van een keuze voor de meeste 
geschikte opleiding en diplomering of certificering. De routekaart is vanaf dit voorjaar beschikbaar.
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Verenigingsnieuws

Op 25 april werd er op verzoek van leden van de VSB een informatieve middag gehouden, met betrekking tot de 
betalingsmoraal anno 2013. Een tweetal sprekers ging in op alternatieve vormen van incasso in andere sectoren 
en de veranderende wet- en regelgeving op dit punt. De discussie met de leden werd geleid namens het Algemeen 
Bestuur door de heer René van Zutven.

De heer Robert der Kinderen ging namens Accept Email in op het digitaal factureren, zoals dat hoofdzakelijk in de 
particuliere markt het geval is. Ook ging hij in op het fenomeen SEPA. De bedoeling van deze bijdrage was om als VSB 
leden, actief in een professionele markt, wellicht ideeën op te doen uit de moderne digitale incasseringssystemen van 
de particuliere sector.  Informatief was de bijdrage namens FME Juristen, door de heer Lindsay Hopmans, die uitgebreid 
stilstond bij de recente wijzigingen van de wettelijke betalingstermijn, mogelijkheden tot incasso en de rol daarbij 
van de leveringsvoorwaarden VSB. Op 16 maart 2013 is de wet ter implementatie van Richtlijn 2011/7/EU betreffende 
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties in werking treden. Het doel van de Richtlijn c.q. wet is 
betalingsachterstanden bij handelstransacties tegen te gaan. 

Maximum betalingstermijn voor handelstransacties tussen 
ondernemingen

Indien in de overeenkomst geen betalingstermijn 
opgenomen is geldt een betalingstermijn van 30 dagen (dat 
is geen wetswijziging maar geldend recht). De contractuele 
betalingstermijn wordt echter beperkt. Partijen kunnen 
een betalingstermijn overeenkomen van ten hoogste 60 
dagen. Partijen kunnen in hun overeenkomst uitdrukkelijk 
een langere betalingstermijn opnemen, dat wil zeggen in 
onderling overleg een langere termijn vaststellen en deze 
expliciet in de overeenkomst opnemen indien deze termijn 
niet kennelijk onbillijk is ten opzichte van de schuldeiser. 

Bij de beoordeling of er sprake is van een kennelijke 
onbillijkheid dienen alle omstandigheden van het geval in 
aanmerking genomen te worden waaronder:
• de vraag of de schuldenaar objectieve redenen heeft 

om af te wijken van de 60 dagen termijn; 
• de aard van de prestatie; 
• elke aanmerkelijke afwijking van goede 

handelspraktijken. 
 
Maximum betalingstermijn voor handelstransacties tussen 
ondernemingen en overheidsinstanties

De maximale betalingstermijn is 30 dagen. 
Overheidsinstanties kunnen slechts in een uitzonderlijk 
geval uitdrukkelijk een langere betalingstermijn 
overeenkomen. Voorwaarde hiervoor is dat de bijzondere 
aard of eigenschappen van de overeenkomst een dergelijke 
langere betalingstermijn objectief rechtvaardigen. 
Met de woorden bijzondere aard of eigenschappen van 
de overeenkomst wordt verduidelijkt dat een langere 
termijn in ieder geval niet bedongen kan worden voor 
overeenkomsten die de overheidsinstantie dagelijks of 
regelmatig sluit. Het zal een handelstransactie dienen 
te betreffen die de overheidsinstantie zelden aangaat, 
bijvoorbeeld de aanschaf van een bedrijfspand. Deze 
strikte regeling maakt het voor overheidsinstanties 
nauwelijks mogelijk om van de betalingstermijn van 30 
dagen af te wijken. De langere termijn mag niet meer dan 
60 dagen bedragen.

Gevolgen voor reeds bestaande overeenkomsten?

De nieuwe wetgeving heeft geen gevolgen voor reeds 
bestaande overeenkomsten dat wil zeggen overeenkomsten 
die vóór het tijdstip van het in werking treden van de 
wet zijn gesloten. Dus op overeenkomsten die vanaf 16 
maart 2013 zijn gesloten is de nieuwe wetgeving wel van 
toepassing.

Zwarte lijst
In de VSB-algemene voorwaarden staat: 30 dagen na 
factuurdatum. Welke mogelijkheden heeft de VSB ter 
verbetering van de betalingsmoraal? Uit de discussie komt 
de suggestie:
• zwarte lijst debiteuren is  volgens ACM (voorheen NMa) 

toelaatbaar
• verschuldigdheid en opeisbaarheid moeten absoluut 

buiten twijfel staan, anders claims! Betrouwbare 
zwarte lijst.

• uitkijken met de commerciële gevoeligheid
• afspraak of afstemming over boycot zwarte lijst en 

specifieke debiteuren niet toelaatbaar
• individueel bedrijf vrij in eigen beleid, dus boycot geen 

probleem, maar geen afstemming met concurrenten of 
binnen VSB

Co-Pay
Ook werd er tijdens de discussie melding gemaakt van 
een initiatief van de Aannemersfederatie Nederland: Co-
Pay. Dit betreft een bouwdepot, waaruit alle bedrijven 
in de bouwketen betaald krijgen. Dit depot moet een 
eind maken aan het probleem dat onderaannemers en 
leveranciers geld verliezen als hun opdrachtgever failliet 
gaat.  Inmiddels wordt er door de VSB in samenwerking 
met onder meer Cash Control (zie meer hierover elders in 
deze Hoog en Breed) gekeken naar de mogelijkheid om een 
zwarte lijst te laten opzetten en beheren.

Informatiemiddag betalingsmoraal 
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VSB, Arbouw en het Platform Preventie Valgevaar van het HBA 
organiseren op woensdag 16 oktober a.s. het symposium  “Veilig 
werken op hoogte”. Het evenement valt samen met de S.G.A. Vakdagen 
in Evenementenhal Gorinchem en staat open voor bedrijven die 
actief zijn in de bouw-, afbouw-, schilder- en gevelonderhoudsector. 
Ook medewerkers van bedrijven, die voor hun dagelijkse werk zijn 
aangewezen op een werkplek op hoogte zijn van harte welkom. 

Tijdens het symposium “Veilig werken op hoogte” staan de nieuwe 
opbouwmethode voor rolsteigers, de controles van Inspectie SZW, het 
A-blad Ladders en Trappen en hangbruginstallaties centraal. Aan de 
kennis-bijeenkomst kan kosteloos worden deelgenomen door bedrijven 
en werknemers die dagelijks op hoogte werken. Het symposium wordt 
afgesloten met een netwerklunch die de deelnemers in staat stelt om 
onderling informatie uit te wisselen. Vervolgens kan direct de beursvloer 
worden betreden. Het  symposiumprogramma is te vinden op de website 
www.vsb-online.nl. Geïnteresseerden kunnen zich hier ook direct 
aanmelden voor het evenement. 

Symposium “Veilig werken op 
hoogte” tijdens S.G.A. Vakdagen

Tijdens de Betonvakdagen presenteren VSB en Arbouw samen met VOBN op woensdag 16  oktober 2013 het 
lezingenprogramma “Betonbouw - veilig en efficiënt”. Plaats van handeling is de Evenementenhal in Gorinchem. Het 
programma, dat om 10.30 uur start, richt zich op aannemers, uitvoerende medewerkers en KAM-coördinatoren. Zij 
kunnen zich in enkele uren laten bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen. Centraal thema daarbij is het veilig en 
efficiënt werken in de betonbouw.

Lezingen Betonvakdagen 2013: ‘Betonbouw - veilig en 
efficiënt’ 

De aftrap van het lezingenprogramma wordt gegeven door 
Arbouw. Met de deelnemers zal een aantal ongevallen 
worden geanalyseerd aan de hand van een speciaal 
ontwikkeld instrument: Storybuilder. Met Storybuilder zijn 
de door Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen 
voor de sector ‘bouw algemeen’ uit de periode 1998 
- 2009 geanalyseerd.  Deze analyse betreft alleen de 
ernstige ongevallen; in totaal 4.777 in 12 jaar, met 4.919 
slachtoffers. In 218 gevallen kende het ongeval een 
dodelijke afloop. Vallen van hoogte en geraakt worden 
door vallende voorwerpen, komen het meeste voor. Met 
Storybuilder kunnen bedrijven van ongevallen leren en 
processen veiliger te maken.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan speciaal voor 
de in betonbouw ontwikkelde veiligheidsconcepten, 
zoals de Ferry Slim campagne. Daarbij wordt onder meer 
ingegaan op het veiliger werken in combinatie met in het 
werk gestorte betontoepassingen. Veiligheid is één van 
de centrale thema’s van het keurmerk Beton Bewust dat 
VOBN ontwikkelde om aantoonbaar te maken op welke 
wijze betonmortelleveranciers invulling geven aan het 
onderwerp. Wat dit Beton Bewust keurmerk betekent voor 

de veiligheid in de praktijk, zal worden toegelicht aan de 
hand van een recentelijk gerealiseerd project.

Tot slot komt ook de in ontwikkeling zijnde Richtlijn 
Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies tijdens 
het lezingenprogramma aan de orde. Aan de hand van de 
eveneens door de VSB en Komat (Bouwend Nederland) 
ontwikkelde Richtlijn Steigers wordt ingegaan op de 
betekenis van deze richtlijnen voor de bedrijven die 
dagelijks te maken hebben met eenvoudige én complexere 
constructies. Ook de impact voor de opdrachtgever, de 
uitvoering en de montage komen in beeld.

Aansluitend worden de  deelnemers uitgenodigd voor 
een bezoek aan de beursvloer en in het bijzonder voor 
het Platform Veilig Werken van Arbouw, HBA en VSB. Hier 
treft de bezoeker ook het VSB Collectief waar nadere 
uitleg wordt gegeven over producten en diensten van de 
betonsector. 

Het lezingenprogramma kan gratis worden bijgewoond. 
Aanmelden is echter wel noodzakelijk. Dit kan via 
info@vsb-online.nl of via de website www.vsb-online.nl. 
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Met de doorontwikkeling van de Waarborgregeling speelt de Vereniging van 
Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) in op de veranderende 
markt- en opleidingsomstandigheden. De regeling, die ruim  10 jaar geleden 
werd geïntroduceerd als een ‘levend’ document wordt nu opnieuw op 
verschillende onderdelen aangescherpt.

“De belangrijkste redenen voor de aanpassingen zijn de aanwezigheid van 
multidisciplinaire bedrijven, veranderende eisen ten aanzien van opleidingen 
en vergroting van het draagvlak door het toelaten van onderaannemers”, 
aldus Hans Huysen, beheerder van de VSB Waarborgregeling en lid van de 
Commissie Waarborgregeling van de VSB. Het doel van de Waarborgregeling 
is het aantoonbaar maken dat een lid van de VSB veilig werkt, kwaliteit 
levert, integer en betrouwbaar is en zich opstelt als een waardig en 
gewaardeerd collega in de markt. Een waarborg dus voor kwaliteit, 
veiligheid en deskundigheid; onderwerpen waarin de VSB en haar leden 
investeren en zich onderscheiden van de niet-aangesloten bedrijven. 
Hans Huysen: “Hiertoe worden potentiële leden en leden vervolgens 
elke drie jaar op een groot aantal punten getoetst. Daarbij wordt 
onder meer gekeken naar de scholingsgraad van het personeel, 
de specialistische kennis, toepassing van (minimaal) de wet- en 
regelgeving en het voldoen aan de relevante richtlijnen. Klanten, 
opdrachtgevers en overheden die met bedrijven werken die aan deze 
toets voldoen, kunnen er dan ook ‘gerechtvaardigd op vertrouwen’ 
dat het bedrijf goed en veilig werkt en kundig, waardig en integer is”.

Met het toenemend aantal leden en veranderende wet- en regelgeving werd het noodzakelijk om 
de toetsingscriteria van de Waarborgregeling aan te passen aan de actualiteit. De wijzigingen van de regelingen 
hebben voornamelijk betrekking op multidisciplinaire bedrijven, de opleidingsvereisten en onderaannemers.

Meerdere disciplines
Hans Huysen licht toe: “De VSB heeft de afgelopen jaren groei gekend. Sommige daarvan zijn actief op één terrein; 
andere op meerdere. In veel gevallen zijn de bedrijven voor één onderdeel getoetst, bijvoorbeeld voor het leveren van 
steigers, en voldoen ze aan de Waarborgregeling. De regeling straalt echter uit over het hele bedrijf. Zijn ze daarnaast 

ook actief met het leveren van betonbekistingen of ondersteuningsconstructies, 
dan geldt daarom binnen de nieuwe regeling dat alle relevante disciplines van het 
bedrijf moeten voldoen aan de Waarborgregeling. Hiermee wordt voorkomen dat 
een bedrijf voor één discipline een Waarborgcertificaat ontvangt en hiervan ook 
gebruik maakt voor andere disciplines.”

Opleiding
Een tweede wijziging betreft de opleidingsvereisten. “Deze ontwikkeling wordt met 
name ingegeven door de update van de Richtlijn Steigers per 1 oktober”, aldus Hans 
Huysen. “Hierin is een nieuwe opleidingsstructuur voor de steigerbouw opgenomen. 
Deze structuur en de daarin vastgelegde opleidingsvereisten voor hulpmonteurs, 
monteurs, 1e monteurs en voormannen worden consequent overgenomen in de 
Waarborgregeling. Dat betekent dat per 1 januari 2017 alle bedrijven moeten 
voldoen aan de nieuwe opleidingsstructuur.”

Onderaannemers
Daarnaast gaat de aangepaste Waarborgregeling ook in op de opleidingseisen die 
aan onderaannemers en zzp’ers worden gesteld. Hans Huysen hierover: “Veel Hans Huysen

Veranderende markt- en opleidingseisen bepalend 

VSB  ontwikkelt Waarborgregeling verder door
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Richtlijn Steigers 
een ‘must’ voor iedereen die werkt met steigers

Verenigingsnieuws

steigerbouwbedrijven maken gebruik van onderaannemers. Als hoofdaannemer ben je verantwoordelijk voor degenen 
die voor jou aan de slag gaan. Daarom moeten ook onderaannemers over het juiste opleidingsniveau beschikken. Binnen 
de nieuwe regeling moeten de onderaannemers dan ook voldoen aan de opleidingsvereisten en de scholingsstructuur 
volgens de ge-update Richtlijn Steigers.” Een laatste aanpassing van de Waarborgregeling betreft het logogebruik. Om te 
voorkomen dat het VSB-logo op zodanige wijze wordt gebruikt of geplaatst dat de schijn of suggestie wordt gewekt dat 
afzonderlijke producten of diensten door de VSB zouden zijn gekeurd, gecertificeerd, genormeerd e.d., stelt de nieuwe 
Waarborgregeling ook hieraan eisen. Het logo mag binnen de nieuwe regeling alleen nog maar op briefpapier, offertes, 
opdrachtbevestigingen en facturen alsook op het algemene deel van ledenwebsites worden gebruikt. 

www.vsb-online.nl


Aantal exemplaren

Naam

Bedrijf

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Lid VSB/Komat Ja / Nee

AANTAL LEDEN/ 

DONATEURS*

NIET-LEDEN*

1 € 65,- € 75,-

100 € 60,- € 65,-

250 € 56,- € 60,-

500 € 53,- € 56,-

1000 € 50,- € 53,-

* 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……”.
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Forumdiscussie

Wie nieuwbouw zegt, kan niet om betonbouw heen; een bouwmethode die snelheid en efficiency combineert met 
een hoge mate van duurzaamheid.  Betonbouw lijkt daarmee een gouden toekomst te hebben. Maar die uitspraak 
is maar ten dele waar. De bouw zit in het slop, de nieuwbouw staat op een laag niveau en er moet steeds meer 
gebeuren voor steeds minder geld. Reden om bekisters en ondersteuners eens samen te brengen en te horen 
welke ontwikkelingen we kunnen verwachten. Welke trends zijn er, wat is de invloed van richtlijnen, hoe wordt er 
samengewerkt -  deze en andere vragen kwamen tijdens de forumdiscussie over betonbouw aan de orde.

Markt in beweging
De nieuwbouw heeft de afgelopen jaren een forse dreun gehad. De bouwproductie daalt al geruime tijd en de 
verschuiving van nieuwbouw naar bestaande bouw is een logisch gevolg. Steeds vaker krijgen bestaande kantoorgebouwen 
daardoor een tweede leven als wooncomplex. Ook in de woningbouw is de trend naar verbouwen en renoveren duidelijk 
herkenbaar. Daarmee komt ook de vraag boven drijven of er voor betonbouw nog een toekomst is weggelegd. 

Hoe denken de deelnemers aan de forumdiscussie hierover? Peter Kraaijeveld van Doka Nederland: “Het draait natuurlijk 
niet alleen om bestaande bouw en renovatie. In de bouw zullen er constructief altijd situaties blijven bestaan die 
alleen met in het werk gestort beton gerealiseerd kunnen worden.” Jan Remmits van Safe vult aan: “Er zijn niet 
veel mogelijkheden voor betonbouw om van de verschuiving naar bestaande bouw en renovatie te profiteren. Maar 
waar transitie, renovatie en verbouw plaatsvinden, komt op den duur weer vervangende nieuwbouw in beeld. Oude, 
afgeschreven woonwijken moeten op een bepaald moment worden vervangen. Renovatie is per slot van rekening een 
voorloper van nieuwbouw.” 

Kansen en voordelen
Liggen daar de kansen voor betonbouw of zijn er ook andere terreinen waar kan worden geprofiteerd? Jan Remmits ziet 
kansen door de komst van nieuwe betonsoorten: “Ultrahogesterkte beton is daar een goed voorbeeld van. Het wordt nu 
weliswaar nog veel in prefab-constructies toegepast omdat de condities dan goed beheersbaar zijn, maar ik verwacht dat 
daar verandering in komt. Op dat moment kan het ultrahogesterkte beton ook buiten worden ingezet en kan optimaal 
worden geprofiteerd van de architectonische mogelijkheden en vrijheden. Daarmee ontstaan weer geheel nieuwe 
mogelijkheden voor betonbouw.” 

Architectonisch verandert er sowieso op dit moment veel. Jan Remmits: “Neem 
de paneelbekisting; die mag weer volop worden gebruikt. Architecten willen de 
constructie laten zien en daarvoor biedt de paneelbekisting volop mogelijkheden. 
Daarmee is gelijk een ander voordeel van beton genoemd: je kunt er uitstekend mee 
inspelen op ontwerptrends.” Speelt kleur daarbij nog een rol onder architecten? 
Peter Kraaijeveld: “Misschien is het onder architecten gewild, maar de praktijk is 
weerbarstig. Het is moeilijk om bij meerdere storts de kleur van het beton hetzelfde 
te houden. En als dat al lukt is ons klimaat een obstakel: het is moeilijk om beton op 
langere termijn  zijn kleur te laten behouden.”

Bouwen met beton biedt niet alleen vrijheden maar is ook duurzaam. Daarmee 
speelt betonbouw in op de grote belangstelling voor alles wat met duurzaamheid te 
maken heeft. Beton wordt lokaal geproduceerd, heeft een minimale afvalstroom tot 
gevolg en heeft van nature een aantal eigenschappen die het materiaal duurzaam 
maken. Zo heeft een betonnen casco een hogere thermische massa dan lichtere 
bouwmaterialen en is daardoor energiezuiniger. Ondanks de hogere energie-
inhoud kan een betonnen casco met een geactiveerde thermische massa voor een 
energiebesparing van meer dan 25% zorgen. Tal van ‘betonorganisaties’ spelen 
hierop in met nieuwe initiatieven die de duurzaamheid van beton over het voetlicht 
moeten brengen. Een voorbeeld daarvan is ‘Duurzaam bouwen met beton’ waarin 
BFBN, Cascade, Cement&BetonCentrum, VHB en VOBN nauw samenwerken. Als 

VSB-forumdiscussie 

Betonbouw: duurzaamheid, veiligheid en efficiency 
drijfveren voor branche

Kees de Bont: “Ook de aannemer stelt 
steeds hogere eisen aan veiligheid.”
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pijlers voor duurzaamheid noemen de initiatiefnemers  het goed toepassen van de 
beproefde en bewezen voordelen van beton, het goed nadenken over materiaal- of 
ontwerpkeuze en het intelligent ontwerpen.

Ontwikkelingen in bekisting en ondersteuning
Constructies met in het werk gestort beton zijn alleen mogelijk door gebruik te 
maken van bekistingen. Een product waarvan je niet direct grote ontwikkelingen 
verwacht. Of zijn die er toch? Peter Kraaijeveld: “Zeker wel, maar dan met name 
gerelateerd aan het gebruik van die bekisting. Veiligheid is daarbij een thema 
waar alle aandacht zich momenteel op concentreert. Hoe is de bekisting optimaal 
bereikbaar te maken, welke gewichten zijn voor individuele medewerkers te 
hanteren, welke ergonomische hulpmiddelen kunnen worden gebruikt om onnodige 
belastingen te vermijden? Dergelijke vragen worden momenteel veel gesteld en 
door leveranciers beantwoord.” Kees de Bont van NOE-Bekistingtechniek beaamt die 
trend: “Veiligheid is inderdaad een onderwerp waar je ook de aannemer steeds vaker 
over hoort.”  Peter Kraaijeveld vervolgt: “Vroeger was een bekisting een stuk metaal 
met wat plankjes. Dat kan tegenwoordig niet meer. Het is een product dat veiligheid, 
snelheid en efficiency op de bouwplaats mogelijk moet  maken. Daarnaast hebben de 
betonmortelsoorten zich natuurlijk ook ontwikkeld.” 

Een voorbeeld daarvan is het hogesterkte beton dat slanker bouwen mogelijk maakt 
maar tegelijkertijd zorgt voor hogere bekistingsdrukken. Of het kunststofvezelbeton waarvan de kunststofvezels bij brand 
opzwellen en de achterliggende constructie beschermen tegen de vuurbelasting. “De bekistingen volgen automatisch 
dergelijke ontwikkelingen. Dat betekent onder meer dat er tegenwoordig hogere bekistingsdrukken mogelijk zijn.” Jan 
Remmits: “Daarnaast zie je steeds meer hulpmiddelen hun intrede doen om de bouwplaats schoon en veilig te houden. Op 
dat vlak zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest.”

Net als de bekisting hebben ook de ontwikkelingen bij ondersteuningsconstructies 
niet stilgestaan. Welke vallen daarbij op? Peter Postma van Matemco: “Wij hebben 
de door- en doorgelamineerde ligger met een fors verbeterde sterkte een enorme 
vlucht zien nemen. Tegelijkertijd zien we dat de montagevloeren in hulpconstructies 
zich steeds verder ontwikkelen door de hogere veiligheidseisen die worden gesteld. 
De komst van richtlijnen is een krachtige stimulans voor dit soort vernieuwingen en 
verbeteringen.” 

Jan Remmits ziet daarnaast ook materiaalontwikkelingen: “Aluminium heeft voor 
ondersteuningsconstructies een tijd in de 
belangstelling gestaan. Dat is eigenlijk al 
weer ingehaald door de verbeteringen van 
het staal dat inmiddels dezelfde krachten kan 
opnemen. Staal is daarbij ook nog eens minder 
diefstalgevoelig.”  Ad van Meer van Layher vult 
aan: “Wij zijn volop bezig met hoge sterkte 
staal. Daarmee kunnen we niet alleen de 
concurrentie aan met lichtgewicht materialen 
maar daalt ook het gewicht wat aanwijsbare 
voordelen levert bij opbouw en transport.” Die 
trend is niet alleen bij steigermateriaal voor 
ondersteuningsconstructies zichtbaar. 

Naast veranderingen in materiaal zijn verbeteringen ook te realiseren door 
aanpassing van de vorm. Jan Remmits: “Wij hebben recent de vorm van ons stempel 
zodanig aangepast dat nu 12,5 ton kan worden gedragen met hetzelfde materiaal en 
dezelfde dikte. Dat bewijst maar weer eens dat kleine aanpassingen grote gevolgen 
kunnen hebben.” Peter Postma: “Momenteel zie je daarnaast dat wandliggers een 
grote vlucht nemen. De belastingen zijn daarbij enorm hoog en vergen dan ook veel 
teken- en rekenwerk.”

Peter Postma: “Goede beoordeling van 
tekeningen en berekeningen van groot 
belang.”

Peter Kraaijeveld: “Projecten niet op 
microniveau maar op macroniveau 

beoordelen.”

Jan Remmits: “Ultrahogesterkte beton 
biedt ongekende architectonische 

vrijheden en mogelijkheden.”
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Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies
Tijdens de discussie kwam al meerdere malen het belang van richtlijnen aan de 
orde. Technische deskundigen van de sectie Betonbekistingbedrijven van de VSB 
en de Kontaktgroep Materieel (KOMAT) van Bouwend Nederland zijn inmiddels 
actief met de Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Bij de 
totstandkoming van de richtlijn wordt met een schuin oog gekeken naar de Richtlijn 
Steigers, dat voor de steigerbranche een verdere professionalisering heeft betekend 
en een impuls heeft gegeven voor interessante innovaties op het gebied van veilig 
werken. Door verschillende ‘hoofdstukeigenaren’ wordt invulling gegeven aan alle 
aspecten die met betonbekistingen en ondersteuningsconstructies te maken hebben. 
De laatste stand van de techniek wordt daarbij steeds in beeld gebracht. 
Bij de totstandkoming van de richtlijn wordt nadrukkelijk samengewerkt met andere 
organisaties, zoals de Betonvereniging, de Cur, VOBN de Stubeco. Op deze manier 
wordt voorkomen dat het wiel op bepaalde onderdelen opnieuw moet worden 
uitgevonden. 

Over de richtlijn vertelt Jan Remmits: “De richtlijn moet uniformiteit brengen op 
het gebied van veiligheid. Veel kennis daarvoor is inmiddels wel beschikbaar maar 
moet worden aangepast, geactualiseerd of herzien.” Peter Kraaijeveld vult aan: 
“Veiligheid is een centraal thema binnen de richtlijn. De richtlijn zal onder meer 
ingaan op opleidingen, de verschillende soorten bekistingen en ondersteunings-
constructies, werkplannen, tekenen en berekenen, verantwoordelijkheden, etc.” 

“De richtlijn moet ‘marktbreed’ duidelijkheid brengen”, verklaart Ad van Meer. “Met name voor bedrijven die tot nu toe 
nergens aan voldeden, zal de richtlijn grote gevolgen hebben. Inspectie SZW zal de richtlijn gaan gebruiken voor haar 
controleacties. Dat betekent dat je niet meer onder prijzen kan duiken door slechte kwaliteit te leveren.” Bovendien 
zal de richtlijn dé beoordelingsmaatstaf vormen. Peter Postma: “De producten die op de bouwplaats worden toegepast, 
zijn tegenwoordig intrinsiek veilig. Maar je moet de bijbehorende tekening voor een bouwwerk wel kunnen lezen én 
begrijpen. Wie de tekening of berekening verkeerd beoordeeld, kan zelfs met het 
beste kwaliteitsproduct nog brokken veroorzaken. Het bijbrengen van die kennis is 
onlosmakelijk ook met de richtlijn verbonden.”

Opleidingen
Kennis en vaardigheden zijn uiteraard niet alleen afhankelijk van een richtlijn. 
Opleiding en training zijn eerste voorwaarden, alhoewel beide onderwerpen wel 
direct met elkaar te maken hebben. Ad van Meer: “Ook bij de Richtlijn Steigers 
hebben we dat gezien. Met de komst van de richtlijn zijn grote stappen gezet in 
de opleiding van medewerkers. Dat kunnen we ook weer verwachten wanneer de 
Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies het licht ziet.” Dat die 
opleiding en training geen overbodige luxe zijn, bewijst de dagelijkse praktijk. Jan 
Remmits: “De gemiddelde timmerman denkt al snel dat hij ondersteuningen en 
bekistingen er even bij kan doen. Maar er is meer nodig dan wat handvaardigheid. 
Middels opleidingen proberen we te bereiken dat mensen die met bekistingen en 
ondersteuningen werken, zich bewust zijn van de manier waarop veiligheid kan 
worden gewaarborgd. Dat is niet iets wat je er zomaar even bij doet.” Kees de Bont: 
“Een goed voorbeeld daarvan is de cursus Ondersteuningsbouwer die door de VSB 
is ontwikkeld en wordt verzorgd. Deze meerdaagse cursus maakt duidelijk dat het 
bouwen van een ondersteuning een aparte discipline is.” En ook de individuele leden 
van de VSB geven daarin het goede voorbeeld, vindt Peter Postma. “De cursussen 
die de leden organiseren zijn een goed bewijs van onze betrokkenheid bij veiligheid. 
Bovendien beschikt de vereniging met het Opleidingsbedrijf VSB over een geheel 
eigen onderwijsmogelijkheid.”

Ketenintegratie
Training en onderwijs dragen niet alleen bij aan een hogere veiligheid maar zorgen er ook voor dat het eindresultaat 
kan verbeteren. Naast goed opgeleide medewerkers draagt ook samenwerking in de keten bij aan beter resultaat. 
Opdrachtgever en opdrachtnemers die samen de handen ineen slaan om het beste uit een project te halen. Hoe loopt die 

Eric de Jong: “Steeds meer aandacht 
voor sneller en veiliger werken.”

Ad van Meer: “Komst van Richtlijn 
Betonbekistingen en ondersteuningscon

structies zal grote gevolgen hebben voor 
kwaliteit.”
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Coston Steigers is tijdens de meest recente Algemene Ledenvergadering toegetreden tot de Vereniging 
van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven VSB. Het bedrijf levert advies, ontwerp, montage en 
demontage van universele en traditionele steigerconstructies. Toon Schaddelee, directeur van Coston Steigers, 
ontving tijdens de vergadering het ledenbord van de vereniging uit handen van VSB-voorzitter Frank Klessens.

Met de toetreding van Coston Steigers bedraagt het totaal aan 
leden en donateurs nu meer dan 75 met een geschatte jaaromzet 
van 800 miljoen euro. Het bijzondere van de VSB is dat de 
achterban breed georiënteerd is, maar zich concentreert op één 
gemeenschappelijk kenmerk: het werken op hoogte. 

Verdeeld in drie secties van montagebedrijven, fabrikanten, 
leveranciers en verhuurbedrijven, wordt het complete scala van 
arbeidsmiddelen en producten vertegenwoordigd. Van stalen 
steigers, rolsteigers, ladders, trappen, hefsteigers, bouwliften, 
hoogwerkers, hangbruginstallaties, betonbekistingen, ondersteuni
ngsconstructies en gevelonderhoudsinstallaties. 

Voorwaarde voor het VSB lidmaatschap is dat de bedrijven 
voldoen aan de Waarborgregeling, waarin eisen worden 
gesteld aan de kwaliteit en veiligheid van de montage- en 
bedrijfsprocessen. Ook Coston heeft aangetoond aan deze eisen 
te voldoen. Tegen de achtergrond van de waarborgregeling richt 
de VSB zich op belangenbehartiging en kennisoverdracht, waarbij 
de leden zelf actief deelnemen aan de activiteiten en het beleid 
van de vereniging bepalen.

www.vsb-online.nl
www.costonsteigers.com

Coston Steigers treedt toe tot VSB

Toon Schaddelee van Coston Steigers ontvangt 
uit handen van VSB-voorzitter Frank Klessens het 
lidmaatschapsbord.

samenwerking? Jan Remmits: “Ketensamenwerking is nuttig en raadzaam. 
Maar het aantal keer dat wij worden uitgenodigd om al in een zeer vroeg 
stadium met de opdrachtgever aan tafel te zitten om samen het project in 
te vullen, is zeer beperkt.” Peter Kraaijeveld vult aan: “Ketenintegratie of 
-samenwerking is momenteel ook niet ‘hot’.  Veel opdrachtgevers kiezen 
liever voor een openbare inschrijving om er vervolgens de goedkoopste 
aanbieder uit te pikken. Dat is zonde maar helaas wel de praktijk. 
Tegelijkertijd ontbreekt het veel aannemers aan de noodzakelijke kennis. 
Na een goedkope inschrijving blijkt de  knowhow toch nodig te zijn. En dus 
moet de leverancier met mogelijkheden komen om het slimmer of beter 
te doen. Daar zijn weer kosten mee gemoeid. Je zou kunnen zeggen dat 
projecten vaak op microniveau worden beoordeeld terwijl besparingen juist 
mogelijk zijn door projecten ook eens op macroniveau te beoordelen.”  
Peter Postma: “Je moet er aan blijven werken. Door de leverancier van 
bekisting of ondersteuningsconstructie eerder uit te nodigen, zijn kosten 
te besparen. Wij zien het ook als onze rol en taak om de hoofdaannemer te 
helpen bij het realiseren van kostenbesparingen.”

Deelnemers aan de VSB-
Forumdiscussie over betonbouw 
waren Kees de Bont van NOE-
Bekistingtechniek (Arkel), Peter 
Kraaijeveld van Doka Nederland 
(Oss), Peter Postma van Matemco 
Hulpconstructies (Ede), Jan 
Remmits van Safe (Beek en Donk) 
en Eric de Jong en Ad van Meer van 
Layher (Raamsdonksveer).
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De sectie hoogwerkbedrijven van de VSB heeft geconstateerd dat de inspectie van klimmaterieel, zoals ladders, 
trappen en rolsteigers, te lichtzinnig wordt opgevat. Niet alleen laat de kwaliteit van de feitelijke inspectie te 
wensen over, ook het aantal vakbekwame en goed getrainde inspecteurs neemt af en wordt er te vaak gebruik 
gemaakt van ‘goedkope alternatieven’ met toenemend valgevaar tot gevolg.

De jaarlijkse inspectie van klimmaterieel  is sinds 24 september 1998 verplicht. Deze inspectie moet volgens de Arbowet 
door een deskundige worden uitgevoerd. Aanvullend aan wettelijke eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden 
werken steeds meer eindgebruikers van klimmaterieel volgens een kwaliteits- en/of veiligheidszorgsysteem zoals ISO en 
VCA. Bij dergelijke systemen komt het inspecteren van klimmaterieel eveneens ter sprake.

Om als inspecteur te voldoen aan de in de Arbowetgeving 
gestelde eisen van deskundigheid is er door de VSB (Vereniging 
van steiger- en hoogwerk- en betonbekistingbedrijven) een 
tweedaagse cursus Inspectie van Draagbaar Klimmaterieel 
ontwikkeld. De cursus wordt door een erkende cursusinstantie 
gegeven en geldt als enige geaccrediteerde training op dit 
gebied. De cursus wordt afgesloten met een examen en een 
vakbekwaamheidscertificaat als bewijs dat de deelnemer 
geleerd heeft om klimmaterieel te inspecteren. 

Inspecteurs die de cursus met goed gevolg doorlopen, zijn dan 
ook in het bezit van het  vakbekwaamheidscertificaat conform 
de ISO 17024.  Hiermee kunnen werkgevers aantonen dat 
hun werknemers beschikken over de juiste beroepspecifieke 
deskundigheid en geregistreerd staan in de internationale 
databank www.certcheck.nl. Werkgevers zijn wettelijke verplicht ervoor zorg te dragen dat hun werknemers beschikken 
over de juiste beroepspecifieke opleiding en deskundigheid. Het bewijs hiervoor is met  het persoonscertificaat 
Inspectie van Draagbaar Klimmaterieel gegarandeerd, omdat de examens worden afgenomen door een onafhankelijk 
examenbureau, dat onder toezicht staat van een Certificatie Instelling  Det Norske Veritas Certification die weer onder 
toezicht staan van de Raad voor Accreditatie.

Naast deze door de VSB ontwikkelde tweedaagse cursus, worden 
er door derden nu ook verkorte trainingen inspectie klimmaterieel 
aangeboden. Hierbij wordt echter het noodzakelijke niveau van 
veiligheid uit het oog verloren. Deze trainingen nemen een halve 
dag in beslag; de deelnemer ontvangt na afloop een bewijs van 
deelname. Het spreekt voor zich dat dit bewijs in geen verhouding 
staat tot het vakbekwaamheidscertificaat volgens de  ISO 17024. 

De VSB is dan ook bezorgd dat deze korte trainingen ten onrechte 
de indruk wekken dat de betreffende inspecteur automatisch 
vakbekwaam is. De deskundigheid na een halve dag training kan 
immers niet worden vergeleken met de deskundigheid van een 
inspecteur die een tweedaagse opleiding heeft genoten. Goed 
onderhoud vergt een goede opleiding én de juiste deskundigheid. 
Om mogelijke ongevallen te voorkomen, adviseert de vereniging 
dan ook gebruik te maken van de officiële cursus en van inspecteurs 
die beschikken over een persoonscertificaat en de benodigde 
deskundigheid.  Het is daarbij van belang om te beseffen dat goed 
onderhouden arbeidsmiddelen niet alleen meer veiligheid garanderen 
maar ook langer meegaan.

www.vsb-online.nl

VSB vraagt aandacht voor kwaliteit inspectie 
klimmaterieel
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Tijdens de recente algemene ledenvergadering en naar aanleiding van de informatiemiddag Betalingsmoraal anno 
2013 is besloten om de bewaking van debiteuren beter onder controle te krijgen. Dit is  bijvoorbeeld mogelijk door 
ervaringen over het betalingsgedrag van debiteuren met elkaar te delen. Op die manier ontstaat er een database 
die een goed beeld geeft van de ‘kwaliteit’ van debiteuren. Maar hoe geef je dat vorm voor de VSB leden  die in 
de dagelijkse praktijk met elkaar concurreren? De oplossing kan worden gevonden in een onafhankelijk kanaal dat 
kennis van zaken combineert met verstand van de branche.

Branche-brede databank geeft inzicht in kwaliteit 
debiteuren 

Goede bekende
De deskundige partij waarmee de mogelijkheden worden 
onderzocht, is Cashcontrol waar John Nihot sinds enkele 
jaren werkt. John Nihot is in de branche geen onbekende. 
Als voormalig directeur van Kredietbewaking Bouw 
waren de contacten met de VSB al lange tijd aanwezig. 
Inmiddels is John werkzaam bij Cashcontrol. De contacten 
met de VSB bleven en werden verbreed naar andere 
brancheorganisaties. De opgebouwde expertise uit het 
verleden en de dienstverlening van Cashcontrol worden nu 
gebundeld en aangeboden. John Nihot: “Ik was al een groot 
aantal jaren actief in de branche en merkte iedere keer 
weer dat ‘kredietzuigers’ op één of andere manier iedere 
keer weer een voet tussen de deur bij bedrijven krijgen. 
Steeds vaker gaat het daarbij ook om afnemers van 
toeleveranciers, zoals  de leden van de VSB. Men bestelt 
of huurt bij lidbedrijf A en stapt vervolgens door naar 
lidbedrijf B en C en zo verder. Het zogenaamde shopgedrag 
dat iedereen inmiddels wel kent. Kredietlimieten lopen 
hierdoor snel vol en het betreffende bedrijf, de debiteur 
van het VSB-lid, kan de last niet meer dragen. Uiteindelijk 
gaat de debiteur failliet  en zit een hele groep leden met 
de financiële gevolgen daarvan.” Gezien de vaak lage 
winstmarges moet er heel wat omzet worden gemaakt om 
dat verlies vervolgens weer te compenseren..

Kracht van de combinatie
Bij Cashcontrol, dat naast incassodiensten en 
debiteurenbezoeken, onder meer ook kredietbewaking 
voor bedrijven verzorgt, zien ze het dagelijks gebeuren: 
bedrijven die failliet gaat. “Tegenwoordig lijkt er geen pijl 
meer te trekken op de financiële positie van bedrijven”, 
licht John Nihot toe. “En toch kunnen kleine wijzigingen 
al een teken aan de wand zijn. Maar daarvoor moet 
zo’n kleine wijziging wél worden opgemerkt. Dat wordt 
eenvoudiger wanneer je dat samen doet; wanneer je de 
krachten bundelt en samen optrekt om debiteuren goed 
in beeld te krijgen en te houden. Zo blijft er uiteindelijk 
ook voor ‘kredietzuigers’ geen plaats meer.” Daar komen 
brancheorganisaties zoals de VSB en Cashcontrol elkaar 
tegen. De één biedt de expertise, de ander de omvang om 
die expertise uit te bouwen en te versterken.  Onder het 
motto de kracht van de combinatie wordt nu onderzocht 
op welke wijze een branchebrede databank kan worden 
opgetuigd.  “Samen ben je nu eenmaal sterker”, aldus 
John Nihot. “Data leveren en data delen betekent een 
positieve stimulans voor de branche. Iedere keer dat 

leden debiteureninformatie toevoegen aan de databank 
verrijkt deze en versterkt het de leden bij de beoordeling 
of bepaalde debiteuren nog wel krediet moet worden 
gegeven. Wij  kunnen ze daar bij helpen. Allereerst met 
onze  databank waar betalingservaringen  automatisch door 
leden kunnen worden aangeleverd. Zonder rompslomp en 
extra inspanningen.” Deze informatie voegen wij toe aan 
onze kredietinformatie-database samen met onze incasso-
ervaringen. Hierdoor ontstaat een waardevolle databank 
die zeer branchegericht voor de VSB kan worden ingezet.

Maatschappelijk verantwoord incasseren
“Tegelijkertijd bestaat ook de mogelijkheid om low-
cost ‘debiteurenbezoeken’ uit te voeren. Dat doen we 
niet alleen om gelden te incasseren, maar ook om ons 
een beeld te vormen van de betreffende debiteur.” Een 
kleine verandering kan grote financiële gevolgen hebben. 
John vervolgt: “Door met je eigen ogen de debiteur te 
volgen, ontstaat een beter beeld van de debiteur. Een 
beeld dat vervolgens ook als informatie aan de databank 
kan worden toegevoegd. Tegelijkertijd zit er ook een 
maatschappelijk aspect aan deze manier van incasseren: 
je kunt het betreffende bedrijf tijdens zo’n bezoek ook 
weer op weg helpen. Daar profiteert dat bedrijf én de 
achterban van de VSB van.  Immers is het gezegde bekend, 
dat het krijgen van het gelijk, het verliezen van de koop 
kan zijn. Toeleveranciers willen nog jaren kunnen blijven 
samenwerken met hun opdrachtgevers. Zo’n relatie mag 
niet worden verstoord. Diplomatie bij het incasseren is 
daarom een vereiste.”

www.cashcontrol.nl / www.vsb-online.nl
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ProduSafe is een unieke samenwerking met Altrex aangegaan voor het ontwikkelen van een installatie om hygiëne 
verbeteringen in silo’s en tanks veilig, maar veel sneller uit te kunnen voeren. ProduSafe en Altrex hebben een nieuwe 
Inspectiebrug ontwikkeld voor tanks, silo’s en sproeidrogers met een diameter tot 12 meter. 

Deze nieuwe Inspectiebrug is compleet gecoat met ProduSafe-QX van ProduSafe, wat besmetting met micro-organismen 
tot het verleden laat behoren. De Inspectiebrug is al bij een aantal internationaal opererende voedingsmiddelenproducen
ten toegepast. Het snel op een veilige manier de werkzaamheden in de silo’s kunnen uitvoeren is voor deze bedrijven een 
grote meerwaarde.

www.altrex.com

Nieuwe Inspectiebrug ProduSafe en Altrex voor tanks, 
silo’s en sproeidrogers met een diameter tot 12 meter 

Tijdens de Bouwbeurs in februari 
heeft Altrex een nieuwe veiligere 
opbouwmethode voor rolsteigers 
geïntroduceerd met de Safe-
Quick® GuardRail. Deze Altrex 
innovatie is in de markt een groot 
succes. De steigers zijn aanzienlijk 
sneller en veiliger op te bouwen 
met weinig onderdelen. Daarnaast 
is het vooral voor schilders een 
groot voordeel om ook gevelvrij 
met het systeem te kunnen 
werken. Zoals duidelijk op de 
rechterfoto is te zien zijn er bij 
de gevelvrij-configuratie geen 
belemmerende schoren aan de 
gevelzijde.  

www.altrex.com

Altrex Safe-Quick® GuardRail Rolsteigers: veilig en 
sneller opbouwen groot succes!



15

15

Nieuws

Het recent uitgevoerde renovatieproject in de wijk Batau in 
Nieuwegein is een mooi voorbeeld van de totaaloplossingen 
die Skyworks haar klanten biedt. De grote verscheidenheid 
in woningen en gevels in combinatie met de diverse 
onderhoudswerkzaamheden, vroeg om een brede inzet van 
diverse steigers, hoogwerkers en klimmaterialen. 

In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor een mix van 
gevelsteigers, daksteigers en rolsteigers. Deze combinatie 
van aluminium en stalen steigers zorgde er voor dat alle 
delen van de gevel goed bereikbaar waren voor zowel het 
lichte als zwaardere onderhoudswerk. Daarnaast is voor de 
behandeling van de kleinere geveldelen aan de straatzijde 
gebruik gemaakt van een hoogwerker en voor de lagere 
delen werd een vouwsteiger of trap toegepast. 
Door deze mix werd een optimale bereikbaarheid 
gerealiseerd met een minimale inzet van materiaal en 
montagetijd.

www.skyworks.nl

Skyworks combineert staal en aluminium in 
totaaloplossing

Het speciale projecten team van Yelloo heeft in opdracht van 
gevelbouwer Rollecate uit Staphorst de buitengevels van de 
Vivaldi toren in Amsterdam bereikbaar gemaakt. 

De Vivaldi toren is een ontwerp van Foster & Partners en 
dient als kantoorgebouw van  Ernst & Young. Het gebouw is 
gelegen aan de Zuidas in Amsterdam, is 84 meter (totaal 104 
meter) hoog, heeft 24 verdiepingen, bestaat uit één centrale 
kern met daaromheen twee bouwdelen en twee ondergrondse 
parkeerlagen. 

De gevel aan de noordzijde van het gebouw is volledig 
bekleed met glas, aan de andere kanten is het gebruik 
gelimiteerd tot dertig procent. Vanwege een fabricagefout 
in het glas, is Rollecate in maart van start gegaan met 
het vervangen van de glazen bekleding. In totaal heeft 
Yelloo vijf modulaire hangbruginstallaties in combinatie 
met trappentorens en allround steigers voor volledige 
bereikbaarheid en/of ter ondersteuning ingezet. Op het 
balkon staat tevens een allround steiger die met ballast is 
verzwaard.  

www.yelloo.nl

Yelloo maakt Vivaldi toren bereikbaar
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Steigerbouw wordt veelal beschouwd als een noodzakelijk kwaad, nodig om tijdelijk werkzaamheden te kunnen 
doen op hoogte. Het ondankbare daarbij is, dat wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd, de tijdelijke 
constructie verdwijnt en het lijkt alsof ie er nooit heeft gestaan. Er is als het ware geen blijvende tastbare 
herinnering, waardoor de waardering voor de steigerbouw ook daarna bewaard blijft. Dit is anders in het geval van 
staalconstructies, betonbouw of afbouw: dat is zichtbaar en de functionaliteit is blijft duidelijk.

Op hoog niveau in alle opzichten

Hoezo steigerbouw een specialisme?

De kennis en vakbekwaamheid van de steigerbouw komt uiteraard aan de orde in de bouw en industrie. De imposante 
tijdelijke constructies die nodig zijn om een statig gebouw van de grond te krijgen, de grote hoeveelheid chemische 
installaties en opslagtanks met de meest vreemde vormen: voor de kenner een staaltje techniek van de hoogste orde. 

De offshore is misschien het meest tot de verbeelding sprekend: grote complexe constructies, waar steigerbouw niet 
alleen staand wordt toegepast, maar soms ook hangend. Ook in die gevallen is de Richtlijn Steigers van toepassing. Ook 
in die gevallen is vakbekwaam personeel noodzakelijk. Ook in die gevallen wordt het steigerbedrijf beschouwd als een 
specialist.

Een middag op pad met Steigerbouw Van der Panne, laat zien dat alledrie aspecten van toepassing zijn: Richtlijn Steigers, 
deskundig personeel en specialistische bedrijfsvoering. Exponent van de steigerbouw in deze context is Kenan Ozbecer, 
uitvoerder van Steigerbouw Van der Panne en schakel tussen de opdrachtgever en het steigerbedrijf. In dit geval: de 
schakel tussen Huisman Equipment en Van der Panne. Kenan voert ons langs de waterkant waar het indrukwekkende schip 
Aegir van Heerema afgemeerd ligt, een zogenoemd “deepwater construction vessel (DCV)” en vervolgens door de enorme 
constructiehallen, waar torenhoge kranen en boortorens worden vervaardigd om in een latere fase aan boord van schepen 
te worden gebracht. 

Steigerwerkzaamheden zijn bij Huisman volcontinu, waarbij op elk moment van de dag constructies worden gemonteerd 
en gedemonteerd, zowel binnen als buiten de hallen. Geen object is hetzelfde, waarbij dan ook bijna nergens 
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Steigermontage specialistenwerk
Omdat Steigerbouw Van der Panne als geen ander zich bewust 
is van het specialistische karakter van steigermontage, is het 
bedrijf partner van het eerste uur van het Opleidingsbedrijf 
VSB. Een aanmerkelijk aantal steigermonteurs volgen de 
MBO-opleiding voor Monteur en 1e Monteur, anderen zijn al 
in het bezit van de erkende diploma’s. Het overige personeel 
is voorzien van de nu nog geldende Steigerpasjes A en B.

Steigerbouw Van der Panne vervult ook een voortrekkersrol 
voor de Nieuwe Scholingsstructuur, voortvloeisel van de 
Richtlijn Steigers en zal met het personeel ook als één van 
eerste voldoen aan de upgrading van het opleidingsniveau 
in de branche. Met een aantal prominente collega 
steigermontagebedrijven draagt Steigerbouw Van der Panne 
graag uit dat steigermontage specialistenwerk is. Hetgeen in 
de offshore door opdrachtgevers ook wordt onderkend. 

nieuws

standaardconfiguraties kunnen worden toegepast. Dan moet een steiger 
worden geplaatst om zware werkzaamheden te verrichten, zoals de 
montage van onderdelen of het stralen en conserveren. 

Vervolgens is een steiger elders nodig om inspecties uit te voeren of 
testprocedures te voeren. Dit vergt veel improvisatievermogen van 
Steigerbouw Van der Panne en een optimale communicatie met Huisman 
als opdrachtgever. Vandaar dat er een ervaren team permanent bij 
Huisman is gestationeerd, waarvoor Kenan de verantwoordelijkheid 
draagt. Op zijn kantoor ontbreekt de Richtlijn Steigers niet en ook bij de 
dagelijkse toolboxmeetings worden de monteurs niet aflatend gewezen 
op veiligheid, veiligheidsprocedures en de projecten die op dat moment 
ter plaatse moeten worden uitgevoerd.

Steigerbouw op hoog niveau, in alle opzichten!

Huisman equipment in Dordrecht
De Aegir is een schip, waarmee in open zee pijpen worden gelegd 
en is voorzien van 1 immense kraan, twee kleine kranen en een 
uitrusting waarmee pijpen kunnen worden gelegd tot een diepte 
van 3500 m onder water. Met een afmeting van 200 bij nagenoeg 50 
m is het een schip dat met 300 bemanningsleden wordt ingezet bij 
grote pijplijnconstructies of het verplaatsen van platforms. In dit 
geval is Huisman betrokken bij het ontwikkelen en construeren van 
de pijpenleg-inrichting van de Aegir.

Huisman is een Nederlands bedrijf, met internationale vestigingen 
en internationale opdrachtgevers. Het werkgebied bestrijkt 6 
deelgebieden: kranen, boorinstallaties, pijpenleggen, lieren, 
scheepsontwerp. Stand alone oplossingen en speciaal ontworpen 
geïntegreerde systemen.
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Momenteel wordt naast de huidige 
Botlekbrug over de Oude Maas een 
nieuwe hefbrug gerealiseerd die na 
oplevering een van de grootste ter wereld 
zal zijn. Voor het bovenwatergedeelte 
van de hefpijlers leverde Doka Nederland 
verschillende oplossingen. 

Voor de eerste meters wordt een eenzijdige 
bekisting in de vorm van Doka steunbokken 
ingezet die voor een veilige afleiding 
van de krachten via in de betonnen 
ondervloer zorgen. De steunbokken zijn 
traploos nauwkeurig in hoogte aan te 
passen en kunnen snel worden verplaatst. 
Op ongeveer 5½ meter en op 10½ meter 
hoogte wordt over de volledige lengte 
en breedte van de binnenruimte van de pijlers een tussenvloer aangebracht. Voor de bouw van de tussenvloeren wordt 
gebruik gemaakt van Doka’s Staxo 100 ondersteuningssysteem. Vanaf de eerste tussenvloer op 5½ meter hoogte is aan de 
buitenzijde van de pijlers schoonwerk vereist. Doka bood hiervoor een oplossing met het Top 50 bekistingsysteem dat aan 
de langszijde van de hefpijler werd gecombineerd met de vouwklimsteiger K en aan de kopse kant met de WS10 steiger. 

www.doka.com/nl

Doka levert bekistingsoplossing voor Europa’s grootste 
hefbrug

Voor een ingrijpende modificatie van een colonne bij LyondellBasell 
op de Maasvlakte was een complexe steiger nodig. Op voorspraak 
van Bilfinger resulteerde een combinatie van deskundigheid in een 
optimaal ontwerp. 

De beschikbare ruimte rondom de betreffende colonne was beperkt. 
Werkzaamheden moesten ook op meerdere niveaus worden uitgevoerd. 
Een volledig vrijstaande steiger zou niet alleen een kostenintensieve 
oplossing zijn, maar zou ook (te)veel ruimte in beslag nemen. De 
oplossing lag wat Bilfinger betreft in het verankeren van de steiger 
aan de toren. Met andere woorden, een totaalontwerp voor steiger 
en toren, waarbij de steiger aan de toren zijn stabiliteit ontleent. Om 
dit te realiseren schakelde Bilfinger schakelde de Dynaflow Research 
Group als extern ingenieursbureau in. De focus van Bilfinger lag op 
het gewicht van de steiger, de vloer- en windbelasting. Dynaflow 
richtte zich vooral op de stabiliteit van de toren. Als onafhankelijke 
deskundige heeft Skippon, namens LyondellBasell, de berekeningen 
gecontroleerd en de steiger gekeurd. De steiger is door Bilfinger 
rechtstreeks aan de toren bevestigd, waarbij is gekozen voor 
afstempeling tegen de colonnewand en verankering direct aan de 
bordesclips, die onderling is versterkt met een stalen profiel. 

www.bis-is.com

Totaalontwerp Bilfinger voor steiger én toren bij 
LyondellBasell
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Langs de snelweg A12 ter hoogte van Ede verrijst de nieuwbouw van Toyota Material Handling. Opvallend 
architectuurkenmerk van het nieuwe pand is de industriële schijngevel van cortenstaal. 

De weerbestendige stalen wand is gemonteerd op de achtergelegen betonnen gevelconstructie. De constructie dient niet 
alleen als drager voor de cortenstalen ‘voile’, maar vervult ook een dragende functie voor de achterliggende hal. De 
betonconstructie is in het werk gestort met het NOEtop wandbekistingsysteem en de NOE klimsteiger. Voor de opvallende, 
ronde hoeken van de betonconstructie leverde NOE Bekistingtechniek speciaal op maat gemaakte bekistingen.

De NOEtop is een van de meest 
populaire en meest ingezette 
bekistingsystemen van NOE-
Bekistingtechniek. De solide 
wandbekisting heeft het voordeel 
van een geïntegreerde gording, 
waardoor een synthese wordt 
gevormd van paneelbekisting 
en dragerbekisting. Daarbij is 
de keuze voor het plaatsen van 
centeringen vrij. 

www.noe.nl

Betonconstructie als drager voor opvallende schijngevel

nieuws

De ASC Group heeft haar directieteam uitgebreid en versterkt met Wim van ’t Slot die per medio mei is aangesteld 
als directeur van de ASC Group.

Met de komst van Van ’t Slot haalt ASC Group een ervaren manager met specifieke markt- en branchekennis in 
huis. Daarmee is het bedrijf niet alleen in staat om de forse groei goed te structureren maar ook om een volgende 
stap te maken in binnen- en buitenland. Wim zal zich daarbij voornamelijk richten op commercie en de interne 
organisatie zal.

Zeer binnenkort plaatst het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuw infoblad over veilig 
onderhoud op en aan gebouwen op www.rijksoverheid.
nl. Dit infoblad gaat nader in op de voorschriften in het 
Bouwbesluit over veilig gebouwonderhoud die vanaf 1 
juli 2012 van kracht zijn. De regeling is ook wel bekend 
als Toetsingskader veilig onderhoud. De afspraken in het 
nieuwe Bouwbesluit zijn vooral ook tot stand gekomen op 
aandringen van de onderhoudsbranches, waaronder de 
platte daken- en de glazenwassersbranche. Het nieuwe 
infoblad kan worden gedownload van de website 

www.veiligopdehoogte.nl.

Infoblad rijksoverheid 
Veilig onderhoud op en aan 
gebouwen

ASC Group versterkt directieteam

Wim van ’t Slot 
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Sinds 2009 wordt er gewerkt aan de uitbreiding van de 
100 jaar oude Holtwood waterkrachtcentrale aan de 
Susqhehanna Rivier. 

Doel van de werkzaamheden is een toename van het 
opwekkingsvermogen met ongeveer 125 Megawatt. Bij 
dit complexe project is gekozen voor de bekistings- en 
steigeroplossing van PERI. PERI leverde onder meer 
de TRIO paneelbekisting, CB 240 klimconsoles en VST 
zwaarlasttorens (VARIOKIT Shoring Towers) met maximale 
pootbelastingen van 660 kN. Voor het afschoren van 
de ca. 12,20 m hoge ondersteuningstorens met een 
paneelbreedte van 3,25 m worden SLS zwaarlastspindels 
ingezet. 

Het VARIOKIT bouwsysteem is volledig compatibel met de 
PERI UP modulaire steigers zodat een snelle installatie 
van de benodigde werkplatforms wordt gerealiseerd. Ook 
de dekbekistingsunits bestaan uit PERI systeemdelen: GT 
24 dragers, SRU stalen profielen en RCS klimstijlen. 

www.peri.nl 

Zwaargewichten veilig en economisch gebouwd

Custers heeft recent onder de naam Custers® S15sp een nieuwe tractorhoogwerker geïntroduceerd. De hoogwerker 
heeft een werkhoogte van 15 meter en leent zich bij uitstek voor diverse toepassingen zoals snoeiwerkzaamheden, 
werkzaamheden aan openbare verlichting en werken op hoogte op oneffen ondergronden. 

Een belangrijk voordeel is de flexibele inzet van de tractor voor tal van andere werkzaamheden, zoals sneeuwschuif in 
de winter. Het werkbereik van de nieuwe hoogwerker varieert van -2,5m tot 13m; de maximale reikwijdte is 9 meter. 
Custers Hydraulica BV is volop in beweging, juist ook in deze crisistijd: de plannen voor enkele nieuwe 
modellen hoogwerkers zijn in een vergevorderd stadium.

www.custers.nl

Custers introduceert nieuwe Custers® S15sp 
tractorhoogwerker

nieuws
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Met deze nieuwe slogan waarmee gaat Layher na de 
zomervakantie op de markt komen. Met de introductie 
van een revolutionair nieuw Allround steigersysteem 
toont Layher wederom aan dat het op het gebied 
van systeemsteigers innovatief en toonaangevend 
is. Lichter en sterker is het motto in de steigerbouw 
voor de toekomst. Tot wel 14% gewichtsbesparing op 
de steigeronderdelen en een hogere belastbaarheid 
maken transport en (de)montage van de Layher 
steigers aanzienlijk makkelijker, sneller, veiliger 
en meer rendabel. Dat past helemaal in de Layher-
filosofie om ‘meer mogelijk’ te maken. Het nieuwe 
hightech systeem blijft uiteraard uitwisselbaar met de 
vorige Allround versies.

www.layher.nl

Layher -  We innovate -  to save you time 

Met de FF100 tec introduceert Doka Nederland een 
nieuwe dragerbekisting die uit een gering aantal 
systeemcomponenten bestaat en gebruiksklaar wordt 
geleverd. 

Gebaseerd op de nieuwe, zwaar belastbare drager I tec 20 
en de stijve FF100-regel WU14 biedt de dragerbekisting  de 
ideale oplossing, wanneer er ondanks een hoge betondruk 
en een grote tussenafstand tussen de ankers toch absolute 
maatvastheid vereist is. Vorm, grootte, ankerbeeld en 
bekistingsplaat van de panelen kunnen nu nog beter aan elke 
behoefte worden aangepast.

De nieuwe bekisting van Doka leent zich bij uitstek voor 
omgevingen waar een strak betonbeeld wordt verlangd. 
Hiertoe is het centerpatroon zodanig gekozen dat de ankers 
symmetrisch in het paneel en niet aan de randen zijn 
geplaatst. Bovendien wordt de bekistingsplaat middels een 
schroefhaak blind aan de achterzijde bevestigd, waardoor 
schroefafdrukken in het beton tot het verleden behoren. 
Het strakke betonbeeld wordt verder ondersteund door 
de vrije keuze van bekistingsplaat op voorgemonteerde 
dragerroosters.

www.doka.com

Gebruiksklare dragerbekisting FF100 tec combineert 
maximale vrijheid met esthetisch betonbeeld

nieuws
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Met het Advanced Guardrail System (AGS) introduceert 
de ASC Group een nieuw system voor het veilig bouwen 
van (rol)steigers. Met het systeem is de gebruiker ervan 
verzekerd dat de leuning te allen tijde rondom aanwezig is 
voordat  het platform wordt betreden.

De nieuwe oplossing van ASC  werkt snel, simpel en veilig en 
vermindert de kans op verkeerde montage en demontage. 
Bijkomend voordelen is de nog grotere stabiliteit.

www.ascgroup.nl

ACS Group introduceert 
Advanced Guardrail System

HARSCO Infrastructure heeft het wandbekistingsysteem HARSCO Platinum 100 geïntroduceerd. Het nieuwe kraangebonden 
systeem met een lange levensduur is zo ontworpen dat het grote besparingen levert op arbeidskosten en betonoppervlak 
in zichtbetonkwaliteit mogelijk maakt.

De basis van het nieuwe systeem is een 14 cm dik stalen 
frame dat aan de binnen- en buitenzijde is gegalvaniseerd 
met aan de buitenzijde nog een poedercoating, waarin 
een duurzame kunststofplaat is aangebracht. De 
grootpanelen zijn in de afmetingen 240 x 360 en 240 
x 300 verkrijgbaar. De soorten en afmetingen van de 
Platinum 100 bekistingpanelen zijn zo ontworpen dat de 
systeemonderdelen veelvoudig ingezet kunnen worden en 
een hoge bezettingsgraad kan worden bereikt.  

Het systeem kan een druk van 100 kN/m² in het complete 
systeem weerstaan. Dit betekent dat snel tot 3,60 m 
hoogte gestort kan worden, zelfs met hoog vloeibare en 
zelfverdichtende beton. Het opengaan van de bekisting door 
een hogere stortsnelheid is uitgesloten wat het werken met 
de kist aanzienlijk eenvoudig en veilig maakt. 

De combinatie van opgenomen ankerpunten, symmetrische 
centerpengaten en patroonnaden met daarbij de 
hoogwaardige kunststofplaat die vanaf de achterzijde 
geschroefd is, maakt het mogelijk om zichtbetonkwaliteit 
te leveren, zowel bij een horizontale of verticale toepassing 
van de panelen. 

www.harsco.nl

Platinum 100: bekistinginnovatie van HARSCO

nieuws
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Het opbouwen van bekistingen in liftkernen, trappenhuiskernen en 
andere beperkte ruimtes is een tijdrovende uitdaging. Met de steeds 
kortere bouw- en doorlooptijden is die tijd in veel gevallen niet 
beschikbaar en moet worden gezocht naar andere mogelijkheden. 
Een oplossing hiervoor biedt NOE-Bekistingtechniek nu met een 
tijd- en kostenbesparende ontkistinghoek. Bij de ontwikkeling van 
het element is speciale aandacht besteed aan het snel en eenvoudig 
samentrekken en omzetten zonder de kernbekisting te demonteren.

Het hoekelement biedt een ontkistingsruimte van ca. 50 mm. Om te 
ontkisten wordt de hefboom aan de hefkop bevestigd en wordt de 
hoek samengetrokken waarna de bekisting van het betonoppervlak 
wordt gelost. De bekisting kan vervolgens in één beweging worden 
omgezet. Nog eenvoudiger is het om de kernbekisting weer terug te 
brengen in bekiste toestand. Hiertoe worden de hijsstroppen aan de 
hefkop van de bekistingshoek omgehangen. Bij het ophijsen van de 
bekisting door de kraan keert de kernbekisting automatisch weer in 
bekiste toestand terug en is daarmee direct gebruiksklaar.

www.noe.nl

NOEtop ontkistingshoek: eenvoudiger en efficiënter 
ontkisten in kleine ruimtes

Tele-X
Met de Tele-X brengt ASC Group een praktische oplossing die de 
veiligheid van ladders verder verhoogt. De Tele-X is universeel 
toepasbaar op ieder merk ladder. De oplossing  heeft ondervoeten die 
telescopisch in- en uitgeschoven kunnen worden en in verschillende 
hoeken kunnen worden ingesteld. 

Hierdoor is niet alleen een constante grip op de ondergrond verzekerd, 
maar wordt ook een optimale drukverdeling bereikt, waardoor beter 
beveiliging wordt geboden tegen wegschuiven. De telescoopvoeten 
zorgen ervoor dat de rechte ladder makkelijk kan worden 
getransporteerd en veilig in hoeken kan worden gewerkt.

ASC trolly voor metselkuipen
Nieuw in het programma van ASC is ook de lichtgewicht en toch 
zeer sterke trolly voor metselkuipen. Deze handige, van aluminium 
vervaardigde hulp is instelbaar op iedere maat metselkuip. De 
praktische hoogteverstelling zorgt voor een plezierige werkhoogte. 
Omdat de opzethulp bovendien kan worden ingeklapt is hij eenvoudig te 
transporteren en op te slaan.

www.ascgroup.nl

Nog meer noviteiten van ASC

nieuws
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Wie steigerbouw zegt, kan eigenlijk niet om VSB-donateur STE heen. Wat ooit begon met een enkele cursus om het 
vakmanschap van steigerbouwers op peil te brengen, groeide uit tot een internationaal opererend bedrijf dat, naast 
de vele in-company trainingen, ook op tal van traininglocaties in de Benelux opleidingen verzorgd.

Continu werken aan kwaliteitsverbetering

Steigerbouw is niet de enige VSB-discipline waar STE zich sterk voor maakt. 
Het bedrijf wil mensen die op hoogte werken nooit laten meemaken dat ze 
door gebrek aan kennis en training een collega of collega’s moeten missen 
door ongevallen. Dat streven lukt het bedrijf niet alleen maar vraagt een 
brede samenwerking in de branche. Miel Ferket, één van de motoren achter 
STE: “Wij willen een uniforme kwaliteitsborging realiseren. Niet alleen in 
Nederland maar ook daarbuiten. Dat kunnen we niet alleen. De kwaliteit 
die ons voor ogen staat, kan alleen in samenwerking met de branche en 
onafhankelijke exameninstellingen tot stand worden gebracht.  Daar werken 
we overigens al jaren aan.”

De doelstelling van STE komen steeds dichter binnen bereik. Niet in de 
laatste plaats door de actieve houding van het bedrijf in de markt én de 
branche. Miel Ferket: “De naam Scaffolding Training Europe dekt eigenlijk 
niet meer de lading. Steeds meer bedrijven, ook buiten Europa, maken 
gebruik van onze expertise. Daarnaast is het werkveld breder aan het 
worden. Wat begon met steigerbouw, bestrijkt nu een groot deel van de 
markt om op hoogte te werken.” Een goed voorbeeld daarvan is de inspectie 
van klimmaterieel waarover elders in deze Hoog & Breed ook wordt bericht. 
Miel: “Om als inspecteur te voldoen aan de in de Arbowetgeving gestelde 
eisen van deskundigheid is een tweedaagse cursus Inspectie van Draagbaar 
Klimmaterieel ontwikkeld. De cursus wordt door ons gegeven en geldt als 
enige geaccrediteerde training op dit gebied. Het eindresultaat is een 
examen en een vakbekwaamheidscertificaat met Internationale registratie 
als bewijs dat de deelnemer geleerd heeft om klimmaterieel te inspecteren 
conform ISO-17024. Ook introduceren we nog dit jaar, samen met de branche een nieuwe cursus voor het inspecteren van 
Kooi & Gevelladders. Daarnaast hebben we een brug kunnen slaan naar de branche, de leveranciers en de fabrikanten 
van valbeschermingsmiddelen in Europa om ook voor het inspecteren van valbeschermingsmiddelen nog dit jaar een 
inspectiecursus in de markt te zetten.”

Over het veilig werken op hoogte besluit Miel Ferket: “Een veilige werkplek op hoogte vereist goed geschoold personeel.” 
De VSB beseft dat en bewijst dat met de nieuwe update van de Richtlijn Steigers, waarin een nieuwe scholingsstructuur 
is vastgelegd. “Een goede scholing is niet alleen belangrijk voor degene die het materieel levert of opbouwt, maar ook 
voor degene die het materieel uiteindelijk gebruikt. De snelle ontwikkelingen van tegenwoordig stellen echter ook andere 
eisen. Kennis die vandaag wordt geleerd, kan over een aantal jaren al weer deels achterhaald zijn. Dat kan worden 
voorkomen door de actualiteit van de kennis consequent te controleren en waar nodig ook bij opleidingen te zorgen voor 
een regelmatige ‘update’.” 

Miel Ferket

nieuws

Koninklijke Jongeneel en Heuvelman Hout gaan samen 
verder
De directies van Jongeneel en Heuvelman hebben besloten hun bedrijven per 1 april 2013 samen te voegen. Het resultaat 
is een sterker bedrijf dat beter in staat is om de commerciële kansen te benutten en efficiënter te opereren.

Beide bedrijven bedienen momenteel dezelfde klantgroepen waarbij Jongeneel een groter aandeel heeft opgebouwd 
in de aannemerij en Heuvelman een groter aandeel heeft bij industriële klanten zoals de houtskeletbouw en prefab-
dakenindustrie. Door deze samenvoeging krijgen de klanten snellere toegang tot alle mogelijkheden en de expertise 
die beide bedrijven bieden. Ook bundelen beide bedrijven de inkoop van hardhout, vurenhout en plaatmateriaal. Beide 
bedrijven blijven onder hun eigen merknaam opereren en behouden hun eigen formule en identiteit. 

www.jongeneel.nl
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Verzekeringen, voor veel ondernemingen een ingewikkeld onderwerp waar vaak weinig aandacht aan wordt gegeven. 
En toch betaalt men klakkeloos, iedere maand, vaak een hoge premie voor het verzekeringspakket.  Toch een beetje 
vreemd niet waar? 

Polis-check aansprakelijkheidsrisico loont

Nederlandse Branche Polis is al enkele jaren partner van 
de VSB en heeft daardoor diepgaande kennis van de risico’s 
die spelen binnen de steigerbouw. Hierdoor hebben wij 
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 via bank of tussenpersoon 
worden aangeboden. 

Zo kan de besparing op de aansprakelijkheidsverzekering 
oplopen tot wel 35%, en dat loont, gezien de hoge premie 
van deze belangrijke polis. De polis kan volledig modulair 
worden opgebouwd waarbij zelfs meerdere disciplines op 
1 polis kunnen worden verzekerd: industrie, petrochemie, 
offshore en betonbekisting.

Daarnaast biedt onze polis de volgende unieke elementen.
· Lage premiestelling voor leden VSB
· Terzijde stelling van leveringsvoorwaarden bij geschil 

over schade
· Flexibel eigen risico
· Design risico meeverzekerd
· Opzichtrisico standaard meeverzekerd
· Onderaanneming en ZZP-diensten meeverzekerd

Ons 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 ozne 
website of bel 010-2844142 wij zijn u graag van dienst.

www.branchepolis.nl

Jongeneel doorvalbeveiliging verhoogt veiligheid op de 
bouw
Steeds meer wordt bij gebouwen en steigerwerken 
gekleurde doorvalbeveiliging gebruikt die de veiligheid 
op de bouw verhoogt. Jongeneel heeft daarom naast haar 
Stern steigerdelen ook deze doorvalbeveiliging in haar 
assortiment opgenomen.

De doorvalbeveiliging is gemaakt van FSC gecertificeerd 
geoptimaliseerd gedroogd vuren dat een voldoende 
sterkte, minimaal C18, waarborgt. De op dit moment 
meest gebruikte afmeting 32 x 200 mm, lengte 500 
cm is rondom geschaafd met 4 gebroken hoekjes en 
oranje gekleurd. Het schaven van de delen maakt de 
doorvalbeveiliging handvriendelijk en voorkomt dat bij 
aanraking men geconfronteerd wordt met splinters.

De oranje signaalkleur geeft duidelijk aan waar het 
gevaarlijk wordt. Daarnaast geeft het een mooie uitstraling 
van het bouwobject en geeft de bouwer daarmee aan 
voor kwaliteit op haar bouw te gaan. Uiteraard kan de 
doorvalbeveiliging ook in de huiskleuren van de aannemer 
met naamopdruk geleverd worden. Standaard ligt de 
afmeting 32 x 200 mm lengte 500 cm oranje gekleurd bij 
Jongeneel in voorraad.

www.jongeneel.nl

nieuws
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A.B.S. Steigerbouw BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 288 20 04
www.abs-steigerbouw.nl

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

Alimak HEK 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

Bilfinger Industrial Services 
Nederland 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

Coston Steigers BV
HELLEVOETSLUIS
+31 (0)6 3847 7786
www.costonsteigers.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

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

Leden
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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

Leden & donateurs

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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