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Nieuwe Scholingsstructuur in de startblokken
Op 1 januari 2017 eindigt de overgangsperiode die in de onlangs gepubliceerde Richtlijn Steigers is afgekondigd. Na
die datum beschikken steigermonteurs over een erkend vakdiploma of over een branchecertiﬁcaat. De wegen die
leiden tot deze documenten zijn scholing op MBO-niveau (lerend werken) of training gekoppeld aan werkervaring.
De derde weg is die van EVC (Eerder Verworven Competenties), waarbij aan de hand van het CV (werkervaring) van
de monteur wordt vastgesteld in hoeverre aanvullende scholing op onderdelen nodig is en vervolgens het diploma of
branchecertiﬁcaat kan worden verstrekt.
De branche legt momenteel de laatste hand aan de eindtermen en toetstermen voor het branchecertiﬁcaat. In het
voorjaar wordt het ofﬁciële startschot gegeven in de vorm van een bijeenkomst waarvoor de branche wordt uitgenodigd.
Wat volgt is een uitgebreid voorlichtingstraject en het scholen bij erkende opleiders, gevolgd door diplomering en
certiﬁcering.

Aanleidingen voor nieuwe scholingsstructuur
De eerste aanleiding is de komst van de nieuwe update van
de Richtlijn Steigers. Vanaf 1 oktober is deze toegesneden
op de bouw, industrie, petrochemie en de energiesector.
De offshore volgt binnenkort. In de update wordt een heel
nieuw hoofdstuk gewijd aan scholing, waarbij de recente
Beroepscompetentieproﬁelen en de kwaliﬁcatiedossiers
van het beroepsonderwijs leidend zijn. Als afgeleide
worden de bestaande eindtermen voor de cursorische
trainingen aangepast. In beide gevallen wordt ingespeeld
op de differentiatie naar industriële steigerbouw, bouw en
offshore. Zo betekent dat voor het beroepsonderwijs, dat
in samenwerking met Fundeon handen en voeten wordt
gegeven, dat bijvoorbeeld de MBO-opleiding voor monteur
bestaat uit een basisproﬁel en drie keuzedelen, waarvan er
minstens één verplicht gesteld wordt.

De tweede aanleiding is de grootschalige fraude met
certiﬁcaten en opleidingen die vooral medio 2012 de
kop op stak. Opdrachtgevers werden geconfronteerd
met onderaannemers die bij de poort een certiﬁcaat of
pasje toonden die niet thuis gebracht konden worden. Uit
onderzoek bleek dat er tal van duistere opleiders evenzo
duistere diploma’s en certiﬁcaten hadden verstrekt. Tegen
royale betaling werden mensen in het weekend, na het
nuttigen van een kop kofﬁe vriendelijke gefeliciteerd
met het behalen van de titel Steigerbouwer A of B. Voor
deze laatste moesten echter wel twee koppen kofﬁe zijn
genuttigd.

Behoefte aan duidelijkheid en eenduidigheid
Om de opdrachtgever een belangrijke zorg uit handen te
nemen, heeft de sector gekozen voor aansluiting bij de

Wat is de route om tot de juiste papieren te komen?
Tot 1 januari 2017 bestaat het oude regime naast de nieuwe structuur. Voor hulpmonteurs, monteurs, 1e
monteurs en voormannen die in deze periode worden opgeleid wordt aanbevolen om al meteen óf te MBOdiplomeren óf certiﬁceren met persoonscertiﬁcering. Ook het aanmelden van monteurs voor een EVC-traject
behoort tot de goede mogelijkheden. Het behalen van de oude papieren is derhalve nog niet fout, maar
wel af te raden met het oog op de nieuwe ontwikkelingen. In de loop van het voorjaar worden er speciale
routekaarten verspreid, waarin in heldere taal uitleg wordt gegeven over de nieuwe scholingsstructuur, EVC,
diploma en branchecertiﬁcaat. Ook wordt aangegeven waar men terecht kan en wanneer er subsidiegelden
of belastingvoordelen van toepassing zijn. Via de websites van de VSB, Opleidingsbedrijf VSB en de Richtlijn
Steigers is vanaf april verdere informatie te verkrijgen.
In de overgangsperiode zullen bedrijven en steigermonteurs worden opgeroepen om de eigen diploma’s,
certiﬁcaten en pasjes te laten beoordelen. Alleen in de overgangsperiode worden competenties gewogen. Dat
wil zeggen dat gekeken wordt in hoeverre er aanvullende scholing/training nodig is en er na een deskundige
beoordeling kan worden overgegaan tot het erkennen als branchecertiﬁcaat. Ter illustratie: indien recentelijk
een training werd afgesloten met persoonscertiﬁcering onder toezicht met erkenning van de Raad van de
Accreditatie, zal waarschijnlijk het certiﬁcaat in het Centraal Diploma Register worden opgenomen. Of monteurs
die onlangs in het bezit kwamen van de diploma’s monteur of 1e monteur steigerbouw worden opgenomen in het
Centraal Diploma Register.
Dit traject komt tot stand dank zij de medewerking van de leden van de VSB, Bouwend Nederland, Komat, SSVV,
Deltalinqs, DNV, Waarborgcommissie Werken met Middelen ten behoeve van Veilig Werken op Hoogte, STE,
Bouwradius, Fundeon, VSB en Opleidingsbedrijf VSB.
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SSVV Opleidingen Gids en het Centraal Diploma register.
In het SSVV zijn talrijke sectoren verenigd uit onder
andere de industrie, rail, infra, metaalindustrie, bouw,
isolatiesector, installatiesector en de off shore. VCA is
één van de resultaten die de SSVV heeft voortgebracht.
Daartoe kan de opdrachtgever het Centraal Diploma
register raadplegen, waarmee niet alleen de geldigheid
van het VCA certiﬁcaat kan worden gecheckt, maar straks
ook de geldigheid van een certiﬁcaat voor de steigerbouw.

Leden VSB voorop
Op initiatief van de ledenvergadering van de VSB hebben
montagebedrijven in 2012 besloten ook opleidingseisen te
gaan stellen aan de onderaannemers, zoals uitzendbureaus
en ZZP-ers die in de “ﬂexibele schil” worden ingehuurd
om met het eigen montagepersoneel steigers te bouwen.
Dat leidde niet alleen tot de eerder genoemde fraude,
maar had ook positieve effecten. De invoering van de
Nieuwe Scholingsstructuur appelleert immers nadrukkelijk
aan de wens om kwalitatief en veilig steigers te bouwen.
De gebruiker ervan weet dat vertrouwd kan worden op
de steiger, waarop het eigenlijk werk zal moeten worden
uitgevoerd. Door de procedures uit de Richtlijn Steigers
weet iedereen waarvoor hij verantwoordelijk is en zijn de
do’s en dont’s bekend.

Nieuwe leden en donateur
Tijdens de meest recente Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging van
Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
(VSB) zijn wederom nieuwe leden toegetreden.
De Sectie Steigerbedrijven werd versterkt met
de nieuwe leden Altrad Balliauw Steigerbouw,
Klop Verhuur en Travhydro Services. Als nieuwe
donateur mocht Max Trade worden verwelkomd.
Altrad Balliauw, onderdeel van de grote
Franse Altrad Groep, is actief op het gebied
van steigerbouw, industriële isolatie en
asbestverwijdering. Klop Verhuur is gespecialiseerd
in de verhuur van professioneel bouwmaterieel,
zoals steigers, bouwliften, verpakkingsmateriaal en
bouwplaatsinrichting. Nieuwe donateur Max Trade,
ook bekend van de website www.steigerplank.com
is leverancier van steigerhout en in het bijzonder
steigerplanken.
Met de toetreding van de nieuwe leden en
donateur Steigers bedraagt het totaal aantal leden
en donateurs nu circa 80 bedrijven. Een compleet
overzicht is te vinden op www.vsb-online.nl.

Hoofdstuk 7 is tot stand gekomen onder regie van
de steigerbedrijven van de VSB, de uitwerking vindt
ook plaats met inbreng van alle leden van de VSB, de
implementatie wordt ook actief ter hand genomen door de
branche. Al in 2008 richtten de leden van de VSB het eigen
Opleidingsbedrijf VSB op, met als doel de kwaliteit van
de steigerbouw als eerste prioriteit te gaan beschouwen.
Ook de link die er vanouds bestaat met enkele erkende
opleiders én de actieve rol in de Waarborgcommissie
Werken met Middelen ten behoeve van Veilig Werken op
Hoogte, geeft aan dat de leden van de VSB voorop liepen
en er ook voor zorgdragen voorop te blijven lopen.

Centrale coördinerende rol Opleidingsbedrijf VSB
Om het alle betrokken partijen nóg eenvoudiger te maken
is het Opleidingsbedrijf VSB aangewezen om een centrale

coördinerende en faciliterende rol te gaan vervullen.
Zo is Opleidingsbedrijf VSB het betreffende
aanspreekpunt voor diplomering, certiﬁcering, scholing,
trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Scholing op
MBO-niveau verzorgt het opleidingsbedrijf zelf, dat geldt
ook voor de uitvoering van EVC trajecten.
Trainingen die leiden tot de branchecertiﬁcaten onder
persoonscertiﬁcering worden uitgevoerd door de erkende
trainingscentra, waarmee wordt samengewerkt en die
hebben aangetoond conform de eindtermen te werken.
Door samenwerking met erkende en professionele
certiﬁcerende instanties, zoals DNV, worden de
certiﬁcaten verstrekt die door de branche worden
erkend.
Tot slot worden via het Opleidingsbedrijf VSB de
diploma’s en certiﬁcaten ondergebracht en bewaakt bij
het Centraal Diploma Register. Nagegaan wordt nog of de
branche speciale pasjes gaat verstrekken of aansluit bij
de bestaande pasjessystemen.
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Scholing is de sleutel voor het succes

Rojo Steigerbouw investeert in de toekomst
Waar de steigerbranche zich op dit moment organiseert om invulling te gaan geven aan de vakbekwaamheid in de
vorm van de nieuwe scholingseisen, is Rojo Steigerbouw één van de bedrijven die voorop loopt als het gaat om
diplomering van zijn personeel en de instroom van jonge deskundige steigermonteurs. Hiertoe wordt samen met
Opleidingsbedrijf VSB ingezet op leer-werk trajecten (BBL2+3) en EVC, om op tijd klaar te zijn voor de toekomst.
Een inspanning en betrokkenheid van het hele bedrijf.

Scholing is de sleutel voor het succes
Opleidingsbedrijf VSB leidt jonge startende werknemers op
tot onder meer monteur en de meer ervaren werknemers
tot 1e monteur steigerbouw. Theorie en praktijk worden
met elkaar gecombineerd, zodat er vanaf het eerste begin
wordt gewerkt aan het behalen van een heus MBO-diploma
terwijl er meteen ervaring wordt opgedaan in de praktijk.
Zo kan je met het ofﬁciële BBL-2 diploma monteur
steigerbouw bereiken dat je zelfstandig bepaalde steigers
kan monteren en ook leiding mag geven aan hulpmonteurs.
Met het BBL-3 diploma 1e monteur kan je de moeilijkere
steigers monteren, standaard steigers opleveren en leiding
geven aan monteurs. Daarbij weet je alles wat nodig is om
je eigen werk optimaal te kunnen doen, niet alleen vanuit
de theorie maar ook op basis van eigen praktijkervaring.
Opleidingsbedrijf VSB begeleidt deze “leerlingen” en
zorgt voor de toetsingen en de examinering. Rojo als
“erkend leerbedrijf” zorgt voor de dagelijkse begeleiding
in het werk. Monteurs die in het bezit zijn van deze door
de overheid en de branche erkende diploma’s horen
eigenlijk tot de “elitetroepen” van de steigerbranche:
ervaren alleskunners, vertrouwd met pijp en koppelingen
en ook met systeemsteigers. Op dit moment zijn er
drie gediplomeerde monteurs van Opleidingsbedrijf VSB
werkzaam bij Rojo: Robert van Ardenne, Lonny Wijnstekers
en Kevin Vermeeren, die hard werken om over ca. 1-1,5
jaar in het bezit te komen van hun (BBL-3) diploma 1e
monteur steigerbouw. Zij worden deskundig begeleid en op
betrokken wijze ondersteund in de dagelijkse praktijk van
de steigerbouw door leermeesters binnen Rojo.

Investeren in de toekomst
Met de komst van de nieuwe Richtlijn Steigers en de
start van een nieuwe Scholingsstructuur 2014 gaat
de steigerbranche volop aan de slag met scholing van
monteurs. Daarbij verdwijnen per 1 januari 2017 de
bekende pasjes A en B en komen er voor Hulpmonteurs,
Monteurs, 1e Monteurs en Voormannen diploma’s en
branche-erkende certiﬁcaten in de plaats. De weg
om tot erkende papieren te komen is onder meer via
Opleidingsbedrijf VSB, waarbij gekozen kan worden voor
diplomering, certiﬁcering óf EVC.
Met de Erkenning van Verworven Competenties (EVC)
wordt in samenwerking met het bedrijf door de (1e)
Monteur een portfolio samengesteld: een map waarin
allerlei soorten praktijkopdrachten, projecten en dus
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Jeroen van Vuuren ondertekent zijn diploma
in het bijzijn van dhr. Pipping van het Da Vinci College

werkervaring verzameld wordt. Het doel daarvan is om de
kennis en kunde van een monteur vast te leggen en om
zijn vakbekwaamheid te kunnen aantonen. Er worden ook
gesprekken gevoerd met de EVC-deelnemer om te kijken
wat zijn vakbekwaamheid is. Aan het eind van het traject
vindt er een beoordeling plaats door een deskundige
inhoudsassessor van Opleidingsbedrijf VSB. Misschien dat
dan blijkt dat er nog een gerichte korte training nodig is.
Het eindresultaat van een EVC-procedure is dan dat er
een ervaringscertiﬁcaat wordt verstrekt en er een erkend
vakdiploma wordt behaald. Een prima mogelijkheid om
ervaren vakmensen die de kennis in de praktijk hebben
opgedaan een ofﬁcieel diploma te laten halen.

Voortouw
Rojo was in 2009 met Jeroen van Vuuren het eerste
steigerbedrijf dat een ofﬁcieel diploma kreeg uitgereikt
op basis van een EVC-traject. Op dit moment neemt Rojo
Steigerbouw opnieuw het voortouw om op tijd klaar te zijn
voor de toekomst. Daarnaast wordt er veel waarde gehecht
aan de aantoonbare vakbekwaamheid van de mensen. Ruim
40 monteurs worden in 4 groepen begeleid in een EVCtraject. De eerste groep heeft na de intake gesprekken ook
het portfolio al klaar, de tweede, derde en vierde groep
hebben de intake gesprekken ook gehad en is het portfolio
aan het samenstellen. Naar verwachting is Rojo medio
2014 zo’n 40 gediplomeerde (1e) monteurs steigerbouw
rijker! Scholing is daarom meer dan ooit de sleutel voor het
succes.
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Update Richtlijn Steigers een feit
De Richtlijn Steigers is geüpdate. Met de update van de inhoud is ook de website geheel vernieuwd, waardoor deze
nu ook op tablet en smartphone kan worden bekeken. Met de komst van de update richt de Richtlijn Steigers zich
naast de bouw ook speciﬁek op de (petro)chemie, energiesector en andere delen van de industrie waar gebruik
wordt gemaakt van steigers.
In de nieuwe Richtlijn Steigers zijn de aanduidingen en
de naamgeving dan ook aangepast aan of uitgebreid met
de terminologie die in de industrie gebruikelijk is. Zo
is onder meer de aanduiding gevelsteiger gewijzigd in
gevel-/objectsteiger zodat de regels ook kunnen worden
vertaald naar steigers rondom of aan objecten. Waar in
vorige uitgaven nog een onderscheid werd gemaakt tussen
standaardsteigers en complexe steigers, is de beschrijving
van de complexe steigers in de nieuwste update beknopter
en worden de begrippen fabrikant- en bedrijfsconﬁguratie
geïntroduceerd.

completer geworden en wordt voor het onderwerp scholing
een nieuwe scholingsstructuur gepresenteerd. Met dit
laatste onderwerp wordt onder meer tegenwicht geboden
aan de valse certiﬁcaten die momenteel de ronde doen.
Meer hierover elders in Hoog en Breed.
www.richtlijnsteigers.nl

Met de introductie van deze door het steigerbouwbedrijf (bedrijfsconﬁguratie) of de fabrikant
(fabrikantconﬁguratie) opgestelde steigers wordt meer
ruimte geboden voor standaardisatie. Verder is de lijst met
aandachtspunten complexe steigers gerubriceerd en de
categorieën moeilijkheidsgraad opgesteld, Daarnaast is de
inspectiefrequentie voor steigers aangepast en afhankelijk
gemaakt van de gebruiksintensiteit en de omstandigheden
waarin of waaronder de steiger wordt gebruikt. Ook is een
toevoeging gedaan van de werkvergunning.
Aangepast is ook het hoofdstuk collectieve beveiliging.
Die dient te allen tijde voorop te staan. Alleen wanneer
het écht niet toepasbaar is, kan middels een RisicoInventarisatie en -Evaluatie (RI&E) de collectieve
beveiliging worden vervangen door andere systemen.
Verder zijn de hoofdstukken over (bouw)liften en aarding

Update Flyer Hangbruginstallaties
De Flyer ‘Veilig werken met hangburginstallaties’ wordt momenteel geüpdatet.
De update maakt deel uit van de regelmatige controle en eventuele aanpassing
van de aangeboden informatie. De ﬂyer maakt deel uit van de uiterst succesvolle
serie ﬂyers ‘Veilig werken met’. Niet alleen zijn inmiddels duizenden ﬂyers via het
verenigingssecretariaat besteld, een minstens even grote hoeveelheid werd via de
VSB-website gedownload.
De VSB-ﬂyerreeks ‘Veilig werken met ….’ omvat ﬂyers over het veilig werken met
gevelonderhoudsinstallaties, hoogwerkers, rolsteigers, hangbruginstallaties, hefsteigers
en bouwliften. De handige ﬂyers op ‘binnenzakformaat’ beschrijven de stand van
de techniek en zijn gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving. Elke ﬂyer bevat
bovendien een praktische checklist waarin de gebruiker wordt gewezen op alle
belangrijke controle- en inspectiepunten alvorens het arbeidsmiddel gebruikt mag
worden. De ﬂyers zijn ook geschikt voor het houden van toezicht en het uitvoeren van
beknopte inspecties van deze arbeidsmiddelen.
www.vsb-online.nl
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Böcker Nederland: bewuste keuze voor VSB

“Liever aan het stuur dan langs de lijn”
“Niet langs de lijn maar aan het stuur”, zo vat Pieter
Majoor van Böcker Nederland de waarde van de VSB
samen. “Onze branche staat bol van de regelgeving;
regels die op Europees niveau worden vastgesteld, maar
steeds nationaal moeten worden ingevuld. En dan is de
VSB een bepalende partner. Voor ons, voor de overheid
en voor iedereen die in Nederland betrokken is bij het
veilig werken op hoogte.”

Brok knowhow
Böcker Nederland, een dochteronderneming van het Duitse
Böcker Maschinenwerke GmbH, is al geruime tijd lid van
de VSB. Wat ooit in het Duitse Werne begon met een
kleine bouwlier, groeide uit tot een wereldwijd opererend
bedrijf met een accent op kraan- en lifttechniek. Daarbij
bieden zes productcategorieën met het motto ‘heffen
makkelijk gemaakt’ voor elke toepassing een passende
machine. Sinds 2006 is Böcker in Nederland met een eigen
vestiging actief. In Nederland ligt een belangrijk accent
op de lifttechniek. Pieter Majoor, algemeen directeur
van Böcker Nederland hierover: “Wij verzorgen onder
meer veel ‘specialities’. Daarbij kan worden gedacht

aan personen/goederenliften voor permanente benutting
in de industrie. Zo hebben we recent een speciale
oplossing ontwikkeld en geleverd voor kranen op de
nieuwe Maasvlakte in Rotterdam. Opmerkelijk is daarbij
met name het klemverankeringssysteem dat we speciaal
voor deze kraantoepassing ontwikkeld hebben.” Juist bij
dergelijke projecten bewijst de enorme brok knowhow
van het Böcker-concern haar waarde. “Innovatie en
doorontwikkeling liggen daarbij in onze bedrijfsﬁlosoﬁe
verankerd.”

Nationale vertaalslag
De relatie tussen Böcker Nederland en VSB vinden we
in de VSB-commissie Hefsteigers en Liften, waar Böcker
Nederland al jaren lid van is. Een logische stap, verklaart
Pieter Majoor: “Regelgeving is in de afgelopen decennia
een Europese zaak geworden. Ook voor ons vakgebied
worden tal van zaken in Brussel geregeld. Uiteindelijk
moet die regelgeving wel weer op nationaal niveau
worden ingevuld. Daar komen brancheorganisaties zoals
de VSB om de hoek kijken. Zij representeren de markt
en zijn één van de eerste aanspreekpunten als het om de

Junior-Serie HD-G speciaal voor de steigerbouw
De Junior ladderliften van Böcker staan bekend als duurzame en sterke liften, die speciaal werden ontwikkeld
voor het gebruik op bouwplaatsen met zeer weinig ruimte. Voor de steigerbouw biedt het bedrijf nu een
zeer compacte ladderlift aan met een nieuw plateau dat speciﬁek ontwikkeld is voor het vervoer van
steigermaterialen. Wendbaar en zeer gemakkelijk te bedienen. De lift is bij uitstek geschikt om systeemsteiger,
planken diagonalen, koppelingen en andere materialen snel en veilig op de gewenste hoogte te brengen.
Met de afstandsbediening kunnen de materialen gecontroleerd en
snel op hoogte worden gebracht . Tal van details vergemakkelijken
het vervoer van steigerelementen. Het speciale steigerplatform
heeft onder andere een extra houder voor steigerbuizen en
kunnen de steigerplanken ernaast worden geplaatst en zijn er
voorzieningen om de koppelingen en kleinere materialen op te
bergen. Doordat de lift op elke gewenste hoogte gezet kan worden
is het in en uit laden vanuit een zeer ergonomische positie goed
mogelijk.
De junior G kan door het lage eigen gewicht door alle gangbare
auto‘s naar de gewenste locatie worden vervoerd. Met een
transportlengte van minder dan 5 meter en een breedte van
128 cm kan deze ladderlift perfect in de binnenstad ingezet
worden. De kleine draaicirkel zorgt voor zeer ﬂexibele
manoeuvreerbaarheid, terwijl de inschuifbare as voor een
rangeerbreedte van minder dan één meter zorgt. Bovendien kan
de dissel nog worden ingeschoven.
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nationale ‘vertaalslag’ gaat. De VSB pakt dat
op een unieke manier op en weet daarmee
de regelgeving in samenspraak met andere
partijen zo gecontroleerd mogelijk te laten
verlopen. Dat was voor ons destijds de reden
om ons aan te sluiten bij de vereniging.”

Lat hoog leggen
De inbreng van de VSB bij nationale
vertaalslagen is niet de enige aanleiding om
voor de vereniging te kiezen. “Samen sta je
sterker”, vat Majoor de verenigingsgedachte
krachtig samen. “Onderling zeer verschillende
bedrijven kunnen elkaar toch versterken.
De synergie van de lidbedrijven zorgt voor
een enorme exposure op ons vakgebied. Dat
stelt ons in staat om voorop te lopen en ons
te onderscheiden van andere partijen in de
markt”, aldus Pieter Majoor.
Hij vervolgt: “Goede voorbeelden zijn de VSB website en
het onderwerp opleidingen; een thema dat niet alleen voor
bouwliften geldt, maar ook voor alle partijen die bij de
steigerbouw zijn betrokken. Wij moeten proberen de lat zo
hoog mogelijk te leggen en de opleiding zó goed te regelen
dat je je als VSB-lid kunt onderscheiden van de ‘cowboys’
in de markt. En dat lukt keer op keer uitstekend. Ook
binnen onze eigen commissie brengen we een opleiding tot
stand. Dat is dan direct een opleiding waar de knowhow
van de wereldmarktleiders in verwerkt is. Knowhow die
ook weer binnen andere delen van onze vereniging nodig
of nuttig is. Juist door die lat zo hoog te leggen kunnen
we ons in Nederland onderscheiden op kwaliteit en serieus
meedoen in bijvoorbeeld de industrie. Een prestatie waar
we als vereniging best trots op kunnen zijn.”

Slim inspelen op marktwensen
Voor Böcker Nederland is de VSB ook een uitstekend
platform om ‘voeling’ te houden met de markt. “Als
producent en verhuurder hebben we binnen de VSB ook
een groot klantenbestand. Ons brede productenprogramma
sluit aan op de werkzaamheden van verschillende leden.
Tegelijkertijd vinden we daar ook inspiratie voor nieuwe
productontwikkelingen. Een goed voorbeeld daarvan
is onze nieuwe verticale ladderlift HD 36 G met in- en
uitstapmogelijkheid tot 36 meter; een lift die in de
steigerbouw zorgt voor aanzienlijke verbetering van de
efﬁciency.”
www.boecker.nl

SBD lanceert campagne ‘Topvorm’
Tijdens Dak Event 2014 werd op ludieke wijze de eerste
klap uitgedeeld van een vernieuwende aanpak om veilig
en gezond werken op platte daken te verbeteren. SBD
startte daarmee de nieuwe campagne ‘Topvorm’. Het
motto hiervan is ‘Gezond en veilig: je hoogste goed’.
SBD verneemt steeds vaker van bedrijven en dakdekkers
dat ze bijna moeten vechten en knokken om veiligheid
met name hekwerken inzake voorkomen valgevaar te
realiseren. De brochure die tegelijk met de campagne
‘Topvorm’ wordt gelanceerd, biedt een ‘groeiladder’ aan
de hand waarvan het werk van de dakdekker optimaal en
duurzaam is uit te voeren.
www.sbd.nl
Jos van de Borgt (l.) vecht voor veiligheid op het dak
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Waarborgregeling VSB ontzorgt opdrachtgever en klant
In 2000 startte de VSB met een systematiek, die aanvankelijk bedoeld was om kwalitatieve inhoud te geven aan het
lidmaatschap. Met name eisen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid, vormden vanaf dat moment de voorwaarde
voor bedrijven om zich te kunnen aansluiten bij de branche-organisatie. Het doel was om enerzijds opdrachtgevers
en klanten meer zekerheid te bieden en anderzijds de branche te upgraden. Daarnaast geeft de Waarborgregeling
VSB de Inspectie SZW een belangrijke mate van zekerheid ten aanzien van de veiligheid van de arbeidsmiddelen die
dagelijks door vele beroepsgroepen worden gebruikt bij het werken op hoogte.

Een levend document
De basis wordt gevormd door uitgangspunten voor
veiligheid, kwaliteit en ondernemerschap, op basis
waarvan de bedrijfsprocessen worden beoordeeld. Daartoe
is de Waarborgregeling gebaseerd op ISO (kwaliteit), VCA
(veiligheid) en de statuten van de VSB. In de jaren is
echter door de leden van de VSB een pallet van elementen
aanvullend toegevoegd. Zo is met het verschijnen van de
Richtlijn Steigers deze toegevoegd aan de voorwaarden
voor steigerbedrijven, hetgeen ook het geval zal zijn
met de Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningen
als het gaat over betonbekistingbedrijven. Diplomering
en certiﬁcering van geschoold personeel, scholingsgraad
van montage personeel en onderaannemers vormen
eveneens belangrijke criteria. Vakmanschap gekoppeld aan
veiligheidsperceptie. Er wordt ook een check uitgevoerd
op onder andere de aanwezigheid van tekeningen en
berekeningen, het volgen van de juiste normen en
richtlijnen, beleid en uitvoering van kwaliteits- en
veiligheidsystematiek. Het naleven van VSB-standpunten,
die in de technische commissies met elkaar zijn
overeengekomen. In de maak zijn momenteel aanvullende
criteria voor uitzendorganisaties, veelal actief in de
steigermontage.

Onderdeel van het geheel
De Waarborgregeling VSB staat niet op zichzelf, maar
maakt deel uit van de strategie waarmee de branche de
missie wil realiseren. Dat wil zeggen, erkenning krijgen
voor het construeren en leveren van een tijdelijke
veilige werkplek op hoogte. Het vak erkennen als een
specialisme. Het is om die reden dat de VSB in de jaren
werkt aan een totaalpakket van producten en diensten
waarmee de aangesloten bedrijven in hun markten
kunnen opereren. Zo sluit de Waarborgregeling VSB aan
op de leveringsvoorwaarden, een speciaal ontwikkeld
verzekeringspakket (Nederlandse Branche Polis), scholing
en opleiding van personeel (Opleidingsbedrijf VSB, MBOopleidingen, cursussen en trainingen) en alle andere
vormen van belangenbehartiging en kennisoverdracht. Te
denken valt daarbij bijvoorbeeld aan de reeks ﬂyers
“Veilig werken met…..”.

Voor wie bestemd?
Het ledenbestand van de VSB bestaat uit
montagebedrijven, fabrikanten, leveranciers en
verhuurbedrijven. De arbeidsmiddelen die geconstrueerd
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en geleverd worden zijn stalen steigers, aluminium
rolsteigers, ladders, trappen, hangbruginstallaties, gevelon
derhoudsinstallaties, hefsteigers bouwliften, hoogwerkers,
maar ook betonbekistingen en ondersteuningsconstructies.
Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat ook rope
access, werken aan lijnen en valbescherming deel gaan
uitmaken van de scope van de VSB. Inmiddels wordt er
ook gesproken met de uitzendbureaus in de sector, die
vooral montagepersoneel leveren ten behoeve van de
steigerbouw. Er wordt gesproken over de toevoeging van
extra speciﬁeke criteria voor het VSB lidmaatschap.

Windowdressing of waardevolle meerwaarde?
Niet alleen bij het toetreden van bedrijven, maar
ook in elke periode van 3 jaar vindt toetsing volgens
Waarborgregeling plaats. Het dan ook met enige trots
dat telkens de ledenlijst opnieuw onder de aandacht van
opdrachtgevers en de Inspectie SZW wordt gebracht. De
onafhankelijke auditor checkt de bedrijfsprocedures en
de deskundigheid van de bedrijven, waarmee het bedrijf
aantoont in staat te zijn om veilig en kwalitatief goed te
werken bij het vervaardigen of leveren van een werkplek
op hoogte of betonbekistingsysteem. In toenemende
mate informeren opdrachtgevers naar de status van
VSB-leden, waarbij de vraag zich richt op de geldigheid
van een Waarborgcertiﬁcaat. Ook blijkt bij het willen
aangaan van het lidmaatschap dat Waarvorgregeling
het onderscheidende effect heeft, waarbij veel (de
meeste) bedrijven niet kunnen voldoen aan de gestelde
uitgangspunten en criteria.
Het VSB lidmaatschap biedt geen absolute garanties, maar
geeft wel aan het lidbedrijf voldoet over voldoende kennis
en kunde om een betrouwbare tijdelijke veilige werkplek
op hoogte of bekistingsysteem te kunnen bieden. En dit
ook periodiek aantoont. Met name gaat het dan over de
bedrijfsprocessen en niet over de kwaliteit van speciﬁeke
producten of constructies. Een VSB lid beschikt over een
geldig certiﬁcaat Waarborgregeling en voert het VSB-logo.
Een overzicht van aangesloten leden is te vinden op
www.vsb-online.nl.
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“Tunnelgietbouw gebaat bij nieuwe instroom”

Volume, repeteerbaarheid en knowhow bepalend voor
succes tunnelgietbouw
Het is zo’n 50 jaar geleden dat tunnelgietbouw haar intrede deed. Inmiddels zijn ontelbare woningen met deze
methode gebouwd; veelal grondgebonden woningen maar ook woontorens en wooncentra. Die populariteit dankt
tunnelgietbouw aan de grote repeteerbaarheid en de strakke, voorspelbare planning.

Volume en repeteerbaarheid
Maar wanneer is de inzet van tunnelgietbouw nu echt
interessant? Tunnelgietbouw is voor velen toch dé
bouwmethode als het om woningbouw gaat? Arie Visser,
technisch directeur van Ruwbouw Concept, een bedrijf
dat de bouw van complete casco’s, inclusief bekisting,
beton, ontwikkeling en arbeid aanneemt: “Volume
en repeteerbaarheid zijn bepalend voor het succes
van tunnelgietbouw. Het volume zorgt ervoor dat de
vaste kosten laag kunnen worden gehouden, terwijl
de repeteerbaarheid voor de gewenste
bouwsnelheid zorgt.”
Het volume is onder de huidige economische
omstandigheden echter uit de markt. Dat
maakt tunnelgietbouw niet onaantrekkelijker.
“Voor hoogbouw biedt tunnelen het voordeel
dat -meer dan bijvoorbeeld met prefab
mogelijk is- een monoliet geheel ontstaat.
Ook is de voorbereidingstijd veel korter bij
tunnelgietbouw. Waar met prefab vaak 6
maanden nodig zijn voor de voorbereiding,
kan bij tunnelgietbouw met 10 weken worden
volstaan. Bovendien biedt de methode ook
nog eens de vrijheid om tot laat in het proces
eenvoudig bewonerswensen door te voeren.”

dagelijkse ‘stramien’ en de veiligheid vereisen dat de
ontkistingsterkte van het beton in betrekkelijk korte tijd
wordt gerealiseerd. Seizoen- en weersinvloeden spelen
daarbij mee in de keuze voor de juiste samenstelling
van de betonmortel. De uitvoering in dagcycli heeft niet
alleen invloed op de betonmortelsoort en -kwaliteit.
Ook de constructie, berekening, bekisting en logistiek
komen samen op het moment dat er daadwerkelijk
wordt getunneld. Informatie-uitwisseling is dan ook
van onschatbare waarde om het proces goed te kunnen
beheersen.

Uitvoering in dagcycli
De efﬁciëntie die tunnelgietbouw kenmerkt,
kan alleen worden bereikt als er elke werkdag
kan worden gestort en weer ontkist. Dat

Voorbereiding achter PC

Bekisting woningbouwcasco’s
VOBN heeft een interessante brochure met een
overzicht van alle bekistingen in de woningbouw,
inclusief bekistingswijzer. De brochure geeft
antwoord op de vraag welke bekisting het best kan
worden toegepast om datgene wat in het ontwerp
is bedacht ook daadwerkelijk uitvoerbaar te maken.
De brochure kan worden gedownload via de website
www.vobn.nl

Die informatie-uitwisseling is sterk verbeterd door de
opkomst van BIM-software. Eric Kalhs, technisch directeur
van Hendriks stalen bekistingtechniek, hierover: “BIMsoftware begeleidt de gebruiker bij het doorlopen van alle
stappen van constructie tot productie. Dat vereenvoudigt
de integrale benadering van het bouwproces.” Die
integratie gaat zelfs zover dat aannemer en opdrachtgever
echt als één team kunnen opereren. “Dat bespaart
kostbare tekenuren en onnodige faalkosten.” Arie Visser
vult aan: “Wij combineren tunnelgietbouw met het werken
met Revit; een BIM-oplossing die binnen de aannemerij
breed wordt gebruikt. Je merkt dat veel van de
voorbereidingen van de tekentafel en het bureau naar de
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mee doen”, aldus Eric Kalhs. “De eerste stap is de eigen
processen duurzaam te maken; als het even kan zonder
in te leveren op de wensen van de opdrachtgever.”
BIM-oplossingen bieden daarbij de mogelijkheid om
een project te analyseren voordat het gebouwd wordt.
Onvolkomenheden kunnen er zo worden uitgehaald, terwijl
onnodige kosten worden voorkomen. “Tegelijkertijd
moet je je ook afvragen hoe duurzaam vergelijkbare of
concurrerende bouwmethoden zijn. Hoe duurzaam is daar
de productie? Waar komt het vandaan en welke impact
heeft de winning, het transport of verwerking op het
milieu? Betonmortel springt er wat dat betreft zeer goed
uit.”

Ontbreken van instroom
computeromgeving verhuizen. De integrale benadering
die met dergelijke oplossingen binnen handbereik komen,
bieden de mogelijkheid om op hele korte termijn in
te spelen op wensen van opdrachtgevers én die van
zijn klanten. Wijzigingen in het betoncasco zijn snel te
realiseren.”

Duurzaamheid
De opkomst van BIM-oplossingen draagt ook bij aan het
thema duurzaamheid; een thema dat in alle facetten
van betonbouw haar weerslag heeft. “Daar moet je wat

Wie met Eric en Arie om tafel zit, merkt al snel dat er
betonmortel door hun aderen stroomt. Hun betrokkenheid
bij tunnelgietbouw en in het werk gestort beton is groot.
“Tunnelgietbouw is een prachtige oplossing die een
hoge mate van repeteerbaarheid combineert met een
scherpe prijsstelling. Toch zien wij ook bedreigingen. Een
belangrijke daarvan is het ontbreken van instroom vanuit
opleidingen. De bestaande kennis is door de vergrijzing aan
het wegstromen en nieuw ‘bloed’ is er onvoldoende. Dat
is zorgwekkend.” “Dat verlies aan knowhow proberen wij
nu in te vullen door buitenlandse werknemers in huis te
halen”, vult Arie Visser aan. “Het geeft ons weliswaar ook
de mogelijkheid om buiten Nederland kennis en ervaring op
te doen, maar het zou niet om die reden mogen zijn.”

Matemco opent vestiging in Noorwegen
Op maandag 2 september jl. opende Matemco de deuren van haar
nieuwe vestiging in Hønefoss onder de rook van Oslo, Noorwegen.
Matemco is in Nederland een grote speler op het gebied van
betonondersteuningen en ziet met haar succesformule ook volop
kansen op de Noorse markt. Na enige jaren geproefd te hebben van
de Noorse markt via een lokale agent werd vorig jaar het besluit
genomen om een eigen vestiging te starten. Morten Johan Johansen
(ex-directeur Haki Noorwegen) is de nieuwe General Manager:
“De Noorse markt is groeiende en na het zien van de werkwijze
in Nederland ben ik ervan overtuigd dat het Matemco concept in
Noorwegen aan zal slaan.”
Ook aandeelhouder Sjaak van Emmerik is vol vertrouwen over de
toekomst. “Omdat het Kwiksteiger systeem continu doorontwikkeld
wordt, blijft het tot de top behoren. Gezien de uitdagingen waar de
Noorse markt de komende decennia voor staat, is er zeker behoefte
aan een kwalitatief hoogwaardig systeem in combinatie met een
hoge servicegraad. Dit biedt Matemco de ruimte om hierop in te
spelen.”
www.matemco.nl
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RECO breidt uit op Scandinavische markt
Ook RECO breidt uit op de Scaninavische markt. Het bedrijf is een samenwerking aangegaan met BAS Maskinutleie
in Noorwegen. Voor een periode van drie jaar voorziet RECO de Noorse onderneming voor een groot deel van hun
bouwmaterieel. Naast deze overeenkomst in Noorwegen, zijn er verregaande gesprekken met enkele Deense
partijen voor een vergelijkbare samenwerking.
BAS Maskinutleie is een jonge, ambitieuze dochteronderneming van de BackeGruppen. Vanuit een vijftal locaties
verhuurt de organisatie machines en accommodaties ten behoeve van bouwprojecten. BAS onderscheidt zich op
de markt door het bieden van een hoog serviceniveau, waaronder het volledig in eigen beheer onderhouden en
repareren van het gehele verhuurassortiment. Naast de materieelverhuur aan dertien bouwondernemingen binnen
de BackeGruppen (jaaromzet 350 miljoen euro) kan BAS ook diverse externe bedrijven tot haar klanten rekenen,
waaronder Betonmast. Betonmast is een begrip in de Noorse bouwwereld.
www.reco.eu

RECO neemt NIBM kraan- en lifttechniek over
RECO, partnerbedrijf van BUKO, heeft de volledige verhuurvloot van Scanclimber liften en de hefsteigers
overgenomen van het failliete Nederlandse Industrie- en Bouwmachines Maatschappij (NIBM). Ook het
importeurschap van Scanclimber voor België en Nederland is daarmee over naar RECO. Scanclimber is marktleider
in de productie van werkplatforms en personen- en goederenliften. Het materiaal wordt over de gehele wereld
ingezet.
Algemeen directeur Rob Reigwein van RECO: “Deze overname sluit naadloos aan bij onze ambities. Wij willen onze
positie op de Europese markt versterken én ons nadrukkelijker manifesteren in het verticaal transport. Met deze
acquisitie zetten we op beide terreinen een paar grote stappen.”
www.reco.eu

Ontwikkelingen binnen ASC Group
De Beer Services en Dasatrex, beide onderdeel
van de ASC-Group, opereren tegenwoordig onder
de merknaam ASC Rent. De focus van beide
bedrijven ligt op de verhuur van gevelsteigers,
rolsteigerconstructies en hangbruggen, zowel
verticaal als horizontaal verplaatsbaar. Meer
informatie over ASC Rent is te vinden op de website
www.ascrent.nl.
De nieuwe naamgeving past binnen de toekomstige
merkenstrategie van de ASC Group waartoe naast
ASC Rent ook ASC Access, ASC Hobby&Home (
Alumexx), ASC Select, ASC Cleanrooms, ASC Tools en
ASC Events behoren.
Binnen ASC Access wordt de belangrijke exportmarkt Duitsland tegenwoordig zelfstandig benaderd.
Verantwoordelijk voor het werven, onderhouden en uitbouwen van een dealernetwerk in Duitsland is Ricardo ter
Linden.
www.ascgroup.nl
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Yelloo hangbruginstallaties en aluminium steiger op
centrale DM33
Aan de schoorsteen op de centrale Diemen (DM33) zijn recent schilder- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
De Diemen 33 is een STEG-warmtekrachtcentrale van Nuon. Op de centrale staat een schoorsteen met een hoogte
van circa 65 meter die recent door De Jager Totaal; een allround bouw- en onderhoudsbedrijf uit Utrecht onder
handen is genomen.
De buitenkant van de schoorsteen is door de
specialisten van Yelloo bereikbaar gemaakt. Het
team heeft twee modulaire hangbruginstallaties
(kwart-rond) met een lengte van circa vijf meter
gemonteerd. Om een optimale bereikbaarheid te
garanderen heeft Yelloo tevens een aluminium
steiger geplaatst. Hangbruginstallaties zijn ideale
arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden
op hoogte! Het project is medio oktober 2013
succesvol afgerond.
www.yelloo.nl

Totaaloplossing van Skyworks : steigers, hangbruggen
en hoogwerkers
Met de oplossingen die Skyworks heeft geleverd
voor het bereikbaar maken van de geveldelen
van het pand van RMC Groot Klimmendaal in
Arnhem is duidelijk ingespeeld op de behoefte
van de opdrachtgever. Afhankelijk van het soort
werkzaamheden dat uitgevoerd moest worden, is
gekozen voor de meest optimale oplossing. Op dit
project zijn zowel hoogwerkers, hangbruginstallaties
als hangsteigers ingezet. Door deze mix werd een
volledige bereikbaarheid gerealiseerd met een
minimale inzet van materiaal en montagetijd. In
de voorbereiding is daarvoor uitgebreid overlegd
met de opdrachtgever om duidelijkheid te krijgen
over de manier waarop deze zijn werkzaamheden
wil uitvoeren en welke oplossing daar het beste bij
past.
Voor de kopgevel is besloten om een hangsteiger in te zetten die de volle breedte van het pand in een keer bereikbaar
maakt. Hoewel dit een complexe oplossing is, werd daar toch voor gekozen om te voorkomen dat er aanzetlijnen in het
schilderwerk zichtbaar zouden worden. Waar de omvang van het schilderwerk dit toe liet is echter gebruik gemaakt van
hangbruginstallaties, die veel sneller zijn te monteren of hoogwerkers.
www.skyworks.nl
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13 m hoge wand in één keer storten met
bekistingoplossing NOE
In opdracht van European Bulk Services (E.B.S) BV bouwt Cordeel op de Europoort Terminal een nieuwe vlakloods
voor opslag van 65.000 m3 agribulk. Engineers van NOE Bekistingtechniek ontwikkelden een oplossing waarmee
de betonwandwanden van de loods tot ruim 13,5 meter hoogte in één stort van ruim 13 uur keer konden worden
gestort.
De bekisting voor de 13 m hoge wanden bestaat uit NOEtop-bekistingpanelen. De panelen van de dwarswanden zijn
conisch gemonteerd waardoor de wanden aan de onderzijde 1,0 m dik zijn om vervolgens tot een hoogte van 6,5 m
te verjongen vanwaar de wand verder 0,50 m dik is.
De NOEtop-panelen zijn hoofdzakelijk grootvlakpanelen van 5300 x 2650 mm waarvan er steeds
twee boven elkaar zijn gemonteerd.
Om de gewenste hoogte van 13 m te bereiken,
worden deze gecombineerd met liggende panelen
1000 x 2650 mm en 1325 x 2650 mm. De inzet van
de 5300 x 2650 mm metende grootvlakpanelen
zorgt ervoor dat de montagetijd tot een minimum
beperkt kan blijven.
De afmeting van de panelen staat bovendien
garant voor een grote stijfheid van de bekisting.
Het hoogte- en breedteraster van de panelen
is doorlopend zodat deze naar wens staand en
liggend te combineren zijn.
www.noe.nl

Innovatie van Bilﬁnger leidt tot kostenbesparing
Voor een debottlenecking project van AkzoNobel
Rotterdam Europoort kreeg Bilﬁnger Industrial
Services het verzoek twee kolomsteigers te
plaatsen. Aanvankelijk leek de steiger rond een
kolom vrijstaand gebouwd te moeten worden. De
betreffende kolom zou de extra steigerbelasting
niet kunnen opnemen.
Bilﬁnger stelde een alternatieve aanpak
voor. Onder andere door uitkomsten van een
windtunnelonderzoek door Bilﬁnger werd een
kleinere steiger gerealiseerd. Dit betekende een
besparing, een verbeterde toegankelijkheid en een
kortere doorlooptijd.
Bilﬁnger heeft een case study over dit onderwerp
uitgebracht die is aan te vragen via het e-mailadres
van Bilﬁnger Industrial Services: info@bis-is.com.
www.is-bnl.bilﬁnger.com
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Pyloon- en brugbekistingen uit één hand
De brug over de rivier de Drava maakt deel uit van de 90 km lange
A5 autosnelweg die wordt aangelegd in het oosten van Kroatië. Peri
leverde een kostenefﬁciënte klimbekisting voor de bouw van de 75
m hoge brugpylonen.
Ook het bouwconcept van de landhoofden en de borstweringen
voor de aanbruggen was in handen van Peri. Dankzij de
individueel ontworpen bekisting, die voornamelijk bestaat uit de
GT 24 bekistingsdragers en SLS spindels, heeft de bouwploeg per
bouwelement slechts één werkdag nodig.
Voor de borstweringen aan de buiten- en binnenzijden van de
rijbanen ontwikkelde Peri een aantal oplossingen op basis van
het Variokit modulaire bouwsysteem. Twee zeer opvallende 75
meter hoge A-vormige pylonen vormen de ophanging voor de drie
brugsegmenten. Trio paneelbekistingen leveren de vorm voor
de 4,50 m dikke funderingen van de vier pyloonpoten. Voor de
bouw van deze complexe constructie combineerde Peri het CB
klimconsolesysteem met de RCS railgeleide klimbekisting.
www.peri.nl

Eerste Custers Taurus 230-14ML geleverd
De eerste TAURUS 230-14ML hoogwerker van Custers is geleverd
aan Hoogwerkerverhuur Van der Voort. Deze truckhoogwerker op
3,5 ton chassis is de grote broer van de vorig jaar geïntroduceerde
TAURUS 230-12ML. Door toevoeging van een telescoopdeel komt de
werkhoogte nu op 14m!
Door een uitgekiend ontwerp heeft deze machine een resterend
laadvermogen tot maar liefst 350 kg! Daarmee is deze hoogwerker
een interessante optie voor infra-klanten die steeds meer te maken
krijgen met gewichtsbeperkingen en weeglussen.
De klant heeft keuze uit een korfbelasting tot 230 kg met een
minimaal zijdelings bereik van 7 meter. De stempelconstructie met
4 stempels is zodanig dat er geen delen buiten de spiegelbreedte
komen. De comnbinatie leent zich bij uitstek voor voor installatiew
erkzaamheden, straatverlichtingcontrole, schilderswerkzaamheden
etc..
www.custers.nl
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Custers hoogwerker voor Werkorganisatie
Duivenvoorde
De afdeling omgevingsbeheer van Gemeente Wassenaar is trotse eigenaar van een nieuwe TAURUS 300-21 hoogwerker op
DAF FA LF45. Deze machine volgt na 15 jaar trouwe dienst de bestaande Custers TAURUS 200-16 van 1997 op.
De nieuwe hoogwerker met een maximale
korfbelasting van 300 kg heeft een werkhoogte van
21 meter en een maximaal zijdelings bereik van
14,3 meter. De variabele afstempeling zorgt voor
een optimale inzetbaarheid van de hoogwerker.
Op de hoogwerker zijn verschillende extra
voorzieningen gebouwd. Hiertoe behoren
een afscherming boven het cabinedak, een
stokzaagkast onder de kastvloer, opbergkasten
met vloeistofdichte en oliebestendige vloer, een
bankschroefsysteem op slede onder kastopbouw,
transportvoorzieningen voor afzettingshekken, een
staalverzinkte korf met roostervloer voorzien van
opbergmogelijkheid voor ketting- en stokzaag en
een hardkunststof korfrand.
www.custers.nl

LSB Groep breidt dienstverlening uit

Wat nu als uw
onderaannemer of
ingehuurde ZZP’er
niet of niet goed is
verzekerd?
Loopt u dan dit risico?
Laat uw polissen vrijblijvend checken!
Meer dan 30% van de VSB-leden kozen al
voor de kwaliteit, eenvoud en
gemak van NBP

Nederlandse Branche Polis
De specialist in maatwerkverzekeringen
voor werken op hoogte
Carla den Brinker 010-2844142

Inspectie met cameracopters
Tot voor kort was het uitvoeren van inspecties op grote hoogte
en /of moeilijk te bereiken plaatsen alleen mogelijk met behulp
van steigers, rope access of hoogwerkers. Deze tijdrovende en
kostbare werkzaamheden kunnen nu bespaard blijven. Bruggen,
reactoren, gebouwen, maar ook grote installaties inwendig,
kunnen nu eenvoudig onderzocht worden met cameracopters van
de LSB Groep.
De industrieel vervaardigde toestellen zijn zeer betrouwbaar,
veilig en bijzonder geschikt voor opnames tot 150 meter hoog. De
cameracopter is bijna overal inzetbaar en binnen 5 minuten in de
lucht. Door het gebruik van elektromotoren zijn ze geruisloos en
milieuvriendelijk.
Het toestel wordt vanaf een grondstation digitaal aangestuurd
met GPS ondersteuning. Een videolink maakt live-view mogelijk
zodat de klant eventueel zelf kan meekijken. Luchtfotograﬁe van
bijvoorbeeld gebouwen, percelen en bedrijven. Alle HR fotograﬁe
en HD video-opnamen zijn rechtenvrij en worden aangeleverd op
CD.
www.lsb-groep.com
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Arbouw en Onderhoud NL onthullen Altrex MiTOWER

De eerste 1-Persoons Snel-Bouw Rolsteiger!
Bij Altrex in Zwolle hebben Jan Warning, directeur Arbouw en
Aad Buller, Secretaris Onderwijs en Arbeidsomstandigheden
van OnderhoudNL de Altrex MiTOWER onthuld. De MiTOWER
is de eerste 1-Persoons Snel-Bouw Rolsteiger. Deze rolsteiger
is veilig en snel in 10 minuten door 1 persoon op- en af te
bouwen en is als trolley zeer compact te transporteren.
Met de MiTOWER geeft Altrex invulling aan een wens die de
ondernemersorganisatie OnderhoudNL binnen Arbouw heeft
geuit om met 1 persoon een rolsteiger te mogen opbouwen.
De Altrex MiTOWER is vermeld op de Arbouw-website
www.arbovriendelijkhulpmiddelen.nl
Traditionele steigers moeten vanuit veiligheid en ergonomie met
minstens 2 personen worden opgebouwd. In praktijk is er niet
altijd een tweede persoon beschikbaar. Altrex heeft op basis
van een steeds terugkerende vraag van gebruikers en diverse
organisaties, zoals OnderhoudNL, de geheel nieuwe innovatieve
MiTOWER ontwikkeld.
Deze rolsteiger is geschikt voor veel typen bedrijven: schilders- en onderhoudsbedrijven, verhuurbedrijven, aannemers,
afbouwbedrijven, installateurs, electriciëns, en ZZP’ers in diverse andere branches.
www.altrex.com

Grote panelen Framax Xlife bekistingssysteem
versnellen bouwproces
Met Framax Xlife biedt Doka Nederland een kaderbekistingssysteem dat standaard verschillende grote panelen omvat.
De grote panelen hebben standaard-afmetingen van 240 x 270 cm en 240 x 330 cm (b x h). Met de bijbehorende Framax
snelspanner-RU of uni-spanner en Framax-klemproﬁel kunnen de panelen -passend binnen het 15 cm-raster van het
bekistingssysteem- worden verhoogd tot een maximale bekistingshoogte van maar liefst 10,80 meter of hoger.
Alle verbindingsonderdelen en toebehoren van
het Framax Xlife-systeem passen naadloos in het
15 cm-raster, waardoor het bekistingssysteem op
maat aan elk bouwplan kan worden aangepast.
De consequente rasterpatronen zorgen bovendien
voor een vereenvoudigde planning en logistiek
en staan garant voor een geordend plaatpatroon.
Framax Xlife panelen met grote oppervlakken
lenen zich bij uitstek om met de kraan te worden
verplaatst.
www.doka-nederland.nl
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Argos bedrijfskleding en valbeveiliging
Argos Packaging & Protection brengt sinds kort een complete en vernieuwende lijn
werkkleding en veiligheidsschoenen op de markt. De Argos-lijn bevat gammaveilige,
comfortabele en betaalbare multipocket werkbroeken, ﬂeecen, softshells,
regenkleding en veiligheidsschoenen.
Naast de standaard bedrijfskleding- en schoenen behoren hi-visibility en
vlamvertragende kleding eveneens tot de mogelijkheden. De kleding en schoenen
onderscheiden zich door een uitstekende prijskwaliteit-verhouding. Daarnaast biedt
Argos een zeer uitgebreid pakket gericht op de persoonlijke valbeveiliging: van
standaardharnas tot harnas in vlamvertragende uitvoering.
www.argos.nu

CombiSafe 30 jaar
CombiSafe bestaat in 2014 30 jaar. Sinds de oprichting in 1984 in Zweden staat de naam CombiSafe garant voor innovatie
en collectieve beschermingsoplossingen. Nu, als onderdeel van Honeywell, blijven de producten en systemen van
CombiSafe opvallen in toonaangevende projecten over de hele wereld en bieden ze topklasse veiligheidsoplossingen voor
prestigieuze bouwprojecten, zoals The Shard in Londen, de Victoria Tower in Stockholm en Ferrari World in Abu Dhabi.
www.combisafe.nl

Speciale inspectie-/onderhoudsbrug voor rotorbladen windturbines

Altrex Wind Maintenance Platform
Altrex heeft een speciale hangbrug voor toegang tot rotorbladen van
windturbines ontwikkeld, het Altrex Wind Maintenance Platform.
Het platform is direct klaar voor gebruik, hierdoor kan onderhoud en
inspectie veel sneller en eenvoudiger worden uitgevoerd. Door de
ﬂexibele vorm van het platform kan de gebruiker altijd op de juiste
afstand van het blad werken. Het product wordt als een compleet
systeem geleverd, het speciale platform compleet met generator
en trailer. Deze trailer is in gebruik het tegengewicht van het
platform. Samen met de gepatenteerde stabilisator stangen zorgt dit
tegengewicht voor de stabiliteit.

Colofon

www.altrex.com

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:
F:
E:
I :

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

P. Hecker
mevr. D. van Papendrecht

Redactie
P. Hecker
Mevr. J. Stolk
Mevr. J. Nijmeijer-Bosch
H. Bouman
H. Speelman
R. Lijzenga
Redactie en productie
Beta PR & Media BV
Leidschendam-Voorburg
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Leden

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

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

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
MIDDELBURG
+31 (0)118 46 65 50
www.hdvsteigerbouw.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balliauw Steigerbouw BV
TIEL
+32 (0) 495 915026
www.altradballiauw.com

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

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

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

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

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

18

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

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

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
Klop Verhuur BV
DE MEERN
+31 (0)30 669 50 00
www.klop.com
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
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Leden/Donateurs

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

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

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

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

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

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

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

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

Vollenbroek Betonwerken
ZEDDAM
+31 (0)6 - 13453485
www.vollenbroekbetonwerken.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Steigerplank.nl BV
AARLE-RIXTEL
+31 (0)6 5171 1332
www.steigerplank.nl

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

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

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

BSL Europe
HELMOND
+31 (0) 492 52 86 05
www.bsl-europe.nl
Combisafe Nederland BV
AMSTERDAM ZO
+49 (0) 9281 8302 200
www.combisafe.nl

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

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

Scaffolding Training Europe BV
BARENDRECHT
+31 (0) 180 655 599
www.trainingscaffolding.com
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