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Algemeen

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.
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Geschatte schade loopt in de miljoenen 

VSB start project ter 
voorkoming van diefstal 
steigermateriaal

De sectie Steigerbedrijven van de VSB is een project 
gestart om proactief een halt toe te roepen aan de 
toenemende diefstal van steigermateriaal. 

Naar schatting bedraagt de schade als gevolg van de 
diefstal alleen al bij leden van de VSB tussen de 10 en 
15 miljoen euro. Extra zorgwekkend vindt de branche 
het gegeven dat steeds vaker op bestelling diefstal 
wordt gepleegd, waarbij bouwplaatsen, steigerbedrijven 
en zelfs de opslagruimten van deze bedrijven niet 
worden ontzien. Recent bleek zelfs een van de leden 
het slachtoffer te zijn geworden van oplichting 
door een criminele organisatie, waarbij de schade 
honderdduizenden euro’s beliep. In de strijd tegen de 
diefstal gaat de sectie samenwerken met Hoffmann 
Bedrijfsrecherche.

Diefstal van steigermateriaal is een verschijnsel dat 
al verscheidene jaren voortwoekert. De diefstal leidt 
niet alleen tot directe schade bij de steigerbedrijven 
maar leidt ook tot vertraging van het bouwproces en 
daarmee voor onnodige kostenstijgingen. Bovendien kan 
de diefstal leiden tot onveilige werksituaties als gevolg 
van incomplete steigers. Reden voor grote zorg is de 
stijgende frequentie van diefstal en het steeds grotere 
aantal dadergroepen. Websites waar vraag en aanbod 
samenkomen, zoals Marktplaats, maken het daarbij 
mogelijk dat de dader eenvoudig en redelijk anoniem zijn 
gestolen waar kan verkopen.

Werden steigers in het verleden voornamelijk gestolen 
om elders weer te worden toegepast (doorverkoop), 
tegenwoordig geldt ook de staalprijs als reden voor 
diefstal. De houten steigerplanken worden daarbij 
verkocht aan de meubelbouw. Ook de brutaliteit 
waarmee de diefstal wordt gepleegd, neemt steeds 
grotere vormen aan. Los van de diefstallen vanaf een 
bedrijfsterrein worden tegenwoordig ook kleinere 
partijen, passend op een aanhangwagen, gestolen. 
Regelmatig zelfs op bestelling.

Door het gebruik van unieke bedrijfskleurcodes is 
steigermateriaal over het algemeen goed herkenbaar 
en traceerbaar. Bij veel van de gedupeerde bedrijven 
is dan ook de nodige informatie bekend over onder 
andere malafide handelaren en de wijze waarop het 
steigermateriaal wordt gestolen. Ondanks het feit dat 
de bedrijven aangifte van de diefstal hebben gedaan bij 

justitie, blijft een gerichte aanpak door de overheid uit. 
De branche roept de overheid dan ook op om in actie te 
komen en onderneemt tegelijkertijd zelf de nodige actie.

Het project dat nu met Hoffmann Bedrijfsrecherche 
wordt gestart, pakt het probleem over de gehele breedte 
aan - van het natrekken van criminele praktijken tot 
het voorkomen of inperken van toekomstige diefstal. 
Het project wordt breed gedragen binnen de sectie 
steigerbedrijven en ook andere materieelleveranciers 
blijken geïnteresseerd in de integrale aanpak. Voor een 
succesvolle aanpak treedt de vereniging onder meer 
in overleg met de steigerbouwbranche, toeleverende 
branches, zoals de staalbedrijven en de overheid, van 
wie een actievere aanpak van de problematiek worden 
verwacht. 

Alhoewel het initiatief zich in eerste instantie richt op 
steigermateriaal, wordt nagegaan of ook diefstal van 
andere arbeidsmiddelen zal worden opgepakt.

www.vsb-online.nl
www.hoffmannbv.nl
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Steigerbouw Van der Panne geeft goede voorbeeld 

Opleiden in de praktijk
Al vanaf de introductie geeft de Richtlijn Steigers aanwijzingen voor opleidingen. In de meest recente versie is een 
heel hoofdstuk gewijd aan opleiding en wordt een geheel nieuwe scholingsstructuur voorgesteld. Als onderdeel 
hiervan moeten per 1 januari 2017 alle hulpmonteurs, monteurs, eerste monteurs en voorlieden aantoonbaar zijn 
opgeleid. Dit kan via Opleidingsbedrijf van VSB, via een EVC-traject  (Erkenning van Verworven Competenties) maar 
ook door het volgen van een opleiding afgesloten met een examen onder persoonscertificering. 

Steigerbouw van der Panne wil hierin voorop lopen. 
De reden is eenvoudig: in de Richtlijn Steigers staan 
alle afspraken over het ontwerpen, voorbereiden en 
monteren van steigers keurig op papier. Maar steigers 
monteren en demonteren doen we niet op papier maar 
buiten, in de praktijk. Het opleiden van onze mensen is 
daarom een zeer belangrijke schakel waarmee we het 
verschil kunnen maken naar onze klanten.  Wij zijn een 
dienstverlenende organisatie zijn die ervoor moet zorgen 
dat andere partijen veilig hun werk kunnen doen. Dat kan 
alleen met goed opgeleide professionals.

De praktijk: jonge aanwas en ouwe rotten
Binnen ons bedrijf lopen diverse leerlingen. De leerlingen 
zijn in dienst bij Opleidingsbedrijf VSB en krijgen daar 
hun theoretische opleiding. De leerlingen werken 
binnen ons bedrijf mee om praktijkervaring op te doen. 
Onze ervaren monteurs vinden het leuk om kennis 
over te dragen over het vak waar zij trots op zijn en 
leren stiekem wat theorie bij van de nieuwe generatie 
steigerbouwers. 

Natuurlijk moet je af en toe wat tijd investeren in de 
begeleiding van leerlingen, maar je krijgt er in veel 
gevallen een gemotiveerde medewerker voor terug. Als 
de leerlingen klaar zijn, hebben zij een officieel erkend 
diploma (BBL2 of BBL3) en dat is ook in de toekomst 
belangrijk want steigers bouwen is een zwaar beroep.

Gelukkig hebben wij vele ervaren monteurs in dienst. 
Die hebben vaak geen zin om weer de schoolbanken in 
te gaan. ‘Ik doet dit werk al dertig jaar’, krijgen we dan 
te horen en ze hebben nog gelijk ook. Voor die mensen 
maken wij gebruik van het EVC-traject (Erkenning van 
Verworven Competenties). Simpel gezegd toon je aan 
dat je een vakman bent. Dit traject wordt gefaciliteerd 
door ons eigen opleidingsbedrijf en  wordt uitgevoerd 
door Fundeon. Onder begeleiding van onze P&O-afdeling 
en Fundeon moeten de monteurs een trajectmap vullen 
(portfolio) waarmee ze aantonen dat ze alle vereiste 
onderdelen beheersen. Aan het einde van de rit wordt 
deze map beoordeeld door een inhoudsassessor. Wanneer 
er iets ontbreekt dan vullen we dit aan met een gerichte 
training.  Uiteindelijk krijgen de monteurs als ze ook de 
taal- en rekentoets behalen een officieel diploma.

In de praktijk blijkt dat onze monteurs best moeite 
hebben om alles goed op papier te zetten. Als je al 
jaren dingen op een bepaalde manier doet en je moet 
dan opeens uitleggen waarom je het zo doet, is dat 
best moeilijk.  ‘Dat is toch logisch’ horen we vaak. 
Onze ervaring is dat het opbouwen van de portfolio een 
leerzaam proces is dat wel de nodige energie vraagt.

De rest
Met name onze onderaannemers kiezen er vaak voor 
om hun mensen op te leiden via een training. Nu VSB 
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bezig is om opleiders te erkennen, is het ook direct 
duidelijk wat de goede opleiders zijn. De examens vinden 
plaats onder toezicht van een certificerende instelling 
onder persoonscertificering. We hebben nu eindelijk 
duidelijkheid welke diploma´s goed zijn en welke niet. 
Ons streven is om 1 januari 2016 alleen nog te werken 
met mensen die voldoen aan de eisen uit de Richtlijn 
Steigers, ruim voor de hectiek rond de deadline van 

1 januari 2017 gaat beginnen….. 
Van der Panne is er van overtuigd dat goed opgeleide 
monteurs onmisbaar zijn als je  kwaliteit wilt leveren. 
Per slot van rekening zijn zij de mensen die in weer en 
wind moeten zorgen voor een veilige werkplek.

www.panne.nl
www.opleidingsbedrijfvsb.nl

Stand van zaken
Aantoonbaar gekwalificeerd: 
Monteurs beschikken over een MBO-diploma of een 
persoonscertificaat volgens ISO 17024 afgegeven door 
DNV-GL. Datum van ingang: 1 januari 2017

Diploma’s en persoonscertificaten modulair:
Diploma’s en persoonscertificaten worden afgegeven voor 
de basisscholing of opleiding. Daarna kan specialisatie 
plaatsvinden via de module Industrie, module Offshore of 
Module bouw/ondersteuningen

Eindtermen en toetstermen (persoonscertificatie) 
Hulpmonteur, Monteur en 1e Monteur:  
Gereed en erkend door de sector en DNV-GL

Kwalificatiedossiers (diploma’s) Monteur en 1e Monteur:
Herzien en erkend door de sector en overheid in 2015
Eindtermen en toetstermen (persoonscertificatie) 
Voorman, Inspecteur en Toezichthouder steigergebruik, 
als ook de modules zijn nog in de maak.

Inrichting Centrale Examenbank:
Examenvragen nu nog via de door DNV en de overheid 
erkende itembanken, gefaseerde inrichting van de 
centrale examenban. Gereed op 1 juli 2016.

Centraal Diploma Register voor steigerbouw:
De databank van SSVV, waar ook VCA certificaten zijn 
geregistreerd wordt via de VSB gevuld met erkende MBO-
diploma’s en persoonscertificaten Hulpmonteur, Monteur 
en 1 Monteur. Aanmelden via: registratie@vsb-online.
nl kosten 50 euro per diploma/certificaat, korting bij 
grotere aantallen.

5-jaar cyclus:
Houders van de certificaten worden na 5 jaar gevraagd 
actuele kennis vakbekwaamheid opnieuw aan te tonen 
met een persoonsexamen. Gediplomeerden tonen 
actuele kennis en vakbekwaamheid aan met een speciaal 
ontwikkeld toetsingssysteem.

Erkenning van opleiders:
Voor opleiders die cursorisch opleiden, is een 
auditsysteem opgezet, waarbij wordt getoetst in 
hoeverre wordt voldaan aan de door branche opgestelde 
eisen. Geldigheid erkenning 3 jaar. Kosten: 4.000 euro  
voor de eerste toetst/onderzoek en een praktijktoets 
gedurende het lopende jaar. Kosten ‘losse’ praktijktoets: 
1.000 euro. Aanmelden via: audit@vsb-online.nl

Diploma via BBL en EVC:
De BBL wordt verzorgd voor MBO-2 en MBO-3 
niveau, respectievelijk leidend tot Monteur en 1e 
Monteur. Aanmelden en nadere informatie via: 
info@opleidingsbedrijfvsb.nl Voor deelname aan het 
erkennen van Eerder Verworven Competenties (EVC) geldt 
een vastgestelde procedure die wordt georganiseerd 
door Funeon in samenwerking met het ROC en het 
Opleidingsbedrijf VSB. Aanmelden en nadere informatie 
via: info@opleidingsbedrijfvsb.nl

Overgangsperiode:
Alle bestaande pasjes, certificaten zijn nog valide. 
Erkende MBO-diploma’s kunnen worden opgenomen in 
het Centraal Diploma Register, alsook de op het moment 
van aanbieden geldige persoonscertificaten (5 jaar 
geldigheid). In de markt zijn er commerciële aanbieders 
van instrumenten, waarmee competenties worden 
gewogen en een snelle indicatie wordt verkregen van 
het niveau van de monteur. Het resultaat is een examen 
(persoonscertificaat) of extra (bij)scholing gevolgd door 
een examen. 

Informatie en routekaarten:
Aan te vragen via info@vsb-online.nl. De 
laatste ontwikkelingen worden bijgehouden op 
www.vsb-online.nl, www.richtlijnsteigers.nl en 
www.opleidingsbedrijfvsb.nl. Op de downloadpagina 
kunnen routekaarten, kwalificatiedossiers en eind- en 
toetstermen worden gevonden.

Update Nieuwe Scholingsstructuur Steigerbouw

De Nieuwe Scholingsstructuur is een uitwerking van Hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers en bedoeld om objectieve 
invulling te geven aan het begrip “deskundig” en te komen tot een eenduidige databank met aantoonbaar 
gekwalificeerde monteurs in de steigerbouw.

5
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Bedrijven zetten in op BBL en EVC op weg naar 2017

Nieuwe Scholingsstructuur Steigerbouw leeft!
Twee van de drie mogelijkheden om als vakbekwame steigermonteur in het Centraal Diploma Register te komen, 
worden momenteel volop benut. Bedrijven investeren in het eigen personeel, waarmee de waarde van het MBO-
diploma wordt onderstreept. De Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en de Erkenning van Verworven Competenties 
(EVC) resulteren in steigermonteurs op MBO-niveau. Wellicht aanleiding voor andere steigerbedrijven om het 
voorbeeld van de voorlopers te volgen.

Er zijn 2 manieren om erkend 
te worden als deskundige 
steigermonteur: door het behalen 
van een rijkserkend MBO-diploma of 
door de trotse bezitter te worden 
van een persoonscertificaat. Het 
MBO-diploma wordt behaald door 
als BBL-deelnemer al werkend te 
leren, of door op te gaan voor de 
weg via EVC. Het persoonscertificaat 
(ISO 17024) wordt behaald door na 
een training bij één van erkende 
opleiders te slagen voor het 
examen dat onder toezicht staat 
van DNV. Het einddoel is om via 
de VSB ingeschreven te worden in 
het Centraal Diploma Register, de 
databank van het SSVV, waar men 
ook geregistreerd staat met het VCA-
certificaat.

Nieuwe instroom BBL
BBL en EVC zijn belangrijke 
onderdelen van de Nieuwe 
Scholingsstructuur voor de 
steigerbouw. Door een unieke 
samenwerking tussen VSB, Bouwend 
Nederland, DNV en Fundeon en 
samen met deskundigen van VSB-
leden, opleiders, certificerende 
instellingen en andere 
belanghebbenden wordt de structuur 
op dit moment opgetuigd is en 
nagenoeg volledig operationeel.

In de afgelopen jaren hebben veel 
steigermontagebedrijven gebruik 
gemaakt van het eigen initiatief, 
Opleidingsbedrijf VSB, om het 
personeel te voorzien van een 
degelijke vakopleiding. Ondanks 
de mindere economische periode, 
treden telkens BBL-deelnemers 
toe, waarbij de bedrijven een 
bewuste keuze maken voor 
degelijke vakbekwaamheid en 
veiligheidsbewustzijn. Zo trad 

onlangs een gemotiveerde groep 
deelnemers toe van Van Dorland 
Stalen Steigers uit Groningen.  

Flexibel opleiden en meteen 
inzetbaar voor het bedrijf
Voor kleine groepen van eén 
bedrijf, voor samengestelde 
groepen van diverse bedrijven en 
op elke gewenste locatie kan de 
BBL-deelnemer worden opgeleid. 
Daarbij is hij op het werk direct 
inzetbaar onder begeleiding van een 
leermeester. 

De mogelijkheid bestaat de 
deelnemer in te zetten, waarbij deze 
in dienst is van Opleidingsbedrijf 
VSB of in dienst blijft van het 
steigerbedrijf. Als een opleiding 
gewenst is op bedrijfsniveau, 
kan zelfs een ‘maatpak’ worden 
geleverd.

Diverse niveaus en dan 
vakbekwaam
Op de niveaus van Monteur en 1e 
Monteur, respectievelijk MBO-2 
en MBO-3, stromen dit voorjaar 
diverse deelnemers uit het reguliere 
scholingstraject. Daarmee komt er 
weer ruimte voor nieuwe instroom.  
Bedrijven kunnen hiervoor contact 
opnemen met Opleidingsbedrijf 
VSB en met hen nagaan welke 
mogelijkheden er zijn. Ook kunnen 
er interessante subsidieregelingen 
van toepassing zijn, zoals 
overheidssubsidie en toeslagen 
vanuit de BouwCAO. Leden van de 
VSB krijgen korting op grond van de 
Voucherregeling, die de leden voor 
scholing met de VSB zijn aangegaan.

Credits voor de vakman
Wie denkt dat een EVC-traject 
even wordt doorlopen heeft het 
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mis. Dit traject vraagt inzet van 
de steigermonteur en zijn directe 
omgeving, zo blijkt uit de praktijk. 
Ook de medewerking vanuit de 
werkgever is zeer gewenst. Nadat de 
kandidaat zijn uitgebreide ervaring 
aantoonbaar heeft gemaakt, wordt 
een ervaringscertificaat afgegeven. 
Als daartoe aanleiding is, wordt op 
onderdelen nog aanvullende training 
vereist. Wanneer het gehele traject 
met goed gevolg is doorlopen, is het 
zover: de felbegeerde erkenning met 
een heus MBO-diploma. Ook over 
EVC kan contact worden opgenomen 
met Opleidingsbedrijf VSB.

Koplopers zijn klaar voor 2017
De sector, alle dragende partijen 
van de Richtlijn Steigers, hebben 1 
januari 2017 als datum vastgesteld. 
De datum dat opdrachtgevers, 
Inspectie SZW én andere 
belanghebbenden terug kunnen 
vallen op het Centraal Diploma 
Register. Staat de werknemer daarin 
dan is hij in het bezit van een geldig 
diploma of persoonscertificaat; 
dat geldt ook ten aanzien van een 
geldig VCA-certificaat. Een aantal 
steigerbedrijven wacht niet tot eind 
2016 om in beweging te komen, 

maar attendeert de opdrachtgever 
er nu al op dat wordt voldaan 
aan de eisen die van toepassing 
worden: personeel dat vakbekwaam 
is en veiligheidsbewust. Een prima 
marketingtool!

Zo vanzelfsprekend als het is dat 
een auto wordt onderhouden door 
een vakbekwame automonteur, 
zo vanzelfsprekend is het ook dat 

steigermontage wordt uitgevoerd 
door een deskundige steigermonteur. 
Of het nu een standaardsteiger 
betreft of een complexe 
configuratie.

Voor meer informatie: 
info@opleidingsbedrijfvsb.nl
www.opleidingsbedrijfvsb.nl

Uitreiking EVC-diploma’s

Rbo

������k��

Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen

a l l e  k n o w - h o w  a l t i j d  e n  o v e r a l  b i n n e n  h a n d b e r e i k
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Deskundig gebruik en verantwoordelijk toezicht van vitaal belang

Gevelonderhoudsinstallaties: absolute noodzaak  
(deel 1)
Dagelijks worden op en rond talloze gebouwen bouw-, afbouw en onderhoudsactiviteiten verricht. Voor iedere 
activiteit is altijd wel één of meerdere arbeidsmiddelen mogelijk. Als het om het onderhoud aan gevels gaat, 
is de gevelonderhoudsinstallatie een voor de hand liggende keuze. Tijdens een recent forumdiscussie werd de 
gevelinstallatie uitgebreid besproken en toegelicht. Trends -hoopgevend en zorgwekkend- maar ook ontwikkelingen 
passeerden daarbij de revue. 

Absolute noodzaak
Eerder al was de gevelonderhoudsinstallatie onderwerp 
van een forumdiscussie. Destijds was dat naar aanleiding 
van het toetsingskader waarmee veiligheid vanaf de 
eerste schets van een gebouw op de tekentafel tot aan 
het onderhoud aan het pand formeel wordt geregeld. 
“Werd de gevelinstallatie toen nog vaak gezien als een 
noodzakelijk kwaad, tegenwoordig zetten we ons ervoor 
in dat alle betrokken partijen de absolute noodzaak van 

de installatie voelen”, aldus Rob Baken van Manntech 
Gevelinstallaties (Moerdijk). Een belangrijk thema 
want de installatie is, net als de hangbruginstallatie, 
voor een groot aantal werkzaamheden relevant. 
“Beide soorten installaties worden ingezet  om de 
gevel bereikbaar te maken. De hangbrug is daarbij een 
tijdelijke installatie die vaak wordt toegepast voor het 
uitvoeren van schilderwerk, terwijl de gevelinstallatie 
een permanente oplossing is.” Hans Bouman van Tractel 
Benelux (Breda) vult aan: “De hangbruginstallatie is echt 
bedoeld om mensen in een veilige omgeving naar een 
hoger gelegen plaats te brengen. De installatie is dan 
ook  niet bedoeld om spullen omhoog te brengen. Je 
ziet de hangbruginstallatie bovendien vaker terugkomen 
in de industrie, waar deze als tijdelijke oplossing wordt 

ingezet voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden 
aan industriële installaties.” Voor beide soorten 
installaties geldt dat moet worden voldaan aan de EU-
richtlijn machines. Een goede manier om daar invulling 
aan te geven is het toepassen van de norm EN1808. “Die 
norm wordt Europa-breed toegepast”, aldus Rob Baken. 
“Je ziet zelfs dat de norm of delen daaruit wereldwijd 
aan een opmars bezig zijn. De norm is momenteel 
in revisie en zal zowel voor de gevelonderhouds- als 
hangbruginstallaties gaan gelden.”

Bereikbaarheid maatgevend
Op de vraag wanneer voor een gevelonderhoudsinstallatie 
wordt gekozen, antwoordt Hans Bouman: “Eigenlijk 
overal waar de bereikbaarheid van de gevel in het 
geding is, kan voor de gevelinstallatie worden gekozen. 
Je merkt daarbij wel dat er sneller voor toegang van 
bovenaf wordt gekozen naarmate het gebouw hoger 
is.” De keuze wordt daarbij niet direct bepaald door de 
hoogte. Rob Baken licht toe: “Drie verdiepingen kan al 
veel zijn wanneer het betreffende gebouw in het water 
staat. In alle gevallen is het niet het oppervlak als wel 
de bereikbaarheid van de gevel die van doorslaggevend 
belang is.”  Dat neemt niet weg dat het om hele grote 
hoogten kan gaan. “Wij zijn nu bezig met de Shanghai 
Tower, een wolkenkrabber die een hoogte van 632 
meter heeft”, aldus Rob Baken. “Om de daal- en 

Rob Baken: “Van noodzakelijk kwaad  
naar absolute noodzaak.”

“Eigenlijk overal waar 
de bereikbaarheid 

van de gevel in het 
geding is, kan voor de 

gevelinstallatie worden 
gekozen”

Informatie
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stijgsnelheden daarbij beheersbaar te houden, wordt 
er in etappes gewerkt. Hiertoe zijn er in het gebouw 
‘inkepingen’ voorzien die de gevelonderhoudsinstallatie 
kunnen herbergen. Dat is tegelijkertijd een prachtig 
voorbeeld van hoe het moet: vóóraf nadenken over de 
bereikbaarheid van de gebouwgevel.  Ook in Nederland 
zie je dat steeds meer gebeuren. Dat is echter nog geen 
garantie dat het altijd goed gaat, want het komt nog té 
vaak voor dat de kennis van de architect of gemeente 
tekort schiet voor een goed en doordacht ontwerp.” 

Dat is ook de ervaring van Hans Bouman: “Bij een 
complexe gebouwgeometrie, bijvoorbeeld bij gevels met 
een dubbele façade, is veel reken- en tekenwerk vereist. 
Dat geldt eigenlijk voor alle situaties waarin technologie 
in de gevel is geïntegreerd of frequenter onderhoud 
nodig is dan normaal. Om de gevelinstallatie hierop aan 
te laten sluiten, is specialisme nodig. Dat specialisme is 
vaak niet bij de architect of aannemer aanwezig. Ik merk 
echter wel dat ze de noodzaak van dat specialisme steeds 
meer inzien waardoor de leverancier van de installatie 
sneller wordt ingeschakeld.”

Leverancier als bron van expertise
Is daarmee een trend gezet? Beseffen architecten 
zich -wellicht mede door het toetsingskader- dat het 
onderhoud aan gebouwen vooraf een inspanning vergt? 
Rob Baken: “Het toetsingskader is nu zo’n anderhalf 
jaar van kracht en ik weet niet precies hoe streng op de 
voorwaarden uit de checklist wordt gecontroleerd. De 
grote uitdaging ligt momenteel bij de oudere gebouwen. 
Als daar geconstateerd wordt dat de bestaande oplossing 
niet werkt of zeer kostbaar is, moeten aanpassingen 
worden gedaan. Dat is niet altijd even eenvoudig.” 

Hans Bouman: “Wij merken de laatste zes maanden 
wel dat de aanvragen die binnenkomen van een heel 
ander kaliber zijn; volwassener 
zou ik het willen noemen. Het 
lijkt erop alsof de gevelinstallatie 
eerder in het ontwerpfase aandacht 
krijgt. Onze verantwoordelijkheid 
is daarbij het leveren van een 
passende installatie.” “Daar ligt 
wel een grote verantwoordelijkheid 
voor de leverancier”, aldus Rob 
Baken. “Steeds vaker wordt het 
gebouwontwerp als een ‘elektronisch 
document’ aangeleverd zonder dat de 
samenhang tussen de verschillende 
gebouwinstallaties daarin is verwerkt. 
Wij verwachten veel meer van BIM 
dat de bouw nadrukkelijker als één 
geïntegreerd geheel benadert.” 

Hans Bouman vult aan: “Daar ligt tegelijkertijd ook weer 
een uitdaging voor ons. Wanneer blijkt dat adviseurs of 
andere betrokken partijen te weinig verstand hebben 
van gevelinstallaties, dan opent dat de deuren voor 
de producent. Per slot van rekening ligt daar de echte 
knowhow op dit vakgebied. De eigenaardige spagaat 
daarbij is dat een adviseur een stevige vergoeding krijgt 
voor zijn advieswerk, terwijl van ons wordt verwacht dat 
de adviezen gratis zijn.” Dat die expertise nodig is, blijkt 
wel uit de grote diversiteit aan gebouwen en dus ook aan 
installaties. 

Rob Baken. “Hoe de bijbehorende installatie wordt 
vormgegeven, is het werk van de constructeur. Het 
resultaat is altijd een installatie die volledig op het 
betreffende gebouw is afgestemd.” 

www.vsb-online.nl

Hans Bouman: “Bij onderhoud meer aandacht  
nodig voor total cost of ownership.”

Veilig werken met 

hoogwerkers

Een hoogwerker is een mobiele werkplek waarmee 

het mogelijk is om veilig en efficiënt op hoogte te 

werken. Er bestaan geen gevaarlijke hoogwerkers, er 

bestaan wel situa�es waarin mensen op gevaarlijke 

wijze werken met hoogwerkers. Daarom is het zeer 

belangrijk om veiligheidsvoorschri�en op te volgen.

Daar waar met ‘nee’ is geantwoord, dienen passende 

maatregelen te worden genomen, anders mag de 

hoogwerker niet gebruikt worden.

VEILIG

W
E
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Het werkterrein dient ook vooraf geïnspecteerd te worden 

en ook in de (directe) omgeving moet u rekening houden 

Nee n.v.t.

  

  

  

Is de ondergrond stabiel en 

vlak voor het rijden op hoogte? 

(bij een scheve ondergrond 

dient u de aanwijzingen van de 

  

Is het werkterrein vrij van 

obstakels zoals leidingen, sloten,   

Hee� u zich aan de 

speciale voorschri�en en 

waarschuwingssignalen 

gehouden die van toepassing 

zijn op het werkterrein?

  

Is de directe omgeving vrij 

van verkeer of zijn (de juiste) 

wegafze�ngen gebruikt?

  

Is de directe omgeving vrij van 

hoogspanningsleidingen?
  

Veilig werken met hefsteigers

Efficiënt, ergonomisch verantwoord en veilig werken speelt in alle fasen van het bouwproces een steeds belangrijkere rol. Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor de hefsteiger.Daar waar met ‘nee’ is geantwoord, dienen passende maatregelen te worden genomen, anders mag de 
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Versie September 2010Veilig werken met 
Rolsteigers

Voor het werken op hoogte is de rolsteiger een veelgebruikt 

hulpmiddel. De rolsteiger kan snel worden verplaatst en leent 

zich dan ook uitstekend voor beroepsgroepen zoals schilders, 

installateurs, glazenwassers, dakdekkers, glasze�ers en 

aannemers. 
Om die gebruiker een zo veilig mogelijke werkplek te bieden, 

zijn arbeidsmiddelen tegenwoordig aan strenge regelgeving 

onderworpen. Desondanks, gebeuren er jaarlijks nog 

teveel ongevallen �jdens het werken op hoogte. Dit hee� 

meerdere oorzaken, waarvan het verkeerd gebruik van het 

arbeidsmiddel een belangrijk aandachtspunt is.
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Ja Nee

Is de rolsteiger aan de binnenzijde veilig 







Zijn de rustbordessen aan beide zijden 




Ja Nee
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Veilig werken met 
gevelonderhouds-

installatiesOnderhoud en periodieke inspec�es aan de 

gevel zijn een vereiste voor het behoud van 

het aanzien van elk gebouw. Ondanks de 

vaak bijzondere architectuur zijn VSB-leden 

in staat om voor elk gebouw een passende 

gevelonderhoudsinstalla�e te vinden. Hét 

ideale permanente arbeidsmiddel voor 

onderhoud aan gebouwen.

VEILIG W
E
R
K
E
N

Versie April 2011

Na het gebruik van de gevelonderhouds-

Ja
Nee

Staat de gondel in de parkeerstand 

gefixeerd met spanbanden of met 

klemmen op de hiervoor bestemde 

parkeerplaats van de installa�e? 





Zijn de stormklemmen aangebracht en 




Hee� u zich afgemeld bij de beheerder 

van de installa�e en hem ingelicht over 







Daar waar met ‘nee’ is geantwoord, dienen passende 

Informatie
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Lid in Beeld

Muehlhan: multidisciplinair allrounder

Interessante combinatie
Toevallig is het treffen op de scheepswerf niet. 
Het symboliseert de Nederlandse tak van dit Duitse 
bedrijf dat niet alleen met steigerbouw maar ook met 
conservering actief is. Een interessante combinatie 
die voor veel opdrachtgevers net even wat extra 
brengt. Dat is ook zichtbaar bij Damen Shiprepair, 
waar het bedrijf het cruiseschip MSC Magnifica onder 
handen heeft. Gerrit-Jan: “De Magnifica ligt hier 
om reparaties aan de huid van de romp uit te laten 
voeren en het onderwatergedeelte te stralen en weer 
te conserveren. Een uitdagende klus waar we al ons 
specialisme in kwijt kunnen.” 

Dat specialisme is in Nederland gebaseerd op een 
40-jarige geschiedenis die in de conserveringswereld 
begon. “Van oorsprong zijn wij hier begonnen met het 
conserveren van opslagtanks. Dat werkterrein heeft 
zich in de loop der jaren verbreed en verdiept tot wat 
het nu is.” Momenteel heeft Muehlhan in Nederland 
circa 70 medewerkers, waarvan er 50 direct in de 
productie actief zijn. Verder beschikt het bedrijf over 
een eigen technische dienst, zodat altijd snel kan 
worden ingespeeld op de klantvraag.

Vanuit klant meedenken
Het conserveren wordt nog steeds gedaan. “Een apart 
specialisme dat bijna helemaal geconcentreerd is rond 
de scheepsreparatie en -nieuwbouw alsook in kleinere 
industriële omgevingen”, aldus Gerrit-Jan. Bij die 
scheepsbouw liggen ook de ‘roots’ van de steigerbouw-
divisie. Inmiddels is ook daar het werkveld breder en 
omvat nu de ook de industrie en bouw. “Wij willen 
probleemoplossend zijn in de steigerbouw. Heeft 

iemand werkzaamheden op hoogte? Dan wordt de 
werkplek door ons bereikbaar gemaakt. Vanuit de 
klant denken we iedere keer weer mee over de best 
mogelijke en slimste oplossing.” 

Heel groot is de steigerbouwdivisie nog niet, maar de 
ambities zijn er niet minder om. “Na de overname 
van de mensen, medewerkers en klanten van een 
bestaand steigerbouwbedrijf willen we nog op eigen 
kracht verder spreiden en onze marktpositie verder 
verbeteren. De combinatie met een conserveringstak 
is daarbij niet van doorslaggevend belang maar voor 
bepaalde partijen wel interessant. Momenteel trekken 
we nog in 10% van de gevallen gezamenlijk op maar ik 
verwacht dat dat percentage verder gaat stijgen.”

Die groei zal ook worden gerealiseerd door verdere 
overnames. “Momenteel werken we aan de overname 
van een isolatiebedrijf met een sterke positie in 
de industrie. Dat geeft ons daar een nog betere 
toegang en versterkt onze positie als multidisciplinair 
allrounder.” 

Internationaal bedrijf
De internationaal opererende Muehlhan Group 
heeft meer dan 20 vestigingen verspreid over 50 
wereldwijde locaties. Muehlhan bestaat al ruim 130 
jaar. In die periode ontwikkelde  het bedrijf zich 
sterk; het reinigen van stoomketels waar het ooit 
mee begon is tegenwoordig vervangen door een 
breed pakket diensten en producten, waaronder 
oppervlaktebescherming, isolatie, steigerbouw, 
staalbouw en passieve brandbeveiliging.

www.muehlhan.com

Recent trad Muehlhan toe tot de gelederen van 
de VSB; een verdere versterking en verrijking van 
de vereniging met een bedrijf dat haar sporen 
in de steigerbouw heeft verdiend. De knowhow 
en het aanbod van Muehlhan rijkt echter verder 
dan de steigerbouw. We spraken met Gerrit-Jan 
Middelbosch over het bedrijf op de werf van Damen 
Shiprepair Rotterdam in Schiedam.
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Scholing

Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen stimuleert kwaliteit en veiligheid

Scholingsstructuur betonbekistingen en ondersteunings
constructies maakt vakbekwaamheid aantoonbaar
Wie zijn oor te luister legt of de media volgt, zal al snel concluderen dat veilig werken op hoogte en scholing 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Met de komst van de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningscon
structies wordt die relatie tussen scholing en veiligheid nog eens benadrukt. De Scholingscommissie van de sectie 
Betonbekistingbedrijven werkt hard aan de inrichting van de bijbehorende scholingsstructuur.

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningscons
tructies vormt min of meer een logisch vervolg op de 
eerder verschenen Richtlijn Steigers. Aan de richtlijn, 
een initiatief van VSB en Bouwend Nederland, wordt al 
sinds 2011 -onder meer- in samenwerking met Stubeco 
gewerkt. De uitgave wordt een digitaal naslagwerk 
voor iedereen die dagelijks op uiteenlopende wijze te 
maken heeft met verticale, horizontale en bijzondere 
betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. 

Veel aandacht wordt besteed aan het veilig werken 
op hoogte, het veilig werken in bredere zin en vooral 
het veilige gebruik. Met dit eenduidige document 
worden alle teksten van bestaande wet- en regelgeving, 
normen, veiligheidsbladen, materiaalinformatie en 
aan montage gerelateerde activiteiten als toelevering 
en veiligheidsprocedures beschreven en vervat in een 
praktisch bruikbaar overzicht. Daarmee zal de richtlijn 
-net als bij de Richtlijn Steigers het geval is- bijvoorbeeld 
ook richting- en maatgevend worden voor inspecties door 
Inspectie SZW. 

Vakbekwaamheid en scholing
De richtlijn zal een apart hoofdstuk Scholing gaan 
bevatten waarmee de vakbekwaamheid van monteurs 
kan worden gewaarborgd. Hiertoe wordt voor iedereen 
die betrokken is bij de bouw van bekistingen of 
ondersteuningen aangegeven welk opleidingsniveau van 
hem of haar wordt verwacht. 

Aan de ontwikkeling van de inhoud van dit hoofdstuk 
wordt gewerkt door de Commissie Scholing van de 
sectie betonbekistingbedrijven. In de commissie hebben 
zitting Jan Remmits van Safe, Jochem Boers van Brand 
Infrastructure Services, Ad van Meer van Layher, Jan 
Thomassen van NOE-Bekistingstechniek, Kitty van der 
Velde van Matemco Hulpconstructies en Peter Hecker, 
secretaris VSB; Marcel Koerts volgt de ontwikkelingen 
vanuit Opleidingsbedrijf VSB. 

Over de activiteiten vertelt voorzitter Jan Remmits: 
“Als commissie hebben we als eerste een onderscheid 
gemaakt tussen de opleiding voor bekistingstimmerman 
en ondersteuningsmonteur. Voor de functie van 
bekistingstimmerman is al een kant en klare opleiding 
beschikbaar; een reguliere opleiding die op meerdere 

plaatsen wordt gegeven. Daarom hebben we onze 
inspanningen in eerste instantie geconcentreerd op 
vloerbekistingen en ondersteuningen.”

Aansluiten op bestaand initiatief
Bij de invulling van het scholingstraject voor 
ondersteuningsmonteur is gekeken of het een unieke 
functie betreft. “We hebben daarbij de functie 
vergeleken met die in de steigerbranche en de 
eindtermen van vergelijkbare functies beoordeeld. 
Per slot van rekening is het zinvol om onnodig werk 
te voorkomen en zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
bestaande, bruikbare initiatieven. Daarbij is gebleken 
dat voor de opleiding voor ondersteuningsmonteur 
kan worden aangehaakt bij de opleiding voor 
steigermonteur en hulpmonteur. Hier doet zich bovendien 
een ontwikkeling voor die precies aansluit op onze 
initiatieven. Voor de opleiding steigermonteur worden 
speciale modulen ontwikkeld zodat deze opleiding 
ook kan afgestemd op omgevingen die specialistische 
kennis of ervaring vereisen. Zo werkt men inmiddels aan 
een module voor de industrie, de offshore, e.d.. Een 
dergelijke specialisatiemodule kan ook voor bekistingen 
en ondersteuningen worden ontwikkeld.”

Jan Remmits, 
voorzitter Commissie Scholing 
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Met het aansluiten op de bestaande scholingsstructuur 
voor de steigerbouw kan worden geprofiteerd van de 
systematiek die is ontwikkeld om de vakbekwaamheid 
van monteurs aantoonbaar te maken. Jan Remmits: “De 
vakbekwaamheid van ondersteuningsmonteurs kan op die 
manier aantoonbaar worden gemaakt door verschillend 
wegen die uiteindelijk tot hetzelfde resultaat leiden:

- het volgen van opleidingen (MBO) en relevante 
praktijkervaring, 

- het volgen van trainingen/cursussen en relevante 
praktijkervaring of 

- jarenlange werkervaring door het werken in de 
praktijk.”

Eenduidige structuur
Om de opleidingen voor onder meer opdrachtgevers 
en inspecties duidelijk en inzichtelijk te maken, wordt 
gekozen voor een eenduidige structuur. Die structuur 
omvat niet alleen de drie verschillende mogelijkheden 
om de vakbekwaamheid aan te tonen, maar vooral ook 
een eenduidige registratie van diploma’s en certificaten. 
“Ook daar kan worden aangehaakt op de initiatieven uit 
de steigerbouw, waar de diploma’s worden vastgelegd  in 
het Centraal Diploma Register. Dat is het register waarin 
onder meer de VCA-certificaten zijn opgenomen en dat 
door de SSVV (Stichting Samenwerking voor Veiligheid) 
wordt beheerd. De registratie vindt plaats door het 
Opleidingsbedrijf VSB.”

In de toekomst wordt het daarmee zo dat iedereen 
die ondersteuningsconstructies monteert, beschikt 
over een door de overheid en branche erkend 
diploma op MBO-niveau dan wel een certificaat onder 
persoonscertificering. Reeds behaalde certificaten 
en opgedane vakkennis zullen gedurende een 
overgangsperiode apart worden beoordeeld. Bij de 
‘weging van competenties’ wordt onder meer gekeken 
naar de behaalde certificaten en wordt in de meeste 
gevallen een examen voorgesteld. Certificaten die 
recentelijk werden behaald onder persoonscertificering 
zullen in de meeste gevallen worden erkend en 
ingeschreven in het Centraal Diploma Register.

Opleidingen voor bekistingen
Voor bekistingen kan niet worden aangehaakt bij 
bestaande scholingsinitiatieven. Jan Remmits: “Het 
is wat dat betreft wat lastiger omdat er een grote 
verscheidenheid aan bekistingsystemen is, variërend 
van wand- en vloerbekisting tot glij- en klimbekisting. 
Hier willen we in ieder geval komen tot een algemene 
opleiding voor het veilig werken op hoogte. Wat ons 
betreft, zou die opleiding branche- of zelfs bouwbreed 
moeten worden opgepakt omdat veiligheid alle sectoren 
van de bouw raakt. Verder willen we zoveel mogelijk 
aansluiten bij de bestaande cursus bekistingstimmerman. 
Wellicht dat daarnaast een cursus zal worden ontwikkeld 

voor de voorman, waarmee deze extra bagage meekrijgt 
en zich kan ontwikkelen tot een volwaardige voorman die 
onder meer ook het tekenen en berekenen beheerst.”

Scholing  

Richtlijn Betonbekistingen 
en Ondersteuningen

- Inleiding

- Werking Richtlijn

Ontwerpfase:

- Productomschrijving

- Berekenen van bekistingen en 
ondersteuningen

- Tekenen van bekistingen en ondersteuningen

Voorbereidingsfase:

- Bekistingplan (werkplan)

- Veiligheid en Gezondheid plan (V&G)

- Werken met bekistingen en ondersteuningen

- Algemene eisen

- Aanvullende eisen

Uitvoeringsfase:

- Montage en demontage

- Keuren van bekistingen en ondersteuningen

- Relatie met overige activiteiten

- Beton en wapening

Ook deze richtlijn komt tot stand door 
samenwerking tussen VSB en Bouwend 
Nederland.

Rbo
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Ronde tafelbijeenkomst Update Richtlijn Steigers 

Industrie gebaat bij gespecialiseerde steigerbouw
De Richtlijn Steigers is geüpdatet en aangepast voor de industrie. Naast 
vernieuwde aanduidingen en naamgevingen, is er meer ruimte voor 
standaardisatie en is de inspectiefrequentie afhankelijk gemaakt van de 
gebruiksintensiteit en -omstandigheden. Ook een nieuwe scholingsstructuur is 
in de aangepaste richtlijn gepresenteerd. De veranderingen en de gevolgen voor 
de industrie waren het thema van een ronde tafelbijeenkomst waaraan door 
vertegenwoordigers uit de industrie en steigerbouwbranche werd deelgenomen.

Prominente plaats voor industrie
De Richtlijn Steigers werd na jarenlange voorbereidingen eind 2008 geïntroduceerd. 
Met de richtlijn kwam één document voorhanden waarin alle informatie over het 
ontwerpen, monteren, gebruiken en demonteren van steigers was samengebracht. 
De aandacht richtte zich daarbij in eerste instantie op de bouw; maar met 
circa 25% marktaandeel is dat maar een bescheiden markt. Het belangrijkste 
toepassingsgebied van steigers is de industrie; 75% van de steigers wordt in 
industriële omgevingen ingezet. De aanpassingen van de richtlijn zijn dan ook 
voor de hand liggend. Nu is de industrie weliswaar een containerbegrip waar alle 
mogelijke industriële sectoren toe worden gerekend. In principe geldt de richtlijn 
voor al deze sectoren: offshore, chemie, petrochemie, energie en alle andere 
omgevingen waar op een of andere manier met een steiger op hoogte wordt 
gewerkt. Dan rijst al snel de vraag of de deelnemers uit de industrie de Richtlijn 
Steigers ook daadwerkelijk al toepassen. 

Jos Pustjens van Sitech Services: “Voor al onze chemie- en petrochemie-activiteiten 
hanteren wij volledig de Richtlijn Steigers. De richtlijn geldt daarbij als minimum: 
beter mag, minder absoluut niet. Maatgevend is het risico; dat is in bepaalde 
sectoren hoger dan in andere. En afhankelijk van de sector is de toepassing van de 
richtlijn goed of beter georganiseerd. Als ik voor de chemie spreek: die is zeer goed 
georganiseerd.” Cees den Houdijker van Brand Energy & Infrastructure Services: 
“Ook met de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie NOGEPA, 
zijn inmiddels afspraken gemaakt. Vanuit de VNCI is een duidelijk commitment 
gegeven aan de Richtlijn Steigers. Vertegenwoordigers van die brancheorganisatie 
zijn zelf actief betrokken bij de Commissie 
Richtlijn Steigers van de VSB, één van de 
initiatiefnemers van de richtlijn.” Dick Koster 
van Van der Panne Steigerbouw vult aan: “Ook 
de betrokkenheid vanuit andere industriële 
sectoren neemt snel toe en is ook van groot 
belang. En of we nu werken voor de industrie 
of de bouw: hoe de steiger wordt gebouwd, 
wordt ingegeven door de omgeving. De 
generieke regels daarvoor geeft de Richtlijn 
Steigers. Per branche kunnen daarnaast 
specifieke eisen gelden. Dat zien we ook in 

de industrie, waar meer driedimensionale steigers voorkomen dan in de bouw. In 
hoeverre de richtlijn dan ook in de betreffende branche wordt toegepast is ook 
afhankelijk van de inzet van een branchevereniging. Het enthousiasme daarvoor 
groeit. Daarmee ontstaat een krachtig platform waar de Richtlijn Steigers op van 
toepassing is.” Ontbreken is daarbij eigenlijk geen optie, want Inspectie SZW 
hanteert de richtlijn als basis voor haar controles op het veilig werken op hoogte 
met steigers. En dat is wel even wennen aldus Jos Pustjens: “Dat is inderdaad 
nieuw: de inspectie die langskomt bij de chemie om daar met de richtlijn onder de 
arm te controleren.” Ook Eduard de Bree van Dow Benelux ervaart dat: “Maar het 

Bert Zandvoort: “Veiligheid en 
inspectie belangrijke thema’s binnen de 

industrie.” 

Dick Koster: “Gezond verstand blijft 
belangrijk als het om veiligheid gaat.”

Pascal Bos: “Ook steigerbouwbedrijf 
heeft belangrijke taak in de promotie 

van de richtlijn.”
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is wel een goede zaak. Ook wij moeten eraan werken en waar mogelijk duidelijk 
communiceren wat er van medewerkers wordt verlangd.”

Is dat het enige dat voor de industrie is veranderd of is er meer? Jos Pustjens: “Bij 
de Richtlijn Steigers gaat het om risicoafweging. Wij hebben daar een aardig tool 
voor ontwikkeld zodat de gebruiker direct ziet welk arbeidsmiddel hij het beste 
voor een bepaalde activiteit kan kiezen. Is dat de steiger, dan blijkt de Richtlijn 
Steigers een zeer goede bron voor verwijzing te zijn; een centraal punt waar alle 
relevante informatie over steigers samenkomt. Dat is ideaal om een beter besef bij 
te brengen van het veilig werken op hoogte. Met de Richtlijn Steigers hebben wij 
bovendien een korte inspectiekaart gemaakt op basis van de inhoud van de richtlijn. 
Dat blijkt voor onze medewerkers een handig instrument te zijn.” Met de Richtlijn 
wordt ook beoogd dat bedrijven zoveel mogelijk vooruit denken als het om het 
werken op hoogte gaat. Is die verandering ook merkbaar? Peter van den Berg van 
Bilfinger Industrial Services: “Je kan daarbij eigenlijk een onderscheid maken in 
klanten: één die op korte termijn beslist en één die wat langer afweegt. Er wordt 
daarbij nog wel veel vanuit de steiger gedacht. Waar het uiteindelijk om gaat, 
is dat de werkzaamheden centraal worden gesteld. Daar past de vraag bij: welke 
arbeidsmiddel heb ik nodig om die werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.” 
Dat beaamt ook Pascal Bos van Van der Panne Steigerbouw: “De Richtlijn Steiger 

reikt alle elementen aan om die voorbereidingen goed uit te voeren. Dat voorbereiden 
moet je alleen wél op tijd doen. Voordenken wordt dat in de Richtlijn Steigers 
genoemd. Dat zie ik nog te weinig gebeuren.” Jos Pustjens: “Ieder bedrijf heeft 
daar ook weer een eigen invulling voor. Die invulling kan in bepaalde gevallen zelfs 
strenger zijn dan de wettelijke norm of de Richtlijn Steigers.”  De richtlijn geldt in 
ieder geval als minimum en kan altijd worden geraadpleegd via de website www.
richtlijnsteigers.com.

Inspelen op veranderingen
Wat is er anders geworden voor de steigerbouwers binnen de industrie sinds de 
komst van de Richtlijn Steigers? Jos Pustjens: “Ik geloof niet dat er bij ons veel 
veranderd is voor de steigerbouwers. In principe hadden we het al goed geregeld 
dus is het eigenlijk een voortzetting van wat we al deden.” Bert Zandvoort 
nuanceert: “Er zijn ook grote groepen bedrijven en bedrijfstakken die minder 
goed georganiseerd zijn. Bij die bedrijven zie ik wel een duidelijke verandering 
ten goede. Dat neemt niet weg dat er nog steeds verbeteringen mogelijk zijn.” 
Eduard de Bree: “Wij merken wel dat er meer vragen van steigerbouwers bij ons 
binnenkomen. Die vragen zetten je toch steeds weer aan het denken. Dat is ook 
goed, want dat betekent dat je nauwer betrokken raakt bij het steigerbouwproces 
en nadenkt over het werk en de implicaties daarvan voor de rest van de 

Forumdiscussie, v.l.n.r.: 

Freek Sterk, Dick Mastebroek, 

Pascal Bos, Dick Koster, Bert 

Zandvoort, Jos Pustjens, Cees 

den Houdijker, Peter van den 

Berg, Mark van Oorschot, 

Eduard de Bree, Martin 

Franke en Hans van Leeuwen.

Freek Sterk: “Onomkeerbaar proces 
naar meer veiligheid.”

Jos Pustjens: “Richtlijn als minimum: 
beter mag, minder absoluut niet.”
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organisatie. Alhoewel je door die dialoog in eerste instantie meer tijd kwijt bent, verdien je die kosten op langere 
termijn ruimschoots weer terug.” Marc van Oorschot: “Wij merken dat er weliswaar meer vragen zijn, maar dat klanten 
tegelijkertijd steeds beter bekend zijn met de richtlijn. Helaas is het nog wel vaak zo dat bedrijven een beslissing  
nemen waar prijs een prominentere rol speelt dan veiligheid.” Wat dat betreft vertrouwt Freek Sterk van Scafom-rux 
International ook op de richtlijn. “De Richtlijn Steigers is een ontwikkeling die niet te stoppen is. Het gaat uiteindelijk om 
veiligheid en het nadenken daarover en het vervolgens ook doen, is iets wat ons allemaal aangaat.” 

De Richtlijn Steigers is op een aantal punten aangepast voor de industrie. Welke van 
die aanpassingen springen in het oog? Voor Eduard de Bree draait het daarbij om 
het complexe steigerwerk: “Dat werk is nu duidelijker gedefinieerd. De beschrijving 
van de complexe steigers is in de nieuwste update beknopter en met de introductie 
van de fabrieks- en bedrijfsconfiguratie wordt minder werk als complex bestempeld. 
Daarnaast is het nu ook duidelijker voor de industrie wanneer en hoe de steiger 
in industriële omgevingen moet worden verankerd.” En als het om inspectie gaat 
– welke veranderingen worden dan ervaren? Bert Zandvoort: “Veiligheid en inspectie 
zijn uiterst belangrijke thema’s binnen de industrie. Eigenlijk over de volledige 

breedte van het bedrijfsproces. De steiger is 
daar één van en daarmee ook niet altijd de 
belangrijkste.” Jos Pustjens vult aan: “De 
deskundigheid voor inspectie van steigers 
is lang niet altijd voldoende. Bovendien 
ontbreekt het vaak aan voldoende kennis 
van alternatieve technieken om op hoogte te 
kunnen werken. Het op- en afbouwen van een 
steiger vergt soms 4 weken. Voor bepaalde 
toepassingen kan een alternatieve techniek 
als rope access interessant blijken te zijn. 
Daarvoor moet je wel voldoende bekend zijn 
met die techniek en dat is lang niet altijd het 
geval.” Is dat gebrek aan praktijkkennis bij andere partijen merkbaar? Wat is de rol 
van de overheid bijvoorbeeld – heeft de industrie ook te maken met Inspectie SZW 
of is daar alleen maar sprake van als er onverhoopt ongevallen plaatsvinden? Cees 
den Houdijker: “Ook bij Inspectie SZW merk je dat er té weinig praktijkervaring is. 
Dat praktische element zou een grotere rol in de opleiding van inspecteurs moeten 
hebben.” Peter van den Berg ziet daar juist een positief effect van uit gaan: “Het is 
de vraag of de relatie met Inspectie SZW er beter of slechter op wordt wanneer ze 
alles weten. Er zal altijd een spanningsveld blijven en dat spanningsveld is ook nodig 
om elkaar scherp te houden en om beweging te krijgen.”

Scholing - steigerbouw als specialisme
Voor het onderwerp scholing is in de geüpdatete versie van de Richtlijn Steigers 
een nieuwe scholingsstructuur gepresenteerd. Hiermee wordt tegenwicht geboden 
aan de valse certificaten die de ronde doen. Het startschot voor dit traject 
werd gegeven in januari 2014; de upgrading van diploma’s en certificaten moet 
vervolgens over een periode van 3 jaar plaatsvinden. 

Scholing van steigermonteurs is niet alleen meer een zaak van gespecialiseerde 
steigermontagebedrijven. Ook de monteur van de lokale aannemer moet 
straks beschikken over een erkend diploma of branchecertificaat. Een terechte 
ontwikkeling, want ook al bouw je de steiger voor eigen gebruik, het blijft een 
werkplek voor mensen die ook graag na het werk weer heelhuids naar huis willen. 
Een grote verantwoordelijkheid dus voor diegene die de steigers monteren. Zij 
hebben in de overgangsperiode tot 1 januari 2017 de gelegenheid om een diploma 
óf een branchecertificaat te behalen. Vervolgens vindt registratie plaats op één 
centrale plek, het Centraal Diploma Register, waar ook de VCA-certificaten staan 
geregistreerd. Resultaat: een veilig opgebouwde steiger en geen fraude meer met 
pasjes of certificaten. Wat vinden de deelnemers aan de ronde tafelbijeenkomst 
van deze ontwikkeling en wat zijn de voordelen voor de praktijk in de industrie? 

Peter van den Berg: “Spanningsveld 
nodig om elkaar scherp te houden en 
beweging te krijgen.”

Mark van Oorschot: “Helaas speelt prijs 
soms nog steeds een belangrijkere 

rol dan veiligheid.”

Cees den Houdijker: “Door 
internationalisering doorgroeien naar 

Richtlijn Steigers 2.0”
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Peter van den Berg: “De nieuwe scholingsstructuur is een fantastische ontwikkeling. 
Steigerbouwbedrijven én hun opdrachtgevers weten nu altijd wat voor vlees zij in de 
kuip hebben.” Jos Pustjens heeft nog wel wat vraagtekens: “En onze buitenlandse 
werknemers dan? Volgens welke kenmerken moeten die zijn opgeleid en hoe regel 
je dat goed? Misschien dat we daarbij gebruik kunnen maken van Europese certifice
ringsinstanties.” Cees den Houdijker vergelijkt de situatie hier met die in Engeland:  
“Daar moeten monteurs al een certificaat hebben; het ontloopt de Nederlandse 
situatie niet echt. En de Engelse certificaten worden in het algemeen ook al erkend 
door onze opdrachtgevers. Voor Nederlandse steigerbouwers is het daarbij van 
belang om te beseffen dat na 1 januari 2017 aan de poort van ieder industrieel 
complex zal worden gecontroleerd.” Ook Freek Sterk van Scafom-rux International 
weet de ontwikkeling op waarde te schatten. “De nieuwe scholingsstructuur past bij 
de hedendaagse steigerbouw waarbij het vak een specialisme is geworden. Alhoewel 
wij als producent van steigermateriaal wat verder af staan van de scholingsstructuur 
hebben wij er toch bewust voor gekozen om onze medewerkers in-huis door een 
onafhankelijke partij te laten opleiden in de steigerbouw.”

Breed gedragen
Wordt de Richtlijn Steigers en de daarmee samenhangende scholingsstructuur 
ook branchebreed gedragen? Schaart iedereen zich achter de nieuwe initiatieven? 

Binnen de VSB is dat het geval. Alle leden van de vereniging hebben zich gecommitteerd aan de richtlijn en daarmee aan 
de nieuwe scholingsstructuur. Zijn dat commitment of die verplichting ook vereisten voor succes? Dick Mastebroek van 
Klop Verhuur: “Het begint natuurlijk allemaal met betrokkenheid op alle niveau’s binnen het bedrijf. De betrokkenheid 
zorgt ervoor dat mensen zich ook bewust zijn van hun verantwoordelijkheid.” Dick Koster: “Ik denk dat gezond verstand 
nog belangrijker is. Ik heb me niet gecommitteerd om 120 km/uur op de snelweg te rijden. Regelgeving is één; het 
naleven ervan is iets anders. In dit geval geldt heel simpel: de Richtlijn Steigers beschrijft de stand der techniek. Dat 
geldt voor iedereen en daar moet iedereen zich uiteindelijk ook aan houden.” Bert Zandvoort: “Ook de VNCI heeft een 
intentieverklaring over de toepassing van de Richtlijn Steigers uitgesproken.” Peter van den Berg vult aan: “Wat je zou 
willen is dat alle branches zich zo nadrukkelijk achter de richtlijn scharen.” Cees den Houdijker relativeert: “Dat kan pas 
echt op het moment dat de richtlijn ook in de Arbocatalogi is opgenomen. Dan moet de richtlijn wel voor iedereen gratis 
verkrijgbaar zijn én wij zullen zelf nadrukkelijker de richtlijn moeten uitdragen en gesprekken aan moeten gaan met 
andere branches. Op die manier ontstaat een nog groter draagvlak.” Pascal Bos ziet daar ook een verantwoordelijkheid 
voor het steigerbouwbedrijf: “Ook wij hebben een belangrijke taak in de promotie van de richtlijn. Allereerst natuurlijk 
door ons werk goed en veilig te doen, maar ook door opdrachtgevers waar nodig ‘op te voeden’. En als dat daarvoor nodig 
is, dan ben ik graag bereid om de richtlijn voor klanten beschikbaar te stellen. Het gaat uiteindelijk om veiligheid.”
Hoe groot de invloed van de richtlijn op de uiteindelijke veiligheid is, kan niet eenvoudig worden aangetoond. Bert 
Zandvoort: “Recente statistieken op dit gebied zijn er bijna niet, maar mijn gevoel zegt dat de invloed op de veiligheid 
groot is.” Peter van den Berg vult aan: “Dat zal zeker gelden voor de periode ná 1 januari 2017. Ook het gedrag is dan 
onderdeel van de lesstof en juist het gedrag is bepalend voor de veiligheid.”

Internationalisering
Waar de buitenlandse werknemers en bedrijven op de Nederlandse markt al even 
ter sprake kwamen, bleven de Nederlandse bedrijven op de buitenlandse markt 
onbesproken. Hoe staat het daarmee; waar houdt de Nederlandse steigerbouw in 
het buitenland zich aan? Marc van Oorschot: “In principe gelden dan lokale regels. 
Je merkt dat er in een aantal omringende landen soepeler met die regels wordt 
omgegaan. Dat maakt het werk daar overigens vaak ook weer wat voordeliger.” 
Bert Zandvoort vult aan: “In België gelden daarentegen min of meer dezelfde regels 
als hier; daar is de Richtlijn Steigers nagenoeg 1-op-1 overgenomen.” Cees den 
Houdijker: “Ik ben een groot voorstander om in de nabije toekomst de Richtlijn 
Steigers uit te breiden met een module voor buitenlandse certificaten. Soortgelijke 
modules zijn ook al in de maak voor werkzaamheden in de Offshore, Industrie, 
Bouw en Ondersteuningen. Wat we nu hebben, zou je kunnen zien als de Richtlijn 
Steigers 1.0. We zouden willen doorgroeien naar de 2.0-variant. Recent hebben 
we een bezoek gebracht bij onze collega´s van de NASC in Londen, waarna wij de 
verschillen van opleidingseisen in kaart hebben gebracht. De volgende stap zou een 
Europees certificaat kunnen of moeten zijn.”

Eduard de Bree: “Dialoog over steigers 
zorgt voor kostenbesparingen.”

Dick Mastebroek: “Het begint allemaal 
met betrokkenheid.”
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VSB neemt met een collectief deel aan de Maintenance Next 2015 de beurs waar speciaal is bedoeld voor bedrijven die 
actief zijn of betrokken zijn bij de onderhoudsindustrie van vandaag én morgen. Aan het VSB-collectief wordt deelgeno-
men door Böcker Nederland BV, De Jong’s Liften BV, Dirks Klimmaterialen BV, Mol Verhuur, Van der Panne Rotterdam BV 
en VSB. Bezoekers zijn van harte welkom op onze gezamenlijke stand, nummer 6300.

Openingstijden beurs

Dinsdag 21 april 10.00 - 18.00 uur
Woensdag 22 april 10.00 - 18.00 uur
Donderdag 23 april 10.00 - 22.00 uur

Geïnteresseerd?

Meld u dan via de VSB-website snel aan voor gratis toe-
gangskaarten voor de beurs. Op de site vindt u ook alle infor-
matie over de Masterclass die de VSB organiseert.

Demonstraties

Elke dag worden door Opleidingsbedrijf VSB en Steiger-
bouw Van der Panne demonstraties  steigerbouw verzorgd.

Masterclass Veilig werken op hoogte

Naast de collectieve presentatie op de beursvloer orga-
niseert VSB in de ochtend van 23 april ook een Masterclass 
Veilig werken op hoogte. Kennisoverdracht, relatieversterking 
en positionering binnen de industrie staan tijdens dit evene-
ment centraal. 

Tijdens de Masterclass Veilig werken op hoogte gaan 
deskundige sprekers in op de (naleving van) wet- en regelge-
ving met betrekking tot veilig werken op hoogte. Ook recente 

trends en de impact hiervan op de bedrijfsvoering passeren 
daarbij de revue. Zo zal er worden ingegaan op de nieuwe 
Richtlijn Steigers voor de industrie, de Nieuwe Scholings-
structuur Steigerbouw, het veilig opbouwen van rolsteigers 
en het verantwoord kiezen van het juiste arbeidsmiddel. Het 
volledige programma treft u elders in dit beurskatern aan.

Voor wie?

Deelname aan de Masterclass Veilig werken op hoogte 
staat open voor opdrachtgevers in de (petro)chemie, ener-
giesector en industrie alsook voor adviseurs, beleidsmakers, 
veiligheidskundigen en onderaannemers. Aan de Master-
class kan kosteloos worden deelgenomen. Aanmelden kan 
eenvoudig via de website van de vereniging: www.vsb-on-
line.nl. 

Wanneer?

Donderdag 23 april 2015, 08.00 – 11.00 uur
Zaal Port 1 , Maintenance Next, Ahoy Rotterdam 

Aanmelden?

www.vsb-online.nl

Welkom op de Maintenance Next 2015 
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Zaal Port 1 , Maintenance Next, Ahoy Rotterdam 

08.30 uur Ontvangst en inloop

09.00 uur Welkom door Gijs Buijs, voorzitter van de Sectie Steigerbedrijven VSB

09.10 uur Het juiste arbeidsmiddel, de steiger als bewuste keuze 

Adri Frijters van Arbouw, gaat in op de wijze waarop een keuze voor de steiger, of een ander arbeidsmid-
del, tot stand komt. Moet een arbeidsmiddel door de opdrachtgever worden voorgeschreven of zijn functionele 
eisen en de expertise van de aannemer doorslaggevend?

09.30 uur Het nieuwe veiligere opbouwen van rolsteigers 

De acties van de Inspectie SZW laten jaarlijks zien dat veel rolsteigers verkeerd zijn opgebouwd en dat 
ondeskundig gebruik nog teveel voorkomt. Hoe kan er met de  huidige systemen veilig worden gewerkt en 
welke innovaties worden actueel? Henry Dijksma van Altrex, gaat namens de Commissie Rolsteigers, Ladders 
en Trappen van de VSB in op de nieuwe en veiligere opbouwmethoden..

09.50 uur PAUZE

10.00 uur Richtlijn Steigers als maatpak voor de industrie

In gezamenlijk overleg van de gespecialiseerde steigerbedrijven met deskundigen van industriële opdracht-
gevers, is de Richtlijn Steigers passend gemaakt voor de industrie, (petro)chemie, energiesector. Peter Rijn-
beek, voorzitter Richtlijn Steigers, geeft een toelichting op de essentiële onderdelen, waardoor efficiënter en 
veiliger gewerkt kan worden met steigers.

10.30 uur Nieuwe Scholingsstructuur Steigerbouw ontzorgt de opdrachtgever 

Dick Koster, van Steigerbouw Van der Panne, geeft namens de VSB een toelichting op de grootse operatie 
waar de steigerbranche zich voor geplaatst heeft: op 1 januari 2017 is iedere steigermonteur aantoonbaar des-
kundig. Een upgrading van het beroep steigermonteur, waarbij persoonscertificaten en diploma’s zichtbaar zijn 
in het Centraal Diploma Register. 

10.50 uur Afsluiting 

Deelnemers zijn na afloop van harte welkom bij de 
demonstratie steigerbouw door Steigerbouw Van der 
Panne en Opleidingsbedrijf VSB op het voorterrein van 
Ahoy, gevolgd door een bezoek aan standnummer 
6.300! Aanmelden voor de Masterclass kan eenvoudig 
via de website www.vsb-online.nl. Kosten voor deel-
name bedragen € 40,- ex BTW; VSB-leden betalen € 
25,- ex BTW.

De VSB Masterclass Veilig werken op hoogte wordt 
mede mogelijk gemaakt door Böcker Nederland, Dirks 
Klimmaterialen, De Jong’s Liften, Mol Verhuur en Stei-
gerbouw Van der Panne

Programma Masterclass Veilig werken op 
hoogte - donderdag 23 april 2015
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Per 1 maart dit jaar is Mol Verhuur Dordrecht officieel dealer van GEDA (personen) bouwliften en hefsteigers geworden. 
GEDA opgericht in 1929 in Duitsland is een wereldwijd opererend bedrijf met een lange termijn visie, constante innovatie 
en investeringen. GEDA is pionier op het gebied van bouwliften voor goederen- en personenvervoer met als doel het 
bieden van unieke oplossingen voor de klant.

Mol Verhuur is al ruim 50 jaar 
specialist op het gebied van verti-
caal transport en plaatst dagelijks 
(personen)bouwliften door heel 
Nederland voor goederen- en per-
sonenvervoer op bouwplaatsen, bij 
renovaties en in de industrie. Door 
de samenwerking met GEDA ver-
stevigt Mol Verhuur haar positie in 
de Nederlandse markt. Afnemers 
in de bouw en industrie kan  een 
maatgerichte oplossing geboden 
worden voor projecten op het ge-
bied van tijdelijke installaties voor 
verticaal transport.  

www.molverhuur.nl

Maintenance Next stand 6300

Mol Verhuur GEDA dealer 
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Auto- / Anhängerkrane Schrägbau- / Möbelaufzüge Bau- / Industrieaufzüge Mauer- / Greiftechnik Personen- / LastenlifteAuto- / Aanhangerkranen Ladder- / Verhuisliften Personen- / Goederenliften ALU  Eenpersoons Hoogwerkers 

www.boecker.nl 
Vraag nu gratis demonstratie aan!

Specialist in 
hijs- en lifttechniek 

BÖCKER NEDERLAND B.V. 
De Geerden 22 ��5334 LE Velddriel 
Tel. 0418-571 444 ��info@boecker.nl 
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ALU  Kanaal- / Montage Liften

Bocker_advertentie_liggend_DEF.indd   1 24-01-15   00:16

Speciale projecten, modulaire liftsystemen, oplossingen bieden in verticaal 
transport van materiaal en personen, Böcker Nederland ontpopt zich steeds 
meer als specialist in de hijs- en lifttechniek.

Als 100% dochteronderneming van Böcker Maschinenwerke GmbH uit het 
Duitse Werne, is Böcker Nederland op het gebied van hijs- en heftechniek actief 
op vele markten. Böcker is producent van ladder- en verhuisliften, personen- en 
goederenliften, hefsteigers, aluminium aanhanger- en autokranen, kanalenliften 
en éénpersoons- hoogwerkers en permanente liftoplossingen voor de industrie.

Afgelopen jaren is verhuurtak in hefsteigers en personen- en goederenliften 
sterk uitgebreid en worden er steeds nieuwe projecten aangepakt. Als specialist 
in personen- en goederenliften en hefsteigers biedt Böcker oplossingen. Door 
gebruik te maken van modulaire systemen, kan Böcker vaak de oplossing bieden 
op het project aangepast. Böcker voert het gamma personenliften van 4 t/m 28 
personen met een hefvermogen van 300 t/m 2800 Kg.

Voor een project in Den Haag heeft Böcker recent 2 personen- en goederen-
liften eerst volledig gedemonteerd, hierna weer modulair opgebouwd vanuit de 
kelder van een bestaand gebouw. Bijzonder is de afmeting van 1.40 x 2.50 x 2.50 
mtr ( L x BR x H ).

Ook op het gebied van hefsteigers kan Böcker speciale toepassingen maken. 
De Böcker Maxiclimer kan tot een breedte van 35.10 meter. als dubbelmastma-
chine en 15 meter als enkele hefsteiger. De Maxiclimber MC650 heeft als dub-
belmast hefsteiger een maximaal hefvermogen van 6000 Kg.

In de PC Hoofdstraat in Amsterdam werkt Böcker Nederland met haar hef-
steiger mee aan een bijzonder project. Om glazen bouwstenen te verlijmen wordt 
hier gebruik gemaakt van een dubbelmast hefsteiger waar de verankering zowel 
in de mast als op de grond is gepositioneerd.

Böcker 
Nederland 
in de lift met 
haar uitgebreid 
programma

www.boecker.nl

Maintenance Next stand 6300
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In Nederland heeft de branchevereniging VSB met Inspectie SZW afgesproken om zich in te spannen rolsteigers nog 
veiliger te kunnen opbouwen. Centraal in de afspraak tussen VSB en Inspectie SZW staat dat tijdens de opbouw van 
een rolsteiger een platform altijd rondom voorzien moet zijn van heupleuningen voordat deze wordt betreden. Op 
deze manier wordt voorkomen dat de gebruiker bij de montage onbeschermd staat en dat er sprake is van valgevaar. 
Dit sluit aan bij de inspanningsverplichting die in het A-blad rolsteigers is vastgelegd. 

Door innovatie nog veiliger opbouwen rolsteigers 

Het nieuwe veiligere opbouwen van rolsteigers

Informatie

De nieuwe, veiligere opbouw is door fabrikanten (Altrex, 
ASC, Custers, Layher en Skyworks) ‘vertaald’ naar 
hun rolsteigers. Daartoe wordt door de fabrikanten 
gebruik gemaakt van onder andere speciale constructies 
en werkmethoden, waardoor voldaan wordt aan 
de gestelde voorwaarden en  die ook op bestaande 
rolsteigerconfiguraties kunnen worden toegepast. 
Informatie over de verschillende methoden kan bij de 
VSB worden opgevraagd. 

Onder een rolsteiger wordt verstaan: een vrijstaand, een 
halfvrijstaand of een tegen de gevel staand, mobiele 
steiger. Rolsteigers zijn uitgerust met (zwenk) wielen 
en samengesteld uit geprefabriceerde onderdelen. Zij 
bevatten hulpvloeren en één of meerdere werkvloeren 
voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. De 
aluminium rolsteiger wordt opgebouwd door gebruikers, 
zoals door de schilder of de voeger die voor het uitvoeren 
van zijn werkzaamheden bewust gekozen heeft voor het 
gebruik van de rolsteiger. Om de rolsteiger deskundig te 
kunnen opbouwen, kunnen trainingen gevolgd worden, 
speciaal door de branche ontwikkeld. In de praktijk 
wordt volstaan met een instructie, een toolbox en het 
volgen van de handleidingen van de leverancier. Vanuit 
de branche is de stand van de techniek opgenomen in de 
VSB flyer ‘Veilig werken met rolsteigers’ en in het A-Blad 
Rolsteigers van Arbouw.

Rondom beveiligd: opbouwen van rolsteigers 
eenvoudiger
Om het opbouwen van rolsteigers nóg veiliger te maken, 
hebben de fabrikanten/leveranciers aangesloten 
bij de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en 
Betonbekistingbedrijven) nieuwe vormen van opbouwen 
mogelijk gemaakt.  Het uitgangspunt daarbij was relatief 
simpel: bij de (de)montage moet de werknemer altijd 
op heuphoogte rondom beschermd zijn. Dit, alvorens 
hij een volgend platform betreedt. Feitelijk betekent 
het nieuwe veiligere opbouwen van rolsteigers dat 
de gebruiker van de rolsteiger meer veiligheid wordt 
gegarandeerd. Uiteraard moet vooraf wel eerst kennis 
genomen worden van de opbouwmethode, maar daarvoor 
geeft de fabrikant/leverancier of verhuurder een 
instructie. Informatie over de oplossingen van de bij de 
VSB aangesloten leveranciers is verkrijgbaar bij de VSB 
(zie www.vsb-online.nl ).

Wat is het principe van de innovaties op 
rolsteigergebied?
Fabrikanten zijn uitgegaan van het vooraf rondom op 
heuphoogte beveiligen van het volgende te betreden 
platform. Afhankelijk van het merk, worden verschillende 
oplossingen geboden die overeen komen huidige met de 
stand van de techniek:

- het monteren van speciale 
frames met geïntegreerde 
heup- en knieleuningen

- een tijdelijke voorloopleuning 
die van binneuit wordt 
bevestigd en met de 
(de)montage meebeweegt 
door de constructie

- met speciale haken wordt 
vanaf de buitenzijde een 
opbouwframe geplaatst 
en worden heupleuningen 
gerealiseerd.

 
Alhoewel de uitgangspunten 
van opbouwen gelijk is voor 
alle merken, kan nu niet meer 
worden volstaan met het 
verstrekken van één algemeen geldende 
instructie, maar zijn de methoden merkgebonden. De 
VSB flyer ‘Veilig werken met Rolsteigers’ is derhalve 
uitgebreid met bijlagen waarin verwezen wordt naar 
de genoemde merkoplossingen. Tevens is de flyer een 
belangrijke hulp bij het controleren van de veiligheid van 
de rolsteiger, alvorens deze te betreden. 

Tijdens de VSB Masterclass Veilig werken op hoogte op 
23 april 2015 (Maintenance NEXT), zal door de heer 
Dijksma (Altrex) namens de Commissie Ladders, trappen 
en rolsteiger VSB, een toelichting worden gegeven op 
het veilig werken met de bestaande systemen én op deze 
nieuwe ontwikkelingen. De presentatie zal vanaf 27 april 
te vinden zijn op de website van de VSB.

www.vsb-online.nl

Veilig werken met Rolsteigers
Voor het werken op hoogte is de rolsteiger een veelgebruikt 

hulpmiddel. De rolsteiger kan snel worden verplaatst en leent 

zich dan ook uitstekend voor beroepsgroepen zoals schilders, 

installateurs, glazenwassers, dakdekkers, glasze�ers en 

aannemers. 

Om die gebruiker een zo veilig mogelijke werkplek te bieden, 

zijn arbeidsmiddelen tegenwoordig aan strenge regelgeving 

onderworpen. Desondanks, gebeuren er jaarlijks nog 

teveel ongevallen �jdens het werken op hoogte. Dit hee� 

meerdere oorzaken, waarvan het verkeerd gebruik van het 

arbeidsmiddel een belangrijk aandachtspunt is.

Daar waar met ‘nee’ is geantwoord, dienen passende 

maatregelen te worden genomen, anders mag de 

rolsteiger niet gebruikt worden.
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Ja Nee

15 Is de rolsteiger aan de binnenzijde veilig 
te beklimmen?

 
16 Zijn er voldoende rustbordessen 

(verspringende bordessen om de 2 
meter of om de 4 meter geheel dicht 
gelegd)?  17 Zijn de rustbordessen aan beide zijden 

voorzien van heupleuningen?  
���������

Ja Nee

18 Zijn er op de werkvloer heup- en 
knieleuningen gemonteerd?  

19 Zijn er op de werkvloer kantplanken 
gemonteerd?

 
20 Is de werkvloer volledig dicht gelegd?  

21 Zijn de pla�ormen tegen opwaaien 
geborgd?

 

��������

Ja Nee

1 Kunnen de geplande werkzaamheden 
op een veilige manier met deze 
rolsteiger worden uitgevoerd?  2 Staat de rolsteiger op een voldoende 

horizontale, vlakke en draagkrach�ge 
ondergrond?

 3 Zijn er maatregelen getroffen voor 
verkeer en/of passanten?  

4 Is er rekening gehouden met mogelijke 
obstakels (deuren, luifels en/of elektriciteit)?

 5 Zijn alleen geïnspecteerde en in goede 
staat verkerende onderdelen gebruikt?  

6 Staan de wielen op de rem?
 �����������������������

Ja Nee

7 Staat de rolsteiger waterpas?
 

8 Is de rolsteiger compleet?
 

9 Zijn er voldoende diagonalen en 
horizontalen geplaatst, op de juiste 
posi�e gemonteerd?  10 Zijn de stabilisatoren juist geplaatst?  

11 Indien verankering noodzakelijk: is de 
rolsteiger juist verankerd?  Houd hierbij rekening met doorwerk- en 

reclamezeilen! Raadpleeg bij hoogtes 
vanaf 8 meter buiten en 12 meter 
binnen de leverancier.

 

12 Zijn alle onderdelen geborgd?
 

13 Is de steiger opgebouwd conform de 
handleiding opbouw en gebruik van de 
fabrikant?

 14 Kunnen de werkzaamheden met de 
gerealiseerde werkvloerhoogte veilig 
worden uitgevoerd?  

Versie Februari 2013
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Aan de Kamerlingh Onneslaan in IJsselstein wordt momenteel de uitbreiding gerealiseerd van Westfort Vleesproducten. 
De uitbreiding een slachterij die de meest moderne en duurzame van Europa wordt en waar innovatie en mens- en 
diervriendelijk produceren centraal staan. Bouwkundig opmerkelijk is de naastgelegen zuiveringsinstallatie voor 
het afvalwater  van de slachterij. Voor de ruim 11,50 m hoge en in het werk gestorte wanden hiervan leverde NOE-
Bekistingtechniek een passende oplossing.

NOEtop paneelbekisting voor afvalwatervoorziening 

Bekistingoplossing NOE maakt stort van 11,50 m hoge 
wanden in 36 uur mogelijk

De afvalwaterzuiveringsinstallatie is een belangrijk 
onderdeel van de slachterij, waarbij het afvalwater 
worden gezuiverd met de unieke eigenschappen van 
zogenaamd aëroob korrelslib: zuiverende bacteriën die 
compacte korrels creëren met uitstekende bezinkingseig
enschappen. 

36 uur non-stop storten
Voor opvang van het afvalwater realiseert Cazant 
Betonbouw een waterdicht betonnen gebouw dat in 
meerdere compartimenten is verdeeld.  Het gebouw 
heeft een hoogte van 11,50 m vanaf het maaiveld; de 
lengte bedraagt 26,6 m; de breedte 14,7 m. Omdat 
de betonnen wanden van het afvalwatergebouw 
waterdicht moeten zijn, worden deze in het werk in 
één keer gestort. Daarbij worden over de lengte van 
het gebouw tegelijkertijd tussenwanden gestort zodat 
het afvalwater kan worden gecompartimenteerd. De 
3 tussenwanden hebben, net als de buitenwanden een 
dikte van 600 mm. Cazant Betonbouw stond daarbij voor 
de uitdaging om een bekistingoplossing te vinden die 
een grote hoogte combineert met voldoende sterkte om 
weerstand te bieden aan de krachten die tijdens de stort 
worden opgebouwd. Het bedrijf vond een oplossing in 
met de NOEtop paneelbekisting en de zware  NOE BKS 
Schoorstempels die NOE-Bekistingtechniek voorstelde. 

In totaal wordt 2630 m2 wandbekisting gerealiseerd 
ten behoeve van één stort. Allereerst wordt hierbij de 
binnenkist opgebouwd en vervolgens de buitenkist. De 
stort zal in totaal zo’n 36 uur in beslag nemen, waarbij 
met een gemiddelde van 0,5 m per uur wordt gestort.

NOEtop bekistingsysteem
De toegepaste NOEtop-panelen zijn hoofdzakelijk 
grootvlak-panelen van 5300 x 2650 mm waarvan er steeds 
twee boven elkaar zijn gemonteerd. Om de gewenste 
hoogte te bereiken, worden deze gecombineerd met 
liggende panelen 1000 x 2650 mm. Door de elementen 
te combineren kan de gehele wandhoogte met één 
kist worden opgebouwd. De panelen worden liggend 
voorgemonteerd zodat deze in één hijsbeweging 
geplaatst kunnen worden.

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. De toelaatbare betondruk 
voor NOEtop-panelen bedraagt 60 kN/m². Deze 
bekistingdruk geldt voor alle mogelijke combinaties van 
NOEtop panelen in hoogte en breedte, staand en liggend.

Voor het stellen van de wandbekisting worden zware 
BKS-schoren toegepast, die tevens dienen voor de 
windbelasting. De schoren hebben een lengte van circa 
9800 mm en worden aan de betonvloer verankerd. 

www.noe.nl

Producten
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Leden- en donateursnieuws

Materieelverhuurder RECO en partnerbedrijf BUKO hebben begin dit jaar de Hoist divisie van HTC Plant overgenomen. 
De overname betreft ruim tweehonderd personen- en goederenliften, drie vestigingen en veertig personeelsleden. De 
overname maakt RECO tot een van de grote spelers op de markt van verticaal transport in het Verenigd Koninkrijk.

De bedijven zullen de activiteiten van 
HTC Hoist voortzetten en waar mogelijk 
optimaliseren, onder meer door het 
Nederlandse programma aan verticaal 
transport ook in het Verenigd Koninkrijk 
aan te bieden. RECO is in het Verenigd 
Koninkrijk ook actief met de verhuur van 
steigermaterieel.

www.reco.eu

RECO Hoist neemt HTC HOIST(UK) over

Het Nederlandse bedrijfsleven geeft dagelijks veel geld 
uit aan vermindering van de fysieke belasting van het 
werk om op die manier fysieke blessures en verzuim als 
gevolg daarvan te voorkomen. Deze maatregelen hebben 
opvallend genoeg niet geleid tot een grote afname in 
het verzuim. Hoe dat komt? De voornaamste reden voor 
fysieke overbelasting  ligt niet in het werk zelf maar 
voornamelijk in :
· De manier waarop het werk wordt uitgevoerd;
· De basishouding die aanwezig is;
· De manier waarop omgegaan wordt met de last.

Met andere woorden: de oorzaak voor fysieke klachten 
ligt in de mechanische dysfunctie van het lichaam tijdens 
het werk, rust en alle dagelijkse activiteiten.
Zo sterk als de zwakste schakel

Een mens is zo sterk als zijn zwakste schakel en elk 
ergonomisch hulpmiddel is zo goed als de gebruiker die 
er gebruik van maakt. Dit betekent dat niet de werklast 
zelf, maar de manier waarop de werklast door het 
lichaam wordt getolereerd van belang is voor het feit of 
fysieke klachten zich  potentieel kunnen ontwikkelen. 
Wanneer fysieke klachten leiden tot blessures en 
verzuim, worden meestal alleen de lokale factoren 

bekeken. Dit is echter niet efficiënt want de oorzaak van 
het probleem kan alleen worden blootgelegd als de totale 
fysieke belastbaarheid wordt geanalyseerd. En omdat de 
fysieke belasting voor onze werknemers in de laatste 30-
40 jaar alleen maar is verminderd en de jonge generatie 
fysiek veel minder sterk is dan vorige generaties, 
wordt de fysieke belastbaarheid alleen maar minder. 
Met andere woorden, we kunnen nog grote problemen 
verwachten als we doorgaan op de huidige voet.
Wat moet er dan anders? 

We moeten niet meer alleen kijken naar de fysieke 
belasting van het werk maar vooral naar de fysieke 
belastbaarheid van de werkende mens. 

Heeft hij/zij voldoende spierkracht, stabiliteit, 
coördinatie, uithoudingsvermogen en basishouding 
(fysieke voorwaarden)? Met andere woorden is hij/zij Fit 
for the Job™?  Kan de werknemer de taken die gesteld 
worden aan de functie duurzaam uitvoeren zonder het 
lichaam daarbij fysiek in de gevarenzone wordt gebracht? 
En, als dat niet zo is kan hij/zij deze fysieke voorwaarden 
dan optimaliseren? 

www.artros.nl

Voorkomen van fysieke belastbaarheid
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Speciaal voor de modulaire hangbruginstallaties heeft ASC een 
platform ontwikkeld. Deze is vervaardigd van hoogwaardig 
lichtgewicht aluminium en verkrijgbaar in alle denkbare 
lengtes.

Strategische samenwerking
Verder is de ASC Group een strategische samenwerking 
aangegaan met PowerClimber. De ASC Group treedt daarmee 
op als officiële partner, distributeur en support center van 
PowerClimber. 

Deze toonaangevende wereldspeler levert onder meer de 
bekende Astro- en Titan-takels.

www.asc-bv.nl

Innovaties van ASC

Tractel introduceert het UVM10L Blade Maintenance Platform, 
een veilige en economische werkplek voor de inspectie van en 
onderhoud aan de rotorbladen van een windturbine. Door een 
geoptimaliseerde constructie is het nieuwe platform 10% lichter 
dan bestaande typen. Deze gewichtsbesparing biedt een groot 
aantal voordelen in het gebruik, de handelbaarheid en het 
transport zonder enige concessie te doen aan de veiligheid van 
het platform. .

Het UVM10L Blade Maintenance Platform is gemakkelijke te 
installeren en te bedienen. Het heeft een lengte van max. 10,9 
meter waardoor de rotorbladen in pitch positie van de meeste 
windturbines uitstekend bereikbaar zijn. Het volledig uit gelast 
aluminium geconstrueerde platform heeft unieke eigenschappen 
zoals de twee asymmetrische platformhelften die elektrisch 
kunnen bewegen rondom de contouren van het rotorblad. De 
TirakTM lieren en BlocstopTM vangbeveiligingen zijn op twee 
parallellogrammen gemonteerd die zo kunnen worden ingesteld 
dat het platform eenvoudig aan de  verschillende typen 
windturbines kan worden opgetakeld. 

Met het UVM10L Blade Maintenance Platform kunnen inspecties 
en reparaties van schades aan rotorbladen snel en efficiënt 
worden uitgevoerd. Rotorbladen in optimale conditie hebben 
een minimale luchtweerstand en dat draagt bij aan een 
maximaal rendement!

www.tractel.nl

Nieuw, innovatief platform 

Veilig werken op hoogte aan rotorbladen windturbines



28

28

Producten

28

Ordners vol papierwerk, onleesbare aantekeningen of 
zoekgeraakte documenten? In dit digitale tijdperk kun 
je het voorkomen. Bilfinger Industrial Services heeft met 
een scaffolding app de digitale werkbon geïntroduceerd. 
Deze innovatie maakt het mogelijk met behulp van 
smartphone of tablet, alle informatie rond een project in 
één digitaal dossier up-to-date te houden. Administratie 
en facturering vinden grotendeels geautomatiseerd 
plaats. Snel, efficiënt en foutloos. 

Hoe werkt de scaffolding app?
Op basis van de opdracht van de klant, registreert de 
administratie of werkvoorbereiding de beschikbare 
informatie over een opdracht in onze centrale database 
geregistreerd. Zo nodig worden bijlagen toegevoegd. 
De voorman kan door middel van een device, een 
smartphone of tablet die Ex is uitgevoerd, via wifi of 
UMTS de gegevens ophalen en middels een eenvoudig 
keuzemenu alle relevante gegevens in de scaffolding 
app invoeren. Denk daarbij aan het soort steiger, 
de afmetingen en foto’s van de werksituatie. Op 
deze manier realiseert Bilfinger een volledig digitaal 
dossier. De app is gekoppeld aan de centrale database 
van Bilfinger, waarin alle contractuele gegevens zijn 
geregistreerd, zodat te allen tijde met de juiste prijzen 
wordt gerekend. De projectleider controleert de 
ingevoerde gegevens. De mogelijkheid bestaat dat de 
klant het uitgevoerde werk digitaal kan aftekenen en/of 
goedkeuren op de tablet. 

De scaffolding app: wat levert het op?
· Vorming van één digitaal dossier
· Meer toezicht door de voorman op het werk
· Digitaal aftekenen van uitgevoerd werk 
· Alles duidelijk, dus geen vragen
· Volledige transparantie

www.is-bnl.bilfinger.com

Nieuw van Bilfinger: scaffolding app

Een tijdelijke hangbruginstallatie biedt de mogelijkheid om met 
een minimale inzet van materieel oppervlaktes over een grote 
hoogte bereikbaar te maken. Dit beperkt zich niet alleen tot flat- en 
kantoorgebouwen met vlakke gevels. Het flexibele module systeem maakt 
het mogelijk om de werkbrug en de ophanging aan te passen aan veel 
verschillende werk situaties.    
Hangbruginstallaties worden daarom zeer regelmatig ingezet voor 
werkzaamheden aan schoorstenen en opslagtanks. Voor onderhoud en 
inspectie van schoorstenen wordt de werkbrug opgebouwd uit diverse 
hoekstukken om deze optimaal aan te laten sluiten op de ronding van de 
wand. De ophanging is vaak maatwerk waarvoor de mogelijkheden per 
situatie worden bekeken. 

Bij opslagtanks wordt over het algemeen gebruik gemaakt van relatief korte 
werkbruggen die makkelijk langs de wand  verplaatst kunnen worden. Voor 
werkzaamheden in een omgeving met explosie gevaar wordt de werkbrug 
optioneel voorzien van een lucht aangedreven takelsysteem. Zowel voor 
cone roof als floating roof tanks zijn standard aluminium ophangbeugels 
leverbaar die eenvoudig zijn om te bouwen naar de verschillende situaties. 
Waar nodig worden echter ook maatwerkoplossingen toegepast. 

www.skyworks.nl

Skyworks levert (specialistische) hangbrug oplossingen
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Bij Brand Energy & Infrastructure Services staat het 
creëren van toegevoegde waarde voor klanten centraal. 
Met productontwikkeling en innovaties richt BRAND 
zich primair op het verbeteren van veiligheid en 
productiviteit. 

Eigen engineering
BRAND heeft veel expertise in huis op het gebied van 
steigers. Peter van Oers, Hoofd Engineering Brand 
Energy & Infrastructure Services: “In tegenstelling 
tot andere access dienstverleners, die voor 
productontwikkelingen afhankelijk zijn van externe 
leveranciers, ontwikkelt de eigen engineeringafdeling 
van BRAND zelf productverbeteringen die gebaseerd 
zijn op de behoeften in de markt”. De meeste van deze 
producten zijn universeel toepasbaar, en worden door 
BRAND zelf toegepast in het Cuplok systeem. Succesvolle 
voorbeelden hiervan productontwikkelingen zijn het 
veiligheidshek, de opzetleuning Rapidguard® en het 
steigerslot.

Rapidguard
De aluminium opzetleuning Rapidguard minimaliseert het 
risico op valgevaar tijdens de op- en afbouw van steigers. 
Het wordt aan de steiger gemonteerd en verplaatst zich 
met de monteur mee naar boven of beneden. Het is 
een tijdelijke leuning waarvan de monteur het speciale 
vergrendelingsysteem met de voet of hand bedient. Van 
Oers: “Een ergonomische oplossing, die bukken overbodig 
maakt en voorkomt dat de leuning onbedoeld loskomt. De 
opzetleuning is door CASOS met een award beoordeeld 
als beste innovatie van 2012’’. CASOS is een verbond 
van bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor NAM 
en die zich gezamenlijk inzetten om te komen tot een 
ongevalsvrije werkomgeving. 

Steigerslot
Eén van de meest recente innovaties van BRAND is het 
steigerslot. Van Oers: “Het is een effectief middel om 
duidelijk te maken dat de steiger nog niet gereed is”. Het 
steigerslot is volledig uit robuust kunststof vervaardigd 
en weegt slechts 2,2 kg. Het is, naast de scafftag, een 
additionele veiligheidsvoorziening die verhindert dat 
derden de steiger betreden. 

www.beis.com/nl

Maintenance Next 2015: stand 2.103 

BRAND: Proactieve productontwikkeling bevordert 
veiligheid

Met ingang van 16 juni 2014 heeft Harsco Infrastructure 
haar naam gewijzigd in Brand Energy & Infrastructure 
Services. Tevens is de handelsnaam Hünnebeck 
geregistreerd, als onderdeel van de werkmaatschappij 
Brand Infrastructure Services B.V. De merknaam 
Hünnebeck staat garant voor hoge kwaliteit en een breed 
assortiment aan bekistings- en ondersteuningsproducten. 

Om hier beter op aan te 
sluiten wordt specifiek 
voor de directe verhuur 
en verkoopactiviteiten 
van bekistingen en 
ondersteuningen de 
handelsnaam Hünnebeck 
gebruikt. Hünnebeck is als 
handelsnaam onderdeel 
van Brand Infrastructure 
Services B.V., met dezelfde 
administratieve gegevens.

www.huennebeck.nl

Hünnebeck is back

links: Rapidguard
rechts: Steigerslot

Het steigerslot van BRAND 
voorkomt ongewenst 

betreden van steigers

Rapidguard: veiligheidsoplossing bij op- en afbouw van steigers
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In opdracht van de Internationale waarborgcommissie voor Veilig werken op Hoogte, waarin alle branche-organisaties 
zijn vertegenwoordigd, is de vraag uitgezet om een vakbekwaamheidsprofiel te ontwikkelen voor het inspecteren van 
persoonlijke valbeschermingsmiddelen. STE heeft deze vraag opgepakt in samenwerking met de meest vooraanstaande en 
grootste fabrikanten in Europa, de VSB en de AVAG. Na goedkeuring van de eind- en toetstermen is door STE het lespakket 
zorgvuldig samengesteld. 

De volgende stap naar professionalisering van de branche werd op 16 april 2015 gezet, met het eerste officiële examen 
onder toezicht van DNV-GL door de examenorganisatie International Quality Consultancy. Dit met als einddoel een 
officieel vakbekwaamheidscertificaat onder persoonscertificering (ISO 17024). Door middel van landelijke, openbare 
registratie is het eenvoudig voor de opdrachtgevers te controleren of de inspecteur die komt inspecteren en keuren wel 
de juiste competenties heeft. Alleen hiermee kun je succesvol het kaf van het koren scheiden. De tussentijdse controles 
en 5-jaarlijkse herexamens binnen de  ISO 17024 zorgen voor het up-to-date houden van de kennis en kunde van de 
inspecteurs, zodat zij blijvend voldoen aan de laatste stand der techniek. Inschrijven voor deze cursus is reeds mogelijk 
via STE te Barendrecht. “En de volgende stap is het vakbekwaamheidsprofiel voor inspectie van kooi- en gevelladders’’, 
aldus Dhr. Ferket (Directeur STE). “Deze volgt nog voor de zomervakantie. Want ook hiervoor lopen de eerste aanvragen 
binnen; met name vanuit eigenaren van de gebouwen, waaraan deze kooi- en gevelladders zijn gemonteerd.”

www.trainingscaffolding.com

Pilots inspectie persoonlijke valbeschermingsmiddelen 
van start 

Producten 

Verankeren aan gladde stalen wanden is zonder speciale voorzieningen te treffen eigenlijk niet mogelijk. Dus voor 
werkzaamheden aan een klein gedeelte van een tank dien je, als er niet verankerd kan worden, helemaal rond te bouwen 
of ter plaatse een steiger te bouwen die met zijn basis:hoogte-verhouding uit zichzelf stabiel is. Nieuw in de steigerbouw 
is de toepassing van magneetankers. Deze kunnen zonder de tankwand te beschadigen bevestigd worden en geven 
de mogelijkheid om een slanke verankerde objectsteiger (gevelsteiger) te bouwen. Behalve aan tanks kan er ook aan 
scheepswanden verankerd worden en eigenlijk aan alle denkbare staalconstructies . Met wanddiktes van 10mm bereikt de 
magneet zijn maximale ontwerpkracht.

Magneettechniek is niet echt nieuw maar 
de toepassing in de steigerbouw wel. Ook 
nieuw is het digitale meetsysteem waarbij 
de magneetkracht van ieder aangebrachte 
magneet kan worden gemeten. Voldoet de 
waarde aan wat volgens tabellen of een 
berekening nodig is dan is het anker goed. 
De eenmaal ingeschakelde magneetkracht 
blijft theoretisch voor altijd behouden. 
Layher BV/NV heeft de magneetankers, de  
montagehulpstukken en de meetapparatuur 
in het leveringsprogramma opgenomen. 
Demonstratie van het magneetanker is te 
zien van 21 tot 23 april in Ahoy Rotterdam 
op de Maintenance Next (Technologie- 
en onderhoudsexpo 2015) bij iTanks, 
standnummer 6.200.

www.layher.nl

Nieuw magneetanker nu verkrijgbaar bij Layher

(Steiger)verankering bij (onderhouds)werkzaamheden 
aan stalen opslagtanks
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Leden / Donateurs

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

AWP Gevelonderhouds-
installaties 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

Altrex BV
ZWOLLE
+31 (0)38 455 77 00
www.altrex.com

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

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

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

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

Brand Energy & Infrastructure 
Services BV
ARKEL
+31 (0)183 569 696 
www.beis.com/nl

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

HDV Steigerbouw BV
MIDDELBURG
+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

JenZ Engineering BV
GELEEN
+31 (0)88 188 81 50
www.jenzpeople.com

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

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

Limburgs Steigerbouw- en 
Bouwbedrijf 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

Muehlhan BV
VLAARDINGEN
+31 (0)10 426 49 60
www.muehlhan.com

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

NOE-Bekistingtechniek BV
ARKEL
+31 (0)183 56 98 88
www.noe.nl

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

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

Reco 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

Roscaff BV
EINDHOVEN
+31 (0) 6 46 20 61 30
www.roscaff.nl

Safe BV / Safe Montage BV
BEEK EN DONK
+31 (0)492 38 66 38
www.safebv.eu

Sancar Steigerbouw BV
DORDRECHT
+31 (0)78 620 07 70
www.sancar.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

Stalen Steigers Van Dorland BV
GRONINGEN
+31 (0)50 313 85 62
www.steigerbouwdorland.nl

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

S.I.W. Steiger Werken
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 Services
ROTTERDAM
+31 (0)10 419 11 00
www.travhydro.nl

Vollenbroek Betonbouw VOF
DIDAM
+31 (0)6 - 13453485
www.vollenbroekbetonbouw.nl

Leden Donateurs
Argos Packaging &  
Protection BV
MAASDIJK 
+31 (0)174 63 00 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

Combisafe Nederland BV
AMSTERDAM ZO
+49 (0) 9281 8302 200
www.combisafe.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 
Consultants
MIDDELHARNIS
+31 (0)187 48 64 04
www.sasafety.nl

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

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

Stabag PcP
OUDENBOSCH
+31 (0)165 315 300
www.stabagpcp.nl

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

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

Verweij Logistiek BV
LOPIK
+31 (0)348 55 80 90
www.verweij-lopik.nl
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Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

Layher b.v. 0162-58 68 00
Lissenveld 18, Postbus 167 mail@layher.nl
4940 AD Raamsdonksveer, NL www.layher.nl

Layher n.v. 015/31.03.39
Mouterij 6 mail@layher.be
2550 Kontich, B   www.layher.be 

De eisen aan veilig werken met steigers in zowel de industrie, off-shore als 
de bouw zijn de laatste jaren door de steeds grotere veiligheidsbeleving   
toegenomen. Met name in de petrochemische industrie streeft men naar een 
letselrisico voor alle gebruikers dat nihil is.

Het modulaire Allround steigersysteem
Layher BV/NV is met het Allround systeem al ruim 40 jaar de partner om de 
voorzieningen te leveren om het werken op hoogte zo veilig mogelijk te maken. 
Het modulaire Allround steigersysteem heeft lang geleden de traditionele stei-
ger met zijn brandbare houten steigerplanken verdrongen. Inmiddels zijn tal 
van veiligheidsvoorzieningen toegevoegd aan het artikelenprogramma zodat 
een Allroundsteiger bijna het niveau benadert van een vast ingerichte werk-
plek. Soms ligt het te realiseren voorzieningenniveau zelfs hoger. Behalve in 
het uit voorraad leveren van de standaardartikelen is Layher door zijn volle-
dig eigen productie (Layher GmbH ) snel in staat om complete, van  Allround 
“custommade” afgeleide systemen, te leveren. Deze zijn dan op wens precies 
passend te maken voor speciale installaties en toepassingen (tanks, ovens, 
reactoren enz.).

Nieuwe producten
Layher is als betrokken leverancier altijd koploper in 
het (mee)ontwikkelen en leveren van nieuwe innova-
ties. In de Benelux zijn we nu de exclusieve leveran-
cier geworden van het magneetanker (www.layher.nl). Met dit anker kan aan een gladde staalcon-
structie (tanks, scheepshuiden) een steigeranker gemaakt worden. Dit zonder aanpassingen en 
beschadigingen van het in de steigers te zetten object.

Techniek
Veiligheid zit hem ook in kwalitatief goe-
de en betrouwbare steigeronderdelen. 
Het Allroundsysteem wordt al 43 jaar 
geleverd volgens de hoge standaard  
en specificaties die daarvoor in de E.U. 
gelden. Toezicht en controle wordt uit-
gevoerd door het binnen de E.U. erken-
de Bauinstituut te Berlijn. Alle techni-
sche gegevens van de onderdelen die 
de constructie bepalen zijn transparant 
beschikbaar. Steigerconstructeurs en 
tekenaars kunnen daarmee op een ver-
antwoorde wijze complexe steigercon-
structies ontwerpen.

www.layher.nl

VEILIG WERKEN OP HOOGTE


