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2 Colofon / Inhoud

Colofon
De doelstelling van de VSB is het 

verbeteren van de algehele maat-
schappelijke erkenning van het vak-
gebied ‘Werken op hoogte’. Daarbij 
vervult de VSB een objectieve, ge-
zaghebbende 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 
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wel bij de samenstelling zorgvuldig-
heid wordt betracht, kan de uitgever 
niet verantwoordelijk worden gehou-
den voor de inhoud ervan. Exempla-
ren van of een abonnement op Hoog 
& Breed kunnen worden aangevraagd 
bij het secretariaat.
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3Nieuws

De richtlijn krijgt vorm in de website www.bekistingenen-
ondersteuningen.nl en is toegankelijk via PC, tablet én smart-
phone. De website wordt actief bijgehouden,  waardoor de 
Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen altijd actueel is en 
een weerslag geeft van de geldende wet- en regelgeving, nor-
men en de stand van de techniek.  De Richtlijn is tot stand ge-
komen in nauw overleg met deskundigen van de VSB en Bou-
wend Nederland en afgestemd met Stubeco, universiteiten, 
TNO, het ministerie en de inspectie SZW, Arbouw en Aboma. 
Hierdoor is een richtlijn ontstaan die breed in zowel de bouw 
als de industrie wordt gedragen en gebruikt.

Voor wie bedoeld?
De Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen is bedoeld 

voor Iedereen die (in)direct te maken krijgt met de betonbe-
kistingen en ondersteuningsconstructies. Daarbij kan wor-
den gedacht aan opdrachtgevers, architecten, constructeurs, 
bouwbedrijven, betonbekisters, steigerbouwers, fabrikanten, 
leveranciers, verhuurbedrijven, overheden, adviesbureaus, 
toezichthouders / inspecteurs, onderwijsinstellingen, uitzend-
organisaties of verzekeringsmaatschappijen.

 Inhoud
De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstruc-

ties omvat in hoofdlijnen: productomschrijvingen, berekenen 
van bekistingen en ondersteuningen, tekenen van bekistingen 
en ondersteuningen, bekistingplan (werkplan), veiligheid en 
gezondheid plan (V&G), werken met bekistingen en onder-
steuningen, montage / demontage en beton en wapening. De 
Richtlijn bevat ter verduidelijking foto’s en tekeningen, zodat bij 

de bezoeker of lezer een eenduidig beeld zal bestaan over de 
betekenis. Veel aandacht wordt besteed aan het veilig werken 
op hoogte, het veilig werken in bredere zin en vooral het veilig 
gebruik van betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. 
Met dit eenduidige document worden alle teksten van be-
staande wet- en regelgeving, normen, veiligheidsbladen, ma-
teriaalinformatie en aan montage gerelateerde activiteiten als 
opleidingen, toelevering en veiligheidsprocedures beschreven 
en vervat in een praktisch bruikbaar overzicht.

Toegang tot de website
Toegang tot de richtlijn kan worden verkregen via de bestel-

optie op de website of door het aanmelden via onderstaande 
besteloptie. De kosten voor toegang tot de website (exclusief 
BTW en adminstratiekosten) zijn opgenomen in de tabel. Het 
abonnement op de website wordt jaarlijks automatisch ver-
lengd met 12 maanden.

Intranetversie
Voor bedrijven die de richtlijn via hun eigen intranet willen 

gebruiken, is een speciale server-versie leverbaar. De kosten 
hiervoor zijn afhankelijk van het aantal intranetgebruikers. Het 
secretariaat van Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteu-
ningsconstructies kan u hier verder over informeren.

www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl

Volg ons ook op LinkedIn.

Must voor iedereen die werkt met betonbekistingen en ondersteuningsconstructies

Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen een 
feit
VSB en Bouwend Nederland presenteren de Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen. Hier is de stand van de techniek 
weergegeven over het bouwen van en het werken met  betonbekistingen en ondersteuningsconstructies.

Bestel hier uw abonnement 

Aantal   Prijs per abonnement

1-5  € 59,75 
6-10  € 56,00 
10-25  € 52,50 
> 50  € 50,00 

Scan de ingevulde en ondertekende 
bestelbon in en mail deze vervolgens 
naar het secretariaat van de 
Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen: 
info@richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl

Aantal aansluitingen 

Naam   

Bedrijf   
  
Adres   

Postcode    Plaats 

Telefoon  

E-mail   

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

Stand van zaken

Aantoonbaar gekwalificeerd:
Monteurs beschikken over een MBO-diploma of een per-

soonscertificaat 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 plaats-
vinden via de module Industrie, module Offshore of Module 
bouw/ondersteuningen

Eindtermen en toetstermen (persoonscertificatie) Hulpmon-
teur, 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) Voor-
man, 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-di-
ploma’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 ac-

tuele kennis vakbekwaamheid opnieuw aan te tonen met een 
persoonsexamen. Gediplomeerden tonen actuele kennis en 
vakbekwaamheid aan met een speciaal ontwikkeld toetsings-
systeem.

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. Aanmel-
den via: audit@vsb-online.nl

De eerste VSB erkende opleiders zijn inmiddels een feit:
· Scaffolding Training Europe (STE) te Barendrecht
· SAIO Safety Training te Amsterdam

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 Fundeon in samenwerking met het 
ROC en het Opleidingsbedrijf VSB. Aanmelden en nadere in-
formatie 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 instru-
menten, waarmee competenties worden gewogen en een 
snelle indicatie wordt verkregen van het niveau van de mon-
teur. 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 ontwik-

kelingen 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.
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Forumdiscussie Richtlijn Bekistingen en 
Ondersteuningen
Op 22 september is de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies officieel in gebruik genomen. Een 
richtlijn waarin alle teksten van bestaande wet- en regelgeving, normen, veiligheidsbladen en materiaalinformatie maar 
ook opleidingen, toelevering en veiligheidsprocedures  samenkomen. Toegankelijk via pc, tablet of smartphone. De 
redactie met enkele initiatiefnemers en belangstellenden over de achtergrond en uitvoering. 

Achtergrond totstandkoming
De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstruc-

ties is geïntroduceerd. Op 22 september tijdens de Dag van 
de Bekistingen & Ondersteunings-constructies, is de richtlijn 
officieel aan het publiek gepresenteerd. De richtlijn is een co-
productie van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Be-
tonbekistingsbedrijven en Bouwend Nederland en is tot stand 
gekomen in nauw overleg met Stubeco, samensteller van on-
der meer het Handboek Uitvoering Betonwerken. En zo is er 
nog een schat aan informatie die gerelateerd is aan het werken 
met bekistingen en ondersteuningen. Toch is er een bijzon-
dere achtergrond om ook nog een richtlijn uit te geven. De 
eerste ideeën hiervoor ontstonden na overleg tussen Inspectie 
SZW, de toenmalige Arbeidsinspectie en de sectie Betonbe-
kistingbedrijven van VSB en de Kontaktgroep Materieel van 
Bouwend Nederland. Naar aanleiding van het overleg werden 
de modules aangepast. De aanpassingen hadden onder meer 
betrekking op de collectieve veiligheidsmaatregelen, de spe-
cificatie van demontage in bekistingsplannen de open haken 
van normale spanbanden. Een logisch vervolg hierop is de 
verbreding hiervan tot een richtlijn.

Een richtlijn die duidelijk geen overbodige luxe is. Per slot 
van rekening doet iedere werknemer in de bouw’s ochtends 
thuis de deur achter zich dicht in de overtuiging dat hij ’s 
avonds ook weer heelhuids thuiskomt. Dat kan alleen als hij 

op een veilige manier en in een veilige omgeving zijn werk kan 
doen. Daar is dan natuurlijk wel een meetlat voor nodig; een 
referentie waar controle op mogelijk is. Alle kennis daarvoor ligt 
bij de leveranciers van bekistingen en ondersteuningen. Wat 
is mogelijk? Waarmee kan dat? Waaraan moet dat voldoen? 
Die vragen worden nu beantwoord in de Richtlijn Betonbe-
kistingen en Ondersteuningsconstructies. Het resultaat is een 
richtlijn die -ondanks de verscheidenheid aan producten- toch 
altijd dezelfde ‘geest’ van veiligheid uitdraagt. Daarmee komt 
er een vaste basis waar gericht op kan worden gehouden en 
gecontroleerd. Uiteindelijk moet iedere werknemer inderdaad 
’s avonds weer gezond thuis kunnen komen.

Over de ontwikkeling van de richtlijn vertelt Ruud Tetteroo 
van Peri: “De richtlijn brengt kennis samen. Dat is voor onze 
branche van groot belang. Neem de instroom in de beton-
bouw. Vroeger groeide een timmerman voor bekistingen lang-
zaam in het vak; tegenwoordig stromen nieuwe medewerkers 
van bovenaf in. Dat betekent dat stap voor stap het vakman-
schap op de werkvloer aan het verdwijnen is. Dan is het goed 
als kennis is vastgelegd. Bovendien hebben we de afgelopen 
jaren een aantal incidenten gezien die de noodzaak onderstre-
pen om ‘spelregels’, procedures en techniek vast te leggen”. 
Jos Hendriks vult aan: “De totstandkoming van zo’n richtlijn is 
een geleidelijk proces. Ook vanuit de Richtlijn Steigers werd 
duidelijk dat er behoefte is aan een aparte richtlijn voor onder-
steuningen. En je ziet daarnaast dat het opleidings- en ken-
nisniveau bij bepaalde bedrijven steeds minder worden. Zo’n 
richtlijn geeft dan inderdaad richting om die trend te kente-
ren.” Henk Kleijer: “Als je het cursusmateriaal van opleidings-
instituten bekijkt, merk je al snel dat er minder aandacht is 
voor ondersteuningen en bekistingen. Ook om die reden is het 
goed dat er een richtlijn komt. Die brengt onder meer lijn in de 
opleidingsstructuur.” “En een richtlijn brengt ook uniformiteit”, 
aldus Rob Huijsmans van Hünnebeck. “Er wordt weliswaar 
goed nagedacht over de toepassing van ondersteuningen en 
bekistingen, maar je merkt dat de verscheidenheid erg groot is. 
Daardoor groeit ook de noodzaak om het proces geïntegreerd 
te bekijken.” En ook de stuwende rol van de techniek mag 
niet over het hoofd worden gezien. Eric de Jong van Layher 
hierover: “De techniek ontwikkelt zich snel, gebouwen worden 
complexer, materiaalontwikkelingen staan niet stil. Reden ge-
noeg om te beseffen dat er steeds meer kennis nodig is om 
veilig en verantwoord met ondersteuningen en bekistingen te 
werken. Die kennis komt samen in deze richtlijn.”

Relatie Richtlijn Steigers
De Richtlijn Steigers, eveneens een initiatief van VSB en 

Bouwend Nederland, is al een aantal keer genoemd. Hoe ver-
houdt die zich eigenlijk tot de Richtlijn Bekistingen en Onder-
steuningen? Zit er geen overlap tussen beide? Ruud Tetteroo 

Jos Hendriks: “Richtlijn als digitaal document voor bouwen en 
vormgeven met beton”



van Peri Nederland: “De Richtlijn Steigers behandelt weliswaar 
ook ruimtelijke ondersteuningen maar dat is zo’n specialisme 
dat het beter is om die in een aparte richtlijn te behandelen.” 
Henk Kleijer van Matemco vult aan: “De Richtlijn Steigers 
behandelt meer de ruimtelijke steigers terwijl in deze richtlijn 
wordt ingegaan op ruimtelijke ondersteuningen. Dat is uiter-
aard een ander discipline. Daarnaast wordt in de nieuwste 
richtlijn ook uitgebreid ingegaan op bekistingen.” Ruud Tet-
teroo: “Bij die bekistingen gaat het overigens ook om uitvoe-
ringen die niet afhankelijk zijn van ondersteuningen. Wand- en 
tunnelbekistingen zijn daar goede voorbeelden van.” Jos Hen-
driks van Hünnebeck: “Je zou de richtlijn eigenlijk kunnen zien 
als (digitaal) document waarin alle aandachtspunten, mogelijk-
heden en  aanwijzingen zijn opgenomen rondom het bouwen 
of vormgeven met beton. De reikwijdte van de richtlijn is dan 
ook breed.”

Fabrikant-onafhankelijke informatiebron
Wie bekisting zegt, zal in alle gevallen iets nauwkeuriger 

moeten zijn. Het aantal bekistingsvarianten is immers net zo 
groot als hun toepassingsmogelijkheden. Komen we in de 
richtlijn inderdaad al die soorten bekistingen tegen?  Ruud Tet-
teroo: “Alle bekistingen worden inderdaad behandeld, waarbij 
niet gesproken wordt over leveranciers. Er wordt dus niet in-
gegaan op de keuzes die een leverancier maakt bij de samen-
stelling van zijn bekistingen. Daarentegen wordt wel een be-

schrijving gegeven van het bekistingstype zelf, waar die voor 
wordt toegepast, welke veiligheidsaspecten daaraan zitten en 
welke aandachtspunten er zijn.” Jos Hendriks licht toe: “Voor 
het resultaat doet het er eigenlijk ook niet toe welk materiaal je 
van een bepaalde leverancier gebruikt. Wat belangrijk zijn de 
kwaliteiten, veiligheidseisen, e.d.” Henk Kleijer vult aan: “Een 
belangrijk aspect is ook het vastleggen van verantwoordelijk-
heden. Je ziet bij aannemers steeds meer kennis wegvloeien. 
Kennis die vervolgens weer door de toeleverancier moet wor-
den ingevuld. Dat doen ze over het algemeen uitstekend, maar 

het is wel zaak om dan goed vast te leggen wat waar hoort te 
liggen. Dat wordt in de richtlijn onder meer bereikt door aan 
te geven welke verantwoordelijkheden bij welke constructeur 
horen en welke rol een constructeur heeft bij bepaalde uitvoe-
ringen.”

Duidelijkheid over rollen
Het werken met de richtlijn is eenvoudig. “De richtlijn geeft 

snel en gericht duidelijkheid over het bouwen van beton”, al-
dus Eric de Jong. “En het geeft helderheid over de rol van 
de verschillende partijen”, aldus Jos Hendriks. “Onze hulp-
constructies zijn tijdelijk, waardoor je ook te maken hebt met 
andere belastingsituaties en veiligheidsfactoren dan waar de 
hoofdconstructeur van het gebouw mee te maken heeft. Con-
structeur uitvoeringsfase is een specialisme en ik hoop dan 
ook dat de richtlijn zal gaan leiden tot een beter begrip tussen 
de betrokken partijen.” Dat is ook voor Henk Kleijer een her-
kenbaar probleem: “Bij hoofdconstructeurs is bijzonder weinig 
kennis van ons proces. Recent is zelfs een onafhankelijk bu-
reau erbij gehaald om hoofdconstructeurs uit te leggen wat 
een tijdelijke constructie is.” Jos Hendriks: “Het doel is be-
haald wanneer de richtlijn door iedereen wordt beschouwd als 
een document dat processen en veiligheid borgt zonder dat 
daarvoor een hele boekenkast omver wordt gehaald.”

Veiligheid cruciaal
Daarmee lijkt veiligheid een centrale rol binnen de richtlijn 

in te nemen. Klopt dat inderdaad? Eric de Jong: “Dat geldt 
voor veel richtlijnen: het zorgt ervoor dat partijen elkaar be-
ter begrijpen en daarmee dat er veiliger wordt gewerkt.” Rob 
Huijsmans: “Veiligheid betekent ook: zorgen dat er minder de 
hand wordt gelicht met constructies. In de praktijk kom je voor 
dezelfde constructie zeer uiteenlopende oplossingen tegen. 
De prijs is daarvoor altijd de drijfveer.” 

Is geld dan belangrijker dan veiligheid? Ruud Tetteroo: 
“Het is aan het verbeteren en men wordt zich steeds bewuster 

6 Forumdiscussie

Eric de Jong: “Snelle ontwikkelingen in techniek en 
gebouwen komen samen in richtlijn”

Rob Huijsmans: “Sleutelrol weggelegd voor de uitvoerder”
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maar er zijn tegelijkertijd nog grote stappen te maken. Daarbij 
kan de knowhow van leveranciers nog beter worden benut. 
Dat vereist wel dat je als co-partner werkt. De richtlijn geeft 
hiervoor een prima basis.” “En dat is eigenlijk het belangrijk-
ste”, vult Henk  Kleijer aan. “Door vanaf het begin goed samen 
te werken, kun je behoorlijk op kosten besparen.” Rob Huijs-
mans: “Een sleutelrol is daarbij weggelegd voor de uitvoerder. 
Als die goed is en betrokken wordt bij het inkoopproces dan 
komt dat de kwaliteit ten goede. De Richtlijn Bekistingen en 
Ondersteuningen geeft hem daarvoor ook handvatten.”

Stand der wetenschap
En vervolgens? Is de naleving van de richtlijn dan ook ver-

plicht of wordt het vrijblijvend? “De richtlijn heeft geen juri-
dische status, maar wordt wel het document waar Inspectie 
SZW op gaat sturen.” Jos Hendriks: “Het is inderdaad het eni-
ge actuele document waar alle aspecten in zijn geïntegreerd. 
Net als bij de Richtlijn Steigers het geval is, beschrijft ook dit 
document de stand van de wetenschap. Dat is een belangrijk 
begrip voor inspecties en juridische geschillen.” “Die trend zie 
je overigens al een tijd: de sector raakt steeds meer doordron-
gen van het belang van veiligheid en zal de richtlijn dan ook 
steeds vaker voorschrijven in contracten. Daarmee is feitelijk 
een juridische basis gecreëerd. Je moet daarbij bedenken dat 
de claimcultuur ook in Nederland een grotere plaats in het 
bouwproces gaat innemen. Naleving van de richtlijn is dan 
ook zeer belangrijk. Voor de VSB-leden geldt daarbij dat zij al-
lemaal aan de richtlijnen voldoen. Dat is voor opdrachtgevers 
dan ook een zorg minder.” Jos Hendriks: “Ook voor de toe-
leveranciers is het belangrijk. Wij zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor de berekeningen die we maken. Dan is het wel zaak om 
die goed op orde te hebben. Vervolgens is het aan de aanne-
mer om ervoor te zorgen dat die tekeningen en berekeningen 
ook tijdens de uitvoering worden nageleefd.” 

Welke spelregels gelden daarbij dan voor bedrijven die als 
ontwerper én verhuurder optreden? Wie controleert of hun 

materialen goed worden toegepast en gecontroleerd? Henk 
Kleijer: “Wij doen die controle als bedrijf maar dan wel nadat 
het gevraagd is. Maar lang niet iedereen zal het zo geregeld 
hebben.” Jos Hendriks: “In de richtlijn wordt een aantal con-
trole- en inspectielijsten opgenomen. Aan de hand daarvan 
kan worden gecontroleerd of aan alle punten is voldaan.”

Uitvoering en indeling
Het toegankelijk maken van kennis oogt over het algemeen 

eenvoudig maar blijkt in de praktijk geen simpele opgave. Bij 
de Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen is ervoor geko-
zen om de richtlijn -in ieder geval in eerste instantie- alleen 
maar in digitale vorm uit te brengen. Hierdoor wordt tegemoet 
gekomen aan vragen uit de markt naar webgebaseerde oplos-
singen. Wellicht belangrijker nog: in digitale uitvoering kan de 
richtlijn op eenvoudige en snelle manier up to date worden 
gehouden. De Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen wordt 
toegankelijk op PC, tablet én mobiele telefoon. Om de richtlijn 
te kunnen raadplegen, is een abonnement nodig.

De richtlijn geeft een compleet antwoord op veel van de 
vragen die in de dagelijkse bouwpraktijk voorkomen. Zijn er 
ook rekenregels in de richtlijn meegenomen? Henk Kleijer: “Al-
hoewel er wel een speciaal deel gewijd is aan het berekenen 
van bekistingen en ondersteuningen zijn er niet, zoals bij de 
Richtlijn Steigers, rekenvoorbeelden en uitwerkingen meege-
nomen. Uiteraard wordt wel gewerkt op basis van Eurocode 
en die is weer direct gelinkt aan de uitvoeringspraktijk.” Ruud 
Tetteroo vult aan: “De richtlijn gaat inderdaad niet heel speci-
fiek in op rekenmethoden.  De focus is meer gericht op wat 
er gebouwd gaat worden en wat daar voor nodig is. De richt-
lijn geeft daarbij de voorwaarden waaraan moet worden vol-
daan.” 

De Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen is te raad-
plegen via www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl.  
Abonnementen op de richtlijn kunnen via de website worden 
besteld.

Henk Kleijer: “Een belangrijk aspect is het vastleggen 
van verantwoordelijkheden”

Ruud Tetteroo: “Knowhow van leveranciers kan hiermee 
nog beter worden benut”
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Nieuwe cao bouwnijverheid
Na anderhalf jaar onderhandelen is er een nieuwe cao voor de bouwnijverheid. De nieuwe cao loopt tot 1 februari 2017. 
Het is een grote ombouw van de cao geworden. Er komt een nieuw boekje met heldere teksten, waarvan de uitwerking 
medio september zal worden afgerond.

Enkele belangrijke afspraken:

 Afbouw van de seniorendagen: door de vergrijzing zou de 
toekomstige premie moeten verdubbelen. Dat is nu tot 
staan gebracht.

 Arbeidstijden zijn opgerekt zodat hiermee productiviteits-
voordeel te behalen is en er minder overwerktoeslag be-
taald moet worden; ook reisuren zijn gemiddeld goedkoper 
geworden.

 Fundeon en Arbouw worden opgeheven. Hiervoor komt 
een klein instituut terug dat de opleidingen en het veilig 
werken in de sector gaat borgen.

 Naleving van de cao en de Bouw ID pas moeten de sec-
tor schoonmaken van schijnconstructies en vakmanschap 
centraal stellen.

 Duurzame participatie moet de medewerkers en de be-
drijven toekomst bieden om gezond te blijven werken en 
nieuwe, betaalbare, instroom te genereren.

 Kosten O&O en aanvullingsfondsen gaan naar beneden; 
bedrijven en medewerkers gaan zelf de regie voeren.

 Er is een stevige loonsverhoging afgesproken 5,5% over 
ruim 2 jaar, maar de sector heeft 2 jaar op nul gestaan. 

Met deze punten is er een scala aan mogelijkheden om 
de productiviteit, slagvaardigheid te verbeteren, waardoor 
een inverdieneffect ontstaat. Uitgebreide informatie kunt u 
vinden op www.aannemersfederatie.nl. Ook de VSB is via de 
Aannemersfederatie vertegenwoordigd aan de cao-tafel.

Kort verenigingsnieuws

VSB noteert nieuwe leden: JenZ Engineering, 
Roscaff en Stalen Steigers Van Dorland 
JenZ Engineering, Roscaff en Stalen Steigers Van Dorland zijn toegetreden tot de VSB. Alle drie de bedrijven werden lid 
van de sectie Steigerbedrijven. De vereniging telt nu ruim 65 leden die goed zijn voor een geschatte jaaromzet van 800 
miljoen euro. 

JenZ Engineering is gespecialiseerd in het uitzenden en detacheren van gekwalificeerd personeel. Deze internationaal opere-
rende organisatie werkt onder meer voor de bouw, industrie en logistiek. Roscaff opereert vanuit Nederland en levert steigerbou-
wers die wereldwijd onder de meest uiteenlopende omstandigheden functioneren. Het bedrijf levert en monteert steigers voor 
onder meer de bouw, industrie, petrochemie en scheepsbouw. Stalen Steigers Van Dorland in een Noord-Nederlands bedrijf dat 
zich heeft toegelegd op het monteren, demonteren en verhuur van stalen steigers. Een van de specialisme waar het bedrijf zich 
in heeft ontwikkeld is de montage van ondersteuningssteigers. Zowel Stalen Steigers Van Dorland als Roscaff werken ook ten 
behoeve van diverse leden van de VSB.

www.vsb-online.nl

Nieuwe samenstelling bestuur
Sinds de meest recente ledenvergadering is de samenstelling van het VSB-bestuur aangepast. De huidige samenstelling 
omvat Frank Klessens (voorzitter, namens de sectie Hoogwerkbedrijven), René van Zutven (penningmeester, namens de 
sectie Betonbekistingbedrijven) en Gijs Buijs (namens de sectie Steigerbedrijven).

Het bestuur van de Sectie Steigers, wordt uitgebreid met de heren Chris Hunter van Kaefer en de heer Hub Moonen van Her-
tel. Daarmee bestaat het bestuur uit de heren Dick Koster van Van der Panne, Peter van den Bergh van Nivo, Peter van den Berg 
van Bilfinger en Gijs Buijs als onafhankelijke voorzitter. Het bestuur van de Sectie Betonbekistingbedrijven is uitgebreid met de 
heer Peter Kraayeveld van Doka en bestaat verder uit de heren René van Zutven van Peri (voorzitter), Jan Remmits van Safe en 
Jan Thomassen van NOE. Het bestuur van de Sectie Hoogwerkbedrijven is ongewijzigd en bestaat uit de heren Frank Klessens 
van Alimak HEK (voorzitter), Bram Kuijsten van Altrex, Rob Baken van Manntech, Dirk Jan van der Meer van Doornbos, Koen 
Geuens van Alimak HEK en Henk Dirks van Dirks Klimmaterialen.

www.vsb-online.nl
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Eerste resultaten Project Preventie Diefstal 
Steigermateriaal een feit
De eerste resulaten van het Diefstal project dat de sectie Steigerbouw in samenwerking met Hoffmann Bedrijfsrecher-
che B.V. uitvoert, zijn een feit. Met project wordt diefstal gezamenlijk aangepakt en wordt een signaal afgegeven aan 
daders van steigerdiefstallen. Deze daders worden, afhankelijk van de medewerking van Justitie, ook zo mogelijk direct 
vervolgd. Niet onbelangrijk zijn daarnaast de preventieve maatregelen om de kans op diefstal verminderen.

In de periode 1 mei – 1 juli zijn de structuren voor het project opgezet en werden direct diverse meldingen van steigerdief-
stallen ter hand genomen. Met maar liefst negen diefstalmeldingen gedurende een periode van twee maanden, is duidelijk hoe 
belangrijk het is dat het project van start is gegaan. Voor deze melding wordt gebruik gemaakt van een daarvoor ontwikkeld 
formulier en het speciaal gelanceerde e-mailadres steigerdiefstal@hoffmannBV.nl. 

Op basis van de eerste meldingen 
werd ook uitgebreid onderzoek gedaan. 
Dankzij de medewerking van getuigen, 
bedrijven, meerdere MRF (Metaal Recy-
cling Federatie) aangesloten metaalre-
cycling-bedrijven, politie en justitie kon-
den zelfs de eerste resultaten worden 
geboekt! Reden om het project, dat een 
looptijd heeft van twee jaar, voort te zet-
ten. Nu al blijkt dat preventie één van de 
belangrijkste mogelijkheden biedt om 
diefstal te voorkomen. Het publiceren en 
delen van informatie vormt daarbij een 
belangrijke schakel. Dat geldt ook voor 
samenwerking tussen de publieke en 
private sector waarin inmiddels de no-
dige stappen zijn genomen. Daarnaast 

wordt er gewerkt aan een zwarte lijst die 
het voor daders lastiger maakt om hun 
criminele activiteiten voort te zetten. 

Het succes van het  Project Preven-
tie Diefstal Steigermateriaal is deels af-
hankelijk van het draagvlak onder deel-
nemende leden. Een onderzoek begint 
in veel gevallen met een tip van een ge-
tuige of lidbedrijf. Van de resultaten van 
zo’n onderzoek profiteert niet alleen het 
individuele, deelnemende bedrijf maar 
ook alle andere partners in het project.  
Voor de komende periode wordt naar 
verwachting het onderzoek uitgebreid 
naar België en zullen de contacten met 
de MRF verder worden uitgebouwd. 

Naast het informeren van de MRF en 
haar leden is nog winst te behalen uit 
een gerichte incidentenanalyse. Na de 
proefperiode kan worden geconstateerd 
dat de snelheid van incidentmelding van 
uitermate groot belang is. Snelle mel-
ding draagt bij aan de oplossing van het 
incident. Daarnaast is duidelijk aange-
toond dat rechercheren tot successen 
leidt. Door de locatie feitelijk te bezoe-
ken en op basis daarvan onderzoek te 
doen, kunnen resultaten voor bedrijven 
en de branche worden geboekt.

www.vsb-online.nl

Achtergrond
Diefstal van steigermateriaal is een verschijnsel dat al verscheidene jaren voortwoekert. De 
diefstal leidt niet alleen tot directe schade bij de steigerbedrijven maar ook tot vertraging van 
het bouwproces en daarmee tot 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. Naar schatting 
bedraagt de schade als gevolg van de diefstal alleen al bij leden van de VSB tussen de 10 en 
15 miljoen euro. 

Het Project Preventie Diefstal Steigermateriaal wordt breed gedragen binnen de sectie 
steigerbedrijven. Ook andere bedrijven, zoals materieeldiensten van bouwondernemingen, 
worden uitgenodigd om in het project te participeren. Hiervoor kan informatie worden 
ingewonnen bij het VSB-secretariaat.
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Deskundig gebruik en verantwoordelijk toezicht van vitaal belang

Gevelonderhoudsinstallatie van noodzakelijk 
kwaad tot absolute noodzaak

Keuring
Is de gevelonderhoudsinstallatie 

ontworpen en geïnstalleerd conform de 
EN 1808 dan is er in de meeste geval-
len geen type- of ingebruiknamekeuring 
verplicht”, aldus Koos van Lindenberg 
van het Liftinstituut. “Een typekeuring is 
alléén verplicht als wordt afgeweken van 
deze norm. Daarvoor kun je terecht bij 
één van de vier notified bodies voor dit 
werkveld van de Richtlijn machines. Het 
Nederlandse Warenwetbesluit machines 
vermeldt dat een gevelonderhoudsin-
stallatie jaarlijks door een deskundige 
moet worden geïnspecteerd. Alle geres-
pecteerde fabrikanten laten gevelonder-
houdsinstallaties bij oplevering keuren 

door één van deze notified bodies. Ei-
genaren laten die keuring over het al-
gemeen periodiek herhalen. Vanuit hun 
zorgplicht voor de gebruiker. Het is niet 
verplicht maar wel raadzaam.” Rob Ba-
ken licht toe: “Je moet namelijk aan kun-
nen tonen dat je als werk- of opdracht-
gever er alles aan hebt gedaan om een 
veilige werkomgeving te bieden. Daarom 
is het verstandig om jaarlijks een beves-
tiging te krijgen van het feit dat je zo’n 
omgeving ook inderdaad biedt.”

Deskundig gebruik van levensbelang
Naast zo’n veilige werkplek is uiter-

aard ook de deskundigheid van de ge-
bruiker van vitaal belang. Hoe kijken de 

deelnemers aan de forumdiscussie aan 
tegen dit onderwerp? Rob Baken: “Nog 
niet zo lang geleden is er een onafhan-
kelijk onderzoek uitgevoerd, waaruit 
blijkt dat leveranciers, constructeurs en 
notified bodies goed werk leveren. De 
risico’s blijken pas te ontstaan op het 
moment dat de sleutel van de installatie 
wordt overgedragen aan de gebruiker.” 
Hans Bouman: “Het is een eigenaardige 
situatie dat er voor het gebruik van de 
gevelinstallatie formeel geen kwalifica-
ties vereist zijn. Het zou zo moeten zijn, 
dat iedereen die met of in de installatie 
werkt, hiervoor ook gecertificeerd is. Dat 
is helaas niet het geval; een hiaat in onze 
regelgeving.” Koos van Lindenberg vult 

In de vorige uitgave van Hoog en Breed werd een start gemaakt met de forum-
discussie over gevelonderhoudsinstallaties. Trends -hoopgevend en zorgwek-
kend- maar ook ontwikkelingen passeerden daarbij de revue. In deze uitgave 
het tweede en afsluitende deel van de discussie
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daarbij aan: “Goed om te weten is 
dat de Arbo wet de werkgever verplicht 
om de werknemer op te leiden. En dat 
is nodig omdat uit onderzoek blijkt dat 
80% van de ongevallen wordt veroor-
zaakt door onjuist handelen en niet door 
onveilige apparatuur. Het Liftinstituut 
verzorgt trainingen voor veilig gebruik 
van gevelonderhoudsinstallaties. Het 
certificaat is twee jaar geldig.” 

Dat zo’n certificaat geen overbodige 
luxe is, blijkt uit de grote verscheiden-
heid aan installaties. Rob Baken: “Een 
installatie kan complex zijn, zeker wan-
neer de vorm van het gebouw ook in-
gewikkeld is. Veel opdrachtgevers zijn 
zich daarbij té weinig bewust van de 
verantwoordelijkheid die zij jegens de 
gebruiker hebben. Dat besef is er in het 
begin wel, maar op het moment dat ook 
anderen de installatie gaan gebruiken, 
wordt er niet meer aan gedacht of bij 
stil gestaan.” Leidt die onwetendheid 
dan ook tot gevaarlijke situaties of on-
gelukken? Hans Bouman: “Gelukkig zijn 
er geen ongelukken. Wel incidenten die 
terug te voeren zijn op verkeerd of on-
deskundig gebruik. Het gaat echter ook 
om het imago van onze branche. Als een 
gebruiker een fout maakt of een instal-
latie verkeerd bedient, waardoor deze 
in storing raakt, wordt de leverancier 
als eerste gebeld. En als dat maar vaak 
genoeg gebeurt, dan gaat dat negatief 
afstralen op onze branche. Dat willen we 
graag voorkomen.”

Belangrijke rol gebouwbeheerder
Daar lijkt een belangrijke rol wegge-

legd voor de gebouwbeheerder. Die is 
immers degene die de installatie onder 
zijn beheer zal hebben. Waar moet hij 
rekening mee houden? Rob Baken: “Het 
allerbelangrijkste: zorgen dat de gebrui-

ker weet wat hij doet. We hebben daar 
een heel compacte en overzichtelijke 
flyer voor gemaakt: ‘Veilig werken met 
de gevelonderhoudsinstallatie’. Een nut-
tig boekwerkje dat via de website van 
de VSB (www.vsb-online.nl) kan worden 
gedownload.”  Hans Bouman ziet daar 
ook een rol voor toezichthouders. “Het 
zou een grote stap voorwaarts zijn, als 
de gebouwbeheerder ook toeziet op 
het gebruik en de gebruikers. In Enge-
land is men die slag aan het maken en 
je merkt dat iedereen daardoor serieuzer 
met de installatie en het gebruik ervan 
omgaat.” 

Op de vraag welke rol opleiding 
speelt, antwoordt Hans Bouman: “Er 
zijn niet veel gebruikers die om een op-
leiding vragen. Dat zegt echter niet veel 
over het belang ervan. Het is onze uitda-
ging op gebruikers bewust te maken dat 
ze de installatie goed bedienen en dat 
opleiding daaraan kan bijdragen.” Rob 
Baken vult aan: “Als leveranciers bieden 
wij geen opleiding. Wel zie je dat van-
uit brancheorganisaties, zoals die voor 
de glazenwassers, cursussen worden 
georganiseerd. Waar wij wel mee bezig 
zijn, is het vastleggen van zogenaamde 
eindtermen waar een monteur aan moet 
voldoen voordat hij met een installatie 
aan de slag mag.”

Crisis als bedreiging
Een bedreiging die niet alleen de ge-

bruikers maar ook beheerders raakt, is 
de economische situatie. Rob Baken: 
“De vastgoedmarkt kampt met enorme 
bezuinigingen. Daarbij wordt ook ge-
kort op het onderhoud van gevelonder-
houdsinstallaties. Dat is zorgwekkend.  
Een aantal partijen op de markt speelt 
daar helaas zelfs op in. Dat is niet alleen 
bedroevend maar ook een serieuze be-

dreiging voor de veiligheid van gebrui-
kers en installatie.” Hans Bouman: “Als 
branche zijn wij gebaat bij een duurzame 
relatie met onze opdrachtgevers. Daar 
past ook onderhoud bij dat tegen reële 
kosten wordt uitgevoerd. Uiteraard is 
het nú goedkoper als je geen onderhoud 
uitvoert of dat door iemand laat doen die 
daar niet voor is opgeleid of niet over 
de noodzakelijke kennis beschikt. Die 
korte-termijn bezuiniging komt echter 
keihard terug op langere termijn. Iedere 
keer weer blijkt die bezuiniging ten koste 
te gaan van de total cost of ownership.” 

Worden dergelijke praktijken dan 
zonder meer  geaccepteerd? “Helaas 
wel”, aldus Rob Baken. “De wet om-
schrijft dat het onderhoud moet worden 
uitgevoerd door een deskundig persoon. 
Maar er staat niet beschreven wanneer 
je deskundig bent. Laat staan dat er toe-
zicht op is. En omdat er in onze bran-
che zo weinig ongelukken gebeuren, is 
er bij de overheid niet het besef dat er 
iets moet worden gedaan aan het be-
houd van kwaliteit en veiligheid.” Hans 
Bouman vult aan: “Door analyse van 
storingen kunnen wij constateren dat de 
instructies van de fabrikant lang niet al-
tijd worden opgevolgd. Dat is zorgelijk 
want het betekent dat de hand wordt 
gelicht met basale veiligheidsvoorschrif-
ten. Iedereen zou zich daarom bewust 
moeten zijn van zijn eigen verantwoor-
delijkheid.”

Positieve ontwikkelingen
Is er een kentering denkbaar of mis-

schien zelfs al gaande door bepaalde 
innovaties of trends? Rob Baken: “Een 
positieve ontwikkeling is de opkomst 
van DBFM-projecten (Design, Build, Fi-
nance & Maintain) waarmee de aanne-
mer de verantwoordelijkheid overneemt 
van het volledige project: van ontwerp 
en financiering tot onderhoud. Omdat 
de aannemer daarbij ook verantwoorde-
lijk is voor het onderhoud, merk je dat er 
ook weer beter over wordt nagedacht. 
De total cost of ownership wordt daarbij 
ook voor hem belangrijker.” Een andere 
trend die Hans Bouman waarneemt, is 
de groeiende belangstelling voor pres-
tatiecontracten. “We zien die positieve 
trends steeds meer en proberen daar op 
in te spelen door bijvoorbeeld langjarige 
onderhoudscontracten aan te bieden 
met garantie op de goede werking van 
de installatie.” 

www.vsb-online.nl
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Terug op de markt
De naam Hünnebeck is eigenlijk al 

weer een klein jaar op de Nederlandse 
markt. Na de overname veranderde de 
naam van Harsco Infrastructure medio 
vorig jaar in Brand Energy & Infrastruc-
ture Services en werd de handelsnaam 
Hünnebeck geregistreerd. Deze merk-
naam heeft altijd synoniem gestaan voor 
hoge kwaliteit en een breed assortiment 
aan bekistings- en ondersteuningspro-
ducten. Om optimaal profijt te hebben 
van die vertrouwde naam, wordt speci-
fiek voor de directe verhuur en verkoop-
activiteiten van bekistingen en onder-
steuningen de handelsnaam Hünnebeck 
weer gebruikt. Deze business unit Be-
kistingen van Brand Infrastructure Ser-
vices BV werkt samen met Hünnebeck 
Europa. 

Over de nieuwe marktbenadering 
vertelt Nico Kremers: “We zijn altijd hier 
op onze locatie in Klundert ons werk 
blijven doen, maar weten ons nu met 
de ondersteuningsactiviteiten van het 
voormalige Harsco verzekerd van een 
breder aanbod. Wij voegen daar een 
sterke focus op het bekistings- en on-
dersteuningswerk aan toe: de Hünne-
beck-organisatie kan zich echt volledig 
op ons specialisme richten. Het is fan-
tastisch om de blik weer volledig op de 
bekisting- en ondersteuningsmarkt te 
hebben. En met eigen montageteams 
en een eigen salesorganisatie, hebben 
we een unieke positie in Nederland. We 
kunnen de klant zelfs voorzien van stei-
gers indien wenselijk.” 

Meer focus – meer markt
“Na een aantal zware jaren, zijn we 

nu in snel tempo markt aan het terug-
winnen en omzet aan het terugpakken,” 
aldus Jochem Boers. Nico Kremers vult 
aan: “Door de crisis is de gehele markt 
een flink stuk kleiner geworden. Wij heb-
ben daarnaast een aantal jaren de focus 
gemist. Die is nu weer helemaal terug en 
dat merken wij en onze klanten direct. 

Daar komt nog eens bij dat ons pro-
ducten- en dienstenpakket zich steeds 
verder ontwikkeld. Op het gebied van 
bekisting en ondersteuning bieden we 
nu een breed scala aan wand- en vloer-
bekisting, ondersteuningssystemen en 
beveiligingssystemen voor een grote 
verscheidenheid aan toepassingen in 
de infrastructuur, woning-, commerci-
ele en industriële bouw. Onze diensten 
variëren van engineering, professioneel 
projectmanagement bij de montage en 
demontage van diverse ondersteunings-
systemen, toegangsteigers, valbeveili-
ging en werksteigers op de bouwplaats 
tot reinigings- en reparatiediensten. Als 
het gaat om werken op hoogte en indu-
striële dienstverlening werken we samen 
met ons zusterbedrijf Brand Energy Ser-
vices.”

Breed gespecialiseerd aanbod
Jochem Boers: “Wij zijn onderdeel 

van een groot concern maar profiteren 
toch van de voordelen van een klein be-
drijf. Zo hebben we een behoorlijke ge-
bruiksvoorraad in Klundert, maar wordt 
ons verhuurpark Europa-breed gema-
naged en aangeboden. Wat in Klundert 
niet voorhanden is, kan in no-time van-
uit één van onze buitenlandse vestigin-
gen op iedere bouwlocatie in Nederland 
worden afgeleverd.” Nico Kremers: “Dat 
geldt overigens niet alleen voor het ver-
huurpark maar ook voor het complexere 
timmerwerk aan bekistingen of voor de 
engineering. In totaal staan zo’n 400 en-
gineers ter beschikking voor projecten. 
Engineering-knowhow die onverhoopt 
hier niet aanwezig is, kan dan ook direct 
vanuit het buitenland worden geboden. 
Uit alles blijkt dat wij maar één focus 
hebben: het leveren van een optimale 
bekistings- of ondersteuningsoplossing 
om de klant te kunnen ontzorgen in de 
gehele ruw- en betonbouw.” 

Continue innovatie
Productontwikkeling is altijd een 

sterk punt van Hünnebeck geweest. 

“Daar is niets aan veranderd”, aldus 
Nico Kremers. De Platinum 100 is daar 
een goed voorbeeld van. Deze bekisting 
is speciaal ontwikkeld om tegemoet te 
komen aan de vraag naar hoogwaardig 
zichtbeton met weinig naden en een 
uniform centerpenpatroon. Daarnaast is 
de vraag vanuit de markt naar een ho-
gere toelaatbare betondruk gelijker tijd 
ingevuld dankzij de betondruk van 100 
kN/m² die het complete systeem kan 
weerstaan. Naast nog een groot aantal 
voordelen zit de winst vooral in het feit 
dat, ondanks de hogere betondruk, het 
aantal centerpennen met 1/3 verminderd 
kan worden wat een enorme, en telkens 
terugkerende, besparing oplevert op de 
arbeid. De basis van de Platinum 100 is 
een 14 cm dik stalen frame dat aan de 
binnen- en buitenzijde is gegalvaniseerd 
met aan de buitenzijde nog een poeder-
coating. Het bekistingsframe is voorzien 
van een kunststofplaat waarmee zelfs 

Hünnebeck is back

Sterke focus op bekistings- en 
ondersteuningsmarkt
Hünnebeck is back. Met die slogan zijn de naam én het bedrijf Hünnebeck weer terug op de Nederlands markt. Een naam 
met een sterke reputatie. We spraken met Nico Kremers en Jochem Boers die een toelichting gaven op de plannen van 
deze vertrouwde ‘nieuwkomer’.

Jochem Boers en Nico Kremers (vlnr.)
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grootpanelen tot 240 x 360 cm lever-
baar zijn.”

“Een ander goed voorbeeld van inno-
vatie is de Infra-kit”, vult Jochem Boers 
aan. “Dit modulaire ondersteuningssy-
steem werd speciaal ontwikkeld voor de 
bruggen- en tunnelbouw. Het hart van 
de Infra-kit zijn de beproefde zwaarlast-
stempels die tot 210 kN kunnen worden 
belast en bijbehorende dragers. Zelfs 
grote overspanningen en zware, com-
plexe constructies kunnen eenvoudig 
worden gemaakt door gebruik te ma-
ken van standaard onderdelen. Door 
het systeem te combineren met andere 
Hünnebeck consoles, schoren en ver-

bindingsmiddelen zijn maatwerk-op-
lossingen mogelijk zonder dat hiervoor 
speciale en vaak kostbare onderdelen 
nodig zijn”.

Richtlijn Bekistingen en Ondersteu-
ningen

Ook Hünnebeck is verheugd met de 
komst van de Richtlijn Bekistingen en 
Ondersteuningen die in september wordt 
geïntroduceerd. Nico Kremers: “Hünne-
beck hanteert een strenge kwaliteitsfilo-
sofie – van magazijn tot nazorg. Daarin 
past ook de voortdurende ontwikkeling 
van nieuwe producten en systemen en 
verbetering van bestaande. Net als bij de 
productontwikkeling staat ook bij de uit-
voering van ons werk veiligheid centraal. 

Wij doen er echt alles aan om het wer-
ken veiliger te maken. Het is triest om te 
constateren dat die inspanningen vaak 
worden gedwarsboomd door ‘cowboys’ 
die met goedkope oplossingen de markt 
opkomen. Wij leggen de lat voor onszelf 
hoog om er zeker van te zijn en te kun-
nen garanderen dat veiligheid in orde is. 
Voor bedrijven waar die veiligheid niet 
op orde zou meer aandacht moeten zijn: 
meer controle om ervoor te zorgen dat 
ook daar de lat hoger komt te liggen. 
Ik verwacht dat met de komst van de 
Richtlijn Bekistingen en Ondersteunin-
gen veiligheid ook een breed gedragen 
thema wordt.” 

www.beis.com

Dutch Steigers 
Dutch Steigers heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Nadat eerder al de 

VCA-ster status te hebben behaald, werd recent de tweede VCA-ster in de wacht 
gesleept. Het bedrijf werd geaudit voor het ISO-systeem en VCA twee sterren. De 
bedrijfsaudit werd met vlag en wimpel behaald. Naast de verwerving van de 2 VCA-
sterren heeft het bedrijf ook haar website recent volledig vernieuwd. De nieuwe web-
site is te vinden via www.dutchsteigers.nl

Stabag PcP 
wordt PcP 
Nederland 

Stabag PcP zet haar activiteiten 
voort onder de naam PcP. Nederland 
B.V. Het bedrijf  maakt volledig deel 
uit van PcP. Denemarken. In het licht 
van de internationale groeistrategie is 
gekozen voor een eenduidige naam 
en uitstraling van onze vestigingen in 
de verschillende landen. 

www.pcpbv.nl

Rojo Steigerbouw  
Als één van de eerste steigerbouwbedrijven is Rojo 

Steigerbouw B.V. aan de slag gegaan met de CO2-presta-
tieladder. In de praktijk betekent dit dat Rojo op een struc-
turele manier haar energiegebruik terugdringt.  Het bedrijf 
meldt inmiddels trots dat het CO2-prestatieladdercertifi-
caat niveau 3 te  hebben ontvangen.

www.rojo.nl
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NOE Stortbordes met ladderopgang
Om de veiligheid en efficiency op de bouwplaats verder te verbeteren, heeft NOE-Bekistingtechniek het NOEtop-pro-
gramma verder uitgebreid met een nieuw stortbordes. Het bordes laat zich eenvoudig monteren en is uitgevoerd met 
luik, waardoor de veilige opgang naar het stortbordes middels een ladder is gegarandeerd. Aanleiding van de ontwikke-
ling waren de eisen gesteld in de inspectiemodule uitvoering betonbekisting van de arbeidsinspectie en daarop volgend 
de richtlijn Betonbekisting en Ondersteuning. De bordessen zijn geheel volgens deze richtlijn ontwikkeld.

Het nieuwe NOEtop stortbordes met ladderopgang wordt tijdens de 
grondmontage aan het bekistingspaneel bevestigd met behulp van de 
gebruikelijke loopsteigerconsoles. Hierop wordt het bordes geplaatst en 
daarna gefixeerd met veerpennen. Nadat een ladder aan het stortbordes 
is gemonteerd, worden vervolgens ook de leuningdelen aangebracht en 
kan het paneel rechtop worden geplaatst; klaar voor gebruik.

Het stortbordes wordt in twee afmetingen geleverd: 2600 x 885 mm 
dan wel 1300 x 885 mm (l x b). De aluminium NOE ladder die aan het 
stortbordes wordt gemonteerd is leverbaar met 10, 12 of 14 treden en 
wordt door een ladderuithouder aan het bekistingspaneel gezekerd. De 
uithouder is uitgevoerd met opstapbordes en is in lengte verstelbaar. 
Hierdoor kan deze ook voor andere bekistingsystemen worden toege-
past. De ladderuithouder wordt met een hamerkopbout met grip aan de 
bekisting bevestigd. Naast het stortbordes met luik, is ook een stortbor-
des zonder luik leverbaar. Ook deze wordt op de gebruikelijke loopstei-
gerconsoles gemonteerd. De afmetingen van het stortbordes bedragen 
2600 x 885 mm (l x b). Om de leuningdelen voor afloopbeveiliging aan 
het stortbordes te kunnen bevestigen, is een speciale adapter leverbaar. 
Deze wordt in het profiel van het NOEtop bordes gestoken en met een 
veerpen gezekerd. Vervolgens kunnen de leuningdelen in de adapter 
worden gestoken.

www.noe.nl

Optimale toepassing voorloopleuning bij 
hoofdkantoor Shell

Bij de restauratie van het Shell hoofdkantoor in Den 
Haag wordt door Brand Energy & Infrastructure Services 
optimaal gebruik gemaakt van de Rapidguard® voorloop-
leuning. Een succesvolle innovatie van BRAND die aansluit 
op de Richtlijn Steigers en die het risico op valgevaar tij-
dens de op- en afbouw van steigers minimaliseert. 

De gepatenteerde aluminium opzetleuning 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. Een ergonomische oplossing, 
die bukken overbodig maakt en voorkomt dat de leuning 
onbedoeld loskomt. Bovendien is Rapidguard® geschikt 
voor meerdere type steigersystemen.

www.beis.com/nl
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Scaffolding app van Bilfinger groot succes
Bilfinger Industrial Services introduceerde onlangs de scaffolding app. De app blijkt aan een marktbehoefte te voldoen: 
verschillende klanten vinden het een uitkomst, waaronder E.ON. Met de scaffolding app kan de voorman door middel 
van een device, een smartphone of tablet die Ex is uitgevoerd, via wifi of UMTS alle relevante gegevens inzake steigers 
registreren. Denk hierbij aan het soort steiger, de afmetingen en foto’s van de werksituatie. Hierdoor ontstaat een vol-
ledig werkdossier. Daarbij is er de mogelijkheid dat de klant digitaal de werkbonnen kan aftekenen. 

De scaffolding app werd nog maar begin 2015 gelanceerd, 
maar is inmiddels een succes en bewijst haar toegevoegde 
waarde op diverse plants in Nederland en België. Bijvoorbeeld 
bij de E.ON-centrale op de Rotterdamse Maasvlakte. Willem 
Sik, Head Technician – Cleaning en Steigerbouw Coordinator 
van E.ON: “Ik vind de scaffolding app een goede innovatie, die 
mijn werk gemakkelijker maakt. Aanvankelijk was ik sceptisch, 
omdat het een andere werkwijze zou betekenen, maar inmid-
dels heeft het zijn nut meer dan bewezen en ga ik er vol voor.” 
Voorheen maakte Bilfinger dagelijks werkbonnen die E.ON 
aftekende. Door al dat papierwerk was het moeilijk een actu-
eel overzicht te houden van alle steigers ‘in huur’ of ‘uit huur’. 
“Dat is nu wel anders”, vindt Sik, “Elke donderdag om 13.00 
uur neem ik een uur de tijd om alle werkbonnen digitaal af te 
tekenen en heb ik in één oogopslag een actueel overzicht. De-
zelfde dag nog is er een voorlopige factuur. De voordelen? Ik 
krijg geen verrassingen meer, heb veel minder papierwerk en 
het scheelt me een hoop tijd.”

De Bilfinger Innovations App voor smartphone of tablet is 
te downloaden via de Play Store (Android) of App Store (iOS).

www.is-bnl.bilfinger.com

Nieuws van ASC Group
Project kubuswoningen

In nauwe samenwerking met JP van Eesteren en Brand 
is de eerste fase van het project Kubuswoningen uitgevoerd. 
Opdracht was om dit markante stukje Rotterdam toegankelijk 
te maken voor onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. 
De door ASC gekozen en uitgevoerde oplossing bestaat uit 
een complete omloopsteiger, die in zijn geheel op het type-
rende dak van de Kubuswoningen wordt geplaatst. Een niet-
alledaagse oplossing, die alle partijen tot volle tevredenheid 
heeft gestemd.

Product Manager Hangbruginstallaties
Daarnaast is Martijn Kamp per 1 juli begonnen als Product 

Manager Hangbruginstallaties bij ASC. Martijn heeft zijn spo-
ren verdient binnen de branche en heeft ruim 15 jaar ervaring 
in de verhuur, verkoop, en uitvoering van hangbruginstallaties. 
De afgelopen 5 jaar was Martijn mede-eigenaar van een bedrijf 
gespecialiseerd in hangbruginstallaties. Martijn is binnen de 
ASC Group verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en 
groei van de productgroep Hangbruginstallaties. 

www.ascgroup.nl

Willem Sik, Head Technician 
Cleaning en Steigerbouw Coordinator van E.ON

Martijn Kamp 
Product Manager Hangbruginstallaties bij ASC Group
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LSB Groep introduceert werkplatformsysteem 
Safespan

LSB Groep heeft Safespan in Europa geïntroduceerd, een 
methode om o.a. bruggen toegankelijk te maken voor 
onderhouds)werkzaamheden. Na eerdere succesvolle 
projecten in België, heeft LSB Groep nu ook Safespan in 
Nederland toegepast. In opdracht van Vogel Kathodische 
Bescherming BV is Safespan aangebracht onder de be-
tonnen Neerbossche Brug in Nijmegen met een lengte van 
120 meter

“Wij zijn erg tevreden over het Safespansysteem. Het is 
erg laag in gewicht en dat was nodig vanwege de lichte beton-
constructie. Tevens kon het met de ronding van de brug mee 
en zijn de kosten lager dan een hangbrugsteiger.”

Safespan biedt aanzienlijk voordelen. Zo is de installatie 
snel  en is het platform het lichtste in zijn soort. Het systeem 
biedt een veilig en stabiel werkplatform dat met een kabel 
wordt opgehangen en een hoog laadvermogen van 970kg/m2 
heeft. Andere voordelen zijn de korte afstand tot object moge-
lijk, de brandveiligheid en de flexibele aanpassingsmogelijk-
heid aan de vorm van het object.

www.lsb-groep.nl

Werken én rijden op hoogte met VERDA 9
De nieuw ontwikkelde Custers VERDA 9 is een zelfrijden-
de telescoop-hoogwerker met een maximale werkhoogte 
van 9,2 m en een zijdelingse reikwijdte van 5,4 m op basis 
van 150 kg korfbelasting. De met rupsbanden uitgevoerde 
hoogwerker is uitermate geschikt voor het werken op een 
onverharde ondergrond zonder het gebruik van stempels. 
De VERDA 9 is uitgerust met een proportionele besturing 
en wordt aangedreven door een sterke Yanmar motor-
pomp combinatie.

De rupshoogwerker is geschikt voor rijden op hoogte met 
een snelheid van 0,8 km/u, dit is zelfs mogelijk tot op maxi-
male vloerhoogte van 7,2 m indien het optionele lengte-hoek-
meetsysteem opgebouwd wordt.  De hoogwerker is breed 
inzetbaar en in eerste instantie ontwikkeld voor het  uitvoeren 
van snoei- en onderhoudswerkzaamheden in de groensector. 
Daarnaast  blijkt deze machine ook zeer goed toepasbaar in 
de bouw en industrie. De compacte uitvoering in combinatie 
met een eigengewicht van minder dan 2500 kg zorgt ervoor 
dat de machine eenvoudig te transporteren is. 

www.custers.nl
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Altrex lanceert de online steigerconfigurator
Wie op zoek is naar een steiger, vindt uitkomst bij de Altrex steigerconfigurator. In slechts drie stappen wordt de gebrui-
ker naar een steiger geleid die het beste bij hem past. En dat in slechts 3 minuten.

Op de BouwBeurs 2015 in Utrecht 
introduceerde Altrex de online steiger-
configurator. Een handig hulpmiddel om 
snel en eenvoudig een steiger te vinden. 
Na het invullen van eisen wordt direct 
advies gekregen over de steiger die het 
beste aan de eisen voldoet. Vervolgens 
kan de steiger naar eigen wens worden 
samengesteld. 

Het werken met de steiger kan 
verder worden vereenvoudigd door 
eventuele extra onderdelen of ac-
cessoires toe te voegen. De steiger-
configurator is online beschikbaar op 
www.steigersamenstellen.nl. 

Aluminium steigerproject Mol Verhuur
Eén van de opdrachtgevers van Mol Verhuur verzocht het bedrijf een oplossing aan te dragen om veilig op hoogte te 
kunnen werken bij de vervanging van panhaken van daken van 14 blokken met huizen.

Mol Verhuur leverde en monteerde 18 aluminium steigers 
van 6,5 mtr hoog met 2 loopvloeren per steiger. De steigers 
worden gebruikt als veilige werkplek en als bescherming te-
gen vallende materialen. In overleg met de bewoners en de 
dakdekker worden alle steigers op een veilige en omzichtige 
wijze in de tuinen opgebouwd door monteurs van Mol Ver-
huur.

De voortgang van project loopt boven verwachting mede 
door de prima communicatie en samenwerking. Inmiddels zijn 
4 blokken van 9 huizen reeds voltooid. 10 blokken van 2 tot 
4 huizen gaan nu van start en 1 appartementencomplex gaat 
van start nadat deze 14 blokken zijn afgerond.

www.molverhuur.nl
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Star-systeem in 2,16 m slaghoogte voor Yelloo
Al een aantal jaren heeft Layher het 
Starsysteem in het programma. Dit is 
een framesteiger met frames van 0,73 
m breedte en dan gebaseerd op het 
Allroundsysteem. Het heeft daarmee 
de snelbouwvoordelen van de Blitz-
gevelsteiger maar is geschikt om te 
combineren met het Allroundsysteem 
en onderdelen daarvan.

De firma Yelloo is nu het eerste be-
drijf dat een grote hoeveelheid van het 
Starsysteem heeft aangeschaft. Meteen 
in een 2,16 m slaghoogte zodat het voor 
een West-Europese werkman voldoende 
hoofdruimte biedt. Deze slag is desge-
wenst te combineren met Allround ring 
54 staanders. 

www.layher.nl

Layher TG60 ondersteuningstoren
De TG60 ondersteuningstoren onderscheidt zich ten opzichte van bestaande ondersteuningstorens door de opbouw 
vanaf een vloer en vanachter een leuning.  De montage is daarmee veilig en zonder valgevaar uit te voeren. 

Door de samengestelde frames met een maximaal gewicht van 18 kg is de mon-
tagesnelheid hoog. De constructie  van de TG60 toren is gebaseerd op het Layher 
Allround steigersysteem en bijbehorende maten. Veel Allround-onderdelen en ac-
cessoires zijn dus te combineren met deze torens. Denk hierbij aan console-uitbouw,  
verdubbelen van de staanders voor extreem zware belastingen, overbruggingen tus-
sen torens enz. Voor het verplaatsen kan de toren worden uitgerust met steeds na te 
monteren wielsets. De toren kan daarna zonder demontage in zijn geheel naar een 
nieuwe positie verreden worden. Voor het plaatsen van de TG60 toren rondom een 
kolom kunnen eenvoudig aan één zijde tijdelijk de elementen weggenomen worden. 
De toren is dan rondom de kolom te rijden om daarna weer gecompleteerd te wor-
den. 

www.layher.nl

Weersonafhankelijk buiten werken
Nog meer nieuws van Layher als antwoord op de vraag naar afscherming te-

gen weersinvloeden. Het bedrijf levert  lichte aluminium zeilregeldaken die makkelijk 
verhijsbaar zijn. Het afschermen kan gebeuren door plaatselijk de steiger van een 
overkapping te voorzien of door het volledig onder dak brengen van een project. 
Verwarming is dan mogelijk en de werkomstandigheden worden ongevoelig voor 
vorst. 

Het Layher Kederdak XL, met een vrije overspanning tot 40 meter, is een licht-
gewicht, efficiënte bescherming tegen alle weersomstandigheden en snel zonder 
kraan te monteren. Geschikt voor het overkappen van middelgrote gebouwen, her-
stelwerkzaamheden aan autowegen en boven podia en tribunes is in drie zwaarte-
klassen te leveren. 

www.layher.nl



Vrije voorbouwwagens voor gelijktijdige bouw 
drie bruggen
Langs vaarwegen is vrije ruimte nodig om de transportfunctie van de betreffende vaarweg in stand te houden en de 
veiligheid op en langs de vaarweg te kunnen garanderen. Dat geldt ook voor de nieuwe, getoogde brug die over het Am-
sterdam Rijnkanaal wordt gerealiseerd. Met het oog op de vereiste vrije ruimte wordt de brug daarom gebouwd als vrije 
voorbouwbrug. Doka levert hiervoor een opmerkelijke bekistingsoplossing.

De nieuwe brug bestaat feitelijk uit 
drie bruggen die een overspanning heb-
ben van 142 meter en een totale lengte 
van ca. 284 meter. De zuid-, noord- en 
middenbrug hebben een breedte van 
respectievelijk 17,60 m, 21,50 m en 
11,50 m. Opmerkelijk is de bouwmetho-
de die hierbij wordt toegepast. De nieu-
we brug wordt namelijk gerealiseerd als 
vrije voorbouwbrug; een bouwmethode 
die in Nederland voor het eerst werd 
toegepast in 1968; de meest recente in-
zet is van 2000. 

Bij deze bouwmethode zijn geen -
voor de scheepvaart storende- steigers 
of ondersteuningsconstructies nodig. 
Daarentegen wordt gebruik gemaakt 
van een modulaire constructie waar-
mee een hydraulisch verplaatsbare, vrije 
voorbouwwagen wordt samengesteld 
die bekisting en ondersteuning in één 
systeem combineert. De vrije voorbouw-
brug wordt vanaf de oevers gebouwd, 

waarbij als eerste de zogenaamde pij-
lers en hamerstukken op beide oevers 
zijn gerealiseerd; later volgen de land-
hoofden. Na realisatie hiervan wordt 
wekelijks vanaf het hamerstuk met 4 – 5 
meter per kant naar beide zijden toe ge-
werkt. Omdat op deze manier twee ge-
lijke moten aan weerszijden van het ha-
merstuk worden gemaakt, ontstaat een 
constructie die in evenwicht blijft.

Het uitbouwen zelf vindt plaats met 
behulp van drie sets vrije voorbouw-
wagens van Doka. Hiertoe is vanaf het 
hamerstuk allereerst een railconstructie 
aangebracht waarmee de voorbouwwa-
gen steeds wordt verplaatst. Na realisa-
tie van iedere moot, schuift ook de rail 
hydraulisch mee richting de volgende 
fase. Op de rails wordt een zelfklem-
mende vakwerkconstructie gemaakt 
met voorgemonteerd werkplatform. On-
der het platform wordt, hangend aan 
de vakwerkconstructie, een tweede 

werkplatform en zijbekistingspanelen 
gemonteerd. Deze wordt geborgd mid-
dels verticaal bewegende hydraulische 
vijzels. Op deze manier ontstaat een 
vaste bekistingsconstructie waarmee 
een beneden en bovendek kan worden 
gestort.  Nadat een moot is gestort en 
het beton uitgehard, worden eerst de 
rails hydraulisch horizontaal verplaatst 
en de totale vakconstructie met werk-
platforms hydraulische ‘gelost’ zodat 
ook deze in voorwaartse richting kunnen 
worden verplaatst. 

Uit oogpunt van veiligheid zijn de 
werkplatforms voorzien van geïnte-
greerde ladders, rugbescherming en 
zelfborgende mangaten. Dankzij de roy-
aal gedimensioneerde werkwegen van 
de platforms kan bovendien altijd veilig 
en efficiënt worden gewerkt. 

www.doka-nederland.nl
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De gang naar een fysiotherapeut 
of andere hulpverlener is dan, ook bij 
vele andere fysieke klachten, meestal 
snel gemaakt. Uiteraard gaan behan-
delaars met de beste intenties aan de 
slag. Maar worden de oorzaken van de 
problemen ook echt weggenomen? He-
laas is dat meestal niet het geval. Vaak 
blijven klachten, ook na talloze sessies, 
terugkomen. Waarom? Omdat de echte 
kern van het probleem niet of nauwelijks 
wordt aangepakt en er veel aan symp-
toombestrijding wordt gedaan. Fysieke, 
mentale en financiële schade, ook op 
lange termijn, liggen zo op de loer. 

Effectieve methode
Artros Healthfocus heeft een andere 

aanpak en helpt mensen onder meer 
met een revolutionaire en zeer effectieve 
methode (HealthMoves©).  Klachten aan 
het houdings- en bewegingsapparaat 
worden hierbij eerst, op basis van het 
ervaren van meer of minder pijn, grondig 
onderzocht. Wanneer blijkt dat de klach-
ten via de Artros-methodiek te verhel-
pen zijn, wordt aan de slag gegaan. Ar-

tros leert mensen mensen daarbij door 
gerichte uitleg en training te ervaren en 
te begrijpen waarom de pijn optreedt en 
hoe ze hier zelfstandig en via de juiste 
voorwaarden controle over kunnen krij-
gen, ook op de lange termijn. Zijn de 
klachten verholpen en is er een balans 
is bereikt in het fysieke welzijn, dan kan 
deze balans zelfstandig in evenwicht 
worden gehouden door middel van op 
fitnessprogramma’s op maat.

Artros Healthfocus wil verdergaan 
waar reguliere behandelaars tekort-
schieten. Daarmee worden fysieke 
klachten zo goed als mogelijk verholpen 
en voorkomen, zodat mensen gezond 
en gelukkig in hun werk en leven komen 
te staan. Door zeer gerichte persoon-
lijke begeleiding en oefenprogramma’s 
worden mensen zich (weer) bewust van 
hun eigen functioneren en leren ze om 
zelf een gezonde regie te voeren over 
hun fysieke houding en manier van be-
wegen. Binnen 3 tot 6 sessies, gevolgd 
door een goede follow-up, is maar liefst 
80% van alle klachten duurzaam te ver-

helpen en te voorkomen. Op voorhand 
kan ook door middel van uitgebreide en 
zorgvuldige keuringen worden vastge-
steld of iemand fysiek fit is of geschikt is 
voor een bepaalde functie. 

 
Duurzaam inzetbaar

De laatste jaren zijn wetgevers bijna 
continu bezig geweest met het opstel-
len van regels rondom de belasting van 
mensen. In de praktijk betekent dat 
meestal een vermindering van de be-
lasting (het aantal kilo’s wat getild mag 
worden, de hoogte waarop gewerkt 
mag worden, etc) en de inzet van tal-
loze hulpmiddelen. Dat maakt mensen 
echter juist zwakker. Artros Healthfocus 
geeft daarom, door ervaringsgericht 
leren en gerichte begeleidings- en trai-
ningsprogramma’s, de handvatten om 
zelf de verantwoordelijkheid te nemen 
voor het fysieke welzijn. Lijf, gewrichten 
en spieren komen en blijven daarmee in 
balans. 

www.artroshealthfocus.nl

Trainen voor duurzame inzetbaarheid 

Bewegen -  een vanzelfsprekende zaak
Bewegen is eigenlijk net zoiets als ademhalen. Een goede fysieke houding en manier van bewegen zijn, net als adem-
halen, van groot belang om goed te kunnen functioneren. Op het gebied van bewegen is er de afgelopen decennia veel 
veranderd, ook waar het gaat om bewegen in relatie tot werk. Alhoewel er natuurlijk nog steeds beroepen zijn met een 
hoge fysieke belasting zijn velen door hun zittende werk steeds minder en ook anders gaan bewegen. De gevolgen zijn 
duidelijk zichtbaar. Maar liefst 60% van het ziekteverzuim wordt hierdoor veroorzaakt.
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Steigers bouwen met hogesterktestaal (S460)
De vloeigrens van hogesterktestaal S460 ligt 

95% hoger dan die van S235. Vanuit ontwerpers en 
opdrachtgevers moet de reden om hogesterktestaal 
toe te passen dan ook voor de hand liggen: slankere 
en daarmee ook lichtere constructies. In de steiger-
bouw, waar genormaliseerde stalen steigerbuizen 
van 48,3 mm wordt toegepast, komt dit tot uiting in 
een geringere wanddikte wat tot wel 12% gewichts-
besparing kan leiden.

De firma Layher maakt dit mogelijk met het nieu-
we Allround-materiaal vervaardigd uit S460 MH. Deze 
upgrade heeft de naam Allround LW. De E-modulus 
van hogesterktestaal is nog steeds 210.000 N/mm2, 
waardoor de winst van hogesterktestaal voornamelijk 
tot uitdrukking komt in constructie-elementen die op 
sterkte worden gedimensioneerd. Om een geringere 
wanddikte toe te passen én minstens dezelfde be-
lastingcapaciteit te waarborgen voor o.a. de liggers 
zijn de spiekopverbindingen is het nieuwe Allround 
LW geoptimaliseerd naar Variant HS. Deze knoop is 
wederom in alle opzichte sterker en stijver dan zijn 
voorgangers Variant K2000+, Variant II en Variant I.

Eenvoudig en snel modelleren
Construerende steigeringenieurs kunnen het overgrote deel van de te ontwerpen constructies modelleren als een staafcon-

structie in het platte vlak. Meestal worden deze doorgerekend met scharnierende knopen als vakwerk of als raamwerk, waarbij 
conservatieve aannamen worden gedaan. Met behulp van de koppelingenbibliotheek in SCIA kan men met één enkele muisklik 
de knopen definiëren als semi-continue verbindingen, met alle realistische vervormingseigenschappen per type verbinding. Bij 
berekening van een model met steigerkoppelingen zijn alle normformules, conform de Europese steiger-normen EN 12810 en 
12811, geïmplementeerd.  

www.nemetschek-scia.com

Steigerplank.com FSC gecertificeerd
Steigerplank.com uit Veenoord heeft een vol-

gende stap gezet in het professionaliseren van haar 
activiteiten. Het bedrijf uit Veenoord dat PEFC gecer-
tificeerde steigerdelen levert door heel Nederland, 
heeft de audit doorstaan voor het FSC-keurmerk. 
Steigerplank.com levert nu als enige leverancier in 
Nederland  100% PEFC C18/24 en FSC MIX 70%.  
Dat betekent dat het bedrijf alleen inkoopt uit duur-
zaam beheerde bossen en zich houdt aan de eisen 
van FSC en PEFC. Alle maten steigerdelen worden 
gebekt en geband en/of gekramd geleverd met als 
optie de mogelijkheid om de bedrijfsnaam in de 
kramplaat te laten zetten.

www.steigerplank.com



Holland Platforms ontvangt certificaten 
Hangbrugmonteur
Op 12 juni 2015 reikte Scaffolding Training Europe (STE) de eer-
ste certificaten Hangbrugmonteur uit aan Holland Platforms. 
Als specialist in verhuur en montage van tijdelijke hangbrugin-
stallaties, zocht Holland Platforms een opleider die de cursus 
Hangbrugmonteur op locatie kon invullen. Volgens STE kent 
het opleiden op locatie verschillende voordelen voor zowel de 
organisatie als de deelnemer aan de cursus. Denk aan minder 
reistijd en beschikbaarheid over faciliteiten. 

Maatwerk
Ook de mogelijkheid om de cursus op maat toe te spitsen op de 

organisatie wordt als voordeel aangegeven. De deelnemers krijgen 
les in hun eigen vertrouwde omgeving en maken gebruik van hun 
eigen materialen. Inhoudelijk kan de trainer direct inspelen op speci-
fieke onderdelen als takels, dakbalken en speciale ophangconstruc-
ties. Volgens STE is de vraag naar hangbrugtrainingen op locatie 
de laatste maanden sterk toegenomen. De cursus zelf bestaat uit 
een deel theorie en een deel praktijk en wordt afgesloten met een 
officiële toets.

www.trainingscaffolding.com

Nieuw bij STE: opleiding Inspectie Persoonlijke 
Valbeschermingsmiddelen
Sinds augustus biedt Scaffolding Training Europe (STE) de opleiding Inspectie Persoonlijke Valbeschermingsmiddelen 
(IVPM). De Internationale Waarborg Commissie voor veilig werken op hoogte heeft het vakbekwaamheidsprofiel IPVM 
goedgekeurd. Volgens de ISO norm 17024 Persoonscertificatie gaat de opleiding nu officieel van start. 

Maatwerk
De opleiding IPVM is een 3-daagse 

cursus waarin zowel theorie als praktijk 
aan bod komen. Na het succesvol afron-
den van het examen op dag drie van de 
cursus, ontvangt de deelnemer een offici-
eel vakbekwaamheidscertificaat conform 
ISO 17024. Hiermee is de deelnemer direct 
geregistreerd in het internationale register 
van certcheck.nl. Opdrachtgevers kunnen 
dit register raadplegen om te zien of de in-
specteur voldoet aan de kwalificatie-eisen. 
Deze eisen zijn opgesteld volgens de laat-
ste technische ontwikkelingen, vastgelegd 
in eind- en toetstermen door de Internatio-
nale Waarborg Commissie. Met de oplei-
ding IPVM en de registratie na het behalen 
van het examen heeft de deelnemer alle be-
voegdheid om inspecties uit te voeren.

www.trainingscaffolding.com
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Premiestelling en staartlasten
De premie voor (middel)grote werkgevers die na het eigenrisicodragerschap te-

rugkeren naar het UWV, wordt gebaseerd op alle historische WGA-lasten.  Vanaf 1 
januari 2017 neemt het UWV deze schadelast ook mee in de premieberekening. De 
financiering van de staartlasten van (middel)grote werkgevers die overstappen van 
het publieke bestel naar een private verzekering komt voor rekening van het UWV. 
Daardoor kan een werkgever ‘schoon’ overstappen naar een private verzekeraar en 
betaalt hij geen inloopkosten meer. De verwachting is dat de wetgeving in het najaar 
volgt. Uiteraard blijft Nederlandse Branche Polis de marktontwikkelingen nauwgezet 
volgen. 

www.branchepolis.nl

WGA Eigenrisicodragerschap

Kiezen voor private verzekeraar 
of het UWV
Het kabinet bereidt maatregelen voor om de concurrentieverhoudingen op de 
hybride verzekeringsmarkt WGA te verbeteren. Door aanpassingen in de pre-
miestelling en de afwikkeling van de ‘staartlasten’ vanaf 1 januari 2017 ontstaat 
er een gelijker speelveld tussen verzekeraars en het UWV. Hierdoor kunnen 
werkgevers op basis van de kwaliteit van met name re-integratie begeleiding 
en preventie een bewuste keuze maken voor een private verzekeraar of het 
UWV. Momenteel wordt deze keuze veelal gemaakt op basis van financiële 
overwegingen

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 BV
EMMELOORD
+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

PcP. Nederland BV
OUDENBOSCH
+31 (0)165 315 300
www.pcpbv.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

Steigerplank.nl BV
BEEK EN DONK
+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

Donateurs

Rbo
Richtlijn Betonbekistingen en 
Ondersteuningsconstructies

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



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

Alimak HEK Benelux BV
MIDDELBEERS
+31 (0)13 514 86 00
www.hek.nl

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

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

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

AWP Gevelonderhouds-
installaties BV
ALPHEN A/D RIJN
+31 (0)172 49 65 02
www.awp.nl

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.nl

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

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

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

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

De Jong’s Liften BV
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-nederland.nl

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 Materieeldienst BV
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
VIANEN
+31 (0)30 669 50 00
www.klop.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 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

S.I.W. Steiger Werken
NUMANSDORP
+31 (0)186 65 31 61 
www.siw-steigers.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 International 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

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

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

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

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

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

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

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

Leden
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