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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 
Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en 
Betonbekistingbedrijven (VSB). Alhoe-
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.

Secretariaat VSB
Postbus 190
2700 AD ZOETERMEER

T : 088 - 400 84 58
F : 088 - 400 84 01
E : info@vsb-online.nl
I : www.vsb-online.nl
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3Training en opleiding

Intensieve voorbereiding
De VSB-commissie Hefsteigers 

en Liften bestaat uit deskundigen van 
fabrikanten/leveranciers en verhuur-
bedrijven, zoals Böcker Nederland, De 
Jong’s Liften, Alimak Hek Benelux, Mol 
Verhuur, RECO, Jako Bouwmachines, 
en De Wit Bouwmachines. 

Na intensieve voorbereidingen 
werden de eind- en toetstermen voor 
de profielen Hulpmonteur en Monteur 
Goederenbouwliften vastgelegd en 
op basis hiervan het cursusmateriaal 
samengesteld. Het eindresultaat is een 
cursusopzet, waar de theoretische kennis 
gekoppeld wordt aan praktijksituaties. 
De scholing richt zich niet alleen op het 
eigen personeel, maar ook op kopers, 
huurders en gebruikers die zelf liften 
(gaan) monteren. 

De organisatie van de cursus 
is in handen van Opleidingsbedrijf 
VSB, waarbij specialisten van de 
bedrijven worden ingezet als docenten 
en specialisten van derden als 
examinatoren. Er kan worden gekozen 
uit de cursus Hulpmonteur, Monteur of 
een combinatie daarvan. Bij de keuze 
van de juiste cursus speelt ook ervaring 
een belangrijke rol. Na een periode van 
5 jaar moet de kennis worden opgefrist 
en opnieuw worden aangetoond dat 
over actuele kennis en vaardigheden 
wordt beschikt.

Eerste cursus (hulp)monteur 
goederenbouwliften een feit!
De eerste pilot-cursus Monteur Goederenbouwliften is gehouden. Onder toeziend oog van de VSB-commissie Hefsteigers 
en Liften legden drie ervaren kandidaten als eerste het examen met goed gevolg af. Daarmee kon worden overgegaan 
tot de uitreiking van de eerste certificaten als bewijs van vakbekwaamheid. Een mijlpaal voor de branche en winst voor 
de opdrachtgever en Inspectie SZW: erkenning van het vak en bewijs van vakbekwaamheid! 

Op de voorgrond S. Dams (links) en A. el Mehdaoui (rechts) van RECO met hun zojuist 
verworven certificaten Monteur Goederenbouwlift.

Succesvol
Aan het eerste examen van de pilot-

cursus namen A. el Mehdaoui en S. 
Dams (RECO) en W.Jorissen (Böcker 
Nederland) deel. Inmiddels hebben 
meerdere monteurs de cursus succesvol 
afgelegd. Naast de felicitaties voor de 
vakmannen, dankte commissievoorzitter 
Koen Geuens de commissieleden voor 
hun inzet, in het bijzonder de heer Wouter 
Slob die voor deze gelegenheid optrad 
namens Opleidingsbedrijf VSB. “Met 
deze eerste certificaten heeft de branche 

zelf invulling gegeven aan het begrip 
‘deskundig’. Daar wordt een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de erkenning van 
het vak en het aantoonbaar maken van 
vakbekwaamheid”. 

Geïnteresseerd in de cursussen 
Monteur en Hulpmonteur Goederen-
bouwliften? Aanmelden kan eenvoudig 
via één van de VSB-leden. Deze zijn te 
vinden op www.vsb-online.nl. 

Met ingang van 17 mei heeft het VSB-
secretariaat een nieuw adres: 

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Telefoon en postbus blijven ongewijzigd:

079 - 353 1100
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer

Verhuizing



4 Sectorplan Steigerbouw

Om de mobiliteit van vakkrachten in de steigerbouw te ver-
beteren, hebben werkgevers en werknemers een sectorplan 
gemaakt. De uitvoering daarvan kost ruim 5,6 miljoen en het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daar-
voor een subsidie van 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. 
Het plan kent verschillende maatregelen die als doel hebben 
nieuwe medewerkers te vinden voor vacatures. Daarnaast is 
in het plan een maatregel opgenomen gericht op het vinden 
van een nieuwe werkkring voor met werkloosheid bedreigde 
werknemers. Sociale partners willen met de uitvoering van dit 
plan een impuls gegeven aan structurele verbetering van de 
werking van de arbeidsmarkt in deze sector en het tekort aan 
vakbekwame medewerkers verminderen.

Drie maatregelen
Het sectorplan betreft samengevat 3 maatregelen.

 Organiseren Opleidingsstructuur VSB-breed. Hiertoe wordt 
een aantal activiteiten structureel ingericht in een nieuwe 
stichting, die uiteindelijk voor alle VSB-disciplines moet 
gaan functioneren. Er onder meer hard gewerkt aan het op-
zetten van de centrale examenbank, de certificeringsstruc-
tuur, het auditsysteem voor opleiders, de inrichting van de 
Centraal Diploma Register voor het werken op hoogte en 
de bijbehorende diploma’s en persoonscertificaten.

 Het scholen van 263 nieuwe werknemers van montagebe-
drijven VSB, uitzendorganisaties VSB en externe bedrijven 
die geen VSB-lid zijn. Op grond van de interesseformulie-
ren die bedrijven konden invoeren tot 1 maart 2016 (mon-

tagebedrijven) zijn er op basis van voorzichtige opgaven 
van de bedrijven al 224 aanmeldingen. Een deel van de ge-
interesseerde leden heeft geen aantallen genoemd, maar 
wel interesse kenbaar gemaakt.

 Opzetten van Transitiehuis: het scholen van werknemers 
die niet langer fysieke belasting aankunnen en worden om-
geschoold naar een ander minder belastend beroep. 100 
mensen, afkomstig van VSB-leden en niet-VSB leden.

Het sectorplan is tot stand gekomen dankzij een nauwe 
samenwerking tussen VSB, FNV Bouw, CNV Vakmensen en 
Opleidingsbedrijf VSB en heeft een looptijd van twee jaar. Het 
Sectorplan Steigerbouw wordt uitgevoerd door de VSB. 

Er is een website in de maak voor het sectorplan en er 
zal uitvoering worden gegeven aan een PR- en communicatie-
programma. Hiermee worden de deelnemers, de leden VSB en 
externe relaties geïnformeerd.  

www.vsb-online.nl

Groen licht voor Sectorplan Steigerbouw

Verbeterde mobiliteit en perspectief op een 
baan centraal in steigerbouwsector

Voor uw agenda
VSB neemt ook dit jaar weer deel aan verschillende 
activiteiten. Noteert u de volgende data alvast in uw 
agenda? 

� 19 mei 2016

 Algemene Ledenvergadering

 Golf & Countryclub Edda Huzid, Voorthuizen

� 9 juni 2016

 Informatiemiddag Richtlijn Steigers

 Evenementenhal Gorinchem

� 13-15 september 2016

 Beton Vakdagen met VSB-informatiebijeenkomst 
Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen

 Evenementenhal Gorinchem

� 8 - 10 november 2016

 SGA-Vakdagen met VSB-informatiebijeenkomsten 
over Nieuwe opbouwen rolsteigers en gebruik 
Hangbruginstallatie

� 24 november 2016

 Algemene Ledenvergadering



Achtergrond
Over de achtergrond om naast alle 

bestaande informatie over het werken 
met bekistingen en ondersteuningen 
nog een richtlijn te geven, vertelt Hans 
van Leeuwen, een van de voorzitters 
van de commissie Richtlijn Betonbe-
kistingen en Ondersteuningsconstruc-
ties: “De eerste ideeën voor de richtlijn 
ontstonden na overleg tussen Inspectie 
SZW, de toenmalige Arbeidsinspectie 
en de sectie Betonbekistingbedrijven 
van VSB en de Kontaktgroep Materieel 
van Bouwend Nederland. Naar aanlei-
ding van het overleg werden de inspec-
tiemodules aangepast. De aanpassin-
gen hadden onder meer betrekking op 
de collectieve veiligheidsmaatregelen en 
de specificatie van demontage in bekis-
tingsplannen. Een logisch vervolg hierop 
was de verbreding hiervan tot een richt-
lijn.”

“Een richtlijn die duidelijk geen over-
bodige luxe is”, vult mede-voorzitter Pe-
ter Rijnbeek aan. “Per slot van rekening 
doet iedere werknemer in de bouw’s 
ochtends thuis de deur achter zich dicht 
in de verwachting dat hij ’s avonds ook 
weer heelhuids thuiskomt. Dat kan al-
leen als hij op een veilige manier en in 
een veilige omgeving zijn werk kan doen. 
Daar is echter wel een meetlat voor no-
dig; een referentie waar controle op mo-
gelijk is.” Alle kennis daarvoor ligt bij de 

leveranciers van bekistingen en onder-
steuningen. Wat is mogelijk? Waarmee 
kan dat? Waaraan moet dat voldoen? 
Die vragen worden nu beantwoord in 
de Richtlijn Betonbekistingen en Onder-
steuningsconstructies. Het resultaat is 
een richtlijn die -ondanks de verschei-
denheid aan producten- toch altijd de-
zelfde ‘geest’ van veiligheid uitdraagt. 
Rijnbeek: “Daarmee is er nu een vaste 
basis waarop kan worden gehandhaafd 
en gecontroleerd. Uiteindelijk moet ie-
dere werknemer inderdaad ’s avonds 
weer gezond thuis kunnen komen.”

Veiligheid cruciaal
Zoals voor veel richtlijnen geldt, is 

veiligheid ook binnen de Richtlijn Be-
tonbekistingen en Ondersteunings-
constructies een centraal thema. Een 
richtlijn die ervoor zorgt dat partijen 
elkaar beter begrijpen en daarmee dat 
er veiliger wordt gewerkt. Om de know-
how van leveranciers daarbij optimaal te 
kunnen benutten, zullen opdrachtgever 
en opdrachtnemer als co-partner moet 
samenwerken. Voor die samenwerking 
geeft de richtlijn een prima basis. Hans 
van Leeuwen: “Door die samenwerking 
vanaf het begin goed in te vullen, kun je 
bovendien behoorlijk op kosten bespa-
ren.” Daarbij is een sleutelrol 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 Ondersteunin-
gen geeft hem daarvoor ook handvat-
ten.

Stand der wetenschap
Een veel gehoorde vraag is of de 

naleving van de richtlijn verplicht of vrij-
blijvend is. Peter Rijnbeek: “De richtlijn 
heeft geen juridische status, maar wordt 
wel het belangrijkste document waar 
Inspectie SZW op gaat sturen. Daar 
ligt feitelijk ook de oorsprong van deze 
richtlijn.” Vreemd is dat niet als we be-
denken dat de richtlijn het enige actuele 
document is waar alle aspecten in zijn 
geïntegreerd. Net als bij de Richtlijn Stei-
gers het geval is, beschrijft ook dit docu-
ment de stand van de wetenschap. Dat 
is een belangrijk begrip voor inspecties 
en juridische geschillen. Hans van Leeu-
wen: “Waar de inspectie controlerend 
haar werk doet, zie je dat ook de sector 
steeds meer doordrongen raakt van het 
belang van veiligheid. Wij verwachten 
dan ook dat de richtlijn steeds vaker zal 
worden voorgeschreven in contracten. 
Daarmee is feitelijk een juridische basis 
gecreëerd.” Naleving van de richtlijn is 
dan ook zeer belangrijk. Voor de VSB-le-
den geldt daarbij dat zij in het kader van 
de Waarborgregeling VSB waar toepas-
selijk aan de richtlijn Betonbekistingen 
en Ondersteuningsconstructies en de 
Richtlijn Steigers voldoen. Dat is niet al-
leen voor opdrachtgevers een zorg min-

Voorkomen gevaarlijke situaties bij (de)montage 
en gebruik bekistingen en ondersteuningen

5Bekistingen en Ondersteuningen 

In september jl. werd de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies geïntroduceerd. Een richtlijn waarin 
alle teksten van bestaande en nieuwe wet- en regelgeving, normen, veiligheidsbladen en materiaalinformatie maar ook 
opleidingen, toelevering en veiligheidsprocedures  samenkomen. Toegankelijk via pc, tablet of smartphone. 



6 Bekistingen en Ondersteuningen

der. Ook voor de toeleveranciers is het 
belangrijk. De leverancier is hoofdelijk 
aansprakelijk voor de berekeningen die 
hij maakt. Dan is het wel zaak om dat 
goed op orde te hebben. Vervolgens is 
het aan de aannemer om ervoor te zor-
gen dat die tekeningen en berekeningen 
ook tijdens de uitvoering worden na-
geleefd. Daartoe zijn in de richtlijn een 
groot aantal controle- en inspectielijsten 
opgenomen. Aan de hand daarvan kan 
worden gecontroleerd of aan alle punten 
is voldaan.

Fabrikant-onafhankelijke informatie-
bron

Uit de praktijk is bekend dat het 
aantal bekistingsvarianten net zo groot 
is als hun toepassingsmogelijkheden. 
Al die bekistingen worden in de richt-
lijn behandeld. De informatie is daarbij 
zoveel mogelijk fabrikant-onafhankelijk. 
Er wordt dan ook niet ingegaan op de 
keuzes die een leverancier maakt bij 
de samenstelling van zijn bekistingen. 
Daarentegen wordt wel een beschrijving 
gegeven van het bekistingstype zelf, 
waar die voor wordt toegepast, welke 
veiligheidsaspecten daaraan zitten en 
welke aandachtspunten er zijn. 

Een belangrijk aspect is ook het vast-
leggen van verantwoordelijkheden. Je 
ziet bij aannemers steeds meer kennis 
wegvloeien. Kennis die vervolgens weer 
door de toeleverancier moet worden in-
gevuld. 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 bijvoorbeeld bij 
welke constructeur horen en welke rol 
een constructeur heeft bij bepaalde uit-
voeringen.

Duidelijkheid over rollen
Tijdelijke constructies en hulpcon-

structies om te kunnen bouwen, moeten 
(ook) veilig zijn en voldoen aan de vige-
rende normen. In het algemeen vallen 

deze constructies onder verantwoorde-
lijkheid van het uitvoerend bouwbedrijf. 
Bouwwerken als steigers, stempelwerk, 
bekistingen en ondersteuningscon-
structies verdienen dezelfde aandacht 
als de hoofdconstructie. Regelmatig 
komen hulpconstructies voor die moe-
ten worden aangepast of in complexe 
configuraties moeten worden toege-
past. Mogelijk wordt daarbij afgeweken 
van een standaard, waardoor het ge-
drag van de constructie niet meer van-
zelfsprekend is. Om dit op de juist wijze 
te kunnen beoordelen, is constructieve 
kennis nodig. Om goed inzicht te krijgen 
in de rollen van betrokken constructeurs 
is het overzicht van rollen uit het ‘Com-
pendium Aanpak Constructieve Veilig-
heid’ in de richtlijn opgenomen. Hierbij 

wordt een onderscheid gemaakt tussen 
een aantal rollen die constructeurs (en 
engineeringcoördinatoren) kunnen spe-
len bij het ontwerpen en realiseren van 
draagconstructies. Het gaat daarbij om 
de functies ontwerpend constructeur, 
coördinerend constructeur, hoofdcon-
structeur, deelconstructeur en enginee-
ring coördinator

Om de samenhang en rollen van de 
betrokken partijen in de diverse fasen 
weer te geven hanteert de richtlijn een 
zogeheten demarcatieoverzicht. Dit gaat 
in op de fasen waarin bekisting en on-
dersteuning tijdens de ‘bouwfase’ wor-
den toegepast. Met het overzicht wordt 
antwoord gegeven op de vragen

1.  Wie besteedt wat uit aan wie? (scope 
en voorwaarden per partij)

2. Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
(goedkeuring, oplevering en vrijga-
ve)

3. Wie is gebruiker?

Daarbij worden de volgende construc-
teurs genoemd:

 Coördinerend constructeur ‘eind-
fase’

 Hoofdconstructeur

 Deelconstructeur

 Coördinerend constructeur ‘bouw-
fase’

Met deze afbakening van rollen en 
verantwoordelijkheden stapt de richt-
lijn over op praktische informatie. Ach-
tereenvolgens worden alle aspecten 
uit de ontwerp-, voorbereidings- en 
uitvoeringsfase behandeld. Naast een 
omschrijving van de verschillende be-
kistingsproducten wordt ook uitgebreid 
stilgestaan bij de uitgangspunten en 
uitvoering van berekeningen en tekenin-
gen. 

Geïnteresseerd
De Richtlijn Bekistingen en Onder-

steuningen is toegankelijk op PC, tablet 
én mobiele telefoon. Om de richtlijn te 
kunnen raadplegen, is een abonnement 
nodig. 

De richtlijn is te raadplegen via de 
website. Abonnementen op de richtlijn 
kunnen op de website worden besteld.

 www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl
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Eerste vakbekwaamheidscertificaten 
steigerbouw een feit
In het kader van de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw wordt op alle mogelijke fronten hard gewerkt aan het aan-
toonbaar maken van de vakbekwaamheid van steigermonteurs. Eén van de resultaten hiervan werd gevierd met de 
uitreiking van de eerste vakbekwaamheidscertificaten steigerbouw. 

Uit handen van Alfons Buijs, 
technisch directeur van SSVV (Stichting 
Samenwerking Voor Veiligheid), 
ontvingen vier medewerkers van VSB-
lid Roscaff BV hun certificaat. De 
uitreiking vond plaats bij Scaffolding 
Training Europe (STE), één van de door 
VSB erkende opleiders voor de nieuwe 
scholingsstructuur steigerbouw. 

Met de eenduidige scholingsstruc-
tuur is niet alleen gekozen voor deze 
wegen om de vakbekwaamheid aan te 
tonen, maar vooral ook voor een eendui-
dige registratie van diploma’s en certifi-
caten in het Centraal Diploma Register. 
In dit register zijn onder meer ook de 
VCA-certificaten opgenomen. Het be-
heer hiervan wordt gedaan door de 
SSVV. Opleidingen kunnen worden ver-
zorgd door VSB erkende opleidingsor-
ganisaties. Deze zijn gericht op kwaliteit, 
bieden cursusmateriaal dat voldoet aan 
de vigerende eind- en toetstermen voor 
functies in de steigerbouw en beschik-
ken over kundige en ervaren trainers en 
cursuslocaties en faciliteiten die zijn in-
gericht op het realiseren van leerdoelen. 

STE in Barendrecht is erkend op-
leider voor de functies hulpmonteur, 
monteur en 1e monteur. Voor de nieuwe 
scholingsstructuur werden speciale 
routekaarten ontwikkeld met informatie 
over onder meer opleidingen, EVC en 

certificering. De routekaarten kunnen 
worden gedownload via de website van 
de VSB.

www.vsb-online.nl

Vlnr. M. Kania, M.K. Braun, mevr. J. Wolak (directeur), P. Waiss en D. Badura 
van Roscaff met hun nieuw verworven certificaat

Veilig werken met ladders, trappen en steigers 
op binnenstedelijke bouwlocaties

De Inspectie SZW heeft van 26 mei t/m 19 juni 2015 
intensief gecontroleerd of ladders, trappen en rolsteigers op 
kleinere bouwlocaties veilig en goed worden gebruikt. Tijdens 
de inspectieactie zijn 460 bouwlocaties geïnspecteerd. Op 340 
locaties was sprake van overtredingen waarop werkgevers 
zijn aangesproken. Dit betekent dat in 74% handhavend is 
opgetreden. Bij 59% (305) van de overtredingen ontbrak 
het geheel of gedeeltelijk aan doelmatige voorzieningen of 
maatregelen ter voorkoming van het valgevaar. 

Werkvloeren op steigers waren in veel gevallen met maar 
één enkele leuning beveiligd, in plaats van met een boven- en 
een tussenleuning met daarbij aansluitend aan de werkvloer een 
kantplank. Deze kantplank voorkomt ook dat voorbijgangers 
worden getroffen door vallende voorwerpen. En openingen 
waren niet met draagkrachtig, tegen verschuiven beveiligd 
materiaal afgedekt. Bij 17% (85) van de overtredingen zijn 

andere tekortkomingen aan de steigers geconstateerd. Rol- 
en kamersteigers waren niet overeenkomstig de voorschriften 
van de fabrikant/ leverancier opgebouwd of werden verkeerd 
gebruikt. 

Bij 4% (20) betrof het tekortkomingen met betrekking tot 
ladders en trappen. Vrijstaande ladders kunnen instabiel zijn. 
Daarom is het noodzakelijk om de onder- en/of bovenkant te 
borgen ter voorkoming van omvallen of wegglijden. Dit was 
soms achterwege gelaten. Ook werden trappen verkeerd 
gebruikt en/of te hoog beklommen. Bij 3% (16) van de 
overtredingen was de periodieke (jaarlijkse) keuring van het 
arbeidsmiddel niet uitgevoerd. Het volledige verslag is te 
vinden op de website van de VSB.

www.vsb-online.nl
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Eerste certificaten Inspectie Persoonlijke 
Valbeschermingsmiddelen uitgereikt

Naast de vakbekwaamheidscertificaten steigerbouw reikte 
Alfons Buijs van SSVV bij Scaffolding Training Europe (STE) 
ook de eerste certificaten van het vakbekwaamheidsprofiel 
IPVM uit. Na goedkeuring van de Internationale Waarborg 
Commissie voor veilig werken op hoogte, konden de eerste 
certificaten worden overhandigd. In totaal behaalden 15 
cursusdeelnemers die de opleiding Inspectie Persoonlijke 
Valbeschermingsmiddelen (IVPM) hadden afgerond een 
certificaat:

M. Stoffels, Dirks Klimmaterialen
P. van de Ven, Dirks Klimmaterialen
J.R.M. Rocks, Veiligheidsregio Drenthe District Zuidoost
L. Blaauw, Veiligheidsregio Drenthe District Zuidoost
P. van  Bommel, Fujifilm Manufacturing Europe
M. Scholte, Skysafe Holland 
A. de Bruin, Hijsmiddelen.nl 
I. van Summeren, IvS Keuringen en Service
E. Hijmering, Hijtec
A. Klomp, Tool Care Nederland
E. Smeenk, Edwin Smeenk
M. Simons, Rescue 3 Benelux
F. Einmahl, Branchevereniging Avag ISFAS
M. Vorsteveld, Skysafe Holland
A. Engelen, Tool Care Nederland

In de 3-daagse cursus van STE worden theorie en praktijk 
van het inspecteren behandeld. Met het behalen van het vakb
ekwaamheidscertificaat (conform ISO 17024) en de registratie 
in het internationale register certcheck.nl is de deelnemer 
bevoegd om inspecties uit te voeren. 

Met de afronding van de opleiding IPVM is de deelnemer 
direct geregistreerd in het internationale register van certcheck.
nl. Opdrachtgevers kunnen dit register raadplegen om te zien 
of de inspecteur 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 opleiding IPVM en de registratie na het behalen 
van het examen, heeft de deelnemer alle bevoegdheid om 
inspecties uit te voeren.

www.trainingscaffolding.com



9Scholingsstructuur Steigerbouw

Eerst erkende opleiders in kader van nieuwe 
scholingsstructuur steigerbouw
Scaffolding Training Europe (STE), Delta Safety Training en S.A. Safety & Training Consultants zijn door de VSB erkend 
als opleider in het kader van de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw. STE en S.A. Safety & Training Consultants zijn 
erkende opleiders voor de functies Hulpmonteur, Monteur en 1e Monteur Steigerbouw; Delta Safety Training is Erkend 
Opleider voor de functie Monteur Steigerbouw.

De erkenning als opleider voor de nieuwe Scholings-
structuur Steigerbouw is van toepassing op opleiders die 
cursussen voor hulpmonteur, monteur en/of 1e monteur 
steigerbouw verzorgen. In een later stadium zal dit ook gaan 
gelden voor cursussen die opleiden tot de functies voorman, 
steigerinspecteur en toezichthouder. De VSB kent de status 
van Erkende Opleider toe als er sprake is van een opleidings-
organisatie die gericht is op kwaliteit, cursusmateriaal dat 
voldoet aan de vigerende eind- en toetstermen voor functies 
in de steigerbouw, kundige en ervaren trainers en cursuslo-
caties en -faciliteiten die zijn ingericht op het realiseren van 
de leerdoelen 

Erkende opleiders verplichten zich tot periodieke con-
troletoetsen met als doel de voortdurende geschiktheid als 
Erkende Opleider te garanderen. De geldigheid van de er-
kenning is daarom gesteld op 3 jaar. 

Nieuwe scholingsstructuur
De nieuwe scholingsstructuur richt zich op het aantoon-

baar maken van de vakbekwaamheid van steigermonteurs. 
De vakbekwaamheid van steigermonteurs kan daarbij aan-
toonbaar worden gemaakt door:

 Het volgen van opleidingen (MBO) en relevante praktijk-
ervaring

 Het volgen van trainingen/cursussen en relevante prak-
tijkervaring

 Jarenlange werkervaring door het werken in de praktijk

Met de eenduidige scholingsstructuur, is niet alleen geko-
zen voor de drie wegen om vakbekwaamheid aan te tonen, 
maar vooral ook voor een eenduidige registratie van diplo-
ma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register. Dat is 
het register waarin onder meer de VCA-certificaten zijn opge-
nomen en dat door de SSVV (Stichting Samenwerking voor 
Veiligheid) wordt beheerd. De registratie vindt plaats door het 
Opleidingsbedrijf VSB.

www.vsb-online.nl

Nieuwe Scholingsstructuur 
Steigerbouw:  
heeft u alles al geregeld?

Alle informatie over de scholingsstructuur die vanaf 1 
januari a.s. van kracht is, vindt u op de website vsb-online.
nl. Er wordt momenteel gewerkt aan verbreding van het 
initiatief naar andere arbeidsmiddelen. In dit kader wordt 
de stichting Veilig Werken op Hoogte opgericht waarin 
werkgevers en werknemers zitting krijgen.  

Stand van zaken

� De kwalificatiedossiers (diplomering) en eind- en 
toetstermen (ISO 17024) zijn gereed. Dat geldt voor 
monteur/1e monteur, respectievelijk hulpmonteur/
monteur/1e monteur.

� De eind- en toetstermen voor voorman zijn nagenoeg 
gereed.

� Het centraal diplomaregister (VCA) is ingericht voor 
het onderbrengen van diploma’s en certificaten.

 Er zijn inmiddels drie opleiders erkend, te weten 
S.T.E., Delta Safety Training en S.A. Safety & Training 
Consultants.

 Door DNV zijn twee examenbureau’s erkend: IQC en 
XY Masterclass.

� Medio 2016 is de centrale examenbank gereed en 
onder beheer van SSVV

 Opleidingsbedrijf VSB vervult de loketfunctie, dat wil 
zeggen adviseert over en organiseert opleidings- en 
trainingsfaciliteiten.

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

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.

Altijd op de hoogte 
van actualiteiten in de 
branche?
Volgens ons dan via onze website www.vsb-online.nl. 
Hier vindt u het laatste nieuws van de vereniging en de 
branche en is alle informatie over leden, activiteiten en 
ontwikkelingen samengebracht. Of volg ons via onze 
sociale media op Linkedin en Twitter.
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Levend bewijs van duurzame inzetbaarheid

“Wie z’n verstand gebruikt, kan makkelijk 50 
jaar op de steigers werken”

Van bouw naar offshore
Eigenlijk begon Jaap op z’n 14e al 

met werken. Het duurde een jaar voordat 
hij echt steigers ging bouwen bij Voor-
molen Bouw. Via enkele omzwervingen 
belandde Jaap bij Steigerbouw Van der 
Panne in Rotterdam, waar hij de afge-
lopen 20 jaar doorbracht in de offshore 
business. “De stap naar de offshore was 
eigenlijk niet eens zo groot. We waren 
al veel in de scheepsbouw actief en de 
stap naar de offshore is dan snel ge-
maakt. Maar veel jongeren, die net in de 
steigerbouw beginnen, zien er tegenop. 
Die staan liever met hun steiger dicht bij 
de MediaMarkt of bij een andere locatie 
waar veel publiek komt. Stap je in een 
offshoreproject, dan gaat het hek achter 
je dicht en ben je op jezelf en je collega’s 
aangewezen.”

Gestage verandering
Dat er veel is veranderd, maken 

Jaap’s verhalen duidelijk: “Toen ik 50 
jaar geleden begon, werkten we nog met 
houten steigerpalen. Je had een bijl bij je 
zodat je een platte kant aan de paal kon 
slaan. Die werd vervolgens vastgezet in 
de grond waarna je omhoog bouwde. 
Niet met koppelingen maar met kettin-
gen. Alleen al wat dat betreft is er veel 

veranderd. De techniek is eigenlijk geen 
moment stil blijven staan.” Als we vragen 
wat hij zelf van die veranderingen merkt, 
antwoordt Jaap: “Er verandert welis-
waar veel en natuurlijk is het materiaal 
behoorlijk veranderd. Maar de verande-
ringen gaan niet in een razendtempo. Je 
groeit er als het ware in mee.”

Geen Hercules
De techniek veranderde dan welis-

waar, het beroep bleef steeds één her-
kenbare eigenschap houden: de fysieke 
belasting. “Als steigerbouwer moet je 
beseffen dat je niet Hercules bent. Het 
klinkt gek, maar je moet leren om niet 
met je lichaam te werken”, licht Jaap toe 
als we over dat onderwerp beginnen. 
“Een zwaar beroep betekent dat je al-
tijd moet zoeken naar methoden om het 
slimmer te doen. En vooral: zorgen dat je 
een goede conditie hebt en niet te zwaar 
wordt. Als je daaraan werkt, dan kan je 
heel lang mee in de steigerbouw.”

Iedere dag anders
De afgelopen jaren maakte Jaap heel 

wat bijzondere projecten mee. “In ons 
vak is iedere dag weer anders. Ik heb 
m’n werk nooit saai of vervelend ge-
vonden.” Als we vragen naar zijn meest 

bijzondere ervaring, hoeft Jaap niet lang 
na te denken. “Een project op een boor-
eiland, waar de kraan geknikt was. Om 
die te kunnen redden was een steiger-

De duurzame inzetbaarheid van personeel is een hot item in de steigerbranche. Het vak van steigermonteur is zwaar en 
er is dan ook alle reden om na te denken over de manier waarop het werk wordt verricht. Soms kan daarbij ook dank-
baar gebruik worden gemaakt van de praktijk. Het beste bewijs daarvan levert Jaap Nuis, tot voor kort steigermonteur 
bij Van de Panne Steigerbouw. Hij begon op zijn 15e als steigerbouwer en zwaaide recent af om na 50 dienstjaren (!) met 
pensioen te gaan. De redactie ging langs om ’s te horen wat er zoal is veranderd en wat je moet doen om tot je 65e als 
steigermonteur te kunnen werken.
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DELTA Safety Training
DELTA Safety Training bestaat sinds 1992 en -de naam 

zegt het al- verzorgt veiligheidstrainingen voor bedrijven uit 
vele branches maar met name voor de industrie, petrochemie 
en de offshore. 

Vorig jaar sloot DELTA Safety Training, toen nog onder de 
naam SAIO, zich als donateur aan bij de VSB. Sindsdien wij-
zigde het bedrijf haar naam en betrok het een nieuw pand. Op 
haar nieuwe trainingslocatie in Rotterdam Waalhaven beschikt 
DELTA over een hal van5000 m2 met een hoogte van 10 meter 
voor praktijktrainingen. Alle trainingen kunnen binnen worden 
uitgevoerd, zelfs de trainingen voor brandbestrijding. Er wordt 
ook een zwembad gerealiseerd in het kader van veiligheids-
trainingen voor de windindustrie.

Nieuw didactisch concept
Eind vorig jaar werd DELTA Safety Training door de VSB als 

opleider erkend voor de functie Monteur Steigerbouw. Inmid-
dels zijn de voorbereidingen voor het behalen van VSB erken-
ningen voor de opleidingen Eerste Monteur en Hulpmonteur 
in volle gang. Naast de opleidingen voor de steigerbouwbran-
che, biedt DELTA Safety Training onder meer trainingen en op-
leidingen als VCA, BHV en EHBO en een breed pakket aan 
trainingen op het gebied van veilig werken voor de industrie 
en de offshore.

Voor de training Monteur Steigerbouw ontwikkelde DELTA 
Safety Training een geheel nieuw didactisch concept waar-
aan meer dan een half jaar door 2 onderwijskundigen van het 
bedrijf werd gewerkt. Daarbij werd nauw samengewerkt met 
inhoudsdeskundigen uit de branche. Hierbij staat de praktijk 
centraal. Voor de theoretische kennis wordt gebruik gemaakt 
van speciaal ontwikkelde e-learning modules en tablets met 
veel beeldmateriaal alsook van de ‘kenniswaaier’ en uiteraard 

van ervaren trainers. De training wordt afgesloten met het exa-
men waarna de deelnemer bij voldoende resultaat het DNV-GL 
vakbekwaamheidscertificaat Monteur Steigerbouw ontvangt 
(persoonscertificering onder ISO 17024).

www.deltasafety.nl

DELTA Safety Training onderscheidt zich met 
nieuw didactisch concept
Eind vorig jaar werd DELTA Safety Training door de VSB erkend als opleider in het kader van de nieuwe scholingsstruc-
tuur steigerbouw. De erkende opleider verzorgt de opleiding voor de functie Monteur Steigerbouw. Gecombineerd met 
een verhuizing en een nieuwe naam, leek het tijd voor een bezoekje aan het bedrijf in Rotterdam.

Hans Amsterdam, directeur DELTA Safety Training

constructie nodig die onderaan het plat-
form tot 24 meter naar beneden werd 
gebouwd. Toen die af was, kon je het 
zeewater als het ware aanraken.”

100 meter sprint
Het werken met z’n collega’s is altijd 

een feest geweest. “Steigerbouwers zijn 
het meest betrouwbare volk. Dat kan 
ook niet anders want je bent volledig 
van elkaar afhankelijk. Mensen die willen 
werken en van het ‘mouwen opstropen 
en aanpakken’ hun baan hebben ge-
maakt. Dat neemt niet weg dat er meer 
nodig is dan een gezonde werklust. Je 

moet inzicht hebben in een constructie, 
weten wat veilig is en wat veilig kan en 
je verstand willen en kunnen gebruiken. 
En naast het aanpakken moet je weten 
waar je beperkingen liggen. Ik zeg altijd 
‘als je de 100 meter sprint in 10 secon-
den loopt, wil dat nog niet zeggen dat 
je de marathon in 70 minuten kunt lo-
pen’. Hoe hard we ook doorpakken – de 
snelheid mag nooit ten koste gaan van 
veiligheid.”

Opleiding belangrijk
En de rol van opleiding daarbij? 

Jaap: “Als steigerbouwer leer je ontzet-

tend veel als je maar lang genoeg in de 
praktijk werkt. Maar je moet als steiger-
bouwer tegenwoordig ook beseffen dat 
ons vak niet zonder opleiding kan. Prak-
tijk en scholing zijn allebei belangrijk. En 
met dat papiertje zorg je ook weer voor 
meer zekerheid. Zelf heb ik bijvoorbeeld 
de opleiding Leermeester gedaan. Ik 
was het weliswaar eigenlijk al, maar met 
de officiële erkenning in de vorm van een 
papiertje, leverde het ook meer inkomen 
op. Altijd doen dus, zou ik zeggen!”
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Een hangbruginstallatie bestaat uit 
een ophangconstructie, staalkabels, 
een elektrische installatie en een werk-
platform. Een belangrijke voorwaarde 
om een hangbruginstallatie te kunnen 
toepassen, is dat er voor de dakbalk van 
de ophangconstructie voldoende ruimte 
is. Het dak van het gebouw of object 
moet bovendien de contragewichten en 
de constructie kunnen dragen. De staal-
kabels zijn berekend om tonnen last te 
kunnen dragen en zijn over-gedimensi-
oneerd. Bij het werken op een hangbrug 
kan deze in verticale richting met behulp 
van een elektrisch aangedreven takel 

worden bewogen. Hierdoor kunnen 
werkzaamheden op elke hoogte worden 
uitgevoerd. Het is geen transportmiddel 
en er mag ook niet worden overgestapt. 
Door aansturing van een verrijdbare 
ophangconstructie kunnen bepaalde 
hangbrugvarianten ook langs het object 
bewegen waardoor groot onderhoud 
aan flats bijvoorbeeld prima kan worden 
uitgevoerd.

Veiligheid voorop
De hangbrug is modulair opgebouwd 

en KAN in overleg met de gebruiker in 
vele lengtes worden samengesteld. 

Er kunnen hoogten worden bereikt tot 
meer dan 100 meter. Het werken op 
hoogte  brengt in dit kader ook een grote 
verantwoordelijkheid voor de gebruiker 
met zich mee. Dat geldt ook voor zijn 
collega-passagier en het publiek op de 
begane grond. Dit betekent dat –net als 
voor andere arbeidsmiddelen geldt- de 
gebruiker goed bekend moet zijn met 
de bediening en hiervoor een instructie 
heeft gekregen. Hiertoe hebben de leve-
ranciers en  verhuurbedrijven, verenigt in 
de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoog-
werk- en Betonbekistingbedrijven) een 
speciale flyer voor het veilig werken met 
hangbruginstallaties opgesteld. De flyer 
bevat een checklist die voor elk dage-
lijks gebruik moet worden doorlopen en 
de kans op ongelukken aanzienlijk ver-
mindert.  

 Het plaatsen en monteren gebeurt 
door speciaal geschoolde vakmonteurs 
van een verhuurbedrijf; de gebruiker kan 
de hangbruginstallatie zelf bedienen. De 
schilder bijvoorbeeld kan met zijn verf, 
kwasten en andere hulpmiddelen in de 
hangbrug exact naar de plaats waar hij 
zijn werkzaamheden moet verrichten. 
Hij is daarbij niet afhankelijk van bijvoor-
beeld de slaghoogte van steigers en kan 
zijn werkplek op elke gewenste hoogte 
tijdelijk ‘parkeren’.

De hangbruginstallatie als tijdelijke  
werkplek op hoogte 

De hangbruginstallatie wordt toege-
past bij nieuwbouw- en renovatie-
projecten, waarbij met een minimale 
inspanning veilig op een maximale 
hoogte kan worden gewerkt. De hang-
brug heeft als belangrijk voordeel dat 
de contouren van een object gemak-
kelijk kunnen worden gevolgd -  of het 
nu gaat om een schoorsteen, brug-
gen, (koel)torens, gebouwen of off-
shoreplatformen. Daarom wordt de 
hangbruginstallatie veel toegepast in 
de bouw, industrie en offshore.
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Om de hangbrug veilig en kundig te 
kunnen bedienen, moet de gebruiker 
worden geïnstrueerd door de verhuur-
der en moet er een duidelijke gebruiks-
aanwijzing aanwezig zijn. Ook kan de 
gebruiker een training volgen, waaraan 
ook een erkend examen gekoppeld is. In 
artikel 7.6 van de Arbowet wordt immers 
aangegeven dat specifieke deskundig-
heid vereist is voor bedienaars van mo-
biele arbeidsmiddelen. De branche heeft 
een basis beroepsopleiding ontwikkeld 
voor gebruikers van hangbruginstalla-
ties, waaraan ook via persoonscertifice-
ring een certificaat is gekoppeld. Veilig-
heid voorop dus.

Veelzijdige toepassingen, fantasie-
rijke oplossingen

Voor de keuze van een arbeidsmid-
del zijn de aard van het object en het 
soort werkzaamheden belangrijke gege-
vens. Maar ook factoren als de omge-
ving en de omstandigheden waaronder 
moet worden gewerkt, het budget en 
de gewenste duur van de werkzaam-
heden. Het werken aan een “recht toe-
recht aan” gebouw spreekt voor zich: de 
hangbruginstallatie moet zich kunnen 
bewegen: horizontaal en verticaal.

Maar ook voor niet-standaard ob-
jecten en toepassingen kan een ver-
huurbedrijf een creatieve maatoplossing 
bedenken. Te denken valt aan onder-
houdswerkzaamheden in de industrie, 
waar moet worden gewerkt in en aan 
ketels, krakers of aan torens met uitbou-
wen en obstakels. Wat te zeggen van 
werkzaamheden in een glazen omge-

ving van een atrium of in de ruwe zee 
aan een boorplatform. Het tijdig betrek-
ken van een gespecialiseerd verhuurbe-
drijf bij het proces, resulteert in oplos-
singen die vooraf onmogelijk leken. Een 
sprekend voorbeeld is een project waar 
een zwevende vloer werd ontwikkeld 
uit een combinatie van steigerplatforms 
en modulaire hangbruginstallaties. De 
zwevende werkvloer leverde een plat-
form van waaruit gewerkt kon worden 
aan plafonds en tegelijkertijd elektro-
technische installaties konden worden 
gebouwd.

Flyer Veilig werken met de hangbrug-
installatie 

De VSB-flyerreeks ‘Veilig werken met 
….’  omvat niet alleen flyers over het  
veilig werken met hangbruginstallaties, 

maar ook over gevelonderhouds-
installaties, hoogwerkers, rolsteigers, 
hefsteigers en bouwliften. De handige 
flyers op ‘binnenzakformaat’ beschrij-
ven de stand van de techniek en zijn ge-
baseerd op de geldende wet- en regel-
geving. Elke flyer bevat een praktische 
checklist waarin de gebruiker wordt ge-
wezen op alle belangrijke controle- en 
inspectiepunten alvorens het arbeids-
middel gebruikt mag worden. De flyers 
zijn ook geschikt voor het houden van 
toezicht en het uitvoeren van beknopte 
inspecties van deze arbeidsmiddelen.

www.vsb-online.nl

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

www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl
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VSB blijft groeien: nieuwe leden en donateurs

GRGS Netherlands is gespecialiseerd in de levering en 
montage van steigers voor onder meer de bouw en industrie. 
Het internationaal opererende Termisol is gespecialiseerd in 
steigerbouw en isolatie. Het Nederlandse kantoor in Rotterdam 
is onderdeel van Termisol Termica, dat in moederland Italië een 
sterke positie heeft in de chemische, energie- en olie- en gas-
industrie. Het bedrijf bestaat inmiddels 65 jaar en voldoet aan 
strenge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en mi-
lieu. Constructo te Schiedam is gespecialiseerd in detachering 
en steigerbouw voor onder meer de bouw en industrie. In de 
hoedanigheid van detacheringsbureau werkt het bedrijf voor 
diverse leden van de VSB. Met de toetreding van de bedrijven 
tot de sectie steigerbouwbedrijven is de representativiteit van 
de vereniging op een nog hoger peil gebracht. 

GRGS Netherlands, Termisol en Constructo zijn vooraf-
gaand aan hun toetreding getoetst aan de eisen die in de VSB 
Waarborgregeling worden gesteld. Met deze regeling wordt 
aantoonbaar gemaakt dat een VSB-lid veilig werkt, kwaliteit 
levert, integer en betrouwbaar is en zich opstelt als een waar-
dig en gewaardeerd collega in de markt. Een waarborg dus 
voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid.

www.vsb-online.nl

GRGS Netherlands, Termisol en Constructo zijn lid ge-
worden van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en 
Betonbekistingbedrijven (VSB). De vereniging telt nu ruim 
65 leden die goed zijn voor een geschatte jaaromzet van 
800 miljoen euro. Ook werden twee nieuwe donateurs ver-
welkomd: Delta Safety Training en Power Stairs.

Project Preventie Diefstal Steigermateriaal succesvol

Nieuwe website Meldpunt Diefstal
Met de nieuwe website www.meld-
puntdiefstal.nl zet VSB een volgende 
stap in de strijd tegen diefstal van 
steigermateriaal. De site informeert 
de bezoeker over tips om het risico op 
diefstal te beperken en waarschuwt 
aan de hand van alerts. Deelnemen-

de partijen kunnen daarnaast recht-
streeks melding doen van diefstal of 
verdachte situaties. Ook anoniem kan 
melding worden gemaakt. Deelnemen 
aan het initiatief kan vanaf nu nog 
eenvoudiger door de aanmeldfunctie 
op de website.

Succesvolle aanpak
De successen stapelen zich op. Na 

de arrestaties die kortgeleden in Delft 
werden verricht naar aanleiding van 
diefstal van steigermateriaal, werd we-
derom resultaat geboekt. Na een tip 
door een branchegenoot over een partij 
steigermateriaal, die op Marktplaats te 
koop werd aangeboden kon Hoffmann 
Bedrijfsrecherche worden ingeschakeld. 
Na bestudering van de advertentiefoto’s 
werd geconcludeerd dat het materiaal 
van KAEFER betrof.

Twee dagen na de tip brachten twee 
rechercheurs van Hoffmann een bezoek 
aan de aanbieder. Deze zegde uiteinde-
lijk toe dat hij medewerking zou verle-
nen aan teruggave van de ontvreemde 
partij. Drie dagen na het verkrijgen van 
de tip haalde personeel van KAEFER 
het ontvreemde materiaal op bij de 
aanbieder. Zoals afgesproken gaf deze 
alle gevraagde medewerking. Daarmee 
werd alweer een zaak opgelost die tot 
stand kwam door een tip uit de branche 
en een goede samenwerking tussen de 
betrokken partijen.

Volg de ontwikkelingen op dit ge-
bied, blijf op de hoogte van tips  en meld 
u aan voor deelname via de website.

 www.meldpuntdiefstal.nl 
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Veiligheid en kwaliteit vormen, naast gezondheid en milieu, belangrijke pijlers van de bedrijfsvoering bij Bilfinger Indu-
strial Services. In de industriële dienstverlening spelen veiligheid en kwaliteit een belangrijke rol. Opdrachtgevers stellen 
strenge eisen aan de uitvoering van werkzaamheden. Tijdens een jaarlijks terugkerend evenement neemt Bilfinger Indu-
strial Services allerlei veiligheidsissues nog eens extra onder de loep door ze in workshops met sprekers, medewerkers 
én opdrachtgevers, in een open sfeer te bespreken. 

Contractor bespreekt veiligheid mét opdrachtgevers 

Aangrijpende verhalen op Bilfinger-
veiligheidsdag

Het HSEQ-beleid van Bilfinger is stevig verankerd in haar 
company principles. In iedere regio heeft Bilfinger Industrial 
Services een veiligheidsteam (RVKT, regio veiligheid kwali-
teitsteam) aangesteld. Dit orgaan bestaat uit een dwarsdoor-
snede van de organisatie, met de bijbehorende HSEQ Officer 
en business unit manager. Zij hebben vanuit de dagelijkse 
routine directe kennis van veiligheids- en kwaliteitgerelateer-
de zaken. Het team doet voorstellen, neemt deel aan onge-
vallenonderzoeken, houdt inspecties en rapporteert hierover. 
Jaarlijks komen de voltallige RVKT’s, de HSEQ-afdeling, de 
directie van Bilfinger Industrial Services en diverse opdracht-
gevers bijeen. Zij evalueren het achterliggende jaar en zetten 
beleidslijnen, in alle openheid, uit voor het komende jaar. Ook 
afgevaardigden van de brancheverenigingen Deltalinqs en 
VOMI discussiëren mee. 

Moedig
Binnen het hoofdthema ‘wake-up-call’ stelde Bilfinger 

een gevarieerd programma samen, waarin de ongeveer hon-
derdvijftig deelnemers in diverse workshops veiligheid vanuit 
verschillende invalshoeken bekeken. De wake-up-call is een 
korte werkbespreking, voor een groot deel gerelateerd aan veiligheid, die Bilfinger-medewerkers dagelijks op de vele werkloca-
ties houden. Leidinggevenden geven daarin aan wat er die dag op de planning staat, wat gisteren goed ging en wat vandaag 
beter kan. ‘De wake-up-call is een bekend fenomeen in de sportwereld’, vertelt Olympisch bobsleepiloot Edwin van Calker, een 
van de sprekers tijdens het evenement. 

Van Calker is bekend van zijn unieke prestaties die hij als 
stuurman van zowel de tweemans- als de viermansbob leverde. 
Maar hij was uitgenodigd vanwege een andere opmerkelijke 
prestatie: ‘nee’ zeggen tegen de afdaling op de Olympische 
Spelen van Vancouver in 2010, omdat hij de veiligheid van zijn 
teamleden niet kon garanderen. Immers, deze actie heeft een 
groot raakvlak met het motto in de industriële dienstverlening: 
doe het veilig of doe het niet. Ondanks de immense druk van 
de publieke opinie, volgde Van Calker zijn gevoel. Een moedige 
beslissing, waar hij zeker geen spijt van heeft. 

Toen Van Calker zijn beslissing motiveerde, kreeg hij luid applaus uit de zaal. ‘Als je een situatie onveilig vindt, moet je durven 
zeggen wat je voelt. Daarvoor moet je een cultuur creëren waarin je elkaar vertrouwt en in elkaar blijft geloven. Ook in de industrie 
is de prestatiedruk hoog. Maar ook daar geldt: doe het veilig of doe het niet.’

www.bis-is.com

“...deze actie heeft een groot 
raakvlak met het motto in de 
industriële dienstverlening: doe 
het veilig of doe het niet”
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Bescherming van uw privévermogen bij  
bestuurdersaansprakelijkheid!
Bent u bestuurder of commissaris bij een NV, BV of stichting? Dan realiseert u zich misschien niet welke complexe risi-
co’s hieraan verbonden zijn. Want ondanks uw inzet kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk 
bestuur. En ook voor de fouten van een medebestuurslid bent u voor de volledige schade aansprakelijk. De kosten van 
verweer kunnen aanzienlijk zijn, ook bij onterechte claims. Zonder bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan dit 
een flinke aanslag betekenen op uw privévermogen. Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders 
staat de laatste jaren in de schijnwerpers. Niet alleen bij beursgenoteerde ondernemingen, maar ook in het MKB komen 
claims steeds meer voor.

Waarvoor kunt u aansprakelijk worden gesteld? 
 Hieronder worden situaties genoemd die kunnen leiden 

tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en com-
missarissen. Deze lijst is gebaseerd op aanspraken die in de 
praktijk regelmatig hebben plaatsgevonden. Dit is echter geen 
limitatieve opsomming. Het is afhankelijk van de specifieke, 
individuele situatie of een claim door de rechter wordt toege-
wezen c.q. of er dekking is op de verzekering.   

A. Ten aanzien van de boekhouding: 

-  Nalaten een boekhouding bij te houden; 

-  Niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten 
te zorgen voor de  eventuele publicatie;  

- In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven 
van de positie van de rechtspersoon;   

B. Het niet tijdig melden van betalingsonmacht aan de fiscus, 
bedrijfsvereniging en bedrijfspensioenfonds; 

C. Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslis-
singen met verregaande financiële consequenties, zonder 
aandacht te besteden aan het behoorlijk op schrift stellen 
van gemaakte afspraken; 

D. Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of 

bekend moet zijn dat de rechtspersoon ze niet kan nako-
men;.

E. Het verwaarlozen van de kredietbewaking; 

F. In situaties van dreigende betalingsonmacht crediteuren 
van de rechtspersoon selectief betalen; 

G. Het niet of niet op tijd informeren van aandeelhouders en 
commissarissen over ontwikkelingen die voor hen van be-
lang zijn;

H. Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuur-
ders of aandeelhouders zonder daarvoor zekerheid te vra-
gen.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert:

 De kosten van verweer, ook bij onterechte claims!

 De uiteindelijke schadevergoeding

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op:
Nederlandse Branche Polis 
010-2844142 of mail naar info@branchepolis.nl

www.branchepolis.nl



17Leden

Met bezemstreek veilig naar binnen

NOEplast structuurmatten voor slipveilige 
toegang tot MFA De Heerd
De multifunctionele accommodatie (MFA) De Heerd biedt onderdak aan verschillende organisaties. De uitstraling van het 
gebouw is die van een ‘paviljoen’, gelegen aan de Van Meursweide, een voormalig landgoedterrein in Heerde. Het pand 
is transparant opgezet en grotendeels één laag hoog. 

Slipveilig betonnen voetpad
Het contrast en de ritmiek van het gebouw worden nog 

eens benadrukt door het voetpad, dat uitgevoerd is in grote 
platen prefab-beton. De belangrijke openbare functie van de 
multifunctionele accommodatie vereist daarbij dat aandacht 
wordt gegeven aan de slipveiligheid van de omgeving. Die 
kon worden bereikt door de betonplaten uit te voeren met een 
antislip-structuur. Hiertoe werd bij de productie van de beton-
platen gebruik gemaakt van NOEplast-matten die door NOE-
Betonvormgeving werden geleverd. 

Met de matten kon een slipveilige bezemveeg-structuur 
op de grootformaat platen worden aangebracht. De fijn gete-
kende structuur van het type Sydney geeft het betonoppervlak 
een ‘bezemstreek’ mee. De antislipfactor van NOEplast Syd-
ney is gecertificeerd overeenkomstig DIN 51130 R12.

NOEplast structuurmatten zijn zowel bij prefab als bij be-
tonbekistingen inzetbaar. De robuuste eigenschappen van de 
matten waarborgen dat deze meer dan honderd keer kunnen 
worden ingezet.

www.betonvormgeving.nl
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MOL Verhuur: 
specialist in verticaal 
transport van 
goederen en personen
MOL Verhuur heeft een nieuwe website gelanceerd, speci-
aal voor hun huurvloot van machines voor verticaal trans-
port van goederen en personen.

Remko Mol, eigenaar van MOL Verhuur: “In de innovaties 
die wij doorvoeren hebben we beslist om ons landelijk te speci-
aliseren op het gebeid van verticaal transport van goederen en 
personen. We hebben een handelsnaam geregistreerd, MOL 
Lifting, waarin we alle activiteiten op het gebied van verticaal 
transport bundelen. Met een specifieke website willen we de 
meest uitgebreide en complete informatie aan onze klanten 
geven. De nadrukt ligt op advies: wat is de juiste oplossing 
voor een vraag van de klant. Onze mensen denken mee, ken-
nen oplossingen en komen afspraken na. Zij zijn gecertificeerd 
om goederen- en personenliften op de afgesproken tijd en vol-
gens de voorschriften veilig te plaatsen en te (her)keuren. Een 
kruiwagen naar 6 meter of 18 personen naar een hoogte van 
60 meter brengen: wij geven de garantie dat u de juiste lift 
heeft en veilig en betrouwbaar kunt werken”. 

Remko Mol gaat verder: “Dit geldt voor verhuur, verkoop, 
reparatie, keuringen, onderhoud en service. We zijn dealer van 
GEDA en DE JONG liften. Samen met onze adviseurs komt 
u tot de keuze van de juiste lift voor uw situatie. We verko-
pen nieuwe en een breed scala aan gebruikte bouwliften die 
door onze eigen servicedienst geheel zijn gecontroleerd en ge-
keurd. Voor montage & demontage beschikt MOL Lifting over 
deskundige en gespecialiseerde monteurs om uw lift te mon-
teren of demonteren op iedere locatie in Nederland.”  

MOL bestaat nu uit 2 divisies, MOL Verhuur, een lande-
lijk opererende materieel-verhuurder die gespecialiseerd is 
stroomvoorziening, verwarming, droging en ventilatie en MOL 
Lifting voor  personen- en goederenliften. 

Mol Lifting is VCA* gecertificeerd en lid van de branche-
verenigingen VSB en Verhurend Nederland. Bovendien zijn 
productspecialisten van MOL Lifting vertegenwoordigd in be-
langrijke overlegorganen op het gebied van verticaal transport 
in Nederland.  

 
www.mollifting.nl

www.molverhuur.nl

Mol Verhuur vergroot huurvloot
Mol Verhuur uit Dordrecht heeft de eerste van een serie PAUS ASA33 WH-M City Star liften in ontvangst genomen van All-
up uit Almelo. Mol Verhuur heeft met deze order twee nieuwe ladderliften aangekocht waarmee de huurvloot uitgebreid 
wordt tot zes ladderliften.

De nieuwe PAUS ASA33 WH-M City-Star is gemonteerd op een aanhangwagen en heeft een werkhoogte van 34 meter. De 
ladderlift is voorzien van een speciaal plateau voor de steigerbouw met hekken die aan beide zijden uitgeschoven kunnen wor-
den. Het hefvermogen is 400 kg. De ladderlift is uitgerust met een onderhoudsarme 3-cilinder Yanmar dieselmotor die aan de 

strenge eisen voldoet voor het gebruik in de petrochemie. 
Naast de bediening op de ladderlift is hij tevens uitgevoerd 
met afstandsbediening waarmee de ladderlift veilig op af-
stand bediend kan worden. 

 
De Paus City-Star lift voldoet aan de strenge veilig-

heidsnormen die gelden voor de chemie en petrochemie. 
De Paus ladderliften hebben compacte afmetingen en zijn 
eenvoudig te bedienen wat ze uitermate geschikt maakt 
voor de verhuur, met name in de steigerbouw. 

www.molverhuur.nl
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Tijdelijke tussenkap
Om werkzaamheden op een willekeurige hoogte in een 

steiger ongehinderd door neerslag uit te voeren heeft Layher 
een unieke tussenkap ontwikkeld. Dit zeil wordt uitgerold op 
een boven de werkpositie aangebrachte extra langsligger en 
de (buiten)leuning of net boven de vloer van de eerst volgende 
slag. Het zeil is zelfdragend door versterkingen met glasfiber 
stokken. 

Steigerkap
Layher heeft, voor zijn steigersystemen Allround, Blitz en 

de rolsteigers, een steigerkap ontwikkeld. Deze uit aluminium 
profiel en steigerbuis geconstrueerde overkapping laat zich op 
een groot aantal manieren stellen en sluit de bovenzijde en een 
gedeelte van de rugzijde van de steiger regendicht af.Behalve 
voor nieuwbouw leent de steigerkap zich ook voor werkzaam-
heden in de petrochemische industrie en renovatie.

De oplossingen worden volgens klantenwens ook in afwijken-
de maten geleverd.

www.layher.nl

Weersonafhankelijk bouwen
De vraag om onder alle weeromstandigheden te kunnen 
door werken blijft onveranderd hoog. Layher heeft hier-
voor verschillende mogelijkheden.

Concremote: real-time monitoren betonsterkte 
op bouwlocatie

Bij het bekisten en storten van beton is een juiste planning van vitaal belang. 
Daarvoor is veelal betrouwbare informatie nodig over de sterkteontwikkeling van 
het beton. Concremote van Doka Nederland stelt gebruikers nu in staat om de 
sterkteontwikkeling van het beton op de bouwlocatie real-time en op afstand te 
meten en monitoren. Daarmee kunnen projecten, bijvoorbeeld in hoogbouw, nog 
efficiënter worden uitgevoerd en beheerd.

Een belangrijke parameter voor een vlot, veilig en kwalitatief hoogwaardig bouw-
proces is de ontwikkeling van de druksterkte van het beton tijdens de bouw. Deze 
is onder meer bepalend voor de voorspanning-, uithardings- en ontkistingstijd. Met 
Concremote kan deze ontwikkeling ‘live’ worden gemonitord waardoor steeds exact 
op tijd de volgende fase kan worden gestart. Concremote meet de betonsterkte door 
middel van sensoren die tijdens het storten in het be-
ton worden aangebracht. Voor het meten en uitlezen 
van de sterkte hoeft de gebruiker niet fysiek op de 
bouwlocatie aanwezig te zijn. De sensoren meten re-
gelmatig de temperatuurontwikkeling van het verse 
beton en versturen deze data naar het Concrete ver-
werkingscentrum. Daar wordt de ‘De Vree’ gewogen 

rijpheidsmethode gebruikt om real-time informatie te berekenen en te vertalen naar de beton-
sterkteontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van twee typen sensoren: deksensoren die in het 
verse beton worden aangebracht na het afreien van het beton en kabelsensoren. Deze laatste 
zijn geïntegreerd in de binnenzijde van de wandbekisting en worden direct met de bekisting 
aangebracht. De gemeten waarden worden automatisch en draadloos verzonden. De lange 
levensduur van de batterijen, de stabiele sensoren en de draadloze gegevensoverdracht maken 
Concremote uiterst gebruiksvriendelijk. 

www.doka-nederland.nl
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Haags deel Erasmuslijn krijgt eigen identiteit 
door in het werk gestort stratenplan
Voor de Erasmuslijn, de snelle lightrailverbinding tussen Rotterdam en Den Haag, wordt momenteel door BAM Infra Pro-
jecten een nieuw startstation gerealiseerd naar een ontwerp van Zwarts & Jansma Architecten. Opmerkelijk detail aan 
de onderliggende betonnen bakconstructie zijn de plattegronden van Den Haag die in de betonnen wand zijn verwerkt. 
NOE-Betonvormgeving ontwikkelde een oplossing waarmee het stratenpatroon tijdens het in het werk storten van het 
beton gerealiseerd werd.

De plattegrond is het resultaat van 
een studie die Zwarts & Jansma Archi-
tecten deed op basis van de huidige 
stadsplattegronden van Den Haag. Hier 
zijn stukken uitgeknipt en samenge-
voegd tot een bepaald patroon. 

Voor een heldere visuele herkenbaar-
heid, ligt het patroon tot 60 mm diep 
in het beton. Om die diepte te berei-
ken, is een profilering met de bekende 
NOEplast structuurmatten een uiterst 
kostbare oplossing. Daarom werd een 
gecombineerde aanpak voorgesteld: op 
de bekisting werd door de aannemer 
een damwand-achtige profilering aange-
bracht van taps geschaafde en gelakte 
houten balken. Daartussen werd het ro-
buust geprofileerde, 30 mm diepe stra-
tenpatroon aangebracht. Deze zijn door 
NOE-Betonvormgeving vervaardigd van 
CNC gefreesde NOE modelbouwplaat. 
Het oppervlak van de modelbouwplaat 
werd voorzien van een NOEplast struc-
tuurmat, type Bayreuth. 

De betonnen wanden worden ge-
realiseerd met twee grote, 25 m lange 
wandbekistingen met drie repeterende 
patroonvlakken. Eén van de bekistingen 
heeft een hoogte van 7,85 m; de ander 
van 5 m. Voor het aanbrengen van de 
profilering op de bekisting werden in to-
taal circa 2.100 losse profielblokken en 
-stroken vervaardigd. 

Voor een efficiënte opbouw en ver-
werking stelde NOE-Betonvormgeving 
een montageplan samen. Met CNC-
gefreesde sjabloonplaten kon de aan-
nemer steeds het totale structuurop-
pervlak aftekenen op de basisbekisting. 
Vervolgens konden zo de gelakte houten 
balken op exact de juiste positie wor-
den gemonteerd. Met een genummerde 
overzichtstekening konden vervolgens 
de genummerde profielblokken daartus-
sen worden geschroefd.

www.noe.nl



21Leden

Benoemingen

Peter Kraaijeveld stapte eerder dit jaar over van Doka 
Nederland naar de Hendriks-groep in Veenendaal (foto onder) 
waar hij in dienst trad als als commercieel c.q. algemeen 
directeur.

Peri versterkte zich in Nederland met voormalig VSB-
voorzitter Jan ten Doeschate, die werd aangetrokken om de 
steigeractiviteiten van Peri in Nederland verder uit te bouwen.

Per 1 december 2015 is de 
nieuwe directeur van Layher 
BV/NV, Hans Pluimes (foto 
rechts), begonnen met zijn 
werkzaamheden. Hans heeft in 
de periode hiervoor verschillende 
internationale marketing- en 
verkoop managementfuncties 
vervuld in de aandrijvings- en 
besturingstechnologieën van 
o.a. brandstoffiltratie bij Parker 
Hannifin.

Met VIBE gaan bedrijven aan de slag met veilig en ge-
zond werken. Met behulp van een train-de-trainer principe 
worden medewerkers uit de branche opgeleid tot facilitator 
(VIBE-expert) op het gebied van het beïnvloeden van gedrag 
en cultuur. De opgeleide VIBE-expert zorgt voor bewustzijn, 
signaleert wat er aan de hand is rondom veilig en gezond wer-
ken, activeert en stimuleert en reikt tools aan om de gestelde 
doelen te behalen. Zo kan het bedrijf er van binnenuit voor zor-
gen dat medewerkers verder in beweging komen. Het doel is 
dat de VIBE-methode na de pilot door een branche zelf wordt 
ingezet. 

Bedrijven aan zet
Als expert in het beïnvloeden van veilig gedrag, draagt 

VeiligheidNL met de VIBE-pilot bij aan het stimuleren van bedrij-
ven om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen bij het organi-
seren van gezond en veilig werken. Hiermee sluit VeiligheidNL 
aan bij de doelstellingen van het Programma Zelfregulering 
Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW. “We zien 
dat bedrijven vaak moeite hebben met het vanuit het bedrijf 
stimuleren van veilig gedrag op de werkvloer. Met VIBE bie-
den we bedrijven hier handvatten voor,” aldus Victor Zuidema,  
Projectleider Arbeidsveiligheid van VeiligheidNL. 

Positieve resultaten
De pilot wordt door de branches als positief ervaren. Zo 

stelt Bart de Zwart, programmamanager bij A&O-fonds Water-
schappen: “Ondanks de vele aandacht die de sector besteedt 
aan gezond en veilig werken, vinden er helaas nog ongevallen 
plaats. Met het VIBE-project verwachten wij een extra impuls 

te kunnen geven aan veilig werken op de werkvloer.” En Peter 
Hecker, secretaris bij VSB: “De VIBE aanpak kan een instru-
ment zijn om elk bedrijf te scannen om na te gaan in hoeverre 
veiligheidsperceptie deel uitmaakt van het werkproces.” En 
Charles Verheyen, beleidsadviseur bij Bouwend Nederland: 
“Door de expertise op het terrein van veiligheidsgedrag bij 
onze medewerkers te versterken/vergroten, hopen wij dat zij 
(nog) beter in staat zullen zijn om onze leden te adviseren over 
en ondersteunen bij het realiseren van een effectieve veilig-
heidscultuur in het bedrijf.”

Deelnemende bedrijven
De tien bedrijven die meedoen met de pilot zijn: Rooze-

mond, Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling, KWS Infra, Dura 
Vermeer Bouw Zuid West BV, samen met partners installatie-
bedrijf Roodenburg en Rojo Steigerbouw B.V. (branche Bou-
wend Nederland), Hoogheemraadschap Delfland met drie 
sectoren (branche A&O fonds Waterschappen) en Hertel, LSB 
groep en Van der Panne (branche VSB). Vanuit VSB wordt ver-
der deelgenomen door VIBE-experts Tacknowledge en Artros 
Healthfocus.

www.veiligheid.nl

Start uniek project om ongevallen te voorkomen
VeiligheidNL is gestart met een pilot waarmee branches en bedrijven gezond en veilig gedrag op de werkvloer kunnen 
stimuleren: Versnelling door Inzet Branche/Bedrijfs Experts (VIBE).  De pilot voert VeiligheidNL samen met drie branches 
uit: Bouwend Nederland, A&O-fonds Waterschappen en VSB
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Combisafe introduceert skyreach anchor 
valbescherming 
COMBISAFE heeft het SkyReach Anchor geïntroduceerd. 
Dit veelzijdig valbeveiligingssysteem beschermt bouwme-
dewerkers tegen valpartijen vanaf hoogten – de hoofdoor-
zaak van ongelukken in de bouwsector. 

Het SkyReach Anchor is snel en makkelijk te gebruiken en 
compatibel met elk type persoonlijke valbeschermingsuitrus-
ting. Het is getest en goedgekeurd voor gebruik met de au-
tomatisch oprollende reddingslijnen uit de Miller Falcon-pro-
ductenserie, die ideaal zijn voor medewerkers die horizontale 
bekistingen moeten bevestigen, voertuigen moeten laden en 
lossen of aan gebouwranden moeten werken.

Het SkyReach Anchor weegt amper 25 kilo en is beschikbaar 
met twee bevestigingsopties - de ingegoten huls voor gebruik 
op betonconstructies tijdens bekistingswerkzaamheden en de 
stalen flensklem voor het gebruik als valstopsysteem tijdens 
het laden en lossen van voertuigen naast een staalconstruc-
tie. 

Het SkyReach Anchor voldoet volledig aan EN795:2012 Type 
B (verankeringsmechanismen voor persoonlijke valbescher-
ming) en is CE-gecertificeerd door DEKRA EXAM GmbH. 

www.combisafe.com

Stern® steigerdelen van Jongeneel:  
steigerdelen zoals u wenst
Met de Stern steigerdelen van Jongeneel kiest u voor steigerdelen van topkwaliteit. Naast deze hoogwaardige kwaliteit 
kunnen we de steigerdelen maken en verpakken zoals u het wenst. Bovendien kunnen we de steigerdelen snel leveren: 
binnen drie tot vijf werkdagen waarbij het niet uitmaakt of het om grote of kleine aantallen gaat. 

Met de Stern steigerdelen van Jon-
geneel kiest u voor steigerdelen van 
topkwaliteit. Naast deze hoogwaardige 
kwaliteit kunnen we de steigerdelen ma-
ken en verpakken zoals u het wenst. Bo-
vendien kunnen we de steigerdelen snel 
leveren: binnen drie tot vijf werkdagen 
waarbij het niet uitmaakt of het om grote 
of kleine aantallen gaat.

Alle voordelen op een rijtje:

Product:

 Uitsluitend met PEFC- of FSC-keur-
merk

 Sterkteklasse C18 door middel van 
basisgrondstof en beoordeling van 
iedere plank op geschiktheid steiger-

deel door onze jarenlange ervaring 

 Kramplaatnaam naar wens 

 Koppen in de kleur naar wens 

 Verpakking naar wens 

Logistiek:

 Levertijd 3-5 werkdagen voor zowel 
kleine als grote bestellingen

 Tijdsleveringen mogelijk

 Levering met kooiaap of kraan op de 
wagen

Ga naar www.jongeneel.nl voor het 
telefoonnummer of het adres van een 
vestiging bij u in de buurt. 

 
www.jongeneel.nl
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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

Delta Safety Training
ROTTERDAM
+31 (0) 10 204 22 55
www.deltasafety.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

Powerstairs
VUGHT
+31 (0)73-7820109
www.powerstairs.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

DonateursVerweij Logistiek gecertificeerd 
conform CO2 prestatieladder 
niveau 3
Verweij Logistiek B.V. heeft is op 16 december 2015 de trotse eigenaar gewor-
den van het certificaat voor CO2 prestatieladder niveau 3 versie 3.0. Hierdoor 
past het transport van materieel door Verweij Logistiek nu dan ook in de pres-
tatieladderketen. Opdrachtgevers kunnen daarmee belangrijke voordelen be-
halen. 

De gehele Verweij-organisatie is sinds 1998 VCA** gecertificeerd. Sindsdien wor-
den milieurelevante gegevens over materieel en medewerkers door het bedrijf gerap-
porteerd en gemonitord. Duurzaamheid en een milieubewuste organisatie zijn dan 
ook al bijna 20 jaar een drive.  Voor de certificering van milieumanagementsystemen 
is er in de transport sector een aantal branche gerelateerde initiatieven. Verweij Lo-
gistiek heeft bewust gekozen voor de CO2 prestatieladder. De prestatieladder past 
het beste in de keten met zakenrelaties en opdrachtgevers. 

Verweij beschikt over een breed inzetbaar zeer goed geoutilleerd wagenpark en 
daarbij zeer vakkundige en goed opgeleide medewerkers . Vrachtauto’s met auto-
laadkranen en chauffeurs zijn T.C.V.T. gecertificeerd, zodat ook hijswerkzaamheden 
op de bouwplaats kunnen en mogen worden uitgevoerd. Ten behoeve van bouw-
plaats logistiek zijn ook middelen zoals verreikers beschikbaar uiteraard bediend 
door ervaren en deskundige opgeleide (gecertificeerde ) medewerkers.

Ook het aan- en afvoeren van materieel bij o.a. de petrochemische industrie en 
energiecentrales is een standaard bij Verweij. Zowel transportplanning als chauffeurs 
zijn bekend met daar geldende regelgeving en in bezit van de benodigde documen-
ten.

www.verweij-lopik.nl



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

Constructo 
ROTTERDAM
+31 (0)10 230 6441
www.constructo.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 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

GRGS Netherlands
HULSBERG
+31 (0)6-85407592

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

Termisol
ROTTERDAM
+31 (0) 10 210 83 22
www.termisol.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
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