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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.
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Recent is het nieuwe A-blad 
rolsteigers verschenen. Hierin staan 
de aanbevelingen die werkgevers 
en werknemers in de bouw hebben 
geformuleerd om het werken met 
rolsteigers zo veilig mogelijk te 
maken. 

De aanbevelingen hebben onder 
meer betrekking op de functionele 
gebruikerseisen en de keuze 
van de steigerconfiguratie in de 
voorbereidingsfase. De aanbevelingen 
richten zich primair op de opbouw, 
het gebruik en het afbreken 
van de rolsteiger, en niet op de 

werkzaamheden die op de rolsteiger 
plaatsvinden.

 Al eerder bracht de VSB een 
overzicht uit waarin het nieuwe, 
veiligere opbouwen van rolsteigers 
per systeem wordt gepresenteerd. 
Zowel dit overzicht als het A-blad 
Rolsteigers zijn te downloaden van 
de VSB-website. Daar is ook de 
handzame flyer ‘Veilig werken met de 
rolsteiger’ te viinden.

www.vsb-online.nl

Nieuw A-blad Hangbruginstallaties
Er is nieuw A-blad Hangbruginstallaties verschenen. In dit A-blad staan 
aanbevelingen die werkgevers en werknemers in de bouw hebben 
vastgelegd om een tijdelijke Hangbruginstallatie (HBI) op veilige en 
gezonde wijze te monteren, te verplaatsen / aan te passen, te gebruiken 
en te demonteren. 

De aanbevelingen richten zich pri-
mair op de opbouw, het gebruik en 
het afbreken van de rolsteiger, en niet 
op de werkzaamheden die op de rol-
steiger plaatsvinden. 

 Al eerder bracht de VSB een over-
zicht uit waarin het nieuwe, veiligere 
opbouwen van rolsteigers per systeem 
wordt gepresenteerd. Zowel dit over-
zicht als het A-blad Rolsteigers zijn te 
downloaden van de VSB-website. 

Daar is ook de handzame flyer 
‘Veilig werken met de rolsteiger’ te 
viinden.

www.vsb-online.nl

Nieuw A-blad Rolsteigers een feit
Recent is het nieuwe A-blad rolsteigers verschenen. Hierin staan de 
aanbevelingen die werkgevers en werknemers in de bouw hebben 
geformuleerd om het werken met rolsteigers zo veilig mogelijk te 
maken. De aanbevelingen hebben onder meer betrekking op de 
functionele gebruikerseisen en de keuze van de steigerconfiguratie in de 
voorbereidingsfase. 

Voor uw agenda
SGA dagen 2016
8-10 november 2016, Evenementenhal, Gorichem

Najaarsvergadering VSB
1 december 2016

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.



Deze regels zijn van toepassing op al het personeel werk-
zaam voor het verenigingsbureau van de VSB, alsook voor alle 
leden en hun personeel actief binnen de vereniging. De Code 
of Conduct zal ook deel gaan uitmaken van de Waarborgre-
geling VSB. De regels van de nieuwe Code of Conduct zijn 
samengevat en kunnen worden ingezien op de website www.
vsb-online.nl. De regels zijn van toepassing op al het perso-
neel van de VSB en op alle leden en hun personeel die binnen 
de vereniging actief zijn. 

Achtergrond
De VSB vindt het belangrijk dat haar activiteiten steeds in 

overeenstemming zijn met de geldende wetgeving. Dat geldt 
niet alleen voor het mededingingsrecht, maar ook voor wetge-
ving ter bestrijding van fraude en corruptie. De VSB vindt dat in 
vrije concurrentie zaken moet worden gedaan en wil kwaliteit 
en prijs daarvoor de basis laten vormen. De vereniging beseft 
dat de wetgeving deze vrije concurrentie bevordert en daar-
mee de volledige steun van de VSB geniet. Die steun wordt 
door de vaststelling van de gedragscode, die bindend is voor 
de VSB-leden, nog eens bevestigd. Bij gelijktijdige toepassing 
van de branchecode en de code van het lidbedrijf zal alleen 
de branchecode prevaleren indien er sprake is van een actie, 
discussie of besluit voortkomend uit de branchevereniging.

www.vsb-online.nl
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VSB neemt gedragscode aan
De lidbedrijven van VSB werken volgens de Nederlandse wetgeving en zijn zich bewust van het competitieve economi-
sche klimaat. Om deze reden hebben het algemeen bestuur en de ledenvergadering recent een set van bindende spel-
regels opnieuw geadopteerd. De regels zijn in de Code of Conduct samengevat. 

Met de nieuwe scholingsstructuur maakt de branche niet 
alleen de vakbekwaamheid aantoonbaar, maar wordt ook bij-
gedragen aan veiligheid, veilig werken en veiligheidspercep-
tie op elk niveau. Hiervan profiteren niet alleen werkgever en 
opdrachtgever, maar vooral ook de werknemer die hiermee 
langer en betrokken werkzaam kan blijven in de steigerbouw. 
Naast DELTA Safety Training zijn ook Scaffolding Training Eu-
rope en SA Safety Training & Consultants erkende opleiders 
voor de functies hulpmonteur, monteur en 1e monteur.

DELTA Safety Training 
DELTA Safety Training, gevestigd te Rotterdam en actief 

sinds 1992, is een onafhankelijke en flexibele opleider  met 
een breed aanbod veiligheidstrainingen. De klanten van DELTA 

zijn vooral actief in de industrie, de petrochemie, de bouw en 
de Offshore / Maritieme wereld. De trainingen worden ver-
zorgd in een ‘state of the art’ trainingscentrum met een oe-
fenhal van 5000 M2. Voor de trainingen in het kader van de 
scholingsstructuur steigerbouw ontwikkelde DELTA Safety 
Training een geheel nieuw didactisch concept waaraan meer 
dan een half jaar door 2 onderwijskundigen van DELTA werd 
gewerkt in nauwe samenwerking met inhoudsdeskundigen uit 
de branche. Hierbij staat de praktijk centraal. Voor de theore-
tische kennis wordt gebruik gemaakt van speciaal gemaakte 
e-learning modules met veel beeldmateriaal alsook van de 
‘kenniswaaier’ en uiteraard van ervaren trainers. 

www.vsb-online.nl/scholingsstructuur

DELTA Safety Training nu ook erkend voor 
opleidingen 1e monteur en hulpmonteur 
steigerbouw 
DELTA  Safety Training is in het kader van de nieuwe scholingsstructuur door de VSB nu ook erkend als opleider voor de 
functies 1e Monteur en Hulpmonteur Steigerbouw. Eerder werd het bedrijf al Erkende opleider voor de functie Monteur 
Steigerbouw. 
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De VSB Commissie hefsteigers en 
liften ontwikkelde daartoe de cursussen 
voor Hulpmonteur en Monteur Goede-
renbouwlift. De scholing en toetsing van 
de cursussen vinden plaats onder au-
spiciën van Opleidingsbedrijf VSB. Na 
succesvolle afronding van de scholing 
kan de vakman zijn vakbekwaamheids-
niveau aantonen met behulp van een 
VSB-erkend certificaat. 

De scholing bestaat standaard uit 
theorie- en praktijkonderdelen. Daarbij 
komen onder meer de volgende onder-
delen aan de orde:

 Wet- en regelgeving en procedures

 Veilig en gezond werken

 Werkoverleg

 Termen en begrippen

 Krachtenspel

 Basiszaken aangaande liftmontage

 Liftonderdelen en hun functies

 Logistiek

 (Assisteren bij ) monteren

Meer informatie over de cursussen is 
te vinden in de speciale flyer die werd 
samengesteld en die kan worden ge-
download van de VSB website.

www.vsb-online.nl

Cursussen Hulpmonteur en Monteur 
Goederenbouwlift 
Dagelijks wordt in de bouw en industrie op op grote schaal gebruik gemaakt van de goederenbouwlift. Deze moet ui-
teraard met de nodige zorg en veiligheidsvoorschriften worden behandeld worden. Dat begint al bij de montage door 
vakbewame (hulp)monteurs.  
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Met deze coproductie van VSB en Bouwend Nederland 
hebben uitvoerende partijen altijd en overal de juiste en 
meest recente informatie beschikbaar om onveilige situaties 
te voorkomen. Naast vele praktische handreikingen is een 
belangrijk onderdeel het demarcatieoverzicht, dat een beeld 
geeft van wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is. 

Demarcatieoverzicht
Het demarcatieoverzicht geeft de samenhang en rollen 

van de betrokken partijen in de diverse fasen van het 
betonbouwproces. Het overzicht, dat te vinden is op website  
www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl, gaat in op de 
fasen waarin bekisting en ondersteuning tijdens de ‘bouwfase’ 
worden toegepast. Met het overzicht wordt antwoord gegeven 
op de vragen:

1.  Wie besteedt wat uit aan wie ?

2.  Wie is waarvoor verantwoordelijk ? (bijv. bij het maken en 
bij het uitvoeren van het stortplan)

3.  Wie is de gebruiker ? (bijv. onderaannemer, aannemer, 
opdrachtgever,…)

Daarbij worden de volgende constructeurs genoemd:

 Coördinerend constructeur ‘eindfase’

 Hoofdconstructeur

 Deelconstructeur

 Coördinerend constructeur ‘bouwfase’

Naast deze afbakening van rollen en verantwoordelijkheden geeft 
de richtlijn veel praktische informatie. Achtereenvolgens worden 
alle aspecten uit de ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase 
behandeld. Naast een omschrijving van de verschillende 
bekistingsproducten wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de 
uitgangspunten en uitvoering van berekeningen en tekeningen. 

www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl

Richtlijn geeft 
duidelijkheid over 
verantwoordelijkheden
Om veiligheid en de arbeidsomstandigheden op de bouw-
plaats te bevorderen werd een jaar geleden de Richtlijn Be-
kistingen en Ondersteuningen geïntroduceerd. Hierin is alle 
relevante informatie uit wet- en regelgeving, normen, veilig-
heidsbladen en materiaalinformatie samengevoegd. 



De nieuwe opzet is het gevolg van 
een nieuwe scholingsstructuur voor 
de steigerbouw. Deze structuur werd 
bouw- en industriebreed vastgelegd in 
de Richtlijn Steigers. De nieuwe scho-
lingsstructuur is niet alleen bedoeld om 
de vakbekwaamheid van steigermon-
teurs aantoonbaar te maken. Ook de on-
duidelijkheid (wie moet nou welk ‘pasje’ 
hebben) en de fraudegevoeligheid van 
de oude aanpak speelde mee bij de tot-
standkoming van de scholingsstructuur. 
Bij de invulling van die structuur is geko-
zen voor verschillende wegen die naar 
Rome leiden. De vakbekwaamheid kan 
namelijk niet alleen aantoonbaar worden 
gemaakt door relevante praktijkervaring 
te combineren met een opleiding op 

MBO-niveau. Ook aan de hand van trai-
ningen en cursussen of door jarenlange 
werkervaring kan de vakbekwaamheid 
aantoonbaar worden gemaakt. 

Voor welke weg ook wordt gekozen, 
het eindresultaat moet zijn dat de stei-
gerbouwer tijdens een examen zijn ni-
veau (hulpmonteur, monteur, 1e monteur 
of voorman) aantoont om vervolgens te 
worden geregistreerd in een centraal re-
gistratiesysteem. Er is daarbij voor ge-
kozen om de registratie te laten plaats-
vinden in het Centraal Diploma Register, 
waar ook de VCA-diploma’s zijn terug te 
vinden – voor iedereen in de bouw en 
industrie een vertrouwd en herkenbaar 
adres.

Gevolgen voor de praktijk
De vraag is natuurlijk welke veran-

deringen de nieuwe scholingsstructuur 
voor de dagelijkse bouwpraktijk met 
zich meebrengt. En mag je het eigen-
lijk wel veranderingen noemen of is het 
gewoon oude wijn in nieuwe zakken?  
René Scholts van SA Safety & Training 
Consultants: “De grootste verandering 
is het feit dat er nu eenduidige certifi-
caten komen.” Die persoonscertificaten 
worden uitgereikt aan iedereen die met 

goed gevolg de examens van de cursus 
of training heeft afgerond. Dat examen 
wordt afgenomen onder het regime 
van persoonscertificering volgens ISO 
17024. Om de kwaliteit, onafhankelijk-
heid en uniformiteit van de certificering 
te garanderen, wordt gewerkt met een 
certificerende instantie. Hiertoe heeft de 
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Nieuwe scholingsstructuur steigerbouw 

Aantoonbare vakbekwaamheid bepalend voor 
steigerbouw
Per 1 januari a.s. zijn grote veranderingen op komst voor iedereen die op, 
aan of met steigers werkt. Vanaf die datum moet de vakbekwaamheid van 
steigermonteurs namelijk aantoonbaar zijn. Dat geldt dus ook voor de metselaar 
die voor het metselen ‘even’ een steiger zet. De te verwachten verandering 
voor de branche is groot. Vandaar dat vooraf tijdens een forumdiscussie werd 
gesproken over de achtergrond en de gevolgen. 

Dick Koster: “Nieuwe scholingsstructuur 
creëert level playing field.”

Harald van der Sloot: “Nieuwe 
scholingsstructuur schept verplichtingen die 
we moeten naleven.”

Sectorplan Steigerbouw
Parallel aan de invoering van de nieuwe scholingsstructuur loopt momenteel 

het Sectorplan Steigerbouw. Dit plan is bedoeld om de mobiliteit van vakkrachten 
in de steigerbouw te verbeteren. Het plan, waarvan de uitvoering wordt 
gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kent 
verschillende maatregelen die als doel hebben nieuwe medewerkers te vinden 
voor vacatures. Als onderdeel van het plan wordt de scholingsstructuur VSB-
breed georganiseerd. Daarnaast worden 263 nieuwe werknemers geschoold. 
Naast de instroom en opleiding richt het plan zich ook op het vinden van een 
nieuwe werkkring voor met werkloosheid bedreigde werknemers. Het gaat 
daarbij om 100 medewerkers die naar een andere werkkring worden begeleid. 
Met deze maatregelen wordt de arbeidsmarkt verbeterd en het tekort aan 
vakbekwame medewerkers verminderd.
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certificeerder twee examenbureaus er-
kend: IQC en XY Masterclass. 

Rol opleider
Over de rol van de opleider daarbij 

vertelt René Scholts: “In principe kan 
iedereen opleiden; wie de opleiding 
verzorgt is in principe niet belangrijk. 
Het zijn uiteindelijk de gecertificeerde 
examenbureaus die de kwaliteit of de 
vakbekwaamheid moeten waarborgen.” 

Jürgen Ferket van Scaffolding Training 
Europe vult daarop aan: “Ik denk dat 
de opleider juist wel belangrijk is. De 
kwaliteit van de opleider bepaalt hoe 
onderwerpen worden behandeld en hoe 
kennis en kunde het beste kan worden 
overgedragen.  Je laat iemand opleiden 
omdat je een aantoonbare vakbekwame 
goedopgeleide steigermonteur wilt heb-
ben. En dat is het specialisme van een 
goede opleider.” Niet voor niets heeft 
de VSB een aantal opleiders erkend.  Er 
wordt daartoe getoetst of zij aan de door 
de branche opgestelde eisen voldoen. 

Jan Remmits van Safe hierover: 
“Weliswaar is die erkenning geen ver-
plichting maar mét de erkenning is er in 
ieder geval de zekerheid dat de opleider 
aan alle voorwaarden en spelregels vol-
doet.” Steffen Klein van Dutch Steigers: 
“Opleiden doe je niet alleen om een di-
ploma of certificaat te halen. Het gaat 
er om dat je medewerkers leren wat 
ze moeten doen en hoe ze dat moeten 
doen. Zij zijn dagelijks van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds op de steiger bezig. 
Werk dat veilig moet kunnen gebeuren. 
Dat kan alleen als je een gezonde ba-
sis in de vorm van een goede opleiding 
hebt.” Hans Amsterdam vindt de er-
kenning van opleiders een goede zaak: 
“Wil je een goede opleiding bieden, dan 
moet je als opleider het nodige investe-
ren. Op basis van de eindtermen worden 
examenvragen ontwikkeld en van daar-
uit ontwikkelen wij een opleidingstraject. 
Dat kost tijd en vergt een behoorlijke 
inspanning. Maar door die investering, 
kan je wel je klanten een goede oplei-
ding garanderen.” 

“En die garantie is ook nodig”, aldus 
René Scholts. “Een erkende opleider is 
iemand die al jaren in de branche actief 
is; iemand die anderen graag het vak wil 
leren. En er valt nog een hoop te leren: 
80% weet vaak nog niet eens wat een 
pijpkoppeling is. En juist daarop is de 
hele steigerbouw gebaseerd.”

Groeiende opleidingsvraag
De datum van 1 januari 2017 nadert 

al snel. Vanaf die datum gaat de nieu-
we scholingsstructuur gelden en moet 
iedereen over zijn persooncertificaat 
beschikken. Gaan we dat voor de hele 
branche halen? Is een half jaar niet te 
weinig? René Scholts: “Wij merken dat 
er nog wel een hoop werk te verstouwen 
is en ik vraag me af of we 1 januari ook 
echt iedereen gecertificeerd krijgen.” 
Harald van der Sloot van Matemco Hulp-
constructies vult aan: “Dat betekent dat 
degene die hun zaakjes nu al goed ge-
regeld hebben, in het nieuwe jaar alleen 
maar een grotere voorsprong krijgen.” 
En dat de vraag fors is en nog groter zal 
worden, bewijst ook Jürgen Ferket nog 
eens: “De komende jaren is er een be-
hoorlijke uitstroom te verwachten door 
jonge vergrijzing. Het gaat daarbij om 
steigerbouwers die door het fysieke ka-
rakter van het beroep na hun 40e wat 
anders gaan doen. Dat tekort moet ook 

Dick Koster: “Nieuwe scholingsstructuur 
creëert level playing field.”

Jürgen Ferket: “Trots zijn op wat we als 
branche hebben bereikt.”

Nieuwe scholingsstructuur
Aan de nieuwe scholingsstructuur wordt al enkele jaren gewerkt. 

De nieuwe structuur vindt haar oorsprong in de Richtlijn Steigers (www.
richtlijnsteigers.nl) die vanaf 1 juli a.s. vrij toegankelijk is. De structuur is 
geïntroduceerd in januari 2014 en is vanaf 1 januari 2017 voor iedereen 
van kracht. Na die datum moet iedereen die steigers monteert, beschikken 
over een door de overheid en branche erkend diploma op MBO-niveau dan 
wel een certificaat onder persoonscertificering hebben. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om op basis van aantoonbare ervaring, via een EVC-traject, 
het diploma te verkrijgen. Certificaten die recentelijk werden behaald onder 
persoonscertificering zullen in de meeste gevallen worden erkend en in 
geschreven in het Centraal Diploma Register.

De VSB heeft een uitgebreid en verhelderend dossier over de nieuwe 
scholingsstructuur op haar website. Onder het menu-item ‘Scholingsstructuur’ 
worden alle onderdelen apart toegelicht, zijn verschillende routekaarten te 
downloaden en is altijd de actuele stand van zaken na te lezen. De website 
is te vinden via www.vsb-online.nl.
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weer worden aangevuld en daar zit ook 
weer een opleidingsvraag aan.” 

Controle op naleving
Een nieuwe structuur met nieuwe re-

gels brengt ook controle met zich mee. 
Wie gaat er controleren en waar zal met 
name op worden gelet? Inspectie SZW? 
Of heeft die het te druk met andere con-

troles? Jan Remmits: “Voor een deel zal 
de markt dat zelf gaan doen. Je ziet al 
geruime tijd dat in de petrochemie ge-
woon aan de poort wordt gecontroleerd. 

Dat zal ook in de nieuwe structuur zo blij-
ven. Ben je te vinden in het Centraal Di-
ploma Register? Dan kan je aan de slag. 
Zo niet dan kan je rechtsomkeert maken. 
Die aanpak zie je nu ook bij steeds meer 
grote bouwbedrijven intrede doen.” 

Steffen Klein: “Er ligt ook een ver-
antwoordelijkheid voor iedereen die bij 
de steigerbouw betrokken is. Zo hebben 
de VSB en Bouwend Nederland zich ge-
conformeerd aan de Richtlijn Steigers en 
juist die vormt de basis voor de nieuwe 
scholingsstructuur.”  Daar voorziet Jan 
Remmits ook nog wel enkele hobbels: 
“Bij Bouwend Nederland zijn ook heel 
veel kleinere bouwbedrijven aangeslo-
ten. Die hebben zich dan weliswaar 
geconformeerd aan de richtlijn  maar 
met opleidingen loopt het nog niet echt 
storm, denk ik.”

Toch is het persoonscertificaat nodig 
voor iedereen die een steiger of onder-
steuning monteert die hoger is dan 2½ 
meter. Dus ook voor de metselaar die 
voor een woning even een steiger opzet. 
Wil die eigenlijk wel aan de opleiding? 
René Scholts: “Ik denk het wel. Het bou-
wen van steigers is een serieus vak. Wil 
je dat vak beoefenen, dan moet je het 
ook volledig beheersen. Een metselaar 
die steigers bouwt, zal daar ook een op-
leidingsinspanning voor moeten doen.” 

Jan Remmits verwacht wel dat daar 
voor sommige bedrijven de schoen gaat 
wringen: “Het is nu nog zo dat één per-
soon regelmatig meerdere beroepen uit-
oefent.” Steffen Klein vult aan: “En voor 
die beroepen zal hij dan ook een certifi-
caat moeten hebben. Heeft hij dat niet 
dan kan altijd nog een steigerbouwbe-
drijf worden ingehuurd.” Dick Koster van 
Steigerbouw Van der Panne en voorzitter 

van de scholingscommissie van de VSB 
verwoordt: “Met ingang van 1 juli 2016 
wordt de Richtlijn Steigers vrijgegeven. 
Voor de richtlijn is dan geen abonnement 
meer nodig; iedereen kan deze gratis 
raadplegen. Met Inspectie SZW is de af-
spraak gemaakt dat de Richtlijn Steigers 

officieel wordt getoetst om zo te worden 
erkend als arbocatalogus. Ook de op-
leidingsstructuur behoort daartoe. Dat 
betekent dat er per 1 januari op wordt 
gecontroleerd en vervolgens ook boetes 
worden uitgedeeld wanneer de regels 
niet worden nageleefd.”

Die regels zullen voor iedereen gaan 
gelden; ook voor buitenlandse werkne-
mers. Kunnen die gewoon in het bui-
tenland worden opgeleid? Dick Koster: 
“Voor buitenlandse opledingen die on-
der persoonscertificering worden uitge-

Forumdiscussie: kennis en ervaring
De forumdiscussie over de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw 

werd georganiseerd door de Vereniging van steiger-, hoogwerk- en 
betonbekistingbedrijven. De discussies vinden 4 maal per jaar plaats en 
staan onder voorzitterschap van de hoofdredacteur van Bouw-Totaal. Met de 
discussies wordt de schat aan kennis en ervaring van VSB-leden ontsloten 
voor de markt. Aan de discussie over de scholingsstructuur werd deelgenomen 
door Hans Amsterdam van Delta Safety Training (Rotterdam), Steffen Klein van 
Dutch Steigers (Amsterdam), Jürgen Ferket van Scaffolding Training Europe 
(Barendrecht), Harald van der Sloot van Matemco Hulpconstructies (Ede), 
Jan Remmits van Safe (Beek en Donk), Dick Koster van Steigerbouw Van der 
Panne (Rotterdam) en René Scholts van SA Safety & Training Consultants 
(Sommelsdijk).

Jan Remmits: “Alleen nog aan het werk met 
registratie in het diplomaregister.”

René Scholts: “Voor 1 januari nog een hoop 
werk te verstouwen.”

“Geen opleiding 
betekent na 1 januari 

een boete van 
Inspectie SZW.”
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voerd, kan men de gelijkwaardigheid la-
ten toetsen. Wanneer dit is aangetoond 
dan worden deze certificaten of diplo-
ma’s erkend. Voor de andere monteurs 
vinden de examens gewoon hier plaats 
op basis van de examenvragen uit de 
centrale databank. Daarbij is wel een 
belangrijk verschil tussen hulpmonteur 
en monteur enerzijds en 1e monteur 
en voorman anderzijds. Bij die laatste 
functies speelt communicatie een grote 
rol en dat wordt dan ook getoetst. Veel 
buitenlanders die opgaan als 1e mon-
teur zullen zich op de bouw wel staande 
houden, maar gaan tijdens het examen 
onderuit. Dan moeten ze ook aantonen 
dat ze zich verstaanbaar kunnen maken 
en aspecten van de steigerbouw kunnen 
uitleggen en overdragen. Dat lukt niet als 
je de taal niet goed beheerst.” 

Steffen Klein onderkent dat: “Stei-
gers bouwen is een echt vak en vanaf 
een bepaald niveau en verantwoorde-
lijkheid hoort daar ook bij dat je de taal 
beheerst. Ga je voor de functie van 1e 
monteur of voorman, dan zul je beide 
moeten beheersen.”

De uiteindelijke vraag is natuurlijk of 
de nieuwe scholingsstructuur ook zal lei-
den tot een andere manier van werken. 
Wat verwachten de deelnemers aan de 
forumdiscussie hiervan?  

Jan Remmits: “Ik verwacht het wel. 
Het veiligheidsbewustzijn van werkne-
mers én werkgevers moet gaan toene-
men en deze structuur biedt daar een 
basis voor.” Steffen Klein verwacht dat 
de overdracht van kennis steeds belang-
rijker wordt. Dick Koster: “Ieder VSB-lid 
wil zijn werk goed doen. Met de nieuwe 
scholingsstructuur wordt de basis van 
bedrijven die het goed willen en moeten 
doen, nog breder. Daarmee creëer je ook 
een level playing field. Daar komt nog 
eens bij dat de nieuwe scholingsstruc-
tuur ook een grotere druk op opdracht-
gevers legt. Die kan nu niet meer om 
veiligheid heen. Een uitstekende ontwik-
keling, lijkt mij.”

Steffen Klein: “Belangrijk dat scholing en 
opleiding nu wettelijk kader krijgen.”

Handig om te weten

Jaarlijks gebeuren er met deze alledaagse 
arbeidsmiddelen op bouwterreinen nog steeds veel 
ongevallen. Gemiddeld komen daarbij vijf mensen per 
jaar om het leven en houden tientallen bouwvakkers 
blijvend letsel over door een val van een ladder of 
steiger.

Op 77% van de kleine bouwlocaties wordt er nog 
onveilig gewerkt met steigers, ladders en trappen. 
De komende inspectieronde vindt plaats in het hele 
land, vooral kleine bouwlocaties in de binnensteden 
worden bezocht. Bouwlocaties die niet voldoen aan 
de norm kunnen een boete verwachten van € 1.500,- 
tot € 3.000,-.

Op de website van de VSB vindt u verschillende 
flyers uit de serie “Veilig werken met”. Hierin vindt 
u handige tips & tricks om dergelijke boetes te 
voorkomen.

www.vsb-online.nl

Sinds mei controleert Inspectie SZW strenger of 
ladders, trappen en rolsteigers op kleinere bouw-
locaties veilig en goed worden gebruikt. 
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Groei VSB 
zet zich 
onverminderd 
voort 
De groei van de VSB zet zich onver-
minderd voort. Na eerder dit jaar ook 
al Termisol en Constructo als lid te 
hebben genoteerd, werden recent 
ook Holland Platforms en HeightCare 
welkom geheten. Holland Platforms 
treedt toe tot de sectie Hoogwerkbe-
drijven; HeightCare wordt lid van de 
secties Hoogwerk- en Steigerbedrij-
ven. De vereniging telt met leden en 
donateurs inmiddels ruim 80 bedrij-
ven. De leden alleen al vertegenwoor-
digen een geschatte jaaromzet van 
800 miljoen euro.

Holland Platforms is een 
gespecialiseerd bedrijf op gebied 
van verhuur en montage van tijdelijke 
hangbruginstallaties. Het bedrijf heeft een 
landelijke dekking en biedt naast verhuur 
en montage ook de daarbij behorende 
diensten, zoals projectadvies, speciale 
constructies en maatwerk, onderhoud, 
reparatie en keuring en certificering 
van hangbruggen en gevelinstallaties. 
Daarnaast levert Holland Platforms 
advies en verkoopt het  tijdelijke en 
permanente gevelinstallaties, trainingen 
en opleidingen.

HeightCare te Rotterdam adviseert 
bedrijven ten aanzien van het werken op 
hoogte. Het bedrijf onderzoekt daarbij 
welke toepassingen voor klanten het 
meest doeltreffend kunnen worden 
ingezet zodat zij hun werkzaamheden 
op hoogte prettig en vooral veilig 
kunnen uitvoeren. Het werkterrein omvat 
daarbij onder meer steigersystemen, 
hoogwerkers, hangbruginstallaties, 
trappentorens en mobiele kranen. Met 
een geïntegreerde aanpak beoordeelt 
HeightCare voorafgaand aan projecten 
hoe kostenreductie, continuïteit en 
veiligheid gewaarborgd blijven.

www.vsb-online.nl

Waarborgregeling
Voordat bedrijven zoals Holland Platforms en HeightCare kunnen 

toetreden tot de VSB worden zij 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 waardig en gewaardeerd collega in 
de markt. Een waarborg dus voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid. Bij 
de (driejaarlijkse) toetsing wordt het bedrijf onder meer beoordeeld op de 
scholingsgraad van het personeel, de specialistische kennis, toepassing 
van (minimaal) de wet- en regelgeving en het voldoen aan de relevante 
richtlijnen. Onderwerpen die niet alleen van meerwaarde zijn voor VSB-
leden in hun contacten met opdrachtgevers. Ook de overheid, Inspectie 
SZW en verzekeringsmaatschappijen zien de regeling als bewijs dat VSB-
leden zich op vitale aspecten onderscheiden.

Bovenste foto: Holland Platforms
Onderste foto : HeightCare 
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Windtunnelonderzoek 
aan de windkrachten 
op grote steigers

Aanpak windtunnelonderzoek steigers 
Het windtunnelonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht 

van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekis-
tingsbedrijven (VSB). Doel is de bepaling van de te verwachten 
extreme fluctuerende windkrachten op zowel vrijstaande stei-
gers als zogenoemde objectsteigers, dat zijn steigers aan een 
gebouw of ander object. Het gaat om het meten van concrete 
waarden van de windbelasting op met steigerdoek beklede en 
onbeklede steigers.

Er wordt gebruik gemaakt van schaalmodellen op schaal 
1:20. Een uitdaging hierbij is om het in de praktijk gebruikte 
steigerdoek correct te schalen naar deze schaal, met behoud 
van de juiste luchtstromingseigenschappen. Hiervoor is voor-
afgaand aan de windtunnelmetingen, in samenspraak met 
TNO, een reeks metingen aan de stromingsweerstand en druk-
val over diverse fijnmazige doektypen uitgevoerd. Uiteindelijk 
is uit alle onderzochte doektypen een tweetal representatieve 
doeken gekozen en gebruikt bij de diverse schaalmodellen.

Er is door middel van een reeks verschillende schaalmodel-
len onderzocht hoe de windbelasting op een steiger afhangt 
van de grootte en van het aantal rijen staanders en liggers. 
Er zijn modellen van vrijstaande steigers doorgemeten en van 
steigers die rondom een cilindervormige tank of tegen een ge-

bouw zijn geplaatst. Bij de laatstgenoemde metingen ging het 
erom de afname van de windkracht op het steiger vanwege 
de drukopbouw tegen de tank of het gebouw te bepalen. Er 
worden nog varianten met vloeren en kantplanken onderzocht 
om te meten wat daarvan de bijdrage aan de windbelasting 
is. Ook gaat er op korte termijn gemeten worden aan beklede 
steigers met afgeronde en afgeschuinde hoeken om te bepa-
len hoeveel de windbelasting daardoor afneemt.

Toepassing
De resultaten worden op dit moment uitgewerkt en bespro-

ken met de VSB. In de loop van dit jaar zullen ze in de vak-
bladen gepubliceerd gaan worden. Ze kunnen door de con-
structeurs in de steigerbranche gebruikt gaan worden om de 
steigers nog nauwkeuriger en zo mogelijk ook economischer 
te dimensioneren, met behoud of zelfs verbetering van de vei-
ligheid.

Er worden nogal eens grote steigers geplaatst bij gebouwen, industriële installaties of als podiumtorens bij festivals. 
Voor de berekening van de windkrachten op zulke grote steigers bestaat een aantal rekenregels en normen. In de stei-
gerbranche bestaat echter de wens om een aantal vaak terugkomende vragen over de interpretatie hiervan te beant-
woorden met behulp van windtunnelonderzoek en de kennis over de windinvloed op steigers verder te verbreden en te 
verdiepen. Ook worden steigers vaak bekleed met halfdoorlatend steigerdoek, waarvan nog niet nauwkeurig bekend is 
hoeveel wind dat precies vangt, zodat er voor de berekening van de windbelasting om wille van de veiligheid van mis-
schien wel onnodig ongunstige aannames wordt uitgegaan. Het onderzoek is op dit moment in volle gang. 
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Bilfinger Industrial Services positio-
neert zich als de industriële benchmark 
voor projecten en onderhoudswerk-
zaamheden aan industriële assets. Hier-
mee draagt Bilfinger bij aan de veiligheid 
en beschikbaarheid van deze assets 
voor haar opdrachtgevers in de Bene-
lux. HSEQ, samenwerking, efficiency en 
innovatie vormen daarbij de pijlers van 
de dienstverlening. 

De Nominatiecommissie van het Na-
tionale Business Succes Award Instituut 
ziet in Bilfinger Industrial Services een 
vooruitstrevende organisatie: ‘Innovatie 

is het sleutelwoord bij Bilfinger, want 
men is continu bezig zijn processen en 
diensten te verbeteren en af te stemmen 
op de wensen van hun klanten.’

 
Multidisciplinair 

Bilfinger zet zijn disciplines geïn-
tegreerd of afzonderlijk in. Naast stei-
gerbouw zijn dit isolatie, conservering, 
tracing, asbestverwijdering, vuurbe-
scherming, rope access en lawaaibe-
heersing. Het bedrijf beschikt met negen 
vestigingen in België en Nederland over 
regionale dekking en heeft 1.400 mede-
werkers in dienst. 

‘Bilfinger is een organisatie waar 
HSEQ, samenwerking, efficiency en in-
novatie de hoogte prioriteit hebben’, al-
dus de jury. ‘Klantgericht en met hechte 
samenwerking, ook in de ontwikkeling 
van oplossingen en in innovatieve toe-
passingen. Daarbij staat veiligheid op 
één. Kortom, de terechte winnaar in de 
steigerbouwbranche!’ 

www.is-bnl.bilfinger.com

Bilfinger Industrial Services winnaar Nationale 
Business Succes Award
Bilfinger Industrial Services is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot winnaar 2016 in de 
Steigerbouwbranche. De Nominatiecommissie spreekt van ‘een absolute specialist in de steigerbouw, die zich onder-
scheidt door haar grote knowhow in combinatie met de toepassing van innovaties. Bilfinger Industrial Services weet zijn 
uitgebreide vakkennis uitstekend te combineren met een innovatieve aanpak, waarmee het toegevoegde waarde biedt. 
Bilfinger heeft de intrinsieke drive om voortdurend te innoveren en efficiënte oplossingen in de praktijk te brengen, met 
behoud van veiligheid en kwaliteit.’
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Doorstart Platform 
Preventie Valgevaar 
Namens de Commissie Gevelonderhoudsinstallaties 
is VSB één van de initiatiefnemers voor de doorstart 
van het Platform Preventie Valgevaar, dat na de 
opheffing van het Hoofd Bedrijfschap Ambachten in 
eerste instantie zou worden beëindigd. Trekkers zijn 
de glazenwasserssector (OSB) en VSB. Deelnemers 
in het Platform zijn verder verenigingen, zoals 
Vebidak/SBD, VFR, HHD, VVT, Kenniscentrum Glas, 
ASPB, UNETO/VNI, Romazo en Holland Solar dat de 
zonnepanelensector vertegenwoordigt

Het platform is bedoeld als ontmoetingsplaats waar 
ervaringen worden uitgewisseld en activiteiten 
projectmatig kunnen worden opgepakt. Daarbij 
zullen onder de volgende onderwerpen aan de orde 
komen:

 opvolging en naleving van het Toetsingskader 
veilig onderhoud op en aan gebouwen 
(Bouwbesluit)

 opleidingen waar ‘veiligheids-geïntegreerd 
bouwen en ontwerpen’ onder de aandacht wordt 
gebracht

 voorlichting gericht op alle doelgroepen en in 
ieder geval additioneel aan de opleidingen.
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Jako breidt 
magazijn uit

Om aan de toenemende vraag te 
kunnen voldoen breidt Jako haar ma-
gazijn uit. Op dit moment zijn wordt een 
hal ter grootte van 2.300 m² volledig 
verbouwd en opnieuw aan ingericht tot 
magazijn. 

Hier creeërt het bedrijf ruimte voor 
850 extra palletplaatsen en tevens staan 
er 3 laaddocks ter beschikking. Direct na 
de bouwvak 2016 zal de hal in gebruik 
worden genomen.

www.jako.nl

Na het afbranden van een net gerenoveerd mo-
numentaal pand was het zaak om de schade zo 
veel mogelijk binnen de perken te houden. 

Om verdere aantasting door weer en wind te 
voorkomen werden de restanten van het pand door 
Skyworks voorzien van een tijdelijke overkapping. 
Hierdoor kon de binnenruimte goed opdrogen 
en was het mogelijk om het herstelwerk volledig 
geconditioneerd uit te voeren. Door de totale 
afscherming van het pand werd de planning niet 
beïnvloed door het weer en kon er ondanks de 
winterse omstandigheden stevig doorgewerkt 
worden.  De kapconstructie van kunststof platen 
is goed bestand tegen regen en laat daglicht in 
voldoende mate door, zodat er goed zicht is bij het 
uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast zijn 
de platen herbruikbaar, waardoor er minder afval 
is aan het eind van het project, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een krimpkap die volledig weggegooid 
moet worden. 

skyworks.nl/steiger-projecten

Tijdelijk onderdak
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Een steigertrap van 180 treden, 29 
meter hoog en 57 meter lang – met 
dat beeld werden treinreizigers naar 
Rotterdam begroet. Het is 75 jaar na 
de wederopbouw van de stad; reden 
feestlijkheden en voor het opmerke-
lijke bouwwerk pal naast het Centraal 
Station. VSB-lid Dutch Steigers had 
de eer om de steigerconstructie te 
mogen bouwen.

De trapconstructie, maar een ont-
werp van architect Winy Maas, bracht 
bezoekers naar het dak van het Groot-
handelsgebouw dat na de Tweede 

Wereldoorlog werd gebouwd als on-
derkomen voor de Rotterdamse groot-
handelaren. 

Kenmerkte het Groothandelsgebouw 
zich bij de bouw door de imposante ar-
chitectuur en revolutionaire afmeting, 
dat kan ook van de trap worden gezet. 
Bovenaan de trap, op het gebouw, waar 
zich vroeger een bioscoop bevond, kon 
de bezoeker genieten van een fantas-
tisch uitzicht over de stad. Daarnaast 
konden bezoekers op het dak opnieuw 
films kijken in het tijdelijk teruggebrach-
te Kriterion. 

Dutch Steigers werkte 7 dagen en 
nachten door om de trap op tijd klaar 
te hebben voor de opening door burge-
meester Aboutaleb. Safe en Solid is waar 
dit project om draait. Een kolfje naar de 
hand van Dutch Steigers. De trap telde 
maar liefst 180 treden, 13 tussenbordes-
sen en had een beedte van ruim 10 me-
ter. Het 60 ton wegende bouwwerk was 
voorzien van 250 ton beton aan ballast.

www.dutchsteigers.nl

Safe & Solid – dé trap van Rotterdam
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Keerwanden zijn doorgaans saai ogende betonconstruc-
ties die een vitale functie vervullen. Maar soms is er meer 
nodig dan een strakke betonplaat. Dat is bijvoorbeeld het 
geval bij Santpoort Noord, waar de keerwand van de HOV-
busbaan een belangrijk onderdeel vormt van het straat-
beeld. Om die reden werd gekozen voor een afwijkende 
detaillering van het beton. 

De architect zocht naar een contrasterend beeld voor het 
van oorsprong natte Nederlandse landschap en vond inspi-
ratie in een afbeelding van uitgedroogde klei. Op basis van 
een bij de bestekstukken gevoegde foto, heeft NOE-Beton-
vormgeving een uitvoeringsvoorstel gedaan en uiteindelijk van 
Aannemingsmaatschappij De Branding uit IJmuiden opdracht 
gekregen om dit conform het voorstel te realiseren.

Van klei naar bekisting
Om deze structuur ook in de betonnen keerwand te kun-

nen reproduceren, werd de afbeelding gedigitaliseerd, geka-
derd en gereproduceerd tot één groot natuurlijk geheel. Hierbij 
werd veel aandacht besteed aan het natuurlijke verloop van 
het grillige patroon. 

Met name de aansluiting van verschillende elementen tot 
één natuurgetrouw geheel, bleek een forse uitdaging. Vervol-
gens werd binnen het CNC gefreesde, schakelbare kader een 
patroon nagemaakt in natte klei. Hiervan werd een moedermat 
vervaardigd die het negatief vormde van de grillige vormge-
ving van de klei. Deze moedermat werd gebruikt om een pro-
ductie-tussennegatief te gieten, die vervolgens weer de basis 
was voor NOEplast structuurmatten. 

Deze matten werden in de bekisting aangebracht, zodat in 
het gestorte beton de afdruk van de structuurmat zichtbaar is: 
uitgedroogde klei. Met de hand gemodelleerd maar met een 
uiterst natuurgetrouwe uitstraling. De NOEplast structuurmat-
ten kunnen bij normaal gebruik circa 100 keer kunnen worden 
gebruikt.

www.betonvormgeving.nl

Opmerkelijke keerwand 
langs HOV-busbaan 
Sant-Noord
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RECO construeert 15 meter hoge steigertoren 
voor Bommetje XL
MasMedia, een productiehuis dat diverse vernieuwende formats en frisse programma’s bedenkt, ontwikkelde Bommetje 
X dat inmiddels ook aan een Australische zender is verkocht. Voor de uitwerking schakelde het bedrijf SKL aannemings-
bedrijf in, dat de realisatie samen met RECO verzorgde.

In samenwerking met SKL is er een 15 meter hoge steiger-
toren gebouwd voor het tv-programma Bommetje XL waarin 
de kandidaten onder meer op een opblaasbootje vanaf het 
hoogste punt over een waterschans naar beneden glijden en 
na de afsprong een zo groot mogelijke afstand door de lucht 
moeten proberen te overbruggen. Daarnaast dient het hoog-
ste platform van de steigertoren als vertrekpunt voor een lange 
glijbaan waar vanaf de deelnemers aan het evenement zo snel 
mogelijk een luchtkussen over het water moeten bereiken. 
Buiten de steigertoren hebben we voor het door Ron Boszhard 
gepresenteerde programma ook nog diverse trappentorens en 
overbruggingen geplaatst.

www.reco.nl
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Het wegschuiven en omvallen van ladders is een 
belangrijk oorzaak voor valongevallen – professioneel 
én hobbymatig. De gepatenteerde Safetyclick van 
ASC voorkomt te allen tijde dat dit kan gebeuren. 
Dankzij de unieke constructie van dit hulpmiddel 
worden krachten die het wegschuiven en omvallen 
veroorzaken, voorkomen.

Safetyclick voor het veilig gebruiken en borgen 
van ladders

Safetyclick wordt geleverd in verschillende uitvoerin-
gen om aan te sluiten op alle voorkomende situaties. De 
Safetyclick is vervaardigd van robuust en corrosiebesten-
dig RVS. Dit garandeert een levenslange duurzaamheid 
en gebruik. Voor veilig werken met ladders specifiek in de 
bouw en industrie ( o.a. steiger- en podiumbouw) zijn de 
types uitgevoerd in industrieel aluminium.

www.safeclick.nl

Nog een noviteit van ASC: na jarenlang intern gebruik, testen 
en duurtesten heeft het bedrijf een zeer praktische en degelijke 
hangbruginstallatie ontwikkeld. De hangbruginstallatie, 
met typeaanduiding HBI XP, voldoet aan de Europese 
standaard EN 1808 en Amerikaanse UL normering en is CE 
gecertificeerd. 

Door de toepassing van bepaalde profielen is de levensduur van 
een ASC XP HBI aanzienlijk verlengd en kunnen de onderhouds- 
en reparatiekosten met 15% worden teruggebracht. De installatie 
bestaat uit 2 dakbalken, 2 draagkabels en 2 vangkabels, 2 takels, 
2 vanginrichtingen, een aluminium hangbrug en een centrale 
bedieningskast. 

www.ascgroup.nl

ASC HBI 
(Hangbruginstallaties)



Hünnebeck heeft tijdens de Betonvakdagen 2016 de Topec 
en Topmax geïntroduceerd. Topec is een vloerbekistings-
systeem met panelen en stempels zonder toepassing van 
dragers. Het geheel kan vanaf de grond worden gemon-
teerd en gedemonteerd. Hierdoor blijft de montage- en 
demontagetijd beperkt tot 0,2 u/m² mogelijk. 

De panelen van 180x180 cm hebben een gepoedercoat 
aluminium frame van 14 cm en zijn voorzien van een kunst-
stof bekistingsplaat. Het grootste paneel geeft een gewicht 
van 47,1 kg en kan eenvoudig door twee man worden gemon-
teerd.

De Topmax is de XXL-versie van het Topec-systeem. Deze 
grotere variant is voorzien van een uiterst stabiel, onderhouds-
vrij, thermisch verzinkt en gepoedercoat stalen frame van niet 
meer dan 12 cm hoog, met daarin een hoogwaardige kunst-
stof bekistingsplaat. Met de panelen van 240 x 540 cm en 180 
x 540 cm zijn snel grote vloeroppervlakten te bekisten tot een 
vloerdikte van 50 cm. Met één paneel kan 9,72 of 12,96 m² 
bekisten. Topmax kan met tal van systemen worden gecom-
bineerd,  waaronder Topec maar ook de Rasto- of Takko-pas-
stukken en Protecto-randbeveiligingssysteem. 

www.huennebeck.nl

Hünnebeck introduceert vloerbekistings-
systemen Topec en Topmax 
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ScaffMaster: meesterlijke verankering voor 
bouwsteigers
De gebruikelijke verankeringen in de steigerbouw kunnen in veel situaties eenvoudig worden losgemaakt voor werk-
zaamheden ter plekke. Vaak wordt vergeten de verankering weer vastgezet met het risico dat de steiger zijn stabiliteit 
en veiligheid verliest.  Van Thiel United BV introduceert daarom in samenwerking met Maes Works de ScaffMaster, een 
steigerverankering die alleen door een ‘keymaster’ kan worden vast- en losgemaakt. Dit nieuwe steigerverankerings-
systeem moet bouwsteigers vanaf nu veiliger maken.

De ScaffMaster zekert de borging van het schroefoog 
in de muur of gelast aan een ijzeren wand op een dusda-
nige manier, dat onbevoegden, zonder de juiste gereed-
schappen, de ScaffMaster niet kunnen losmaken van het 
schroefoog. Hierdoor blijft de steiger dus verankerd staan. 
ScaffMaster is snel te monteren en garandeert een maxi-
male stabiliteit in de steiger. Desondanks is de steiger nog 
gemakkelijk bij te stellen. Het product is uitgebreid getest 
door ondermeer Fischer (plugbelasting) en Mennens (zij-
waartse proef). Inspectie SZW heeft volgens de leverancier 
positief gereageerd op deze innovatie. www.scaffmaster.nl

Dat bewijst het bedrijf onder meer met de nieuwe Corner Decks. 
Deze hoekvloerdelen van gegalvaniseerd staal leiden tot een ver-
hoogde inzetbaarheid en veiligheid van de steiger in hoekopstel-
lingen. De hoekvloerdelen zijn gemakkelijk te monteren en sluiten 
naadloos aan op de overige standaard vloerdelen. Hierdoor ontstaat 
een egale vloer zonder uitstekende randen en zonder struikelgevaar 
voor de gebruiker. De Corner Decks worden geleverd in Fixed- en 
Flexibel-uitvoering. De aan het vloerdeel bevestigde haken zijn 
voorzien van een spie en garanderen een stevige en onwrikbare ver-
binding van de hoekvloerdelen aan de steiger met een hoge mate 
van veiligheid. 

www.scafom-rux.com

Corner Decks: slimme Ringscaff oplossingen
Plaatsen waar gewerkt wordt veilig, stabiel en goed bereikbaar 
maken, ook als het gaat om de aansluiting van vloerdelen in 
open hoeken – daar maakt Scafom-rux zich sterk voor. 
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Verrolbare 
overkapping
Met de verrolbare overkapping van 
Yelloo wordt een tijdelijke voorziening 
gemaakt zodat afgeschermd 
kan worden doorgewerkt. Op 
deze manier hoeven geen extra 
maatregelen te worden getroffen 
om de huisraad van de bewoners 
veilig te stellen voor onverwachtse 
weersomstandigheden.

De overkapping heeft een afmeting 
van ruim 10 meter breed en een vrije 
overspanning van 13 meter en is door 
4 personen handmatig over de vaste 
steiger te verplaatsen. De kapconstruc-
tie wordt verankerd aan de steiger die 
op zijn beurt weer verankerd is aan het 
pand. In andere gevallen waar veranke-
ring niet mogelijk is, wordt met ballast 
gewerkt. Met deze verrolbare kapcon-
structie kan desgewenst kan tot en met 
windkracht 8 worden gewerkt.

Een bijkomend voordeel is dat de 
planning binnen de gestelde termijn 
haalbaar is omdat er geen verlet meer 
ontstaat door weersinvloeden.

www.yelloo.nl

STE ontwikkelt cursus inspecteren kooi- en 
gevelladders
STE heeft samen met de fabrikanten, eigenaren en grootgebruikers een cursus ontwikkeld voor het inspecteren van 
kooi- en gevelladders volgens de NEN-EN-ISO 14122-4 en de door de IWBC goedgekeurde  inspectielijst. De aanleiding 
voor de ontwikkeling is het grote aantal nieuwe kooiladders dat niet voldoet aan de al meer dan 10 jaar geldende Europe-
se norm voor kooi- en gevelladders. Bovendien worden door gebruikers nog veel  zeer onveilige situaties aangetroffen. 

Nadat de eind- en toetstermen zijn opgesteld en door de Internationale Waarborg Commissie Werken met Middelen ten 
behoeve van  Veilig Werken op Hoogte (IWBC-WMVWH) zijn goedgekeurd is STE aan de slag gegaan en heeft het lesmateriaal 
ontwikkeld. Op 28 juni is de eerste pilot gegeven om inspecteurs op te leiden die aantoonbaar competent zijn en voldoen aan de 
ISO 17024, de internationale norm voor persoonscertificatie.

Personen die, nadat ze een onafhankelijk examen hebben afgelegd onder toezicht van een door de Raad voor Accreditatie 
goedgekeurde Certificatie Instelling, hebben aangetoond dat ze theoretisch en praktisch voldoende  competent zijn, krijgen een 
vakbekwaamheidscertificaat met internationale registratie.  Zo kan elke eigenaar van kooi- en gevelladders zien dat de inspec-
teur  die voor hem de inspecties uitvoert, voldoet aan de laatste stand der techniek en de nodige kennis en kunde geeft om alle 
afwijkingen en onveilige situaties op te sporen en vast te leggen. Daarnaast kan de inspecteur deugdelijk onderbouwen welke  
kooi- en gevelladders voldoen aan de EN-norm, welke binnen te toleranties vallen, welke ter reparatie kunnen worden aangebo-
den en welke afgebroken moeten worden omdat ze direct valgevaar kunnen veroorzaken.  

www.trainingscaffolding.com



De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en 
Arbeidsongeschiktheid Vangnetters en wordt ook wel Modernisering 
Ziektewet genoemd. Deze wet is in 2014 al van kracht geworden en is bedoeld 
om het ziekteverzuim en de instroom van flexwerkers in de WIA te beperken. 
Bij tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan is het langdurig ziekteverzuim 
nog erg hoog.

Wat verandert er precies op 1 januari 2017?
‘Met ingang van 1 januari 2017 wordt de premie voor de WGA (Werkhervatting 

Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor vast personeel samengevoegd met die 
voor medewerkers met een tijdelijk contract. Werkgevers kiezen of het UWV de 
uitkering voor zieke medewerkers betaalt of dat ze zelf de regie voeren over hun 
zieke medewerkers en dus kiezen voor eigen risicodragerschap. 

In het eerste geval moeten werkgevers een premie betalen die door UWV 
wordt berekend via de zogenaamde Werkhervattingskas. Is een werkgever 
eigen risicodrager, dan kan hij zijn medewerkers zelf verzekeren tegen ziekte 
en arbeidsongeschiktheid. Nu is het nog zo dat werkgevers alleen maar eigen 
risicodrager mogen zijn voor hun vaste medewerkers. Vanaf 1 januari 2017 komen 
daar ook de flexmedewerkers bij.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?
‘Ondernemers die nu al eigen risicodrager zijn – op dit moment meer dan 60 

duizend bedrijven in Nederland - moeten zich realiseren dat wanneer ze niets doen 
de ziekte van zowel hun vaste medewerkers als flexmedewerkers tenminste drie 
jaar automatisch wordt afgehandeld door het UWV. Wie dat niet wil, zal tijdig in 
actie moeten komen (uiterlijk voor 1 september 2016) en hiervoor een verzekering 
moeten afsluiten. En voor werkgevers die nog geen eigen risicodrager zijn, loont 
het de moeite om na te gaan of het raadzaam is om bij het UWV te blijven.

Wat raden wij u als ondernemer aan?
‘Ziekteverzuim kost meer dan een premie in het kader van de Wet BeZaVa alleen. 

Wat te denken van kosten voor vervanging, re-integratie, of loondoorbetaling? De 
kunst is om naar het geheel van het vraagstuk te kijken, inclusief de complexe 
kostenstructuur die daarmee samenhangt. Wie geen zin, tijd of kennis heeft 
om zich hier in te verdiepen, kan zich hierbij uiteraard door ons laten helpen en 
adviseren.

www.branchepolis.nl

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

Bingham Schiedam BV
SCHIEDAM
+31 (0)10 473 01 00
www.bingham.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
HOOGEVEEN
+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

Quite Right
DORDRECHT
+31 (0) 78 639 95 33
www.quiteright.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

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
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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

HeightCare BV
VLAARDINGEN
+31 (0)6 52762861  
www.heightcare.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

Holland Platforms BV
NUNSPEET
+31 (0)85 273 52 01
www.hollandplatforms.com

Hollandia Steigerverhuur BV
LANDSMEER
+31 (0) 20 492 49 99
www.hollandia-steigerverhuur.nl

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

Leden
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