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Colofon / Inhoud

Colofon
De doelstelling van de VSB is het
verbeteren van de algehele maatschappelijke erkenning van het vakgebied ‘Werken op hoogte’. Daarbij
vervult de VSB een objectieve, gezaghebbende positie met betrekking
tot de steigerbouw, het werken met
arbeidsmiddelen ten behoeve van het
werken op hoogte, betonbekistingen
en ondersteuningen.
Hoog & Breed is een uitgave van de
Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en
Betonbekistingbedrijven (VSB). Alhoewel bij de samenstelling zorgvuldigheid wordt betracht, kan de uitgever
niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan. Exemplaren van of een abonnement op Hoog
& Breed kunnen worden aangevraagd
bij het secretariaat.
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Stichting maakt zich sterk voor verbetering
vakbekwaamheid
De Stichting Veilig Werken op Hoogte is ofﬁcieel van start. Een stichting waarvan de naam al doet vermoeden dat die veel
van doen heeft met het verstrekken van een veilige werkplek voor een ieder die tijdelijk werkzaamheden gaat uitvoeren
op hoogte.wijze te monteren, te verplaatsen / aan te passen, te gebruiken en te demonteren.
De nieuwe Stichting Veilig Werken Op Hoogte richt zich
op verbetering van de vakbekwaamheid van medewerkers
die betrokken zijn bij het werken op hoogte. Hiertoe beheert
de Stichting Veilig Werken Op Hoogte certiﬁceringschema’s
en kwaliﬁcatiedossiers aan de hand waarvan medewerkers
kunnen worden opgeleid en in het bezit komen van certiﬁcaten
en diploma’s. Daarnaast verzorgt de stichting het beheer van
de centrale examenbank en het deelbeheer van het centraal
diplomaregister.
Achtergrond
De Stichting Veilig Werken Op Hoogte is een voortzetting
van het initiatief dat in de jaren 90 door de steigerbouwsector
werd genomen om de vakbekwaamheid van personeel
aantoonbaar te maken. In goede afstemming met de betrokken
stakeholders op het werkgebied “Veilig werken op hoogte” en
DNV GL werden de activiteiten en de bijbehorende structuur,
waaronder de Waarborgcommissie en Examencommissie
overgedragen aan de SVWOH.
Wat begon in de steigerbouw groeide al snel uit naar
andere beroepen waar het veilig werken op hoogte van
belang is. In al die branches geldt min of meer hetzelfde: zorg
ervoor dat de vakbekwaamheid van uitvoerend personeel op
neutrale, objectieve en eenduidige wijze wordt aangetoond,
bewaakt en geregistreerd. De opzet is zodanig gekozen dat
er ruimte wordt geboden om -afhankelijk van het toegepaste
arbeidsmiddel voor het werken op hoogte- te kunnen kiezen
voor persoonscertiﬁcering (ISO 17024), diplomering (MBO)
of andersoortige kwaliﬁcering. De verantwoordelijkheden en
taken van de sectoren worden strikt gescheiden gehouden
van de Certiﬁcerende Instanties (DNV GL) en de andere
toezichthoudende organisaties, zoals de overheid.
Stichtingsorganisatie
De stichting richt zich op het bevorderen van het veilig
werken op hoogte, de bijbehorende scholingsstructuur
en het aantoonbaar maken van vakbekwaamheid en de
deskundigheid van personen die dagelijks (in)direct betrokken
zijn bij het verschaffen van een veilige tijdelijke werkplek
op hoogte. Hiertoe onderneemt de stichting verschillende
activiteiten, waaronder het opzetten, onderhouden, beheren
of faciliteren van:


De Centrale Examenbank Veilig Werken op hoogte



Centraal Diploma Register (deelbeheer)



Certiﬁcatie van personen en middelen



Eind- en toetstermen voor cursussen, kwaliﬁcatiedossiers
voor rijkserkende diploma’s



Het College van Deskundigen, Examencommissie en de
Werkkamers



Voorlichting en kennisoverdracht



Samenwerking met certiﬁcerende instantie(s) (DNV GL)

Op de voorgrond de heer Fries Heinis (l.) van Bouwend Nederland
en de heer Peter Bongaerts van FME.
Op de achtergrond (v.l.n.r.) de stichtingsbestuursleden Hans
Crombeen (FNV Bouw), Gijs Buijs en Frank Klessens (VSB).

De structuur van de stichting volgt min of meer de
verschillende vakgebieden. Afbeelding 1 geeft die indeling
schematisch weer. Binnen de Stichting neemt het College
van Deskundigen besluiten over de status van eind- en
toetstermen, kwaliﬁcatie- of competentieproﬁelen, examinering
en de procedures die van toepassing zijn op het optimaal
functioneren van de stichting. Het College is samengesteld uit
bedrijven, namens belanghebbende brancheorganisaties, die
dagelijks (in) direct betrokken zijn bij het Werken op hoogte.
Werken met ladders, trappen, hoogwerkers en rolsteigers
Ook voor vakgebieden waarin gebruik gemaakt wordt van
de ladder, trap, hoogwerker of rolsteiger biedt de stichting
een platform. Stakeholders die zich bezig houden met
schilderactiviteitem of gevelreiniging zullen ook aanschuiven bij
de stichting, op het moment dat de verschillende werkkamers
actief gaan worden. Het wiel wordt daarbij niet meer opnieuw
uitgevonden en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
de kennis die al vergaard is. Er wordt uitsluitend een platform
geboden voor en eenduidge beheer van eind- en toetstermen,
certiﬁcering (al dan niet volgens ISO)/diplomering en het
centraal registreren ervan. Waar gewerkt wordt op hoogte
beschikken de betrokken branches nu over een onafhankelijk
platform, waarbij ruimte blijft voor een ieder die de kost verdient
met opleiden en certiﬁceren. Het gaat om het onafhankelijk en
eenduidig vaststellen van vakbekwaamheid. Hoe breder dat
wordt georganiseerd, hoe beter het is. Daarom is de Stichting
Veilig Werken Op Hoogte zo’n mooi initiatief.
www.svwoh.nl
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Richtlijn Steigers wint door scholingsstructuur
verder aan kracht
Met de update van de Richtlijn Steigers in 2013 werd door de betrokken partijen bepaald en later afgestemd met opdrachtgevers en Inspectie SZW, dat op 1 januari 2017 het monteren van steigers alleen werd voorbehouden aan personeel dat over een MBO-diploma (BBL) zou beschikken, of over een certiﬁcaat volgens ISO 17024, zoals tot nu toe
afgegeven door DNV.
Dat wil zeggen: dat een ieder die
aan steigers monteert (hulpmonteur,
monteur, 1e monteur en voorman) geregistreerd zou staan in het Centraal Diploma Register. Met name aan het einde
van 2016 kwamen opleiders en certiﬁcerende instanties tijd en ruimte tekort
om de vraag vanuit de markt aan te kunnen.

nadat men beschikt over de geldige papieren. Doelen van deze operatie waren
onder meer:

staat. Er zijn legio voorbeelden van
werknemers die door de Inspectie van
de bouwplaats zijn weggestuurd.



de invulling van de begrippen “deskundigheid” en “vakbekwaamheid”



de ontzorging van montagebedrijven, opdrachtgevers en Inspectie
SZW

Om die reden is er zelfs een tijdelijk
overzicht opgesteld, waarop een kleine
2.000 monteurs waren geregistreerd, die
allen óf ingeschreven stonden voor een
cursus óf voor een examen. Dit “Overzicht Herstelplan” werd gehanteerd,
naast het Centraal Diploma Register
door de Stichting Veilig Werken Op
Hoogte en werd opgeheven op 1 april
2017.



het bereiken van eenduidigheid met
betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden, functies, de opleidingen, examinering en diploma’s/
certiﬁcaten



het bewerkstelligen van een structuur die open staat voor alle opleiders en examenbureaus

Verder inbedding in wet- en
regelgeving
Om zowel de richtlijnen alsook de
nieuwe scholingsstructuur meer in de
wet- en regelgeving in te kunnen bedden, wordt nu door commissies van
VSB en Bouwend Nederland gewerkt
aan het updaten ervan. Nog in 2017 zullen de richtlijnen en dus ook de nieuwe
scholingsstructuur zijn opgenomen in
de Arbocatalogus voor de Bouw en Infra, waarna de Inspectie SZW gerichte
acties zal gaan uitvoeren en actief gaan
handhaven.

Centraal Diploma Register
Inmiddels wordt ook nieuwe instroom
gediplomeerd of gecertiﬁceerd, waarvan
een deel via het sectorplan voor de steigerbouw. Ruim 5.000 namen zijn door
de opdrachtgever of de Inspectie SZW
terug te vinden in het Centraal Diploma
Register.
Het is de verwachting dat er met
name vanuit de bouw en de gespecialiseerde aannemers nog de nodige
monteurs moeten worden geregistreerd,

Aanleidingen waren de grootschalige fraude met pasjes en certiﬁcaten
en de noodkreten van opdrachtgevers
en Inspectie SZW in 2012 om te komen
tot een eenduidige structuur. Inmiddels
wordt er door veel opdrachtgevers actief beleid gevoerd, door bij de poort
monteurs die niet in het Centraal Diploma Register staan weg te sturen.
Ook de Inspectie handhaaft passief:
als er een aanleiding is om te twijfelen
aan de vakbekwaamheid van monteurs
én in het geval van een ongeluk, wordt
men gevraagd of men geregistreerd

Voor de goede orde: werkgeversorganisaties Bouwend Nederland en Aannemersfederatie (waaronder VSB) en de
bonden FNV Bouw en CNV Vakmensen
hebben op voorhand aangegeven de
opname van de richtlijnen in de Arbocatalogus te ondersteunen. De Inspectie
SZW heeft op voorhand aangegeven
reikhalzend uit te zien naar deze formalisering van de richtlijnen, omdat deze
dan nog meer kracht van wet hebben.
www.richtlijnsteigers.nl

Platform Preventie Valgevaar trekt aan
Na het ter ziele gaan van het Hoofd Bedrijfschap
Ambachten, leek ook het Platform Preventie Valgevaar van
het toneel te verdwijnen. Met name OSB (branchevereniging
voor de glazenwasserij en gevelonderhoud), Vebidak/SBD
(dakensector) en VSB kon een doorstart worden gemaakt. Het
aanvankelijke doel was om de naleving van het Bouwbesluit,
in het bijzonder het “toetsingskader gevelonderhoud” te
volgen en daartoe scholings- en voorlichtingstrajecten te
organiseren.
Inmiddels blijkt de voorzetting van het Platform een unieke
plaats waar de diverse branches waar op hoogte en aan de
gevel gewerkt wordt, ontwikkelingen met elkaar uitwisselen
en in de toekomst voorlichtingstrajecten voor het werken op

hoogte gaan initiëren. Binnenkort wordt de website opnieuw in
de lucht gebracht en zal het secretariaat worden gefaciliteerd
door het RIVM. Daardoor krijgt ook het Platform een status
die meer tot de verbeelding spreekt. Het is goed te zien, dat
niet alleen de activiteiten aantrekken, maar dat deze ook
resulteren in de aansluiting (opnieuw) van andere sectoren,
zoals verticaal transport, zonnepanelen, schoorsteenvegers,
de bouw, afbouw, voegbedrijven, installatiesector en
glasbranche. Allemaal sectoren die in elk geval één aspect
gemeenschappelijk hebben: het gebruik van arbeidsmiddelen
voor het veilig werken op hoogte.
www.veiligopdehoogte.nl
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Heling van ontvreemd steigermateriaal?
Diefstal van bouwmaterialen komt helaas bijna dagelijks voor. Het gestolen materiaal wordt in veel gevallen ook weer
afgezet. Heling is daarbij een veelvoorkomende zaak. Maar wanneer is er sprake van heling? Soms is dat niet helemaal
duidelijk en zal zelf moeten worden gecontroleerd of het betreffende bouwmateriaal niet is gestolen. Hoe eenvoudiger
dat te controleren is, hoe groter de eigen verantwoordelijkheid. In het Project Preventie Diefstal Steigermateriaal is er al
ervaring mee opgedaan.
Onlangs deed één van de bedrijven die deelneemt aan het
Project Preventie Diefstal Steigermateriaal aangifte van diefstal van steigermateriaal vanaf een bouwplaats. De benadeelde zocht online naar aanbiedingen van gebruikt materiaal en
vond een advertentie waarbij steigermateriaal werd aangeboden waarvan de verschijningsvorm, aantallen en kleurcodering
overeen kwamen met de van hem ontvreemde partij. De benadeelde zocht contact met de aanbieder, een gerenommeerd
bedrijf dat handelt in steigermateriaal. Deze aanbieder had de
partij weer gekocht van een hem bekende andere ondernemer,
die de partij aan de aanbieder had geleverd op factuur. De
aanbieder dacht daarmee te goeder trouw te zijn. Voor hem
was het zo dat de factuur voldoende was om deze gedachte
te hebben.
Gecodeerd steigermateriaal
Zoals bekend, coderen de branchegenoten hun materialen. Gekozen kleurcoderingen en de wijze waarop gemerkt is,
zijn voor een ondernemer voldoende om zijn materiaal te herkennen. En ook weet men doorgaans door allerlei samenwerkingsvormen, wie welke kleurcodering(en) hanteert. Overigens
zijn de kleurcoderingen van de deelnemende leden van het
steigerdiefstalproject te vinden op de website meldpuntdieftal.
nl en daarmee altijd te raadplegen. Ook dit bleek een sterk
argument: immers, de aanbiedende partij had eenvoudig kunnen zien wie de codering gebruikt toen hij de partij wilde aankopen. En één telefoontje naar dit bedrijf zou geleerd hebben
dat de partij die hij wilde kopen, van misdrijf afkomstig was!
Juist dit argument was voor Hoffmann Bedrijfsrecherche
en de politie voldoende om de visie van de (hulp)ofﬁcier van
Justitie hierin te vragen. Deze visie was duidelijk: de koper had
zonder al te veel moeite, door kennis van de branche kun-

nen vernemen dat hij een ontvreemde partij zou kopen. En,
de aankoopfactuur alleen werd als onvoldoende bevonden.
Misschien kocht de koper niet bewust een van misdrijf afkomstige partij, maar hij had redelijkerwijs kunnen weten dat de
partij gestolen zou kunnen zijn, waardoor hij als verdachte van
schuldheling zou kunnen worden aangemerkt.
Zware straf
Het is geen onbekend feit, dat de heler doorgaans zwaarder
gestraft wordt dan de steler. Zonder afzetmarkt is het voor het
dievengilde lastiger om ontvreemde materialen te verkopen.
Deze casus kan u behoeden voor strafrechtelijke problemen.
Ook bent u nooit gebaat bij het feit dat de goede naam van uw
onderneming ter discussie komt te staan omdat u eventueel
‘gestolen materiaal verkoopt’. Daarom wordt hieronder het begrip heling nog eens uitgelegd.
Heling
De Nederlandse strafwetgeving kent drie vormen van heling:
� Opzetheling: men heelt opzettelijk goederen waarvan men
weet dat deze van misdrijf afkomstig zijn. Hier staat een
gevangenisstraf van maximaal vier jaar op en/of een hoge
geldboete.


Schuldheling: men heelt goederen die van misdrijf afkomstig zijn en omstandigheden hadden de koper moeten
doen beseffen dat het niet kon kloppen. Hierbij kan worden
gedacht aan een bijna nieuwe ﬁets ter waarde van € 1.000
die van een junk wordt gekocht voor € 25. Hier staat een
gevangenisstraf van ten hoogste één jaar op en/of een
geldboete van maximaal € 78.000.
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Gewoonteheling: hiervan is sprake wanneer iemand een
beroep of gewoonte maakt van het helen van goederen die
van misdrijf afkomstig zijn. Hier staat een gevangenisstraf
van ten hoogste zes jaar op en/of een hoge geldboete.

In alle gevallen geldt dat heling wordt aangemerkt als misdrijf en dat dit een strafblad oplevert. Bovendien geldt dat voor
zaken waarvoor 4 jaren of meer gevangenisstraf staat, voorlopige hechtenis toegelaten is en bijvoorbeeld aanhouding
buiten heterdaad kan plaatsvinden. Bovenstaande zaken zijn
uitermate belangrijk waar het gaat om het handelen in gebruikt
steigermateriaal, of u nu aan de kant van de koper, of van de
verkoper staat.
Hoe kunt u narigheid voorkomen
Als u simpelweg assertief bent in uw aankopen en aantoonbaar alle moeite deed om vast te stellen of iets niet van
misdrijf afkomstig was, dan is u niets aan te rekenen. Maar
ook als u als inkoper actief bent, kunt u narigheid voor uzelf
en derden voorkomen als uzelf de discipline hanteert om een
verkoper om legitimatie te vragen, net zoals dit bijvoorbeeld

10-puntenkaart
Er is een 10-puntenkaart samengesteld, met do’s &
don’ts bij de aanschaf van steigermateriaal. Het overzicht
met aandachtspunten is te downloaden van de website.

in de koperbranche en bij MRF-leden (Metaal Recycling Federatie) te doen gebruikelijk is. Vanuit u rol als INKOPER kunt
u een verkoper een verklaring van herkomst laten tekenen en
hem tevens te laten verklaren en te laten tekenen voor het feit
dat de in te kopen materialen niet van misdrijf afkomstig zijn. U
kunt de aanbieder erop wijzen dat u zijn gegevens aan justitie
zult overdragen, in geval later van enig misdrijf blijkt. Grote
kans dat men voortaan uw deur voorbij loopt als het gestolen
waar betreft!
www.meldpuntdiefstal.nl

Scafom-Rux investeert in de toekomst van de
steigerbouw
Op 25 oktober jl. ontving Marcel Koerts, directeur Opleidingsbedrijf VSB, uit handen van Ruud Gaarthuis van ScafomRux op symbolische wijze het ‘laatste’ onderdeel van het door Scafom-Rux ter beschikking gestelde steigermateriaal.
De systemen worden toegepast voor onderwijsdoeleinden. Door nieuw steigermateriaal ter beschikking te stellen, investeert Scafom-Rux in Opleidingsbedrijf VSB en daarmee in de toekomst van de steigerbouw.
Toekomstige steigermonteurs kunnen met de systemen
verschillende typen conﬁguraties leren monteren, die zij in het
kader van hun opleiding moeten beheersen. De systemen worden door Opleidingsbedrijf VSB niet alleen ingezet bij het prak-

tijkgedeelte van de opleiding, maar ook bij het afnemen van
Proeven van Bekwaamheid voor Monteurs en 1e Monteurs.
Opleidingsbedrijf VSB is opgericht voor alle sectoren waarin producten, diensten en kennis van de leden van de VSB
worden toegepast. In de bouw, industrie, (petro-)chemie, energiesector en de offshore wordt dagelijks gemonteerd en gebruik gemaakt van arbeidsmiddelen voor een (tijdelijke) veilige
werkplek op hoogte. Zo wordt voor standaardconﬁguraties en
complexe steigers volop met Scafom-systemen geconstrueerd. Steiger- en ondersteuningssystemen van Scafom-Rux,
zoals Ringscaff®, Framescaff® en Duralok®, worden tegenwoordig over de hele wereld ingezet om de veiligheid van grote
industriële bouw- en infrastructuurprojecten te optimaliseren.
De samenwerking met Scafom-Rux en andere erkende
VSB-partners is een bewuste keuze van Opleidingsbedrijf
VSB. Op deze manier kunnen de opleidingen zoveel mogelijk
op de praktijk worden afgestemd. Iedereen die waarde hecht
aan de vakbekwaamheid van monteurs kan voor scholing en
opleiding terecht bij Opleidingsbedrijf VSB. Het bedrijf verzorgt
daarnaast trainingen en cursussen voor andere secties van de
VSB en uiteraard altijd conform de nieuwe scholingsstructuur.
www.opleidingsbedrijfvsb.nl

V.l.n.r. Ruud Gaarthuis en Marcel Koerts

Hangbruginstallaties

VSB-forumdiscussie

Hangbruginstallatie: veilig, ﬂexibel en efﬁciënt
Een hangbrug is uit oogpunt van veiligheid, ﬂexibiliteit, efﬁciency en
gebruiksgemak een ideaal arbeidsmiddel voor het werken op hoogte. De vorm,
lengte en bereikbaarheid maken de installaties onderscheidend voor een groot
aantal toepassingen en gebruikers. Vandaar ook dat de installaties regelmatig
worden ingezet voor schilderwerkzaamheden, onderhoud of het aanbrengen
van gevelbekleding. Maar wat is een hangbrug nu precies en door wie kan die
worden gebruikt? En welke voordelen en mogelijkheden biedt de installatie? We
bespraken deze vragen tijdens de forumdiscussie over hangbruginstallaties.
Hangbruginstallaties zijn in trek
– steeds vaker zien we ze in de bouw en
industrie in verschillende uitvoeringen
worden ingezet. Maar hoe laat een hangbruginstallatie zich precies omschrijven
en welke onderdelen en aspecten zijn
kenmerkend voor dit arbeidsmiddel?
Sepp Vedral van Skyworks: “Een hangbruginstallatie is een installatie met een
werkbrug die tijdelijk wordt opgebouwd
voor lichte onderhoudswerkzaamheden.
Daarbij valt te denken aan het uitvoeren van schilderwerk, het aanbrengen
van gevelplaten, kitten, e.d.” Jan Willem Schutter van Height Care vult aan:
“De inzet van de hangbrug kan variëren. Soms wordt de installatie wel een
jaar achtereen gebruikt; dat is enigs-

zins afhankelijk van de omvang van
het complex en de aard van de werkzaamheden.” Klaas Kragt van Yelloo
Materieeldienst: “Wij zien de hangbrug
ook voor steeds meer nieuwe toepassingen worden ingezet. Zelfs bij casco’s
waar constructieve sandwichpanelen of
lamellen met de hangbrug worden aangebracht.” Jan Willem Schutter beaamt
dat: “De parkeergarage Kralingse Zoom
is daar een goed voorbeeld van. De garage heeft een gebogen gevel, waarbij
voor het aanbrengen van de gevellamellen in eerste instantie gekozen was
voor hoogwerkers. Dat bleek echter
veel meer tijd te vergen dan het werken
met een hangbruginstallatie. Deze bleek
een tijdsbesparing van 40% op te leveren. Dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt.”
Keuze hangbruginstallatie
Of het nu gaat om de bouw, industrie
of offshore - voor een deel van de werkzaamheden die op de hangbrug worden
uitgevoerd, kunnen ook andere arbeidsmiddelen worden ingezet. Wanneer is
het moment om voor de hangbrug te
kiezen? Zijn er situaties of toepassingen
waar de hangbruginstallaties als beste
op aansluit? Sepp Vedral: “Voor de hand
liggende toepassingen zijn die waar de

Henry Dijksma: “Door hangbruginstallatie
als alternatief aan te bieden, krijgt de klant
een objectieve keuzemogelijkheid”

ondergrond onvoldoende mogelijkheden biedt om andere arbeidsmiddelen
te plaatsen. Denk daarbij aan water: wil
je daarboven kunnen werken, dan is de
hangbruginstallatie eigenlijk de enige
optie. Zolang er tenminste een goede
in- en uitstapvoorziening is. En met de
hangbrug kan over zeer grote hoogten
worden gewerkt. Standaard heeft de installatie een zeer groot werkbereik en

Flyer Veilig werken met
hangbruginstallaties

Jan Willem Schutter: “Inzet
hangbruginstallatie kan een tijdsbesparing
tot 40% opleveren”

Kwaliteit en veiligheid staan bij VSB-leden hoog in het vaandel. Daarom
heeft de vereniging een serie handzame ﬂyers uitgegeven waaronder een
over het werken met de hangbruginstallatie. De ﬂyer “Veilig werken met
hangbruginstallaties” geeft niet alleen een overzicht van de voordelen en
mogelijkheden van een hangbrug maar behandelt ook alle aspecten die te
maken hebben met veiligheid. De ﬂyer is bedoeld voor monteurs en gebruikers
en bevat een controle- en inspectielijst, waarmee beiden eenvoudig kunnen
controleren of de hangbruginstallatie kan worden gebruikt. Exemplaren van de
ﬂyer kunnen worden gedownload van de VSB-website.
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Hangbruginstallaties

zijn nagenoeg alle hoogten en ongekend
veel variaties mogelijk. Daarbij kan onder
meer worden gedacht aan hoekbruggen
en halfronde hangbruggen.” Klaas Kragt
Yelloo Materieeldienst over de keuze
voor hangbruginstallaties: “In een aantal
gevallen zijn de kosten van doorslaggevend belang. Wanneer je de kosten van
een hangbruginstallatie vergelijkt met die
van een vaste steiger dan is de hangbrug
een betrekkelijk goedkope oplossing. Je
kunt bovendien op verschillende hoogten werk, bij wijze van spreken millimeternauwkeurig. Ik denk dat de installatie
nog veel vaker kan worden ingezet.”
Jan Willem Schutter vult aan: “Je merkt
daarentegen dat de hangbruginstallatie
tegenwoordig met name wordt ingezet
voor grotere projecten waar alles in één
keer wordt gedaan.”

zijn als ook andere alternatieven, zoals
een hangbruginstallatie worden aangeboden. Dat geeft een klant een objectieve keuzemogelijkheid. En wat dat
betreft heeft de hangbruginstallatie veel
te bieden. Naast de standaard rechte
hangbruggen, zijn er tal van mogelijkheden, zoals ronde hangbruginstallaties of
dubbeldek-hangbruggen.”
Is dat een trend die breed wordt
ervaren of zijn er andere trends in het
gebruik die bepalender zijn? Jan Willem Schutter: “Wat je momenteel ziet, is
dat woningcorporaties hun uitgestelde
onderhoud aan het inhalen zijn. Daarbij
worden veel verschillende werkzaamheden achter elkaar verricht, waardoor
daar op dit moment de steiger vaak de
eerste optie is.” Sepp Vedral: “Het is
sterk afhankelijk van de klant en het project. De hangbruginstallatie zal niet snel
worden ingezet bij echte laagbouw zoals eengezinswoningen, maar wel voor
grotere objecten vanaf 4-5 verdiepingen
waar de gebruiker op ieder gewenst
punt moet kunnen komen.” “En met de
juiste voorzieningen horen daar ook balkons bij”, vult Jan Willem Schutter aan.
Montage van hangbruginstallatie
De hangbruginstallatie leent zich
daarmee voor een groot aantal toepassingen. Maar voordat erop gewerkt
kan worden, dient de installatie eerst te
worden geïnstalleerd. Wie verzorgt die
montage? De gebruiker? Of mag die
eigenlijk helemaal niet aan de installatie
zitten? Sepp Vedral: “De montage van
de hangbrug wordt door de leverancier
verzorgd. De monteurs die daarbij worden ingezet, hebben daartoe allemaal
een interne training gehad.”

Michael van Os: “Hangbruginstallatie veel
ingezet als totaaloplossing voor grotere
projecten”

Klaas Kragt: “Wij proberen daarom
zoveel mogelijk in totaaloplossingen te
werken. Soms is een hangbruginstallatie
goedkoper, maar kiest een opdrachtgever toch voor een duurdere oplossing
omdat ze daar bekender meer zijn.”
Henry Dijksma van Altrex daarover:
“Daar ligt nog een mooie uitdaging. Verhuurorganisaties zullen snel geneigd zijn
om alleen die oplossing aan te bieden
die de klant vraagt, maar het zou mooi

En de opdrachtgever – is hem dan
direct duidelijk dat het allemaal goed en
betrouwbaar is? Sepp Vedral vervolgt:
“De montage is uiteindelijk een sluitstuk
van een langer traject, waarbij eerst een
evaluatie plaatsvindt van de bestaande
situatie. Daarbij zal onder meer worden
gekeken hoe de dakconstructie is.”
Jan Willem Schutter vult aan: “Formeel gesproken vindt de montage
plaats op basis van de speciﬁcaties van
opdrachtgevers. En de uiteindelijke verantwoordelijkheid -bijvoorbeeld voor de
draagkracht van de dakconstructie- ligt
bij de eigenaar. Dat neemt niet weg dat
er vanuit kan worden gegaan dat VSBleden bekend zijn met alle mogelijkheden en beperkingen en daarmee een
garantie vormen voor kwaliteit. Het zou

Klaas Kragt: “Met hangbrug
millimeternauwkeurig op iedere gewenste
hoogte werken”

wel goed zijn als er op termijn ook een
certiﬁcaat voor monteurs van hangbruginstallaties zou komen. Dan is de vakbekwaamheid in ieder geval aantoonbaar.”
Toolbox meeting en instructie
Op de vraag of de gebruiker ook
moet worden geschoold of een instructie krijgt, antwoordt Klaas Kragt: “Nadat
wij de installatie hebben opgebouwd,
wordt deze voorzien van een groene
kaart, als teken dat de hangbrug veilig
is. De gebruikers zijn vervolgens aanwezig bij een toolbox meeting over het
juiste gebruik en bij het maken van afspraken daarover. Daarbij wordt een
complete checklist doorlopen, waarin
alle belangrijke aandachtspunten zijn
samengevat.”
Sepp Vedral: “Er moet daarbij echter wel worden opgelet dat bijvoorbeeld
verplaatsingen van de installatie met de
nodige zorgvuldigheid worden uitgevoerd. En ook de komst van een nieuwe
groep gebruikers, bijvoorbeeld omdat
de schilder klaar is en de afmontage kan
beginnen, moet worden begeleid. Per
slot van rekening moeten ook de nieuwe
gebruikers worden geïnformeerd over
de manier waarop ze met de installatie
moeten omgaan. Daar ligt een belang-

Hangbruginstallaties

Tips voor het veilig werken met hangbruggen
1. Een hangbrug is geen transportmiddel. Gebruik de installatie dan ook niet als zodanig. Ook mag er niet worden overgestapt.
2. Zorg dat u bekend bent met de bediening en hiervoor een instructie heeft gekregen. De VSB heeft hiervoor een speciale ﬂyer
waarin ook een checklist zit die voor elk dagelijks gebruik moet worden doorlopen.
3. Wanneer u op hoogte werkzaamheden moet verrichten, biedt de hangbruginstallatie een economisch en veelzijdig alternatief.
Laat u hierover informeren door een gespecialiseerd leverancier of verhuurbedrijf.
4. Bij het horizontaal verplaatsen van de hangbruginstallatie moet een aantal aandachtspunten in acht worden genomen. Laat u
tijdig informeren en zorg er te allen tijde voor dat de balken altijd boven de takelpunten blijven.
5. De hangbrug heeft als belangrijk voordeel dat de contouren van een object gemakkelijk kunnen worden gevolgd - of het nu
gaat om een schoorsteen, bruggen, (koel)torens, gebouwen of offshoreplatformen.
6. Het A-blad hangbruginstallaties bevat de stand van de techniek. Werkt u met hangbruginstallaties, lees dan ook het A-blad.

rijke taak voor de werkgever. De installatie heeft echter wel als voordeel dat deze
elektrisch omhoog en omlaag beweegt.
Dat wordt anders ervaren dan een steiger. Men is er voorzichtiger mee.” Klaas
Kragt beaamt dat: “Een steiger is opgebouwd uit verschillende onderdelen
waarmee niet alleen allerhande conﬁguraties mogelijk zijn, maar die ook tijdens
het gebruik kunnen worden aangepast.
Bij een hangbruginstallatie sta je er zelf
in. Daar ga je als gebruiker niet snel mee
‘klussen’.”

lijk zijn en verdienen aandacht.” Klaas
Kragt: “Gelukkig is de gebruiker hier ook
een goede ‘graadmeter’ die, op basis
van zijn eigen gevoel, redelijk goed kan
inschatten wat wel en wat niet kan. Er
mag bijvoorbeeld tot windkracht 6 op
een hangbrug worden gewerkt, maar de
meeste gebruikers zullen zelf al eerder
stoppen.”

Gebruiker als graadmeter?
Nadat de hangbruginstallatie is gemonteerd, een toolbox meeting heeft
plaatsgevonden en de overdracht heeft
plaatsgevonden, is bij nieuwbouw de
aannemer en bij renovatie de uitvoerder/
aannemer verantwoordelijk voor de installatie. Waar moet die op letten tijdens
de gebruiksfase? Jan Willem Schutter:
“Grootste punt van zorg is niet het op en
neer bewegen maar de zijwaartse verplaatsing.”

Veiligheid voorop
Zijn er bepaalde installatiedelen waar
de gebruiker op moet letten? Bijvoorbeeld omdat die aan slijtage onderhevig
zijn? Sepp Vedral: “De staalkabels en
motoren zijn de onderdelen die echt kunnen slijten.” “En de centrale bediening
van de brug, is ook aan slijtage onderhevig”, aldus Jan Willem Schutter. Sepp
Vedral vult aan: “De kwaliteit van de installatie wordt echter continu bewaakt.
Veel van de installaties worden verhuurd
en alle verhuurders zitten er bovenop.
Zo worden na iedere klus de kabels gecontroleerd en jaarlijks worden de takels
doorgemeten en getest.”

Klaas Kragt verduidelijkt: “Hierbij
worden ook de balken verplaatst en
dan moet er goed op worden gelet dat
deze weer boven de takelpunten zitten.”
Henry Dijksma vervolgt: “Daarnaast
moet worden gelet op de windbelasting.
Stootwinden of winden om een van de
hoeken van het objecten kunnen gevaar-

Jan Willem Schutter: “Tijdens de
toolbox meeting die we bij oplevering
geven, laten we de gebruiker ook zien
welke punten hij dagelijks visueel moet
controleren. Als hij iets merkt of ziet,
moet dat direct worden gemeld. Daarnaast voeren wij op meerdere punten
in het proces natuurlijk zelf ook onze

“De praktisch knowhow van VSB is ook
veel ingezet bij de totstandkoming van
het A-blad. Het is daardoor duidelijk
wat de spelregels zijn”

Sepp Vedral: “Hangbrug breed inzetbaar,
ideaal om boven water te kunnen werken”

metingen en controles uit.” “Uiteindelijk
blijft de gebruiker verantwoordelijk voor
de vraag of hij inderdaad dagelijks die
controles uitvoert”, aldus Sepp Vedral.
Klaas Kragt: “Daar wil het in de praktijk
nog wel eens aan schorten. Het is lang
niet altijd zo dat de gebruiker dagelijks
zijn controles doet.”
Is er op dat punt dan nog behoefte
aan aanscherping? Henry Dijksma:
“Voor hangbruginstallatie is er al de EN
1808, waarin de veiligheidseisen voor
hangbruggen worden beschreven. En er
is sinds vorig jaar natuurlijk ook weer een
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nieuwe versie van het A-blad hangbruginstallaties. Deze bevat ook de stand
van de techniek. Iedereen die met hangbruginstallaties werkt, zou deze dan ook
moeten kennen. En er is natuurlijk ook
nog de ﬂyer Veilig werken met hangbruginstallaties die door VSB zelf is uitgegeven.” Sepp Vedral: “De praktisch
knowhow van VSB is ook veel ingezet bij
de totstandkoming van het A-blad. Het
is daardoor duidelijk wat de spelregels
zijn.”

dat bij de hangbruginstallatie?
“In principe hoeft dat niet”, aldus
Sepp Vedral. “Het werkplatform voldoet
onder meer door de leuningen aan alle
eisen die aan een veilige werkplek op
hoogte worden gesteld. Maar als de
gebruiker zich daar prettig bij voelt, kan
hij zich altijd aanlijnen. Je moet daarbij
wel opletten waar je de vangbeveiliging
al bevestigt. Vraag daarover altijd even
advies aan de leverancier of verhuurorganisatie.”

Als het toch over veiligheid en de
gebruiker gaat, ligt het voor de hand om
ook eens te informeren naar de noodzaak om aangelijnd te werken. Hoe zit

Is er daarbij nog behoefte aan opleiding? Jan Willem Schutter: “Er is een
training voor monteurs waarin ze alle
montageaspecten van de hangbrugin-

stallatie leren. Die training kan ook voor
adviseurs worden verzorgd. Wat mij betreft zou er daarnaast nog wel een bedrijfscertiﬁcaat geïntroduceerd mogen
worden.” Sepp Vedral vult aan: “Net als
veel andere arbeidsmiddelen, ben je ook
bij de hangbruginstallatie afhankelijk van
degene die de installatie opbouwt. Je
moet de zekerheid hebben dat die deskundig is en dat die deskundigheid bij
voorkeur ook nog aantoonbaar is. Het is
daarom goed om gebruik te maken van
een vertrouwde en bewezen partij.”
www.vsb-online.nl

Nieuwe regelgeving opbouw rolsteigers per 1
januari 2018 van kracht
Per 1 januari 2018 gelden nieuwe regels voor de opbouw van een rolsteiger. Vanaf die datum is het namelijk verplicht om
altijd rondom een leuning te hebben bij betreding van een platform in een rolsteiger. Deze nieuwe regelgeving geldt ook
voor rolsteigers die vóór deze datum zijn aangeschaft. In dit artikel een uitleg wat de nieuwe regelgeving inhoudt en hoe
de bestaande rolsteiger is aan te passen aan de nieuwe regelgeving.
Eén van de belangrijke doelstellingen van deze maatregel
in het verminderen van het aantal ongelukken met rolsteigers.
Uit de jaarlijkse inspecties van Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) bleek dat leuningen van rolsteigers vaak ontbreken of slechts deel worden gebruikt. De kans op ongevallen is hierdoor aanzienlijk groter. Mede op aandringen van de
Inspectie SZW en de werkgevers- en werknemersorganisaties,
die waren verenigd in stichting Arbouw (nu Volandis), is de
nieuwe opbouwmethode geformaliseerd met het uitbrengen
van het nieuwe A-blad.
Volgens de nieuwe regelgeving mag een werkplatform pas
worden betreden nadat er rondom een leuning op heuphoogte
is aangebracht voor dat platform. Dit is niet eenvoudig uit te
voeren met de traditionele systemen, waarbij gebruik wordt
gemaakt van horizontaal en diagonaalschoren omdat deze
eenvoudigweg te hoog moeten worden geplaatst.
Productaanpassingen
De nieuwe regelgeving komt niet zomaar uit de lucht vallen. Al in 2011 heeft de Inspectie SZW aan de VSB gevraagd
om nieuwe systemen / opbouwmethoden te ontwikkelen om
het veilig werken met rolsteigers te verbeteren (met name tijdens de op- en afbouw). Uitgangspunt hierbij is dat de randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal een
heupleuning, altijd is aangebracht voordat het platform wordt
betreden. Vanzelfsprekend moeten werkvloeren altijd van een
boven- en tussenleuningen en kantplank zijn voorzien. Tijdens
Bouwbeurs 2013 werd de nieuwe regelgeving gepresenteerd
Er zijn verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten en
leveranciers die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn:
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� het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen en eventueel
knieleuningen;
� het aanbrengen van deﬁnitieve heupleuningen en eventueel knieleuningen;
� het aanbrengen van samengestelde systeemelementen die
leuningwerk en diagonalen vervangen.
De nieuwe, veiligere opbouwmethoden zijn opgenomen in
het vernieuwde A-blad rolsteigers (april 2016), met daarin de
vermelding dat de veiligere opbouwmethoden verplicht worden per 1 januari 2018. Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal
worden opgenomen in diverse arbocatalogi en krijgt daarmee
meer betekenis. Arbocatalogi volgen de stand van de techniek
en geven invulling van door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken.
Handhaving
Inspectie SZW wijst er op dat bij constatering van valgevaar geen concessies worden gedaan en in voorkomende gevallen zal overgaan tot stillegging van de werkzaamheden en
het opleggen van een boete.
Stel dus vooraf vast of aan de regelgeving wordt voldaan.
Veel risico’s worden met een gedegen voorbereiding ondervangen of gereduceerd. Al in de voorbereidingsfase moeten
de taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Inventariseer
daarom voorafgaand aan de werkzaamheden of het gebruik
van de rolsteiger inderdaad de veiligste optie is, of dat wellicht
een alternatief als een vaste steiger of hoogwerker beter is.
Bij de keuze voor een rolsteiger moet deze vanzelfsprekend
worden opgebouwd volgens de handleiding van de producent/leverancier. Bij afwijkingen, of gebruik van verschillende
materialen door elkaar, moet dit worden gemotiveerd en gedocumenteerd. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van
goed onderhouden rolsteigers die aantoonbaar voldoen aan
de norm NEN-EN 1004.
Bij uitgifte van steigermaterialen moet een eerste controle
worden uitgevoerd. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere
de compleetheid van de set, of de onderdelen vrij zijn van vuil,
verf, sneeuw, of er een handleiding aanwezig is in een voor de
gebruiker begrijpelijke taal, of de inspectieperiode niet overschreden, etc.
Het A-blad formuleert de aanbeveling dat de branche
samen met de toeleverende industrie blijft zoeken naar betere werkmethoden. Op dit moment bestaan er verschillende
opbouwmethodes. Dit verhoogt de kans op het maken van
fouten. Gepleit wordt dan ook voor een eenduidige opbouwconstructie die door alle fabrikanten wordt gevolgd. Ook verdient het aanbeveling om eindtermen te formuleren voor de
deskundigheid van de personen die rolsteigers opbouwen en
inspecteren.
Brancheorganisatie VSB heeft een ﬂyer uitgegeven rondom het veilig werken met rolsteigers. Aan de hand van checklist zijn daarin tips opgenomen voor het veilig opbouwen en
gebruiken van de rolsteiger. De ﬂyer kan worden gedownload
van de VSB-website.
www.vsb-online.nl

Advies ISZW
In 2011 heeft de Inspectie SZW aan de VSB
gevraagd om nieuwe systemen / opbouwmethoden
te ontwikkelen om het veilig werken met rolsteigers
te verbeteren (met name tijdens de op- en afbouw).
Uitgangspunt hierbij is dat de randbeveiliging
van een platform, bestaande uit minimaal een
heupleuning, altijd is aangebracht voordat het
platform
wordt
betreden.
Vanzelfsprekend
moeten werkvloeren altijd van een boven- en
tussenleuningen en kantplank zijn voorzien.
Inspectie SZW heeft met de VSB afgesproken
dat de branche een jaar de tijd krijgt voor deze
ontwikkeling. Introductie heeft plaatsgevonden tijdens
de Bouwbeurs 2013. Er zijn verschillende systemen
ontwikkeld door fabrikanten en leveranciers die aan
dit veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen
die zijn:


het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen en
eventueel knieleuningen



het aanbrengen van deﬁnitieve heupleuningen en
eventueel knieleuningen



het aanbrengen van samengestelde systeemelementen die leuningwerk en diagonalen vervangen.

De nieuwe veiligere opbouwmethoden zijn thans
opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers
(april 2016), met daarin de vermelding dat de veiligere
opbouwmethoden verplicht worden per 1 januari
2018. Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal worden
opgenomen in diverse arbocatalogi en krijgt daarmee
meer betekenis. Arbocatalogi volgen de stand van
de techniek en geven invulling van door de overheid
gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te
kunnen werken.
Als u gebruik maakt van in een (goedgekeurde)
arbocatalogus aangeboden maatregel, voldoet u aan
hetgeen de Inspectie SZW (Arbowetgeving) van u
verlangt. Dit betekent niet dat alleen op de beschreven
wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan.
Bent u in staat om op een andere aantoonbare manier
hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent
u daar vrij in. Bij de oude opbouwmethode is de
kans groot dat het valgevaar niet afdoende wordt
afgedekt.
Inspectie SZW wijst er op dat bij constatering
van valgevaar geen concessies worden gedaan en in
voorkomende gevallen zal overgaan tot stillegging van
de werkzaamheden en het opleggen van een boete.
www.inspectieszw.nl.nl
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GRGS Netherlands

PERI Nederland

GRGS Netherlands heeft een nieuw onderkomen gevonden.
Het nieuwe adres is

PERI Nederland heeft in de persoon van Reiner Schwarz
een nieuwe directie. Voormalig managing director René van
Zutven gaat een nieuwe uitdaging aan binnen PERI. De heer
Schwarz wordt ondersteund door Peter Dillen, die zijn functie
van Head of Marketing & Support van PERI Belux inruilt voor
die van Branch Manager PERI Nederland.

Ceresstraat 1
4811 CA BREDA

H.D.V. Steigerbouw
Ook H.D.V. Steigerbouw betrok een nieuw pand. Het nieuwe
adres van het bedrijf is:
Klarinetweg 28
4337 RA MIDDELBURG

Armonta
De VSB-activiteiten van Klop Verhuur worden voortgezet
door Armonta:

www.peri.nl

Altrad Hertel Industrial Services
Met de vertrouwde rode, witte en zwarte kleuren, maar zonder de bekende driehoek: Hertel Nederland heeft een nieuwe
naam én logo. Onder de noemer Altrad Hertel Industrial Services maakt het bedrijf in één keer duidelijk waar het voor
staat.

Degraform wordt Muehlhan

Stuartweg 31
4131 NH Vianen
t. +31 (0) 30 669 50 15
e. info@armonta.nl
w. www.armonta .nl

Muehlhan heeft Degraform Bekistingen en Steigers BV uit
Raamsdonkveer overgenomen. Muehlhan verwerft daarmee een grote positie in de steigerbranche voor Nederland
en België. De gevestigde naam Degraform zal veranderen in
Muehlhan.

Hollandia Steigerverhuur

Hünnebeck

Ook Hollandia Steigerverhuur is van adres gewijzigd. Het bedrijf is gevestigd in:

Hünnebeck heeft zich versterkt met Kees de Bont die hier de
functie van Branch Manager F&S op zich heeft genomen.

Westhavenweg 93
1042 BA Amsterdam

Bilﬁnger Industrial Services

De Steigerspecialist
Door groei heeft ook De Steigerspecialist gekozen voor een
nieuwe locatie. Deze werd gevonden aan:
Noordhoeksestraat 11
4891 PM Rijsbergen

MOL Lifting
MOL Lifting voorziet een bouwproject van 45 meter hoog en
14 verdiepingen in Dordrecht van de benodigde bouwliften.
MOL Lifting en de opdrachtgever zijn hiervoor een langdurige huurovereenkomst aangegaan voor een GEDA P6 650
kg / 6 personenlift en een AT75, 750 kg goederenlift. De liften
worden tijdens de bouw per fase uitgebreid tot een maximale
hefhoogte van 45 meter en 14 verdiepingsstops.
www.mollifting.nl

ASC Group
ASC Group heeft alle activiteiten van AWP (Aerial Work Platforms) Gevelonderhoudsinstallaties bv met betrekking tot
de levering, installatie en onderhoud van gevelonderhoudsinstallaties overgenomen. De activiteiten worden voortgezet
onder de naam ASC Work Platforms BV. Meer informatie is
te vinden op
www.ascworkplatforms.nl

Na een spannende ontknoping is Bilﬁnger uitgeroepen tot
winnaar van de Safe Maintenance Award Benelux 2017 in
de categorie ’Technische dienstverlener’. Naast Bilﬁnger waren ook Atlas Copco Rental, BAM Bouw en Techniek, Shell
Moerdijk, Storm Industriediensten en Actemium ﬁnalist. Juryvoorzitter Frank Hoffman gaf aan dat het nemen van het
voortouw belangrijk was om deze prijs aan Bilﬁnger toe te
kennen.

MOL Lifting genomineerd voor
European Rental Award
MOL Lifting uit Dordrecht is samen met 18 verhuurbedrijven
en fabrikanten uit 12 landen genomineerd voor de 2017 European Rental Awards. MOL Lifting dingt mee in de klasse
voor verhuurbedrijven met een omzet < 15 miljoen Euro. Een
indrukwekkend resultaat als je nagaat hoeveel verhuurbedrijven er zijn in deze 12 landen. Een van de redenen voor de
nominatie is het constante investeren van MOL Lifting in de
organisatie en het uitbreiden van de huurvloot. Recentelijk
heeft men vier ladderliften van Paus aangeschaft.
MOL Lifting is onderdeel van de MOL organisatie met 2 divisies: MOL Verhuur, een landelijk opererende materieel-verhuurder die gespecialiseerd is stroomvoorziening, verwarming, droging en ventilatie en MOL Lifting voor personen- en
goederenliften.
www.mollifting.nl
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Het voorkomen van vallen;
een zaak voor iedereen!
Ongevallen vinden vaak plaats bij het werken op hoogte. Het Platform Preventie Valgevaar (PPV) wisselt op dit gebied
kennis uit, niet alleen door goede oplossingen en ideeën te delen maar ook door deze te concretiseren. Recent werd de
website hiervan vernieuwd. In dit tweedelige artikel wordt ingegaan op mogelijkheden om het vallen te voorkomen.

Platform Preventie Valgevaar
Vallen is het meest voorkomende ongeval, zowel op het
werk als in de vrije tijd, ongeacht de bedrijfstak. Vallen levert
ook vaak ernstig letsel op. Zelfs van geringe hoogte kan een
misstap of val al voor veel schade in de vorm van verzuim
zorgen. Het doel van het PPV is het valgevaar te beperken
door de intrinsieke veiligheid van werkplekken te vergroten. De
arbeidshygiënische strategie (AHS) is het uitgangspunt bij de
preventie van valongevallen.
Het PPV is een samenwerkingsverband van partijen die
iets te maken hebben met veilig werken op hoogte (VWOH).
De goede oplossingen worden via de website www.veiligopdehoogte.nl gedeeld. Hier kan ook de samenstelling van het
platform worden bekeken. Deze site is bedoeld voor iedereen
die alles willen weten over het veilig werken op hoogte en
voorkomen van valgevaar. Daarbij kan worden gedacht aan
opdrachtgevers, adviesbureaus, projectontwikkelaars, ontwerpers, architecten, producenten, gebouwbeheerders werkgevers, zzp-ers en werknemers.
Het zwaartepunt van het platform ligt op het veilig werken op hoogte in en rondom de gebouwde omgeving. Denk
aan onderhoud en schoonmaak. Het PPV spreekt daarbij beheerders en eigenaren aan op hun mogelijkheden. Gebouwbeheerders en eigenaren van objecten moeten zich opstellen
als een gastheer voor de mensen die in hun pand zijn, of eraan

werken. Het is hun verantwoordelijkheid, waar dat mogelijk is,
te zorgen voor de veiligheid van gasten. De werkgever draagt
zorg voor een werkvoorbereiding waarbij vallen bij het werk is
uitgesloten of het valgevaar tot een minimum is gereduceerd.
Dankzij de inspanningen van het PPV is in 2012 in het
bouwbesluit opgenomen dat een object alleen een omgevingsvergunning vergunning mag krijgen indien het object veilig en gezond te onderhouden is. De bewijsplicht daarvoor ligt
bij de opdrachtgever en zijn ontwerpteam. Door het PPV zijn
handige checklists opgesteld en is een handleiding voor de
ontwerper opgesteld.
Arbeidshygiënische strategie (AHS)
De Arbeidshygiënische strategie (AHS) betekent dat men
eerst moet proberen het gevaar weg te nemen door het ontwerp aan te passen, of door andere materialen toe te passen (bron maatregel). Bijvoorbeeld door zo geen, of zo min
mogelijk arbeid op hoogte te plannen. Indien dat niet lukt, of
deels niet lukt, moet het gevaar beheersbaar worden door collectieve maatregelen op te nemen. Een collectieve maatregel
tegen valgevaar is bijvoorbeeld het plaatsen van leuningen.
Deze maatregelen zijn het effectiefst en het minst kostbaar als
ze geen inspanning vragen van de uitvoerenden. In het ideale
geval gaat het aanbrengen van de collectieve maatregelen min
of meer automatisch met het werk mee.
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Pas als collectieve maatregelen ook niet mogelijk zijn, of
onvoldoende bescherming bieden, mag men uitgaan van bescherming door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zij kunnen bijvoorbeeld uitgaan van het dragen van een
gordel, of adembeschermingsmiddelen. Dit heeft overigens
extra consequenties; met individuele valbeveiliging mag niet
solitair worden gewerkt en er moet passende BHV (Bedrijfshulpverlening) worden georganiseerd. Bij het aangelijnd werken moet uitgegaan worden van gebiedsbegrenzingen en als
dat technisch niet mogelijk is, dan pas denken aan een valgordel. Kortom, eerst moeten de mogelijkheden op een ‘hoger’ niveau worden onderzocht, voordat er kan worden besloten tot
maatregelen van een ‘lager’ niveau. Het is alleen toegestaan
een niveau te verlagen als daar goede redenen voor zijn. Dit is
het redelijkerwijs-principe. Dit principe geldt ook bij de werkvoorbereiding. De maatregelen moeten worden vastgelegd in
het ontwerp.
Voor valgevaar gelden strenge regels. Bij gevaar voor vallen mag alleen een stap lager in de hiërarchie worden gedaan
als een hogere maatregel technisch niet uitvoerbaar is. Economische redenen gelden bij dit gevaar niet als reden. Uiteraard
moet ook rekening worden gehouden met het veilig kunnen
bereiken van de werkplekken, bijvoorbeeld ten behoeve van
het onderhoud.
Valongevallen, de oorzaken en de maatregelen
Vallen kan maar op een beperkt aantal manieren. Je kunt
ergens vanaf vallen of ergens doorheen vallen. Ergens vanaf
vallen kan worden veroorzaakt door verlies van evenwicht.
Denk aan een klein stavlak van een ladder; de persoon komt
in dat geval met ladder en al naar beneden. Op een groter
stavlak van bijvoorbeeld een vloer of schuin dakvlak kan bij
evenwichtsverlies een leuning ervoor zorgen dat de val be-

perkt blijft tot struikelen. Ontbreekt zo’n leuning dan wordt het
‘vallen van hoogte’. Ergens doorheen vallen kan zich voorzoen
wanneer een persoon een niet-draagkrachtige ondergrond betreedt. Hierbij kan worden gedacht aan een slecht afgedekt
gat of een zwakke constructie. Met deze analyse is het niet
moeilijk preventieve maatregelen te plannen in het ontwerp
van een object, het proces of de werkplek.
Van geheel ander aard zijn vallende voorwerpen. Deze zijn
te voorkomen door ze te bevestigen aan een gordel of riem.
Een andere oplossing is een dichte afscheiding bijvoorbeeld
bij liftschachtopeningen en opgetaste stenen op een steiger.
Wegwaaiende voorwerpen zijn te voorkomen door deze te zekeren, vast te leggen of te verzwaren.
Op basis van een ontwerp wordt een analyse gemaakt van
de gevaren die volgen uit de ontwerpkeuzes en er wordt gewogen of de gevaren acceptabele risico’s opleveren. Indien
er onacceptabele risico’s zijn, wordt het deel dat deze risico’s
oplevert opnieuw ontworpen. Deze cyclus wordt herhaald tot
de men tevreden is over het niveau van het ‘restrisico’. De
maatregel die nodig is, wordt in het ontwerp opgenomen en
het niet geëlimineerde gevaar komt in het V&G-Plan. De uitvoerende partij neemt de beheersmaatregelen op in zijn V&GPlan uitvoering of kiest een uitvoeringsmethode waarmee het
gevaar geëlimineerd wordt (zie afbeelding). Met het oog op de
traceerbaarheid van het invullen van de wetgeving wordt het
proces beschreven en worden de overwegingen vastgelegd
en de keuzes onderbouwd.
Artikel geschreven door Adri C.P. Frijters, consultant
arbeidsveiligheid bij A3-A en coördinator bouwveiligheid
bij DSyS, TU-Delft

Waarborgregeling VSB: alle leden voldoen
opnieuw
De VSB kent sinds 2000 de Waarborgregeling als objectief instrument, waarmee aankomende leden en zittende leden
worden getoetst. Het gaat daarbij over veilig werken en kwaliteit, waar de bedrijfsvoering aan wordt gemeten.
Gekeken wordt naar de procesvoering, waarop fabricage, verhuur- en montagewerkzaamheden tot standkomen. Er
wordt niet gekeken naar productspeciﬁcaties, maar wel naar
aspecten als scholingsgraad, het volgen van richtlijnen en het
nakomen van verplichtingen die gelden voor een gezonde bedrijfsvoering. Alles tegen de achtergrond van ISO (kwaliteit)
of VCA (veiligheid). Indien (één van) beiden ontbreken wordt
gekeken of de directieverklaring kwaliteit of veiligheid in de
procesvoering wordt nageleefd. Met het certiﬁcaat van de
Waarborgregeling spreekt het bestuur het “gerechtvaardigd
vertrouwen” uit dat een lidbedrijf voldoet aan de uitgangspunten voor kwaliteit en veiligheid. Voor uitzendorganisaties gelden daarenboven nog extra verzwaarde eisen.
Jaarlijks zijn er veel aanvragen voor het lidmaatschap die
niet worden gehonoreerd, vanwege het niet kunnen voldoen
aan de objectieve drempel die wordt opgeworpen met de

Waarborgregeling. Ten gevolge van de Richtlijnen Steigers,
Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies, scholingstrajecten en andere vaststellingen van de “stand van de techniek” wordt er door opdrachtgevers en Inspectie SZW regelmatig bij het secretariaat van de VSB navraag gedaan of leden
voldoen aan de Waarborgregeling VSB en in hoeverre men
over een geldig certiﬁcaat beschikt.
Onlangs werd door de Commissie Waarborgregeling VSB
met tevredenheid vastgesteld dat alle leden hebben aangetoond opnieuw te voldoen. Het overzicht van leden wordt overhandigd aan de Inspectie SZW en via de pers bekend gemaakt
bij opdrachtgevers en klanten van de leden van de VSB.

www.vsb-online.nl
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VSB-forumdiscussie

Veiligheid bekistingen en ondersteuningen naar
hoger plan

In het werk gestort beton wordt dagelijks toegepast in projecten in alle sectoren
van de bouw. Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies zijn voor dat
betonwerk onmisbare voorzieningen om het beton zijn uiteindelijke vorm of
constructieve functie te geven. Om alle kennis op dit gebied samen te brengen,
introduceerden VSB en Bouwend Nederland vorig jaar de Richtlijn Bekistingen
en Ondersteuningen: een eenduidige en helder toegankelijke informatiebron.
Nu de richtlijn een jaar in gebruik is, staan we stil bij de effecten ervan. Heeft
de richtlijn inderdaad geleid tot meer veiligheid en doelmatigheid? We spraken
erover met kopstukken uit de betonbouw tijdens een aparte forumdiscussie.
Van los zand naar uniformiteit
De Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen is een praktisch digitaal
document dat een beschrijving geeft
van de bestaande wet- en regelgeving,
normen, veiligheidsbladen, materiaalinformatie en aan montage gerelateerde
activiteiten als opleiding, toelevering en
veiligheidsinformatie. Daarmee is er één
overzicht, toegankelijk via een website,
dat de actuele stand van de regelgeving
en techniek en van de wetenschap beschrijft. Zo opgesomd, klinkt het als een
onmisbare bron van informatie. Wordt
die bron ook voldoende gebruikt?
Ralf Jansen van Madema: “Wij gebruiken de richtlijn in ieder geval dagelijks. Om regelgeving te controleren en
te zien of de ontwerpen die wij krijgen

ook inderdaad aan de voorwaarden van
de richtlijn voldoen. Daarnaast, en dat is
denk ik minstens zo belangrijk, gebruiken we de richtlijn ook om opdrachtgevers te informeren over allerhande aspecten van de betonbouw.”
Ook bij Matemco staat de richtlijn
centraal. Harold van der Cruijsen hierover: “De richtlijn zit bij ons wel in het
hoofd. Bij sommige onderwerpen, zoals berekeningen met verwijzingen naar
Eurocodes wordt nog meer de diepte
ingegaan. De meerwaarde vind ik het
feit dat alles overzichtelijk bij elkaar is
gebracht en nu uniform toegankelijk is
gemaakt. Daarbij komen dan ook nog
eens de checklists en controlelijsten, die
het werken met de richtlijn aantrekkelijk
maken.”

Harold van der Cruijsen: “Met uniforme
uitvoering, goede toegankelijkheid en
handige checklists bewijst richtlijn zijn
meerwaarde.”
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René van Zutven van Peri Nederland
vult aan: “Wij zien ook dat het gebruik
van de Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen steeds verder toeneemt. Wij
nemen in onze offertes ook een verwijzing naar de richtlijn op. Ook intern
maken we ons sterk om aan de richtlijn
zoveel mogelijk bekendheid te geven.
Bijvoorbeeld door het organiseren van
middagen waarop aspecten uit de richtlijn worden besproken. Daarbij kan je
denken aan het demarcatie-overzicht;
een verhelderend overzicht dat nog
lang niet iedereen op het netvlies heeft.
Met al die acties worden het gebruik en
de bekendheid van de richtlijn steeds
verder gepromoot. Dat is belangrijk en
noodzakelijk.”

Jan Ockhuizen: “Vroegtijdig nadenken over
vraag hoe materiaal op een veilige manier op
de juiste locatie komt.”

Peter Kraaijeveld van de Hendriks
Groep: “Die promotie is ook noodzakelijk want zelfs binnen ons eigen bedrijf
merk ik dat er nog regelmatig vragen opkomen over het gebruik van de richtlijn.”
Jan Thomassen van NOE-Bekistingtechniek over het belang van de richtlijn:
“Met de komst van de Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen hebben we een
grote stap gemaakt. Er is één document
waarin vastligt hoe met bekistingen en
ondersteuningen moet worden omgegaan en hoe veiligheid meetbaar kan

worden gemaakt. Dat is een verbetering
voor je eigen mensen maar ook voor alle
partijen die bij de betonbouw betrokken
zijn”. Peter Kraaijeveld vult aan: “Neem
de Inspectie SZW. Je merkt dat met de
komst van de richtlijn er voor hun ook
een uniform, helder en duidelijk document is waar zij hun acties op kunnen
trekken.”
Veiligheid naar hoger plan
De Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen was bedoeld om de veiligheid op een nog hoger plan te brengen
en uiteraard om handvatten te geven
waarmee kan worden geïnspecteerd.
In hoeverre is die opzet geslaagd? Jan
Thomassen: “Dat is zeker gelukt, maar
er moet ook nog wel het nodige gebeuren. Aan bewustwording bijvoorbeeld. Ik
merk het aan het materiaal dat we uitleveren. Dat voldoet uiteraard allemaal aan
de voorschriften van de richtlijn maar in
hoeverre er in de praktijk ook gebruik
wordt gemaakt van alle mogelijke veiligheidsfuncties, zoals een dubbelzijdig
stortbordes, is niet goed zichtbaar. Wij
kunnen van alles leveren of aangeven
onder welke omstandigheden onze bekistingen het beste kunnen worden gebruikt, maar of en hoe dat in de praktijk
ook wordt gedaan, zien we natuurlijk
niet altijd.”
De richtlijn is weliswaar geen wetgeving maar toch voelen veel partijen zich
hier al aan gebonden. Hans van Leeuwen van VSB: “Inspectie SZW heeft zelf
aangegeven zeer gelukkig te zijn met de
richtlijn.” Peter Kraaijeveld: “De inspectie verwijst inderdaad naar de richtlijn en
geeft aan waar bepaalde zaken niet aan
de richtlijn voldoen. Dat is een mooie
opsteker want uiteindelijk is het allemaal
te doen om veiligheid. Daar ligt ook een
mooie relatie naar de ondersteuningsbouwer. Dat is met de komst van de
richtlijn een echt specialisme geworden
en niet meer een ‘steiger plus’. In de
richtlijn zijn de niveaus en de problematiek benoemd, zodat iedereen weet wat
wel en wat zeker niet mag. Die duidelijkheid is de basis voor een verbeterde
veiligheid.”
Demarcatie-overzicht schept duidelijkheid
Een belangrijk onderdeel van de
richtlijn is het demarcatie-overzicht dat
de samenhang en rollen van de betrokken partijen in de diverse fasen van het
bouwproject weergeeft. Het overzicht
gaat in op de fasen waarin bekisting en
ondersteuning worden toegepast. Wor-

Hans van Leeuwen: “Overdracht van
leverancier naar aannemer met richtlijn
beter geregeld.”

den daarmee de verantwoordelijkheden
in de bouwketen beter vastgelegd en
schept dat meer duidelijkheid? Ralf Jansen: “Voor mij blijft het nog een enigszins
grijs gebied. Het overzicht is uitstekend
om in het voortraject verantwoordelijkheden met alle partijen te bespreken. De
opdrachtgever is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een voldoende draagkrachtige ondergrond maar wat doe je
als je als ondersteuningsbouwer op een
blubberveld aankomt? Wij voelen ons
verantwoordelijk voor de veiligheid en
kunnen dan eigenlijk ook niet aan de
slag.”
Hans van Leeuwen geeft aan dat de
leverancier van het materiaal kan opgeven welke krachten er met een ondersteuning gemoeid zijn maar dat de
aannemer ervoor moet zorgen dat die
krachten ook opgenomen kunnen worden. Jan Thomassen: “Er ligt daar ook
een rol voor het eigen personeel. Zij
moeten met opdrachtgevers om de tafel of ter plekke aanwezig zijn om aan te
geven wat nodig is en op locatie instructies te geven.”
Peter Kraaijeveld geeft daarbij aan
de er ook nog een keuringsplicht is: “Bij
aﬂevering moet je als leverancier wel
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zorgen dat je een gekeurd product oplevert.”

peling van aannemers. Een prima ontwikkeling.”

Bij die aﬂevering hoort in veel gevallen ook een overnameprotocol. Hoe is
dat in de betonbouwwereld geregeld?
Jan Thomassen: “Wij werken veelal met
gespecialiseerde aannemers en daar
speelt dat wat minder. Maar op het moment dat er horizontaal wordt gebouwd,
zijn wij ter plaatse voor de overdracht.”
Peter Kraaijeveld vult aan: “De manier
waarop er wordt overgedragen hangt
ook af van de toepassing en het risico
dat het project met zich meebrengt. Er
staat altijd gespeciﬁceerd wanneer en
hoe die overdracht moet plaatsvinden.”

Veiligheid en bewustwording
Daarmee lijken veiligheid en bewustwording twee doorslaggevende factoren
voor de richtlijn te zijn. Klopt die constatering? Peter Kraaijeveld: “De Richtlijn
Bekistingen en Ondersteuningen geeft
een kwaliteitsnorm. Wie daaraan voldoet en zijn producten en processen
daarop afstemt, is in staat een veilige
werkomgeving te creëren. Het is bovendien een norm die ook in de praktijk voor
iedereen realiseerbaar is. Wie meer wil
presteren: prima; wie daaronder duikt,
riskeert een boete.”

Ralf Jansen: “Wij geven altijd een
overdrachtsrapport af bij oplevering
waarin precies staat vermeld waar de
ondersteuning voor goedgekeurd is.
Ondanks dat rapport zul je in de praktijk
nog altijd afwijkingen blijven zien. Dat
zijn vaak aanpassingen die nodig zijn
en die ook mogelijk zijn. Zolang er maar
altijd over die aanpassing wordt gecommuniceerd.” René van Zutven: “Dat
geldt ook voor ons: wij leveren altijd een
tekening op waarop alles staat vermeld;
ook de krachten die op de bekisting of
ondersteuningen kunnen staan. En wij
krijgen daarover steeds meer terugkop-

Jan Thomassen vult aan: “De richtlijn heeft ook meer bewustzijn gebracht.
Er staat beschreven hoe en wat er kan.
De volgende stap is de bewustwording
daarvan. Bewustwording betekent in
dat verband ook: meer duidelijkheid. Iedereen schrijft nu onder dezelfde voorwaarden in op een project. Dat geeft
duidelijkheid.” “Dat leidt tot een heldere
veiligheidsperceptie”, vervolgt René van
Zutven. Ook Ralf Jansen ervaart dat:
“Wij hebben steeds regelmatiger gesprekken met techniek en inkoop waarbij de KAM-coördinator aanschuift om
ook de veiligheid in tussenfasen onder
de aandacht te brengen. Het benadrukt
eens te meer dat bedrijven veiligheid anders gaan ervaren.”
Brengt dat voor toeleveranciers van
bekistingen en ondersteuningsconstructies ook veranderingen met zich
mee? “Tot op zekere hoogte wel”, aldus Jan Thomassen. “Er wordt -samen
met klanten- meer vooraf nagedacht en
meegedacht. Daarnaast houden wij in
ons productaanbod speciﬁek rekening
met de eisen en werkmethoden op de
Nederlandse markt. Dat is ook de reden
waarom wij een op Nederlandse maat
gemaakte catalogus hanteren.” Ook
René van Zutven ziet wel een verandering: “Bij ons zijn de engineering en de
informatie op het tekenwerk aangepast.
Alles is er op gericht om veiligheid een
onlosmakelijk onderdeel te laten zijn van
het engineering- en ontwerpproces.”

Peter Kraaijeveld: “Inspectie SZW verwijst
naar de richtlijn en geeft aan waar bepaalde
zaken niet aan de richtlijn voldoen.”

Ralf Jansen ervaart dat de komst
van de richtlijn duidelijk voor verbetering
zorgt: “Het is eigenlijk allemaal makkelijker geworden. Waar vroeger veel
werd gedaan op basis van ervaring, ligt
nu alles vast in de Richtlijn Bekistingen
en Ondersteuningen. Dat is dan ook de
leidraad voor ons werken geworden. En

wij houden er zelf ook weer toezicht op
dat monteurs het werk volgens de richtlijn uitvoeren. Daarnaast merken we dat
aannemers al in een vroeger stadium
over ondersteuningen en bekistingen
gaan nadenken. Daar worden wij steeds
vaker bijgehaald, deels omdat veel van
de kennis op dat terrein de afgelopen
jaren verloren is gegaan” “Een andere
verandering is de aandacht voor tussentijdse situaties”, vult Peter Kraaijeveld
aan. “Hoe gaan we met bepaalde fasen
in het bouwproces om? De tekening laat
niet zien wat er tijdens de opbouw en
voortgang van een project gebeurt. Wat
gebeurt er is de tussentijd tussen start
en oplevering? Over die vragen wordt
sinds de komst van de richtlijn meer nagedacht.”
Harold van der Cruijsen: “Al vroeg in
het proces, tijdens de offertefase, den-

Jan Thomassen: “Richtlijn zorgt voor
meer bewustwording.”

ken we na hoe je een constructie moet
opbouwen en wat daar, gedurende het
gehele proces voor nodig is. Daarmee
wordt dus ook stilgestaan bij de tussenfases. Daar willen we vooraf al duidelijkheid over hebben.” Jan Ockhuizen
van Layher vult aan: “Dat is ook precies
het moment waarop moet worden nagedacht over de vraag hoe al dat materiaal
op een veilige manier op de juiste locatie
kan worden gebracht.”
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constructies en die verschillen fundamenteel.
Ook de constructieve functie van
een bekisting en een ondersteuning is
wezenlijk anders waardoor één uniforme
opleiding zijn doel voorbijschiet. Daarom is zowel voor bekistingstimmerman
als voor ondersteuningsmonteur aangegeven welk opleidingsniveau van hem of
haar wordt verwacht. Voor de invulling
van de scholing voor bekistingen wordt
aangesloten op de bestaande opleidingen en trainingen ‘betontimmeren’.”

Ralf Jansen: “Opdrachtgevers aan de hand
van richtlijn informeren over aspecten van
betonbouw.”

Opleiding als onderstreping van specialisme
Een jaar na de introductie van de
richtlijn wordt een belangrijke volgende
stap gezet: de introductie van de scholingsstructuur. De structuur vindt zijn
oorsprong in de richtlijn zelf en is bedoeld om het vakmanschap van ondersteuningsmonteurs en bekistingstimmermannen meetbaar te maken. Wie
niet regelmatig investeert in opleidingen,
kan immers niet verwachten dat de kwaliteit en de veiligheid op de bouwplaats
gegarandeerd zijn. Hoe staat het met
die opleidingsstructuur? Jan Thomassen: “De eind- en toetstermen voor de
opleidingen zijn klaar. De richtlijn omvat
echter bekistingen én ondersteunings-

ondersteuningsspecialisme
wordt
ingevuld. Betrek daar waar mogelijk
uw leverancier ook al bij.
5. De Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen bevat een demarcatieoverzicht waarin alle rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.
Gebruik deze om de verantwoordelijkheden in het bouwproject voor
iedereen zo transparant mogelijk te
maken.
richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl

Voor de invulling van het scholingstraject voor ondersteuningsmonteur is
aangesloten bij de opleidingen die voor
de steigerbouw gelden. De constructieve functie van steiger en ondersteuning
verschilt echter wezenlijk. Harold van der
Cruijsen: “De grootte van de krachten
die op een ondersteuningsconstructie
of op een steiger staan, zijn eigenlijk niet
te vergelijken.” Daarom is de opleidingsstructuur voor de steigerbouw als basis
gekozen en wordt hierop een aanvullende module Ondersteuningsmonteur ontwikkeld. De module is nog niet volledig
afgerond maar wordt in de loop van het
eerste halfjaar van 2017 verwacht.
5 tips uit de forumdiscussie
1. De Inspectie SZW handhaaft op de
Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen. Zorg dan ook dat u volgens
de richtlijn werkt.
2. Voor bekistingsmonteurs en ondersteuningsbouwers is een opleidingsstructuur in aantocht die in de eerste
helft van 2017 wordt verwacht. Zorg
dat uw medewerkers erop zijn voorbereid.
3. Met de richtlijn wordt de veiligheid
op de bouw verbeterd. Zorg dat u
ook uw steentje bijdraagt door volgens de richtlijn te werken.

René van Zutven: “Veiligheid onlosmakelijk
onderdeel maken van engineering- en
ontwerpproces.”

4. Bedenk zo vroeg mogelijk in het
bouwproces hoe het bekisting- en

Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies
De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies omvat in hoofdlijnen: productomschrijvingen, berekenen
van bekistingen en ondersteuningen, tekenen van bekistingen en ondersteuningen, bekistingplan (werkplan), veiligheid en
gezondheid plan (V&G), werken met bekistingen en ondersteuningen, montage / demontage en beton en wapening.
De Richtlijn bevat ter verduidelijking foto’s en tekeningen, zodat een eenduidig beeld zal
aandacht wordt besteed aan het veilig werken op hoogte, het veilig werken in bredere zin
betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Met de Richtlijn worden alle teksten van
normen, veiligheidsbladen, materiaalinformatie en aan montage gerelateerde activiteiten
veiligheidsprocedures beschreven en vervat in een praktisch bruikbaar overzicht.

bestaan over de betekenis. Veel
en vooral het veilig gebruik van
bestaande wet- en regelgeving,
als opleidingen, toelevering en
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Verenigingsinitiatieven als
impuls voor ledenaanwas
VSB groeit! Met nieuwe leden én nieuwe donateurs. Dat maakt de brancheorganisatie nóg krachtiger en nadrukkelijker aanwezig. Met leden en donateurs
telt VSB inmiddels circa 85 bedrijven. De leden alleen al vertegenwoordigen een
geschatte jaaromzet van 800 miljoen euro. De breed georiënteerde achterban
van de VSB streeft één gemeenschappelijk doel na: het bieden van een veilige
werkplek op hoogte.
Welkom nieuwe leden
In de afgelopen periode verwelkomde VSB de volgende leden:


Personeelsservice Twente (Sectie Steigerbedrijven) - foto 1



AIC (Sectie Steigerbedrijven) - foto 2



Oranjeﬂex (Sectie Steigerbedrijven) - foto 3



Work Wise (Sectie Steigerbedrijven) - foto 4



Hollandia Steigerverhuur (Sectie Hoogwerkbedrijven) - foto 5



Labourﬂex (Sectie Steigerbedrijven) - foto 6



Rix Steigersystemen (Sectie Steigerbedrijven) - foto 7



Armonta Steigerbouw (Sectie Steigerbedrijven)

Alle leden worden voorafgaand 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 waardig en gewaardeerd collega in de markt. Een waarborg dus voor
kwaliteit, veiligheid en deskundigheid. Voor uitzendbureaus gelden speciﬁeke eisen
die in de VSB Waarborgregeling zijn geformuleerd. Deze eisen hebben onder meer
betrekking op opleiding/scholing, verzekeringen, ongevallenstatistieken, WAADIchecks en lidmaatschappen van brancheorganisaties. Naast nieuwe leden begroette
de VSB ook nieuwe donateurs. In de afgelopen periode werden verwelkomd:


Bingham (Schiedam - afdekmateriaal, overkappingen en hijs- en bevestigingsmaterialen)



QuiteRight (Dordrecht - RI&E en PBM’s).

1

2
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5
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Doornbos Equipment zet in op groen

Get the Green Machine campagne

Al bijna 80 jaar staan kwaliteit, veiligheid, gezondheid én
milieu hoog in het vaandel bij Doornbos Equipment. Werken met respect voor elkaar en de omgeving. Dat vindt het
bedrijf belangrijk. Daarom besteedt het veel aandacht aan
innovatie. Met als doel het materieel duurzaam, effectief
en efﬁciënt te gebruiken.
Hoogst haalbare milieuklasse
De focus ligt op ieder moment op het verbeteren van de
verhuur vloot. Bij de selectie van nieuwe machines, trekkeropleggercombinaties, servicebussen en bedrijfsauto’s, wordt
dan ook altijd gekozen voor de hoogst haalbare milieuklasse
die beschikbaar is. Alle trekker-oplegger combinaties van
Doornbos Equipment voldoen bijvoorbeeld aan de Euro 5en Euro 6-norm, en alle servicebussen voldoen aan de Euro
6-norm. Daarnaast bestaat het Doornbos-bedrijfswagenpark
voor meer dan 70% uit (plug-in) hybride auto’s.
Uitstoot verminderen
Met de verhuurvloot biedt Doornbos Equipment haar
klanten op alle werkhoogtes tot 36 meter, een uitstootloze
oplossing in de vorm van elektrische of hybride machines.
Deze zijn geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.
Naast de elektrische machines beschikt het bedrijf over
verschillende nieuwe dieselhoogwerkers, die uitgerust zijn met
TIR-4 motoren. Ook hebben verschillende machines roetﬁlters
beschikbaar, die de uitstoot vaak met wel 90% verminderen.

Duurzaamheidstraining
Met de ‘Get the Green Machine’ campagne wil Doornbos
Equipment de keuze voor duurzame machines in de
markt stimuleren. Het bedrijf biedt haar klanten daarnaast
verschillende trainingen aan op het gebied van hoogwerkers,
heftrucks, verreikers en veiligheid. In 2017 is ook het aanbod
trainingen verder uitgebreid met de training ‘Duurzaam
gebruik van hoogwerkers en heftrucks’. Op de website www.
doornbosequipment.com wordt de bezoeker geïnformeerd wat
deze training voor bedrijf en medewerkers kan betekenen.
www.doornbosequipment.com

Projectnieuws 21

RECO bouwt een tijdelijke ﬁets- en
voetgangersbrug over de N34

In het kader van doorstroming en verkeersveiligheid verbetert de provincie Overijssel ook de N34. Het bos langs
de weg is hierdoor niet meer optimaal bereikbaar zijn voor
onder andere de bezoekers van de tegenovergelegen
Camping De Klimberg. Opdrachtgever FLOOW gaf RECO
de opdracht om hiervoor een tijdelijke brug te realiseren.
De tijdelijke voetgangersbrug werd ter hoogte van
Ommerweg 22 in Hardenberg geplaatst. Het ontwerp, inclusief
de werktekeningen en de benodigde berekeningen zijn door
RECO en Adviesbureau Engineering gemaakt.
Opbouw tijdelijke ﬁets- en voetgangersbrug
De tijdelijke brug voor ﬁetsers en voetgangers bestaat
uit twee landhoofden met trapopgangen en één brugdeel.
Het brugdeel is op de werf van RECO in Koudekerk aan den

Rijn geassembleerd en middels een dieplader prefab op het
werk aangeleverd. Daarna is het brugdeel met behulp van een
kraan op de landhoofden geplaatst. De landhoofden waren
al ter plaatse gemonteerd middels steigermaterieel van het
type Layher Allround op stelconplaten en voorzien van ballast.
De ballast is met een autolaadkraan in de steigerconstructie
gehesen.
Plaatsing van de brug
Voor aanvang van onze werkzaamheden heeft
opdrachtgever FLOOW de nodige grondaanpassingen
verzorgd en stelconplaten geplaatst, waardoor de tijdelijke brug
geplaatst kon worden op een daadkrachtige ondergrond. Om
het brugdeel zo veilig mogelijk tussen de twee trapopgangen te
plaatsen, zijn er verschillende verkeersmaatregelen genomen.
Tijdens de montage zijn de twee rijbanen in het montage
gebied afgezet door RENS mobiliteit. Voor het plaatsen van
het brugdeel was gepland om de weg 20 minuten volledig af
te sluiten. Uiteindelijk lag het brugdeel binnen vijf minuten op
de twee landhoofden en kon het verkeer al na 9 minuten weer
verder rijden.
www.reco.eu
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Project “Zilveren Toren”
Den Haag
Holland Platforms heeft 2 hangbruggen van 12 meter
lang gemonteerd aan het kantoorpand “Zilveren Toren” te Den Haag. In verband met de vele obstakels op
het dak en een borstwering van 3,5 meter hoog, zijn in
samenspraak met Aboma Keboma speciale dakbalken
ontwikkeld die op de bestaande glazenwasserrail bevestigd werden en hierdoor simpel te verrijden waren.
De dakbalken zijn voorzien van zwenkbare wielstellen
zodat de bochten in de rail ook geen probleem vormden.
De contragewichten, die normaal gesproken achterop de
dakbalken bevestigd zijn, zijn we in dit geval in speciale
verrijdbare bokken op het normale dak geplaatst. Hiermee konden de dakbalken hun normale lengte behouden
waarmee het contragewicht relatief laag kon blijven en
toch makkelijk verplaatsbaar was.
De beide hangbruggen hebben ongeveer een jaar aan
dit 75 meter hoge kantoorpand direct langs de A12 gehangen voor reinigingswerken en aan het aanbrengen van
een vuilwerende coating en waslaag. De maatoplossing
zorgde ervoor dat de opdrachtgever ruim binnen de gestelde termijn klaar was.
www.hollandplatforms.com

Projectnieuws 23

LSB Groep bouwt mee aan het Eiffelgebouw
Het Eiffelgebouw in Maastricht ondergaat na een lange
periode van leegstand een metamorfose van industrieel
rijksmonument naar The Student Hotel met functies als
wonen, werken, detailhandel en horeca.
In september 2016 is de verbouwing gestart. De aanneemsom bedraagt € 28 miljoen. LSB Groep heeft in opdracht van
BAM Bouw en Techniek Regio Maastricht voor dit project
13.500 m2 steigers, trappentorens en laad/los bordessen gemonteerd met een volledig gesealde kapconstructie en volledig in 90% netten ingepakt. Hierop wordt momenteel door de
opdrachtgever een projectie getoond van prints van de voormalige sanitair fabriek Koninklijke Sphinx.

De goede voorbereiding, de overleggen en leansessies
met BAM en de ervaringen met dergelijke grote projecten,
hebben ervoor gezorgd dat LSB Groep de uitvoering van
haar werkzaamheden goed heeft kunnen uitvoeren. Een groot
team van steigermonteurs heeft in 13 weken tijd het gehele
gebouw rondom voorzien van steigerwerk t.b.v. betonreparaties, vervangen kozijnen, asbestsanering en gevelstucwerk.
LSB Groep heeft voornamelijk gebruik gemaakt van Layher
Allround 1 meter breed met consoles.
www.lsb-groep.com
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Bilﬁnger borgt Richtlijn Steigers
De nieuwe Richtlijn Steigers geeft een impuls aan de steigerbouwbranche. Het invoeren van de wijzigingen ging echter
niet over één nacht ijs. Hoe gaat marktleider Bilﬁnger Industrial Services om met de implementatie van de nieuwe Richtlijn?
De nieuwe Richtlijn Steigers verschilt op een aantal gebieden van zijn voorganger. Zo wordt de Richtlijn nu ook gedragen door de petrochemie, energie- en offshore-sector. De
terminologie is geharmoniseerd. Naast standaardconﬁguraties
zijn er nu ook bedrijfs- en fabrikantconﬁguraties. Bovendien
zijn de criteria voor complexe steigers aangepast. En er is een
nieuwe scholingsstructuur geïntroduceerd.
Peter van den Berg (regiodirecteur Bilﬁnger en bestuurslid
VSB): ‘De nieuwe Richtlijn Steigers zorgt niet alleen voor een
verbetering van de kwaliteit van steigermonteurs, maar ook
voor een beter imago. Dat brengt de gehele keten op een hoger niveau.’

Aantonen vakbekwaamheid
De steigerbouwbranche is constant bezig om de veiligheid
te verbeteren. Dat moet ook, want een betrouwbare en veilige
werkplek op hoogte verdient voortdurende aandacht. Daarom
is een nieuwe scholingsstructuur in het leven geroepen. Monteurs dienen te voldoen aan vastgestelde opleidingscriteria,
om zo hun vakbekwaamheid aan te kunnen tonen. De nieuwe
scholingsstructuur geeft opdrachtgevers de zekerheid van
goed opgeleide vakmensen.
‘Het aantonen van hun vakbekwaamheid kan op twee manieren’, vertelt Jannie van der Heide (HR business Partner bij
Bilﬁnger Industrial Services). ‘De eerste is een opleiding volgen
bij het opleidingsinstituut Scaffolding Training Europe (STE) in
Barendrecht. Daar volgen de monteurs een cursus die tussen
de vijf en acht dagen duurt. Ze krijgen er les over krachtenleer,
tekeningen lezen en veiligheid. De andere route loopt via het
ROC, waar onze steigerbouwers een mbo-diploma kunnen halen. Wat zij moeten doorlopen, hangt af van eerder verworven
competenties (EVC’s). EVC is speciaal bedoeld voor diegenen
die al jarenlang op een bepaald niveau aan het werk zijn, maar
nog geen MBO-diploma bezitten waaruit het niveau van hun
kennis en kunde blijkt. Bij een goed resultaat ontvang je een
diploma op MBO-niveau, wat onbeperkt geldig blijft.’

De nieuwe werkmethode
Naast het opzetten van de scholingsstructuur voor haar
medewerkers ging Bilﬁnger ook aan de slag met de borging
van de nieuwe Richtlijn Steigers in haar werkmethode.
Michel van der Gracht (manager bedrijfsbureau): ‘Binnen
Bilﬁnger hebben we hierbij een aantal doelen gesteld: om te
beginnen willen we vanuit veiligheidsoogpunt het aantal gevaarlijke situaties bij montage en demontage terugdringen.
Daarnaast willen we de arbeidsomstandigheden voor onze
medewerkers verbeteren. Als het gaat over kwaliteit willen we
een gebruiksvriendelijke, veilige en kwalitatief optimale steiger
opleveren. En last but not least: een eenduidige manier van
werken binnen Bilﬁnger in België en Nederland.’
SteigerPerfect: Bilﬁnger’s eigen steigerbouwcampagne
Om deze doelstellingen en de inhoud van de nieuwe Richtlijn te vertalen naar de praktijk, ontwikkelde Michel van der
Gracht een nieuwe steigerbouwcampagne: SteigerPerfect.
‘De campagne is bedoeld voor monteurs en voormannen en
wordt ondersteund door diverse middelen. We introduceerden
de 10 SteigerPerfect principes: 10 onderwerpen waar we extra aandacht aan besteden bij onze medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan criteria rondom het gebruik van ladders
of stabiliteit. Dit doen we door maandelijks een zogenaamde
toolbox op de werklocaties te geven over één van deze tien
onderwerpen. Deze zijn beschikbaar in zes talen. De medewerkers ontvangen de principes op een zakkaartje. Speciaal
voor de leidinggevenden is er een handzame “Richtlijn complexe steigerconﬁguraties” gemaakt, waarin de uitgangspunten voor de bouw van meer complexere steigerconﬁguraties
zijn terug te vinden. Daarnaast ontwikkelden we nieuwe scafftaghouders en scafftags, die volledig zijn afgestemd op de
huidige Richtlijn.’
SteigerPerfect: de ﬁlm
Michel van der Gracht: ‘Waar we echt trots op zijn, is door
ons zelf ontwikkelde 30 minuten durende animatieﬁlm. Deze
ﬁlm toont een introductie over het bouwen van steigers en hoe
we dit bij Bilﬁnger aanpakken. Allerlei onderwerpen passeren
hierbij de revue. De animatievorm maakt het begrijpelijk en
toegankelijk voor diverse niveaus en nationaliteiten, de ﬁlm is
in zes talen beschikbaar.’ Bij Bilﬁnger staat alles in het teken
van eenduidige kwaliteit en een veilig montageproces. Hiermee ontstaat een steiger die het SteigerPerfect-stempel dubbel en dwars verdient!
www.is-bnl.bilﬁnger.com
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De Hef weer uit de verpakking
De Hef, een herkenbaar stukje Rotterdam, is met het terugplaatsen van “het val” al weer enige tijd compleet. De
steigers werden tijdens de renovatiewerkzaamheden gebouwd door Brand Energy & Infrastructure Services.
De spoorweghefbrug is al decennia buiten gebruik, maar onderging toch een grondige restauratie. De complete brug
is gestraald en in zijn geheel (circa 28.000 m2) geschilderd in het originele NS groen. De combinatie Hegeman Bouw
Chemie en VDS Staal en Machinebouw waren hoofdaannemer van deze opdracht. “Het val”, het beweegbare middengedeelte, werd voor de renovatie uit zijn positie tussen de twee bruggentorens gehesen en op een werf gestraald en
geconserveerd.
De grootste uitdaging voor Brand vormde niet “het val”, maar de heftorens en de aanbruggen. Want die bevonden
zich gewoon op hun vaste plek tussen de Koningshaven en het Noordereiland middenin het drukke auto- en scheepvaartverkeer. Dezelfde werkzaamheden werden hier uitgevoerd, maar dan in 54 meter hoge, ingepakte torens. Dit was
een uitdaging vanwege de windbelasting en de aan- en afvoer van materialen. Zo werd in de torens een trechterconstructie gecreëerd waarbij straalgrit geleid werd naar een punt boven de spoorstaven, zodat de transportkar onder deze
opening kon worden gereden.
www.beis.com/nl
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Betonnen wand OK-tankstation fungeert als
visitekaartje
Betonnen constructies kunnen naast hun constructieve
functie ook uitstekend worden ingezet als onderdeel van
de corporate identity van een bedrijf. Een opmerkelijk
voorbeeld daarvan is te vinden in Middelburg waar een
niet-constructieve betonnen wand de begrenzing vormt
tussen landschap en tankstation. Door de wand uit te voeren met een opvallend groot logo en decoratieve sparingen, oogt de wand transparant en dient het tegelijkertijd
als ‘visitekaartje’. NOE-Bekistingtechniek en NOE-Betonvormgeving sloegen de handen ineen voor een constructief draagkrachtige en esthetisch verantwoorde bekistingoplossing.
De betonnen wand met een lengte van 20,5 m en hoogte
van 4,6 m is rank, licht en transparant uitgevoerd. Zo’n ranke
uitvoering van de wand met daarin ook nog eens veel sparingen zorgt ervoor dat er weinig ruimte overblijft voor wapening

van het beton. Bovendien is de uitvoering met logo zodanig
dat door de sparingen bepaalde delen van de wand niet bereikbaar zijn om te verdichten. NOE-Bekistingtechniek wist dit
te ondervangen door de bekisting uit te voeren met aangepaste bekistingpanelen.
Voor de grootformaat letters OK als logo en de ronde sparingen bedacht NOE-Betonvormgeving een slimme oplossing
met 10 mm betonplex, contourgesneden EPS-opvulling en
gladde NOEliner. De “zwevende” kern van de letter O is opgehangen aan vier stalen kokers met geïntegreerde wapening.

www.noe.nl
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Safe-Quick® 2 rolsteiger
van Altrex
De nieuw Safe-Quick® 2 rolsteiger van Altrex is het resultaat van
nieuwe inzichten en van luisteren naar de behoeftes van de gebruiker. De nieuwe versie van de Safe-Quick® heeft een aantal
opvallende toevoegingen.
Zo is het met de nieuwe, smallere klauwen van de rolsteiger mogelijk om meerdere steigers aan elkaar te bevestigen zonder dat
er hoogteverschil ontstaat tussen platformen. Dat is niet alleen
praktisch maar ook veilig. De Safe-Quick® 2 verrast verder in gebruiksgemak. De frames zijn makkelijker stapelbaar. Dat versnelt
de op- en afbouw van de steiger en het systeem neemt minder
ruimte in bij transport.
Net als bij de eerste versie van de Safe- Quick® staat ook nu weer
veiligheid voorop. De leuningen bestaan uit één geheel en er zijn geen
losse onderdelen meer. Omdat er maar één juiste manier van opbouwen is, is de kans dat het verkeerd wordt gedaan, veel kleiner.
De opbouwmethode van de Safe-Quick® is geheel conform de
ofﬁciële regels zoals vastgelegd in het A-blad Rolsteigers van Volandis, kennis- en adviescentrum voor de Bouw- en Infrasector. Daarmee wordt de opbouwmethode vanaf 1 januari 2018 verplicht. Altrex
voldoet hiermee aan de nieuwe en strengere eisen.
www.altrex.com
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Mol Lifting breidt
huurvloot uit met
Paus ladderliften
De Paus City-Star ladderliften van Mol Lifting zijn compacte en krachtige aanhanger-ladderliften. De ladderliften kunnen
getrokken worden door een personenwagen of bestelbus zodat een BE rijbewijs voldoet. De 37 meter-lift is de grootste
aanhangerladderlift in de markt op dit moment.
De machines zijn uitgerust met een speciaal ontwikkeld plateau voor de steigerbouw. Dit plateau is aan beide zijden uitschuifbaar. Het hefvermogen van de ladderliften is 400 kg. Naast de bediening op de ladderlift heeft de lift ook een afstandsbediening
waarmee hij op afstand bediend kan worden. Dit maakt het werken met de ladderlift nog veiliger. De ladderliften voldoen aan
de strenge veiligheidsnormen die gelden voor de chemie en petrochemie. De liften zijn uitermate geschikt voor gebruik bij de
steigerbouwers die actief zijn in deze omgevingen.
www.mollifting.nl

Nieuwe ontwikkeling
van Hendriks: het lichte
aluminium kopschot!
Door toepassing van nieuwe productietechnieken is Hendriks
Stalen Bekistingtechniek er in geslaagd een kopschot te ontwikkelen voor een betonwand van 3000 mm hoog met een
eigen gewicht van 24 kilo. Dit is een gewichtsbesparing van
54% ten opzichte van het huidige stalen kopschot die 52 kilo
weegt.
Dit kopschot is evenals de lichtgewicht deursparing vanaf heden inzetbaar in alle stalen wand- en tunnelbekistingsprojecten van
Hendriks Stalen Bekistingtechniek.
www.hendriks-groep.nl
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ASC Group
ASC Group meldt verschillende nieuwe producten.
Zo combineert de nieuwe ASC type magazijntrap stabiliteit met een gering ruimtebeslag. Door een goed uitgebalanceerde constructie met scharnieren kan deze trap
ingeklapt worden zonder dat dit afbreuk doet aan de stabiliteit of duurzaamheid. Met het inklappen neemt de trap
slechts een derde van de oorspronkelijke ruimte in.
Verder brengt het bedrijf de steigertransporter; een
combinatie van rolsteiger en standaard aanhanger. Hiermee kan één persoon de steigerconstructie gemakkelijk op de aanhanger monteren en ook weer demonteren. voor transport naar een volgende rolsteigerklus. De X-Level ladderbalk tenslotte brengt
het niveau van een stabilisatiebalk voor een ladder naar een 2-dimensionaal niveau. Naast zijwaartse stabiliteit van een ladder
kan deze nu in hoogte versteld worden.
www.ascgroup.nl

Randbeveiliging EPS 115
Scafom-Rux heeft het assortiment uitgebreid met het beschermende hekwerk
EPS. Met slechts enkele EPS-elementen kan er snel en eenvoudig een doeltreffende bescherming tegen vallen worden aangebracht.
De constructie van de EPS-115 combineert sterkte, stijfheid en gewicht en biedt
volledige zijdelingse bescherming dankzij de geïntegreerde kantplank aan de onderzijde.
www.scafom-rux.nl
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Transitiehuis staat in de steigers
Transitiehuis staat in de steigers: branche biedt medewerkers uitdagende toekomst

WIA. Bovenal blijven de werknemers door de duurzame inzet
behouden voor de arbeidsmarkt.

De eerste deelnemers zijn ingestroomd, aanmelden mogelijk tot vooralsnog 1 december.

Voor medewerkers die wegens dreigende arbeidsongeschiktheid in het Transitiehuis instromen, lopen alle verplichtingen van de werkgever door. De medewerkers worden voor
transitie-activiteiten ingezet in het Transitiehuis. Dat is in zekere zin detacheren te noemen, maar niet letterlijk want de
werkgever krijgt er geen vergoeding voor. Het Transitiehuis zelf
kan de werknemer wel detacheren naar een andere werkgever,
dat zal vaak met gesloten beurzen gebeuren, maar mogelijk
kan daar een tarief voor worden gevraagd.

Het doel van het Transitiehuis is om medewerkers te behouden en voortijdige uitstroom te voorkomen. Samen met
CNV Vakmensen en FNV Bouw heeft VSB het initiatief genomen voor het Transitiehuis – een doorstroomhuis van werk
naar werk (sectoraal en intersectoraal) dat deel uitmaakt van
het sectorplan Steigerbouw. Het Transitiehuis richt zich op de
bevordering van mobiliteit en voorkoming van uitval. Doel is
het behoud van medewerkers voor de arbeidsmarkt en het
voorkomen van voortijdige uitstroom als gevolg van (te verwachten) arbeidsongeschiktheid.
Het Transitiehuis is een maatwerktraject dat voor werkgevers, werknemers en de branche positieve gevolgen heeft.
Zo proﬁteren werkgevers van de kennis en ‘drive’ van goed
geschoolde en gemotiveerde werknemers. Bovendien voorkomen ze vaak langdurige juridische rompslomp als gevolg van
ontslagprocedures en mogelijk hoge kosten bij instroom in de

Het Transitiehuis is in april gestart als een pilot en biedt
ruimte voor maximaal 100 deelnemers. Op dit moment wordt
deelgenomen door een 5-tal medewerkers van VSB-leden. De
aanmelding voor deelname aan de pilot loopt vooralsnog door
tot en met december 2017. Afhankelijk van het succes, zal
het transitie-initiatief ook na de pilotperiode behouden blijven.
Meer informatie? Download dan de ﬂyers van de website
www.sectorplansteigerbouw
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Donateurs
Argos Packaging &
Protection BV
MAASDIJK
+31 (0)174 63 00 11
www.argos.nu
Artros BV
WARNSVELD
+31 (0)575 43 11 41
www.artros.nl
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

Tips bij groei
Als uw bedrijf groeit, zijn er vier punten die aandacht verdienen. De ﬁnanciering, uw bedrijfsmiddelen, uw medewerkers en u zelf als ondernemer.
Financiering
Bedrijfsgroei gaat in het algemeen gepaard met meer voorraden, meer bedrijfsmiddelen, een groter pand, meer debiteuren, meer medewerkers enzovoort.
De kost gaat voor de baat uit, dus u moet investeren en heeft misschien ﬁnanciering nodig. Daarvoor zult u een plan moeten maken waaruit blijkt welke groei
u voorziet, wat daarvoor nodig is en wat dat u aan extra vermogen zal kosten.
Bedrijfsmiddelen
Als u nieuwe machines, inventaris en dergelijke aanschaft, moeten uw bedrijfsverzekeringen opnieuw bekeken worden. Moeten die worden aangepast of
uitgebreid? Zijn de verzekerde bedragen nog reëel? Zijn er nieuwe bedrijfsmiddelen die überhaupt nog verzekerd moeten worden? En zijn er risico’s die nu
nog niet verzekerd zijn, maar door de bedrijfsgroei wel toenemen? Juridische
risico’s, debiteurenrisico’s en cyberrisico’s bijvoorbeeld.
Medewerkers
Nieuwe medewerkers aantrekken heeft voor uw bedrijf ﬂinke gevolgen. Kiest
u voor ﬂexkrachten of voor vaste medewerkers? En wat betekent dat voor uw
verplichtingen en uw secundaire arbeidsvoorwaarden? Moeten inkomensverzekeringen en collectieve schadeverzekeringen aangepast worden? En met meer
personeel heeft u ook meer leidinggevenden nodig. Dat leidt tot een herwaardering van de salarissen.
U als ondernemer
Uw bedrijf is van de grond gekomen dankzij uw creativiteit, goede ideeën en
risicobereidheid. Maar bij bedrijfsgroei verandert uw rol. U trekt misschien voor
het eerst medewerkers aan en die moet u kunnen managen. Bent u daar ook
goed in? Verder kan het zijn dat met de bedrijfsgroei ook uw inkomen stijgt. Wat
heeft dat voor gevolgen voor het arbeidsongeschiktheidsrisico, uw pensioenmogelijkheden en het inkomen voor uw gezin als u overlijdt? Nederlandse Branche
Polis Uw partner als het om verzekeren gaat! Neem vrijblijvend contact met ons
op 010-2844142 of mail naar info@branchepolis.nl
www.branchepolis.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

32 Ledenlijst VSB

Leden
A.B.S. Steigerbouw BV
LEEUWARDEN
+31 (0)58 288 20 04
www.abs-steigerbouw.nl
AIC Verhuur BV
HARDERWIJK
+31 ()341 41 33 41
www.aic.nl
Alimak HEK Benelux BV
TILBURG
+31 (0)13 514 86 00
www.hek.nl
Altrad Balliauw
Steigerbouw BV
BRIELLE
+32 (03)735 03 30
www.altradballiauw.com
Altrex BV
ZWOLLE
+31 (0)38 455 77 00
www.altrex.com
Armonta BV
VIANEN
+31 (0)30 669 50 15
www.armonta.nl
ASC Group BV
ETTEN-LEUR
+31 (0)76 541 30 19
www.ascgroup.nl
AWP Gevelonderhoudsinstallaties 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
SCHIEDAM
+31 (0)10 230 6441
www.constructo.nl
Coston Steigers BV
SCHIEDAM
+31(0)6 28 42 41 09
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
RIJSBERGEN
+31 (0)76 565 64 66
www.steigerspecialist.nl

HeightCare BV
VLAARDINGEN
+31 (0)10 248 01 17
www.heightcare.nl
Henisol Emmen 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

Miver
Bekistingstechniek BV
HEEZE
+31 (0)40 224 11 22
www.miver.nl
Mol Lifting
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

Hollandia Steigerverhuur BV
AMSTERDAM
NOE-Bekistingtechniek BV
+31 (0) 20 492 49 99
ARKEL
www.hollandia-steigerverhuur.nl +31 (0)183 56 98 88
www.dewitbouwmachines.nl
www.noe.nl
Jako Materieeldienst BV
Dirks Klimmaterialen BV
CUIJK
Oranjeﬂex BV
HELMOND
+31 (0) 24 358 14 10
ROTTERDAM
+31 (0)492 53 81 24
www.jako.nl
+31 (0)10 412 33 99
www.dirks.eu
www.oranjegroep.nl
JenZ Engineering BV
Doka Nederland BV
GELEEN
PERI BV
OSS
+31 (0)88 188 81 50
SCHIJNDEL
+31 (0)412 65 30 30
www.jenzpeople.com
+31 (0)73 547 91 00
www.doka-nederland.nl
www.peri.nl
Kaefer Nederland BV
Doornbos Equipment BV
DORDRECHT
Personeel Service
ROTTERDAM
+31 (0)78 651 11 66
Twente BV
+31 (0)10 850 80 00
www.kaefer.nl
RIJSSEN
www.doornbosequipment.nl
+31 (0)548 52 08 36
Labourﬂex
www.personeelservicetwente.nl
Dutch Steigers BV
DORDRECHT
AMSTERDAM
+31 (0)85 065 30 02
Post Steigers BV
+31 (0)20 630 41 00
SCHIEDAM
www.dutchsteigers.nl
Layher BV
+31 (0)10 437 12 77
RAAMSDONKSVEER
www.post-steigers.nl
E.S.S. Scaffolding
+31 (0)162 58 68 00
ROOSENDAAL
www.layher.nl
Reco Bouwmaterieel BV
+31 (0)165 51 32 00
KOUDEKERK A/D RIJN
www.ess-scaffolding.com
Limburgs Steigerbouw- en +31 (0)71 341 91 20
Bouwbedrijf BV
www.reco.eu
Gjaltema Montage
GELEEN
Bedrijf BV
+31 (0)46 474 24 10
Rix Steigersystemen BV
GRONINGEN
www.lsb-groep.com
SNEEK
+31 (0)50 571 13 70
+31 (0)88 809 07 00
www.gjaltema.eu
Madema Steigerwerken BV www.rixsteigers.nl
MIDDELHARNIS
Gjaltema Verhuur BV
+31 (0)187 63 02 68
Rojo Steigerbouw BV
GRONINGEN
www.mademasteigerwerken.nl
DELFT
+31 (0)50 571 13 70
+31 (0)15 251 24 24
www.gjaltema.eu
Manntech
www.rojo.nl
Gevelinstallaties BV
GRGS Netherlands
ZEVENBERGEN
Roscaff BV
BREDA
+31 (0) 168 38 95 10
ROTTERDAM
+31 (0)76 790 10 18
www.manntech.org
+31 (0) 6 46 20 61 30
www.roscaff.nl
HDV Steigerbouw BV
Matemco
MIDDELBURG
Hulpconstructies BV
S.I.W. Steiger Werken
+31 (0)118 46 65 50
EDE GLD
NUMANSDORP
www.hdvsteigerbouw.nl
+31 (0)318 69 61 33
+31 (0)186 65 31 61
www.matemco.nl
www.siw-steigers.nl
Hendriks stalen
bekistingtechniek BV
Safe BV / Safe Montage BV
VEENENDAAL
BEEK EN DONK
+31 (0)318 56 64 66
+31 (0)492 38 66 38
www.hendriks-groep.nl
www.safebv.eu
De Wit Bouwmachines BV
OSS
+31 (0) 412 63 49 69

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

Work Wise Projecten BV
MONTFOORT
+31 (0)1 284 05 67
www.workwise.eu
Yelloo Materieeldienst BV
MALDEN
+31 (0)38 460 30 40
www.yelloo.nl

