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In een periode dat de economie weer volop draait, er weer 

stevig wordt geïnvesteerd in de producten en diensten 

van de leden van de VSB, moet de focus worden gericht op 

de toekomst van de sectoren waar de aangesloten bedrij-

ven actief zijn. De vraag is aan de orde: waar moeten we 

als collectief op inspelen, welke onderwerpen moeten we 

met de vereniging ter hand nemen om de continuïteit van 

de sector positief te kunnen beïnvloeden? Maar ook welke 

onderwerpen we niet gaan oppakken; meer focus.

Waar voorheen voorstellen voor toekomstig beleid wer-

den voorbereid door de sectiebesturen en het Algemeen 

Bestuur, wordt nu de denkkracht van de leden gemobili-

seerd. Waar de neiging bestond om een breed scala aan 

aandachtspunten gelijktijdig aandacht te geven, worden 

er nu gerichte keuzes gemaakt. In de voorjaarsvergade-

ring van de VSB werden de eerste voorzetten gedaan, in 

de najaarsvergadering worden de voorstellen vervat in 

een plan dat aan de Algemene Ledenvergadering wordt 

voorgelegd.

Het gaat daarbij niet alleen om de activiteiten van de VSB 

te benoemen, maar ook te kiezen waarop de VSB de ko-

mende jaren -met de leden- gaat inzetten. Wat zal het ver-

enigingsbeleid zijn?

Ondertussen wordt alle aandacht besteed aan onder an-

dere imagoverbetering, promotie van het veilig werken op 

hoogte, voorlichting, scholing, professionalisering van het 

vakgebied, samenwerking met stakeholders, collectieve 

projecten, afstemming met de overheid en groei van de 

vereniging.

De inhoud van de Hoog & Breed is een goede reflectie van 

de veelzijdigheid van de VSB, de professionaliteit van de 

aangesloten leden/donateurs en de betrokkenheid van 

de bedrijven bij de activiteiten van de vereniging. Daarom 

hoop ik dat u als lezer van ons blad niet alleen kennis 

neemt van de inhoud, maar deze ook uitdraagt naar uw 

klanten, opdrachtgevers en toekomstige nieuwe leden.

De nieuwe huisstijl is een gevolg van de recente lancering 

van de website www.vsbnetwerk.nl, waaraan door de be-

drijven in de PR Commissie hard is gewerkt. Een nieuwe 

huisstijl, een nieuw beleidsplan, een nieuw elan. En dat 

aan de vooravond van het 40-jarig bestaan van de VSB! 

Frank Klessens, voorzitter
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Ontwikkelingen VSB

Bestuurswisselingen
Tijdens de voorjaarsvergadering werden verschillende 

bestuursleden opnieuw verkozen en ook het Algemeen 

Bestuur vernieuwd qua samenstelling. In de Sectie Stei-

gerbedrijven werd Gijs Buijs door de ledenvergadering 

gevraagd de functie van interim-voorzitter nogmaals op 

zich te willen nemen. Als nieuw bestuurslid werd Rob En-

gelaar van Bil�nger Industrial Services gekozen, waarmee 

het sectiebestuur weer op volle sterkte is. De overige be-

stuursleden zijn Peter van den Bergh (Nivo Steigerbouw), 

Chris Hunter (Kaefer), Dick Koster (Van der Panne) en Hub 

Moonen (Altrad Hertel). 

In de Sectie Betonbekistingbedrijven droeg René van Zutven (Peri) de voorzittershamer over aan Jan Remmits. De ove-

rige bestuursleden zijn Peter Kraaijeveld (Hendriks) Jan Thomassen (NOE). Het Algemeen Bestuur (foto) bestaat derhalve 

uit Frank Klessens (Sectie Hoogwerkbedrijven), Gijs Buijs (Sectie Steigerbedrijven) en Jan Remmits (Sectie Betonbekisting-

bedrijven).

Strategiesessie
Onder leiding van Pepijn Nicolas (You Facilitate) is samen 

met de leden nagedacht over het toekomstige beleid van 

de VSB. Uiteenlopende onderwerpen passeerden de revue, 

die in oktober verder zullen worden uitgewerkt. Uitgangs-

punt van deze bijeenkomst was, om de aandacht van de 

vereniging te gaan focussen op de belangrijkste thema’s, 

waarmee de vereniging zich de komende jaren moet gaan 

bezighouden. Dit, ten behoeve van de leden en de keten 

waarin zij dagelijks de boterham verdienen. Hot items zijn 

onder andere: scholing, kennisoverdracht, promotie van 

het vakgebied, belangenbehartiging en coalitievorming 

met stakeholders. 

VSBnetwerk.nl
Onlangs werd ook de nieuwe website van de VSB ten doop gehouden. De website is opgezet aan de hand van de kernwaar-

den van de VSB: erkenning van het vakgebied, veilig werken, innoveren, kennis delen, duurzaam werken en platformfunctie. 

Wat kan de bezoeker vinden op de website, naast informatie over de secties  en het netwerk van leden, donateurs, erkende 

opleiders en bevriende belangenpartijen? Allereerst is dat nieuws over het werken 

op hoogte, maar ook de uitgaven van Hoog & Breed of de forumdiscussies die vol 

staan met actuele informatie. 

Daarnaast wordt de bezoeker geïnformeerd over projecten, leveringsvoorwaar-

den, wetgeving en normen, alsook over de diensten van het Opleidingsbedrijf 

VSB. Tot slot worden de samenstellingen van besturen en commissies weerge-

geven en komt de meerwaarde van het lidmaatschap/donateurschap van de VSB 

uitgebreid aan de orde.
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Werken met ladders 
en trappen - na 
1 januari 2018
De commissie Ladders, trappen en rolsteigers van VSB 

hee� een nieuwe flyer over ladders en trappen uitge-

bracht. Deze flyer gee� antwoord op de vraag wat de 

veranderingen zijn in de regelgeving rond ladders en 

trappen, na 1 januari 2018. Uit de markt is het verzoek 

gekomen om duidelijkheid te verscha�en. 

Door verschillende partijen is er de afgelopen periode ge-

publiceerd over verandering in de regelgeving rond lad-

ders en trappen. Maar wat verandert er nu werkelijk? De 

Warenwet besluit Draagbaar Klimmaterieel is al sinds jaar 

en dag leidend in Nederland, als het gaat om de technische 

eisen waar ladders en trappen minimaal aan moeten vol-

doen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) 

houdt toezicht op de naleving hiervan en controleert zo-

wel op producten die zijn bedoeld voor de consumenten 

markt, als op producten die voor professioneel gebruik in 

de handel worden gebracht. 

Naast de Warenwet zijn er diverse productnormen die in-

vulling geven aan de laatste stand der techniek en waar 

fabrikanten hun productcerti�ceringen op kunnen base-

ren. Op Europees niveau is dat de EN-131 en in Nederland 

de nationale norm NEN-2484. Deze Nederlandse norm is 

een aanvulling op de Warenwet en blij� vooralsnog on-

veranderd in afwachting op verdere ontwikkeling van de 

Europese norm.  De EN131-1 en EN131-2 zijn de laatste ja-

ren vernieuwd en zijn per 1 januari 2018 actief geworden. 

Daarvoor zijn veel (buitenlandse) fabrikanten bezig ge-

weest om wijzigingen door te voeren in hun producten. 

Deze Europese norm is echter niet geharmoniseerd en 

hee� daarmee geen wettelijk kader. 

Vanwege dit wettelijk kader is de Warenwet nog steeds 

leidend voor de Nederlandse markt en zijn de product-

normen hier ondergeschikt aan. Het is voor Nederland 

daarom niet verplicht om het klimmaterieel aan te pas-

sen aan de EN131. Verder is het de verantwoordelijkheid 

van de fabrikant om aan te geven voor welke doelgroep 

en toepassing zijn product geschikt is.

Exemplaren van de flyer zijn te downloaden via de web-

site.
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Branchenieuws

Intensieve betrokkenheid
We spreken Hans van Leeuwen kort voor de Algemene Le-

denvergadering, waar o�cieel afscheid zal worden geno-

men. Niet dat Hans achterover gaat leunen, want stilzitten 

hoort niet tot zijn vocabulaire. “Door actief bezig te zijn, 

blijf je ook langer gezond.” Bezig is Hans zeker geweest. 

We moeten behoorlijk terug in de tijd om de eerste ken-

nismaking tussen VSB en Hans van Leeuwen te kunnen 

noteren. “In 1979 leerde ik de pas opgerichte VSB kennen. 

Ik was technisch-directeur bij Altrex en vond dat wij eigen-

lijk ook bij die vereniging hoorden. Met onze aluminium 

producten waren we in het begin weliswaar een vreemde 

eend in de bijt maar al snel bleek dat die bredere kijk op 

veilig werken op hoogte voor een positieve ontwikkeling 

zorgde.” 

Al snel was Hans voorzitter van de Technische Commissie, 

waarna hij toetrad tot het bestuur om vervolgens voorzit-

ter te worden van de VSB. “Dat was toen nog één grote 

vereniging”, herinnert hij zich. “Dus zonder secties. Later, 

in de 90-er jaren, werd ik weer gevraagd om voorzitter te 

worden, nu met Tom Stamer. Dat hee� tot de voorjaars-

vergadering van 2000 geduurd. Al die tijd zijn we bezig ge-

weest met professionalisering. We wilden het vak op een 

hoger niveau brengen. De Waarborgregeling is daar een 

goed voorbeeld van. En mede door dat soort initiatieven 

en de tomeloze inzet van heel veel collega’s is het vak ook 

op een hoger niveau gekomen. En het mooie is dat er nog 

steeds met veel energie en enthousiasme aan verbetering 

wordt gewerkt.”

Van RPK naar RLS
We maken de overstap naar de Richtlijn Steigers, waar 

Hans vanaf het eerste moment bij betrokken is geweest. 

We moeten weer terug naar de jaren negentig van de 

vorige eeuw, waar de basis werd gelegd met de Richtlijn 

Pijpen en Koppelingen (RPK). “Daar zijn heel wat jaren in 

gaan zitten”, herinnert Hans zich, “maar het schoot niet 

op”. “Uiteindelijk werd ik in 2007 weer benaderd om de 

Richtlijn Steigers te gaan doen. De totstandkoming verliep 

traag en er was iemand nodig die de boel weer kon aan-

slepen. Het werd een coproductie met de Kontaktgroep 

Materieel (Komat) van Bouwend Nederland. Van hun kant 

werd Peter Rijnbeek naar voren geschoven. Samen heb-

ben we een jaar lang veel duw- en trekwerk verricht om 

de richtlijn in 2008 het licht te kunnen laten zien.” Dat ge-

beurde op een chique locatie in Den Haag waar toenmalig 

staatssecretaris van Sociale Zaken, de heer Aboutaleb, het 

eerste exemplaar in ontvangst nam. Nog geen jaar later 

werd de Richtlijn Steigers genomineerd voor de Neder-

landse Bouwprijs. 

Trots
Een prestatie om trots op de zijn? “Zeker. De samenwer-

king tussen specialisten van VSB en Bouwend Nederland 

én alle andere betrokken partijen is heel plezierig en zeer 

constructief geweest. Ook de wat latere afstemming met 

de industrie, petrochemie, energiesector en o�shore was 

Hans van Leeuwen neemt afscheid als commissievoorzitter 

Richtlijnen in een nieuwe fase, samen 
werken aan optimale veiligheid
De Richtlijn Steigers viert dit jaar haar 10-jarige bestaan. Een richtlijn die in korte tijd een vaste waarde is geworden voor 

de bouw, o�shore, industrie en tal van andere sectoren. Ook de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstruc-

ties hee� die status bereikt. Met dank aan de voorzitters van de commissies achter beide richtlijnen, namens de VSB: 

Hans van Leeuwen. Binnenkort sluit hij het hoofdstuk ‘richtlijnen’; hoog tijd voor een interview.
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voor de erkenning van de Richtlijn Steigers van vitaal be-

lang.  Door die intensieve samenwerking zijn we in staat 

geweest om veel te bereiken. Hoewel we soms wat last 

hadden van bedrijfsbelangen was het ‘gemak’ opmerke-

lijk waarmee onderwerpen binnen de commissie konden 

worden besproken en erover worden besloten. Je merkte 

en merkt duidelijk dat iedereen hetzelfde doel – maximale 

veiligheid – voor ogen hee�.”  Over de Richtlijn Betonbe-

kistingen en Ondersteuningsconstructies vult hij aan: “Bij 

die richtlijn konden we duidelijk pro�teren van de erva-

ringen die we met de Richtlijn Steigers hadden opgedaan. 

Het liep daardoor sneller en ook hier gold dat iedereen het 

hogere veiligheidsdoel altijd duidelijk voor ogen had en 

hee�.”

Succesvol samenwerken
De samenwerking voor de Richtlijn Steigers én de Richtlijn 

Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies reik-

te verder dan de VSB en Bouwend Nederland. Hans van 

Leeuwen hierover: “Het was een bijzondere ervaring om 

vertegenwoordigers van de Inspectie SZW, de voormalige 

Arbeidsinspectie, bij het hele totstandkomingsproces be-

trokken te hebben. Zij gaven niet alleen input, maar zorg-

den in het begin ook voor de nodige overtuigingskracht 

naar directies en constructeurs. Als voorzitter van derge-

lijke commissies wil je draagvlak. Ik denk dat we daar uit-

stekend in geslaagd zijn.” 

Niet alleen met ISZW maar ook universiteiten, TNO, mi-

nisteries, Stubeco, Aboma, Arbouw (nu: Volandis) en la-

ter ook de Vereniging van de Nederlandse Chemische 

Industrie (VNCI), de Vereniging Nederlandse Petroleum 

Industrie (VNPI), de energiesector en de o�shore sloten 

zich bij het richtlijninitiatief aan. Dankzij ieders bijdrage 

konden richtlijnen ontstaan die breed in zowel de bouw 

als de industrie worden gedragen. “Dat verklaart denk ik 

ook waarom zoveel instanties en bedrijven de afgelopen 

jaren de richtlijnen hebben omarmd.” Ze worden niet al-

leen door Inspectie SZW en opdrachtgevers gehanteerd 

als stand van de wetenschap, maar maken ook deel uit 

van de Arbocatalogi van bedrijven en sectoren. “Je merkt 

aan alles dat mensen het steeds beter en veiliger willen 

doen. Dat vind ik een mooi compliment voor de verschil-

lende branches!” 

Nieuwe scholingsstructuur
De nieuwe scholingsstructuur is daar misschien wel een 

goed voorbeeld van. Per slot van rekening hee� die gere-

sulteerd in de Stichting Veilig Werken op Hoogte waarin 

alle betrokken stakeholders vertegenwoordigd zijn. “De 

scholingsstructuur vind ik inderdaad een goed voorbeeld”, 

beaamt Hans van Leeuwen. “We lopen allemaal de goede 

kant op en dat wordt goed weerspiegeld in de manier 

waarop met opleidingen wordt omgegaan. Uiteindelijk is 

het zo dat je niet alleen gezond naar je werk wilt gaan, 

maar ook weer gezond thuis wilt komen. Daar zetten we 

goede stappen.” Door de scholingsstructuur en de komst 

van de SVWOH zijn bijvoorbeeld nu al meer dan 8000 me-

dewerkers in de steigerbouw gediplomeerd/gecerti�ceerd 

en het initiatief rolt zich uit naar alles wat te maken hee� 

met het werken op hoogte. 

Niet stilzitten
Gaat Hans het missen, al dat werk als voorzitter? “Ja en 

nee. Ik ben al een tijdje aan het afbouwen en weet dat het 

wordt overgenomen door prima opvolgers. Daarom ben ik 

erg blij dat Gijs Buijs is bereid gevonden om nu het stokje 

van mij over te nemen. Aan de andere kant zie ik mezelf 

ook niet stil gaan zitten. Ik ben nog veel actief in vrijwilli-

gerswerk en ben ervan overtuigd dat je juist door die inzet 

vitaler blij�. Bovendien blijf ik als erelid betrokken bij het 

wel en wee van VSB en verwacht dat jullie me nog wel ’s 

zullen zien!”

Leden en bestuur VSB zijn Hans van Leeuwen, erelid van de vereniging, zeer dankbaar voor de jarenlange in-

zet en betrokkenheid. Hieraan werd uiting gegeven tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 mei 2018.

Inmiddels is Harry van der Grinten bereid gevonden om in de voetsporen te treden van Hans van Leeuwen. 

Het voorzittersduo voor de Commissies Richtlijn Steigers en Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningen, 

wordt vanaf 31 mei gevormd door Leen Verboom (Bouwend Nederland) en Harry van der Grinten (VSB).

Harry is zeer ingevoerd in de wereld van de steigerbouw en ondersteuningen, niet in de laatste plaats als 

ondernemer en oprichter van De Spindel in Bunschoten. Het steigerbedrijf dat hij inmiddels hee� overgedra-

gen aan zijn zoons. Daarnaast hee� Harry zich jarenlang ingezet in de scholingscommissie van de VSB en als 

docent voor diverse opleiders in de sector. Harry werkt nauw samen met de technische commissies VSB en 

weet zich gesteund door de sectiebesturen.  
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Nieuws uit de Stichting Veilig Werken Op 
Hoogte
De Stichting Veilig Werken Op Hoogte is vanaf 1 januari 2017 van start gegaan, mogelijk gemaakt door het Sectorplan 

Steigerbouw (Ministerie SZW) en als nadere invulling van de Nieuwe Scholingsstructuur veilig werken op hoogte, zoals 

bedoeld in de Richtlijn Steigers.

De stichting wordt gevormd uit alle denkbare stakehol-

ders, die dagelijks (in)direct te maken hebben met het 

werken op hoogte. Deze onafhankelijke stichting kent 3 

kerntaken:

- het bewaken van de kwaliteit van opleidingen 

- het bewaken en beheren van de centrale examenbank

- het deelbeheer en registratie in het Centraal Diploma 

Register

Verder bestaat de stichting uit een bestuur, college van 

deskundigen, examencommissie en werkkamers per type 

arbeidsmiddel. De examens worden afgenomen door 7 

formeel erkende examenbureaus, die werken onder toe-

zicht van DNV GL in Nederland én in het buitenland.

Nieuwe registratie- en controletool voor 
Aspirant-Hulpmonteur online
Wat is de aanleiding? Werkgevers in de steigerbouw zijn 

graag bereid te investeren in nieuw personeel, met name 

als een carrière wordt nagestreefd in de steigermontage. 

Of iemand een blijvertje is, blijkt vaak al binnen enkele 

weken. Om die reden vindt scholing voor hulpmonteur 

pas plaats, nadat iemand al geruimere tijd werkzaam is 

in de steigerbouw. Dan loont ook de investering in oplei-

ding en certi�cering. Totdat moment, mag de toekomstige 

steiger monteur wél op de bouwplaats “logistieke werk-

zaamheden” uitvoeren, maar beslist niet monteren of de 

steiger op, als deze nog niet vrijgegeven is. Opdrachtge-

vers willen perse dat zelfs de sjouwer traceerbaar is in een 

register, waaruit blijkt dat men over VCA beschikt en een 

basale kennis hee� van steigerbouw aspecten. Daarvoor 

hebben de Werkkamer Steigers, de examencommissie en 

het College van deskundigen van SVWOH een special tool 

ontwikkeld en de bijbehorende database.  

Op de website van de Stichting Veilig Werken Op Hoogte 

(SVWOH) is de nieuwe tool online, waarmee de zogenoem-

de “Aspirant-Hulpmonteur” kan worden geregistreerd. Dat 

kan slechts éénmalig: opnieuw voor een jaar registreren is 

niet mogelijk. Via dezelfde tool kunnen opdrachtgevers 

en andere belanghebbenden controleren of iemand gere-

gistreerd is. De tool is in meerdere talen beschikbaar. Uit 
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het oogpunt van controleerbaarheid, is registratie alleen 

mogelijk met geldig Nederlands VCA-certi�caat. De Aspi-

rant-Hulpmonteur monteert of demonteert niet maar ver-

richt uitsluitend  sjouwwerkzaamheden. Na uiterlijk 1 jaar, 

hee� hij de opleiding tot Hulpmonteur Steigerbouw ge-

volgd, beschikt hij over het certi�caat Hulpmonteur Stei-

gerbouw en is hij geregistreerd in het Centraal Diploma 

Register. De functie Aspirant-Hulpmonteur maakt deel uit 

van de Scholingsstructuur Steigerbouw. 

Overeenkomstig hoofdstuk 7.5.3 van de Richtlijn Steiger 

beheert de Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH) 

het register en het registratietool voor Aspirant-Hulpmon-

teur. Het register en registratietool worden geleverd als 

dienst aan werkgevers, werknemers, afnemers en over-

heid teneinde duidelijkheid te geven of een medewerker 

al dan niet Aspirant-Hulpmonteur is. 

Al duizenden monteurs geregistreerd
Door de komst van de Richtlijn Steigers en de introductie 

van de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw, is 

de verdergaande upgrading van het vakgebied een feit. 

Met de aangesloten gespecialiseerde montagebedrijven 

en de gespecialiseerde uitzendorganisaties voorop is fors 

geïnvesteerd in scholing en certi�cering/diplomering van 

het steigerpersoneel. De feiten op een rij:

- ten aanzien van de geregistreerde personeelsleden in 

de steigerbouw is de teller in onlangs de 9.000 regi-

straties ruim gepasseerd

- registratie op één plaats: Centraal Diploma Register 

(VCA)

- cursussen en examens in alle denkbare talen

- certi�cering in Nederland en ver daarbuiten, geheel 

conform de Nederlandse scholingsstructuur

- alle functies in de steigerbouw zijn omschreven en de 

bevoegdheden vastgelegd

- 7 examenbureaus zijn dagelijks betrokken bij de certi�-

cering

- 6 erkende opleiders hebben aangetoond gespeciali-

seerde scholing te verzorgen

Daarnaast moeten (bouw)bedrijven, aannemers en ande-

ren die dagelijks “even een steiger monteren”, ook zorgen 

dat men is ingeschreven in het Centraal Diploma Register. 

Hoe eenvoudiger de constructies die men monteert, hoe 

eenvoudiger de opleiding. Hoe meer ervaring men hee�, 

hoe eenvoudiger de opleiding. Maar in alle gevallen moet 

er een examen zijn afgenomen dat leidt tot een persoons-

certi�caat. Niet ingeschreven in het CDR betekent: niet 

aan het werk.

Er is nog steeds een grote groep werknemers die het grote 

risico neemt, door niet aan de Richtlijn Steigers te voldoen 

en die een training/certi�caat als overbodig beschouwen. 

“Ik monteer al jaren”. 

Kosten is een ander argument. Maar voor ca. 150 euro be-

schikt men voor 5 jaar over de licentie om te kunnen wer-

ken. Een eventuele volledige training kost ook nog eens 

ca. 900 euro, indien nodig.

Het is geaccepteerd dat iedereen die een auto een bestuurt 

ook over een geldig rijbewijs moet beschikken – ook al 

wordt die auto slechts voor het halen van boodschappen 

gebruikt. Een groot rijbewijs is daarvoor niet nodig. Het is 

geaccepteerd dat schilder, automonteur en alles wat daar 

tussen zit, geschoold moeten zijn en aantoonbaar vak-

bekwaam. Omdat het huis strak in de lak moet zitten of 
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de auto veilig moet kunnen functioneren. Waarom zou dat 

bij steigermontage ineens anders zijn? 

Samenvattend: steigerbouw is een vak! Of je nu een ge-

compliceerde constructie bouwt, of een “rechttoe recht-

aan” steiger plaatst.

Het is om die reden dat de initiatiefnemers van de Richtlijn 

Steigers, VSB en Bouwend Nederland en de bedrijven in de 

(metaal)industrie, (petro)chemie, energiesector, o�shore, 

scheepsbouw, werkgeversorganisaties en werknemersor-

ganisaties zich nauw verbonden hebben aan de Stichting 

Veilig Werken Op Hoogte. Het resultaat is dat opdracht-

gevers en Inspectie SZW niet langer hoeven te hengelen 

naar geldige pasjes en papieren: een eenvoudige check 

van het Centraal Diploma Register zegt: “Ja” of “Nee”.

Dit alles uiteraard met het grootste respect voor de jon-

gens die dagelijks verantwoordelijk zijn voor de veiligheid 

van vele tientallen beroepsgroepen die de steiger op moe-

ten!

Opdrachtgever, werkgevers en Inspectie SZW:
Zekerheid over de vakbekwaamheid van montagepersoneel? Eenvoudige check op deugdelijke certi�caten 

en diploma’s? Laat u niets wijs maken! Vertrouw niet op een pasje of een papieren bewijsmiddel! Ga niet 

uit van een database van een opleidingsinstelling of examenorganisatie! Raadpleeg simpelweg het Centraal 

Diploma Register!

Hoe? Ga naar: https://cdr.ssvv.nl/#/zoeken

Zoek op naam en geboortedatum óf op VCA-certi�caatnummer. U kijkt daar sowieso al, omdat u wilt weten 

of de medewerker over een geldig VCA beschikt. Veel collega’s gebruiken ook al de geavanceerde veilig-

heidspasjes, of veiligheidspaspoorten,  die automatisch doorlinken naar het Centraal Diploma Register.  En 

checkt u toch een pasje of papieren certi�caat: deze zijn alleen geldig als deze zijn voorzien van de logo’s van 

de Stichting Veilig Werken Op Hoogte én DNV GL. Dat geldt ook voor pasjes en certi�caten van buitenlandse 

werknemers!
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Rolsteiger: nieuwe opbouwmethode voor 
meer veiligheid
Dagelijks maken honderden professionals gebruik van de rolsteiger. De veiligheid van de monteur en de gebruiker, 

meestal één en dezelfde persoon, staat altijd voorop. In tegenstelling tot de montage van stalen steigers, worden 

immers rolsteigers opgebouwd door de gebruiker zelf. 

De gebruiker doet dit met als hoofddoel, een klus op 

hoogte te kunnen doen, zoals schilderen, reinigen of voe-

gen. De opbouw van de rolsteiger is daarbij een belang-

rijke bijzaak. Om het valgevaar tijdens de opbouw tot een 

minimumniveau terug te brengen, zijn door fabrikanten 

nieuwe opbouwmethoden ontwikkeld. Dit op uitdrukke-

lijk verzoek van de Inspectie SZW. De Inspectie SZW zal 

dan ook in 2018 bij de handhaving verwijzen naar de nieu-

we opbouwmethoden.

Zijn de “oude” opbouw-
methoden dan onveilig?
Niet, als er volgens de voorschri�en 

van de fabrikant wordt gebouwd. 

Maar wie doet dat in de praktijk? Er 

is haast. Er wordt niets gelezen. Tool-

boxes of instructies worden niet ge-

geven, of vergeten. Of de rolsteigers 

worden meegenomen zonder be-

langrijke onderdelen, zoals kantplan-

ken, knieleuningen, stabilisatoren en 

niet zelden beschikt men ter plaatse 

over té weinig materiaal. Volgens 

alle inspectieresultaten van de laat-

ste jaren, waar de Inspectie SZW be-

zoeken bracht aan telkens ruim 600 

bouwplaatsen, bleek ca. 80 % van de 

rolsteigers incompleet te zijn en onveilig voor de gebrui-

ker. Niet nodig als de voorschri�en zouden zijn gevolgd, 

of het A Blad Rolsteigers (Volandis) zou zijn ingekeken of 

de checklist van de VSB gehanteerd zou zijn.

Opdoen kennis
Om de rolsteiger deskundig te kunnen opbouwen, kun-

nen trainingen worden gevolgd. Deze zijn speciaal door 

de branche -zoals door het Opleidingsbedrijf VSB- ontwik-

keld en gaan in op het veilig en doelmatig (de) monteren, 

het verplaatsen van en het gebruiken 

van rolsteigers.

Veiligheid centraal
De rolsteiger is inmiddels dooront-

wikkeld en opbouwmethoden zijn 

daarmee nóg veiliger geworden. Het 

valgevaar moet worden uitgeban-

nen. Uitgangspunt van de Inspectie 

SZW is, dat tijdens de opbouwfase 

(montage) op elke platformhoogte 

–vóór het betreden- een werknemer 

rondom en op heuphoogte tegen val-

gevaar moet zijn beschermd. Daartoe 

moeten er minimaal al heupleunin-

gen aanwezig zijn. Na de opbouwfa-

se en tijdens het gebruik, worden de 
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hulpvloeren tussenvloeren en doen deze dienst als rust-

bordessen bij het klimmen. In de gebruiksfase moeten de 

tussenvloeren voorzien zijn van dubbele (heup en knie) 

leuningen en kantplanken. 

Oude rolsteigers op de schroothoop?
Het massaal overgaan op nieuwe systemen, zou kapi-

taalvernietiging betekenen. Fabrikanten bieden daarom 

tussenoplossingen aan, bijvoorbeeld door de toepassing 

van voorloopleuningen, zodat voorlopig nog met de oude 

systemen kan worden gewerkt en toch voldaan wordt aan 

de nieuwe regels. Zodra het budget het toelaat is het ver-

standiger om over te gaan tot systemen met frames en 

speciale leuningen, waarmee niet alleen veilig maar ook 

sneller kan worden gewerkt.

Verplicht vanaf 1 januari 2018
De nieuwe opbouwmethoden zijn opgenomen in het nieu-

we A Blad Rolsteigers en zijn per 1 januari 2018 verplicht, 

omdat deze “de stand van de wetenschap” vertegenwoor-

digen. De Inspectie SZW wijst erop dat bij constatering 

van valgevaar geen concessies worden gedaan en in voor-

komende gevallen wordt overgegaan tot stillegging van 

de werkzaamheden en boetes kunnen worden opgelegd. 

Via de website van de VSB kunnen de informatieve flyer 

en brochure worden gedownload. 

www.vsbnetwerk.nl
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Ruim 190 monteurs goederenbouwli�en 
getraind!
Ruim twee jaar geleden werd de pilot-cursus Monteur 

Goederenbouwli�en gehouden. Inmiddels zijn meer dan 

190 (hulp)monteurs getraind. Met een gemiddelde van 

50 cursisten per jaar, blijkt de VSB-commissie Hefstei-

gers en Bouwli�en de juiste snaar te hebben geraakt. 

De VSB-branchecerti�caten, waarmee de cursus wordt 

afgesloten gelden als bewijs van vakbekwaamheid. 

Ruim twee jaar geleden legde de commissie Hefsteigers 

en Bouwli�en de laatste hand aan de eind- en toetster-

men voor de pro�elen Hulpmonteur en Monteur Goede-

renbouwli�en. Op basis hiervan werd het cursusmateriaal 

samengesteld. De cursusopzet is zodanig, dat de theoreti-

sche kennis wordt gekoppeld aan praktijksituaties. Tech-

nische kennis komt daarbij samen met veilig werken en 

voorkomende arbo-aspecten. De scholing richt zich niet 

alleen op het eigen personeel, maar ook op kopers, huur-

ders en gebruikers die zelf li�en (gaan) monteren. 

De cursus wordt georganiseerd onder auspiciën van Op-

leidingsbedrijf VSB. Er kan worden gekozen uit de cursus 

Hulpmonteur, Monteur of een combinatie daarvan. Bij de 

keuze van de juiste cursus speelt ook ervaring een belang-

rijke rol. Na een periode van 5 jaar moet de kennis worden 

opgefrist en opnieuw worden aangetoond dat over actu-

ele kennis en vaardigheden wordt beschikt. De commissie 

is momenteel met de Stichting Veilig Werken Op Hoogte 

bezig het examen centraal te laten organiseren, via de 

Centrale Examenbank, de oprichting van de Werkkamer 

Bouwli�en. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht 

om de certi�caten centraal te registreren in het Centraal 

Diploma Register (VCA databank). Geïnteresseerd in deel-

name? Aanmelden kan eenvoudig via één van de bij de 

VSB aangesloten bedrijven of bij Opleidingsbedrijf VSB.
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Analyse ongevallen bij vallen van hoogte
Tijdens de voorjaarsvergadering van de Sectie Hoogwerkbedrijven VSB, werd een toelichting gegeven door Viola van 

Guldener van het RIVM. Lessons learned was het thema, op basis van de vele gegevens en illustratieve facsheets die het 

RIVM beschikbaar hee� voor bedrijven. Er werd ingegaan op de belangrijke meerwaarde van ongevallenanalyse met de 

systematiek van Storybuilder en er werden toelichtingen gegeven toegespitst op het werken op hoogte. 

De aanbevelingen die op basis van de analyse tot stand 

komen, worden gebaseerd op  uiteenlopende werkzaam-

heden, waarbij jaarlijks ongevallen plaatsvinden. In dit ge-

val kunnen de ontwikkelde factsheets voordeel opleveren 

voor iedereen die dagelijks op hoogte werkt.

Kort gezegd, komt het erop neer, dat verschillende typen 

geregistreerde valongevallen worden opgenomen en ge-

analyseerd in storybuilder, zoals bij het vallen van:

-  ladder of trapje

-  (rol)steiger 

-  dak, vloer of platform

-  hoogte door een gat in de grond 

-  beweegbaar platform

-  een stilstaand voertuig 

-  hoogte – onbeschermd

-  gelijke hoogte 

-  trap op helling  

Op grond van de statistieken blijkt dat de top 3 valonge-

vallen met afstand wordt veroorzaakt door:

- val van ladder of trapje

- val van dak, vloer of platform

- val van (rol)steiger

De aanbevelingen die daaruit voortvloeien:

- Zet de ladder goed neer.

 De belangrijkste oorzaak van ladderongevallen is dat 

de ladder niet goed staat. De ladder staat bijvoorbeeld 

op een nat of glad oppervlak of op een zachte onder-

grond. De ladder is niet goed genoeg gezekerd of staat 

in een te rechte of te schuine hoek. Houd bij het plaat-

sen van de ladder ook rekening met weersomstandig-

heden, zoals harde wind. Het kan dan nodig zijn om een 

ladder op meerdere plekken te zekeren.

- Zorg dat u stabiel op de ladder kunt staan.

 Vaak verliezen medewerkers hun balans terwijl zij op 

de ladder staan. Dit komt bijvoorbeeld door gladde 

sporten, de voorzieningen bij het op- of afstappen, te 

gladde schoenen of door  tijdsdruk of vermoeidheid. 

Zorg dat u op drie plekken contact  hee� met de lad-

der.

 

- Gebruik een goede ladder.

 In iets minder dan een kwart van de ongevallen werkt 

de medewerker met een verkeerd type ladder of met 

een ladder die in een slechte staat verkeerde. De ladder 

hee� bijvoorbeeld niet de juiste afmetingen of de lad-

der is versleten. Let in ieder geval op de antislipvoeten 

van de ladder of gebruik een antislipmat. 

 

Voor meer informatie www.rivm.nl, zoekterm: Storybuilder 

factsheets.

13



14

Actieplan Steigerbouw
In de Sectie Steigerbedrijven VSB is vastgesteld dat er in 2018/2019 

een hoge druk ontstaat op de steigerbedrijven in Nederland, 

vanwege de sterke toename aan projecten in de industrie en de bouw. 

Projecten die om moverende redenen gelijktijdig plaatsvinden. 

Juist in een periode dat de montagebedrijven en uitzendorganisaties 

sterk inzetten op het scholen van personeel en de diplomering of 

certi�cering daarvan, neemt de druk op het hebben van aantoonbaar 

vakbekwaam personeel toe. Overigens een fenomeen, dat zich ook 

in andere sectoren in Nederland voor doet, de steigerbouw is daarop 

geen uitzondering.



15

De toegenomen druk van projecten kan leiden tot een toe-

loop van –veelal buitenlandse- werknemers dat nog niet 

is geregistreerd en ook niet voldoet aan de vakbekwaam-

heidseisen die in Nederland van toepassing zijn. Naar 

schatting betre� het enkele 1000-en medewerkers. Water 

bij de wijn doen en genoegen nemen met “handjes”, ook 

al zijn die niet geschoold, is geen optie. Het gaat immers 

over de veiligheid van een ieder die dagelijks op steigers 

moet werken. Opdrachtgevers en Inspectie SZW schrijven 

al jaren voor dat alleen met aantoonbaar deskundig/vak-

bekwaam personeel gewerkt mag worden.

Probleem
Enerzijds moeten (indirecte) medewerkers van de bedrij-

ven vanaf 1 januari 2017 geschoold zijn en in het bezit zijn 

van een erkend diploma/certi�caat, beschikken over VCA 

en tevens centraal zijn geregistreerd. Anderzijds is niet te 

voorspellen waar personeel vandaan gaat komen, waar 

men moet worden ingezet, hoeveel werknemers het be-

tre� en vooral: met welke kwali�caties.  

Versneld moet het volgende plaatsvinden:

Nieuwe werknemers in de steigerbouw, kunnen grofweg 

in 3 categorieën worden ingedeeld:

- werknemers die beschikken over buitenlandse diplo-

ma’s en certi�caten, dit is een gering aantal

- werknemers die logistieke werkzaamheden gaan ver-

richten: sjouwers. Deze staan niet geregistreerd

- werknemers die enige ervaring hebben in de steiger-

bouw, maar niet beschikken over de juiste  

kwali�caties én dus ook niet geregistreerd staan

- werknemers die geen ervaring hebben, ook niet over 

de juiste kwali�caties beschikken én niet geregistreerd 

staan

Onder auspiciën van de Stichting Veilig Werken Op Hoogte 

moet door alle stakeholders en betrokken deskundigen in 

de steigerbouw erkenning plaatsvinden van buitenlandse 

diploma’s/certi�caten en het samenstellen van een white-

list. Deze diploma’s/certi�caten kunnen dan ingelezen in 

het Centraal Diploma Register. Hiermee wordt een gering 

aantal werknemers op maat bediend, omdat de meesten 

nieuw beginnen in de steigerbouw. Deze validatie van 

buitenlandse certi�caten is in ontwikkeling. Diploma’s 

kunnen al worden gevalideerd, zoals alle andere formele 

MBO-diploma’s. 

Sjouwers die niet gaan monteren, maar wel logistieke 

werkzaamheden gaan verrichten, moeten zich registreren. 

Daarbij moeten zij over een geldig (Nederlands) VCA be-

schikken en een beknopte test doen op basis van een deel 

van de vakbekwaamheidseisen die aan de functie Hulp-

monteur worden gesteld. Deze categorie werknemers mo-

gen 1 jaar als “Aspirant Hulpmonteur” geregistreerd staan 

en moet daarna de branche verlaten, tenzij binnen het jaar 

het certi�caat Hulpmonteur wordt behaald.

Deze registratie vindt plaats in de database van de Stich-

ting Veilig Werken Op hoogte. Op de website van SVWOH 

kan men zich registreren en kunnen opdrachtegevers/in-

spectie SZW een check uitvoeren.

Medewerkers met ervaring en zonder de juiste diploma’s/

certi�caten kunnen bij de (erkende) opleiders een zoge-

noemde competentieweging laten uitvoeren. Dit resulteert 

in een advies: meteen examen doen, omdat aangetoond 

wordt dat men beschikt over de juiste vakbekwaamheid, 

of er moeten enkele modules aan lesstof worden gevolgd, 

afgesloten met een examen.

Nieuwelingen zullen volledig moeten worden geschoold 

en een examen afleggen. Dat kan bij voorkeur plaatsvin-

den in het land van herkomst. De (erkende) opleiders én 

de door de Stichting Veilig Werken Op Hoogte erkende 

examenbureaus, zijn daar al intensief mee bezig. Het toe-

zicht van de examens vindt plaats door DNV GL, de certi�-

cerende instantie die nauw samenwerkt met de stichting.

In alle gevallen moet een monteur beschikken over een 

geldig VCA en formeel geregistreerd staan in het Centraal 

Diploma Register. Certi�caten en pasjes moeten zijn voor-

zien van de twee logo’s van SVWOH en DNV GL.

De branche wil onder geen beding dat onder druk van 

projecten, het veilig werken op hoogte in de verdrukking 

komt. Er is door alle betrokken partijen én de serieuze 

montagebedrijven en uitzendorganisaties, met werk-

gevers- en werknemersorganisaties, de afgelopen jaren 

hard gewerkt aan en geïnvesteerd in de realisering van de 

Nieuwe Scholingsstructuur.   

 www.vsbnetwerk.nl
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Onder het motto “Old Buildings New Ideas”, wordt 

de oude Philips-site in Eindhoven omgevormd naar 

een creatieve woon/werk- hub. De voormalige “ver-

boden stad” ondergaat een transformatie van een 

voormalige fabriek naar hét centrum voor de jong-

volwassenen en de zakenwereld. 

De naam “verboden stad” dankt het complex aan het 

feit, dat het gebied Strijp-S tot 30 jaar geleden niet 

voor iedereen toegankelijk was. Het bedrijventerrein 

was toen alleen maar bedoeld voor de duizenden 

werknemers die dagelijks naar hun werk gingen.

VSB-lid: Alimak Hek leverde een personenbouwli� 

(Scando 450) en drie hefsteigers (MC 450).  

Opdrachtgever: Bouwonderneming Goevaers en  

Znn B.V. in Best.

Transformatie van 
de verboden stad 
van Philips
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Steigerbouw Van Der Panne bouwt in de Binnenstad van 

Rotterdam een uitdagende steiger ten behoeve van reno-

vatiewerkzaamheden. Het gaat om c.a. 10.000 m2 steiger 

die deels vanaf -speciaal voor dit project gemaakte- sta-

len consoles wordt opgebouwd. Door toepassing van deze 

consoles kan de onderliggende winkel open blijven, hee� 

het winkelende publiek geen hinder van de werkzaamhe-

den en wordt hun veiligheid gegarandeerd. De moeilijk-

heidsgraad is de omgeving die onder andere bestaat uit 

winkelend publiek, tramverkeer en de hoogspanningska-

bels. Mede om die reden vond er vooraf aan de tekentafel 

een intensieve afstemming plaats met de steigerconstruc-

teur (Arbor Steigeradvies en -engineering) en de construc-

tieafdeling van Van Wijnen.

VSB-lid: Steigerbouw Van Der Panne Rotterdam 

Opdrachtgever: Van Wijnen

Een uitdagende 
steiger in Rotterdam

Leden in de praktijk
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In Amsterdam wordt de Zuidas steeds groter en groeit het 

aantal reizigers op het station Amsterdam. Hierdoor en 

door het wegvallen van andere �etsparkeerplekken rea-

liseerde Bouwbedrijf R.G. Zonneveld b.v. in opdracht van 

Van Boekel Bouw & Infra een ondergrondse Fietsparkeer-

garage Vijfhoek. De �etsparkeergarage hee� een dek van 

ca. 3.600 m² en een dikte van 700 mm.  Het 700 mm dikke 

dek van de parkeergarage wordt in het werk gestort. Voor 

de bekistingingspanelen van het TOPEC systeem, die ini-

tieel een dek van 500 mm kunnen dragen, werden speci-

ale balken ontwikkeld, die tussen de panelen in komen 

en zodoende het dek kunnen dragen. Met deze oplossing 

hoefden er geen investeringskosten voor 3.600 m² bekis-

tingsplaat gedaan te worden. Tevens is de bouwtijd van 

de ondersteuning met deze oplossing drastisch verlaagd, 

waardoor de arbeidskosten verminderen. Het resultaat 

mag er zijn: het lijnenspel van de horizontale paneelbekis-

ting gee� een prachtig beeld. 

VSB-lid: Hünnebeck

Opdrachtgever: Van Boekel Bouw & Infra

Ondergrondse parkeergarage Vijfhoek
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Brancheproject

Sectorplan Steigerbouw
Inmiddels is het Sectorplan Steigerbouw afgelopen en 

worden de resultaten en de afwikkeling van het project 

geëvalueerd door het Ministerie van Sociale Zaken.

Gesproken mag worden van een groot succes, waarbij de 

VSB met leden en niet-leden, met montagebedrijven én 

uitzendorganisaties, met werkgevers- en werknemersor-

ganisaties, met opleiders, adviesbureaus en andere bran-

cheorganisaties op unieke wijze hebben samengewerkt. 

De resultaten kort op een rij.

Opgericht werden de Stichting Veilig Werken Op Hoogte 

(SVWOH) en de Stichting Arbeidsmarktfonds en Uitvoe-

ringsorgaan Veilig Werken Op Hoogte. Deze laatste wordt 

gevormd door het bestuur VSB en de bonden FNV en CNV 

Vakmensen. Het doel van de stichting is het ontwikkelen 

van projecten en het beheer ervan, ten behoeve van de le-

den van de VSB en andere bedrijven en werknemers die 

zich dagelijks bezighouden met het werken op hoogte. 

Door deze stichting zijn inmiddels diverse ESF subsidies 

aangevraagd, die deels in 2018 al in uitvoering worden ge-

nomen.

De SVWOH is een initiatief met alle belangenpartijen die 

op één of andere wijze te maken hebben met het leveren 

van en het werken met tijdelijke werkplekken op hoogte. 

In het bijzonder richt de stichting zich op het bewaken van 

de kwaliteit van opleidingen, van de centrale examenbank 

en het deelbeheer van de Centraal Diploma Register van 

SSVV (VCA). 

Er werden gedurende de duur van het Sectorplan 250 

nieuwe werknemers succesvol geschoold gediplomeerd/

gecerti�ceerd en aan een baan geholpen, de deelnemen-

de bedrijven verzorgden zelf de praktijkbegeleiding van 

de nieuwe collega’s. De gevolgde opleidingen konden tot 

90% worden gesubsidieerd, indien voldaan werd aan de 

overeengekomen uitgangspunten.

Er is een structuur ontwikkeld, om samen met werkgevers 

en werknemers, personeel een levenslange loopbaan te 

garanderen. Aanleiding was dat montagepersoneel in de 

steigerbouw op vroege lee�ijd geconfronteerd kan worden 

met de gevolgen van jarenlange fysieke (over)belasting. 

Om werknemers een volgende carrièrestap te kunnen 

laten maken is het Transitiehuis opgezet. Op basis van 

samenwerking met aanpalende branches (doorstroom, in- 

en uitstroom personeel) en met deskundigen op het ge-

bied van fysieke belasting (medisch onderzoek), compe-

tentieweging (testen en advisering), loopbaanbegeleiding 

en persoonlijke begeleiding is een Transitiehuis ontwik-

keld dat verder kan worden uitgebouwd. Indien blijkt dat 

bedrijven en werknemers hieraan behoe�e hebben, kan 

de beschikbare structuur “geactiveerd” worden.

Gedurende het sectorplan, bleek overigens, dat momen-

teel - ondanks de aantrekkelijke subsidieregeling - de 

behoe�e aan transitie in de steigerbouw gering is. Dit zal 

ongetwijfeld te maken hebben met de hoge werkdruk en 

het tekort aan personeel .....

Welke projecten volgen?

De projecten die nu op stapel staan haken enerzijds in 

op het Transitiehuis en bieden werknemers loopbaan-

perspectieven in de sector waar men nu werkzaam is, of 

maken de overstap naar een nieuwe carrière mogelijk. 

Anderzijds wordt ingespeeld op de meertaligheid in de 

sector en wordt geïnvesteerd in e-learning programma’s, 

waarmee kennis kan worden opgedaan en onderhouden. 

Hierdoor wordt er zorg gedragen voor een gelijk speelveld 

op de werkvloer: elke werknemers moet aantoonbaar be-

schikken over gelijke vakbekwaamheid om werkzaam te 

zijn in bijvoorbeeld de steigerbouw, ondersteuningsbouw 

of li�montage. 

Tevens wordt door de Stichting Arbeidsmarktfonds en 

Uitvoeringsorgaan Werken op hoogte een tweetal projec-

ten opnieuw aangevraagd inzake de invoering van veilig-

heidsbewustzijn op de werkvloer en de ontwikkeling van 

een breed pakket e-learning programma’s, waarmee ge-

lijktijdig opgedane kennis wordt getoetst. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen 

met de VSB of het Opleidingsbedrijf VSB.

www.vsbnetwerk

www.opleidingsbedrijfvsb.nl
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Werkgevers het beste bieden

Nieuwe flyer BBL

Enthousiaste deelnemers
Thom Slobbe van Nivo Steigerwerken werd recent gedi-

plomeerd 1e Monteur. Over de opleiding vertelt hij: “De 

BBL-opleiding is mij prima bevallen. Ik heb MBO 2 en 3 

kunnen doen. Wat mij bijzonder aanspreekt, is de goede 

balans tussen praktische vakkennis en theorie.” 

Ook Dave Verschoor is enthousiast. Hij rolde de steiger-

branche in via zijn vader die ook steigermonteur is. “Hij 

wilde alleen wel dat ik over voldoende vakkennis beschik. 

De BBL-opleiding bleek daarvoor ideaal. Ik ben er zeer te-

vreden over. Met name het feit dat je werkt en eens in de 

tijd een aaneengesloten periode naar school gaat, sprak 

mij wel aan. Je hebt veel vrijheid, maar kunt tegelijkertijd 

wél rekenen op ondersteuning.”

Opleidingsbedrijf VSB
Het Opleidingsbedrijf VSB is uw partner, als het gaat om 

de Beroeps Begeleidende Leerweg: lerend werken, waar-

bij u alle zorg(en) uit handen wordt genomen. Het oplei-

dingsbedrijf VSB helpt u niet alleen bij het opleiden van 

nieuwe instroom naar gediplomeerde steigermonteurs 

maar biedt hiervoor ook verschillende opties. Zelfs deta-

chering behoort daarbij tot de mogelijkheden. Daarmee 

Met de Richtlijn Steigers wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving op uw vakgebied. Daar hoort ook de 

deskundigheid en de betrokkenheid van uw monteurs bij. Lerend werken levert extra gemotiveerde medewerkers op: 

salaris vanaf de eerste dag en in minder dan 2 jaar een echt diploma op zak, een leven lang geldig! De echte doorzetter 

kan zelfs doorgaan voor 1e Monteur. Ervaren monteurs kunnen direct opgaan voor 1e Monteur Steigerbouw.
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is een langere proe�ijd mogelijk bereikt en kan de over-

eenkomst zonder gevolgen worden opgezegd wanneer de 

leerling in de eerste 24 weken afhaakt. Werken met het 

Opleidingsbedrijf VSB biedt zo alleen maar voordelen.

Bewuste werkgeverskeuze
Het BBL-traject hee� niet alleen tevreden werknemers 

maar ook positieve werkgevers als resultaat. Werkgevers 

pro�teren daarbij van de volledige ontzorging of maken 

om andere redenen de keuze voor het Opleidingsbedrijf 

VSB. 

Klaas Kragt, directeur Yelloo daarover: “Wij zijn super te-

vreden over de BBL-opleiding en over de manier waarop 

leerlingen onder de vleugels van het Opleidingsbedrijf 

VSB een gedegen opleiding volgen. Een opleiding die zich 

kenmerkt door een fraaie balans tussen theorie en prak-

tijk. Zo leer je volgens mij pas écht het vak: dichtbij de 

bron. Werknemers ervaren het MBO-diploma dat zij aan 

het eind van de rit ontvangen ook als positieve impuls 

voor hun toekomst. Ze hebben zo via een leer/werk-tra-

ject zelf de mogelijkheid om hun toekomst in te richten 

en te bepalen.” 

Wanneer Klaas gevraagd wordt of de medewerkers tij-

dens de opleiding bij Yelloo in dienst blijven, antwoordt hij 

overtuigd: “Jazeker. Wij hebben er bewust voor gekozen 

om de jongens zelf in dienst te houden. En we zetten ze 

pas in op het moment dat we ervan overtuigd zijn dat ze 

voldoende gemotiveerd zijn om, dit toch wel fysiek zware 

werk, te doen. Als werkgever willen we daarbij graag onze 

eigen verantwoordelijkheid houden. Kennisoverdracht via 

dit leer/werktraject hoort daar zeker bij.”

De flyer kan worden gedownload via: 

www.opleidingsbedrijfvsb.nl of www.vsbnetwerk.nl. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen 

met het Opleidingsbedrijf VSB.
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Windtunnelonderzoek aan steigers
In het kader van de Richtlijn Steigers is onderzoek gedaan naar een richtlijn voor bepaling van de windbelasting op 

vrijstaande en objectsteigers. Om onder meer een nauwkeurigere dimensionering en verankering mogelijk te maken, is 

hierbij uitgebreid onderzoek verricht in de windtunnel.

Steigerconstructies in de bouw en industrie zijn veel niet bekleed. Toch komen we ook regelmatig steigers tegen die voor-

zien zijn van steigerdoek. Bij de bouw hiervan wordt voor de berekening van de windbelasting gebruik gemaakt van de nor-

men NEN-EN 1991-1-4 (Eurocode) en NEN-EN 12811-1 alsook van een VSB/Bouwend Nederland-rapport over windbelasting op 

steiger. Alhoewel er al eerder (inter)nationaal onderzoek is gedaan naar de stromingsweerstand van verschillende soorten 

steigerdoek op de windbelasting, zijn de metingen hiervoor nooit met de juiste turbulentie-intensiteit en op de juiste schaal 

uitgevoerd in een windtunnel.

Voor de VSB en Bouwend Nederland werd bij onderzoeksbureau Peutz in Mook een serie windtunnelonderzoeken uitge-

voerd. Aan de hand hiervan zijn concrete waarden bepaald van de windbelasting op beklede en onbeklede steigers, vrij-

staand en bij een cilindervormige tank of tegen een gebouw. Ook is gekeken naar de invloed van steigervloeren, kantplan-

ken en leuningen op de windkrachten op diverse steigers en naar de gunstige invloed van afronden van de hoeken. Bij het 

onderzoek is eveneens bekeken hoe de krachten zijn bij verschillende aantallen staanders en liggers, dus hoe vol de steiger 

is gebouwd, en wat het e�ect is van afwerking van de achterliggende gevel.

Meetmethode windtunnel
Voor het uitvoeren van windtunnelonderzoek beschikt Peutz over een eigen windtunnel. Dit is een gesloten tunnel die 

speciaal is ontworpen voor het simuleren van een atmosferische grenslaag.  In het onderzoek is, om een conservatieve be-

nadering van de optredende drukken te verkrijgen, verondersteld dat de steigers ‘vrij aangestroomd’ kunnen worden; dat 

wil zeggen dat er geen omgevingsbebouwing is gemodelleerd.



23

Schaalmodel
Voor het onderzoek zijn schaalmodellen uit messing buisjes gemaakt. Het ging daarbij om een ruimtelijke steiger met ne-

gen staanderrijen, een variant met drie staanderrijen en liggers rondom een open middenruimte waarin het model van een 

tank kon worden geplaatst, een variant met vijf  staanderrijen en een extra grote variant met 15 staanderrijen. Ook is een 

los segment met twee staanderrijen als model van een objectsteiger gemaakt. Daarnaast zijn varianten onderzocht  met 

houten vloeren op de vloerbuizen, leuningen en kantplanken. Het onderzoek werd uitgevoerd met twee varianten steiger-

doek die  50% en 90% windreducerend zijn. De proeven zijn onder meer gedaan voor objectsteigers, vrijstaand en vóór een 

gebouw, en ruimtelijke steigers met doek rondom. 

Verdere precisering
Uit de metingen van het windtunnelonderzoek blijkt onder meer dat een steiger met doek een signi�cant grotere wind-

belasting hee� dan een onbeklede steiger. Het gemeten verband tussen de windbelasting op de steiger en de luchtdoor-

latendheid van doek werd hierbij verder gepreciseerd. De windbelasting op een steiger met twee staanders is nagenoeg 

gelijk aan de normaliter gebruikte waarden uit de Richtlijn Steigers, die zijn gebaseerd op een formule uit het TNO-rapport 

“Windbelasting op grote steigers”. De windbelasting neemt echter toe,  naarmate het aantal staanders groter wordt. Ook 

het verloop van die toename kon door het onderzoek nauwkeurig worden vastgelegd. 

Het onderzoek hee� verder aangetoond dat voor wind die aanstroomt onder een hoek van 15 tot 45 graden geen extra 

verhoging hoe� te worden toegepast. Het afschuinen en afronden van hoeken van steigerconstructies die met een 90% 

winddicht doek zijn bekleed, zorgt voor een wezenlijke vermindering van de windbelasting.

Door bij het windtunnelonderzoek de door de CUR 103 voorgeschreven onderzoeksmethode aan te houden, kunnen de 

gemeten windkrachten door constructeurs worden gebruikt bij de berekening van steigers. De aanpak en de resultaten zijn 

door TNO beoordeeld en akkoord bevonden. In één van de komende updates van de Richtlijn Steigers zullen deze resultaten 

worden verwerkt en verder uitgewerkt in een speciale bijlage. Deze ontwikkeling wordt vanuit de VSB gestuurd door de 

Technische Commissie van de Sectie Steigerbedrijven, nader afgestemd met Bouwend Nederland (Komat) en ge�nancierd 

door de leden van VSB en Bouwend Nederland.
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Erkende opleiders

Na toetsing door de onafhankelijke auditor wordt de op-

leider voorgedragen als VSB Erkend Opleider. Het bestuur 

VSB bekrachtigt formeel de voordracht. Erkende opleiders 

verplichten zich tot periodieke controletoetsen met als 

doel de voortdurende geschiktheid als Erkende Opleider 

te garanderen. De geldigheid van de erkenning is daarom 

gesteld op 3 jaar en wordt bevestigd door vermelding op 

de website van de VSB en het certi�caat. Indien VSB-pro-

jecten daartoe de mogelijkheid bieden, zal uitsluitend sa-

mengewerkt worden met erkende opleiders.

Voor de steigerbouw betre� het erkennen als opleider 

voor de functies:

- hulpmonteur

- monteur

- 1e monteur

- voorman

- inspecteur

- toezichthouder

Erkenning vindt plaats per functie/opleiding.

Erkend zijn:

- Bouwradius Training en Advies

- Delta Safety Training

- Safety Train

- SA Safety & Training Consultants

- Sca�olding Training Europe

De VSB kent de status van Erkende Opleider toe als er 

sprake is van een opleidingsorganisatie die aantoon-

baar gericht is op kwaliteit, cursusmateriaal hee� dat 

voldoet aan de vigerende eind- en toetstermen voor 

functies in de steigerbouw en beschikt over kundige en 

ervaren trainers en cursuslocaties en -faciliteiten die zijn 

ingericht op het realiseren van de leerdoelen. Hiertoe is 

een speciaal reglement opgesteld samen met een onaf-

hankelijke en deskundige auditor.

Nieuwe erkenning
Safety Train is de meest recent erkende opleider. 

Het betre� erkenning voor de pro�elen monteur 

en 1e monteur.

Met Safety Train in de Botlek, levert CHEMGroep 

gerichte dienstverlening en training. 

Voor meer informatie: www.chemgroep.nl
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De Stichting PayOK hee� een keurmerk in het leven geroepen waarmee ondernemingen getoetst worden op de juiste 

beloning van hun werknemers conform CAO’s. Dit is noodzakelijk geworden sinds het in werking treden van de Wet 

Aanpak Schijnconstructies (WAS). Daarin is bepaald dat ondernemers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de 

juiste beloning van werknemers in de hele keten, dus ook als die werknemers in dienst zijn bij een onderaannemer of 

uitzendbureau. Als een onderaannemer of uitzendbureau niet het juiste loon betaalt conform CAO kan de werknemer 

het te weinig ontvangen loon opeisen bij de hoofdopdrachtgever.  Het PayOK keurmerk is daarmee een logisch vervolg 

op de SNA certi�cering. PayOK gaat verder waar SNA stopt. 

Brand Energy & Infrastructure Services kiest voor PayOK

Keurmerk toetst juiste beloning van 
werknemers 

Opdrachtgevers kunnen vanaf nu eisen dat de bedrijven 

waar zij werknemers inlenen of inhuren over het PayOK 

keurmerk beschikken. De toetsing en inspectie voor de 

PayOK norm is gedegen en uitgebreid. Ze omvat alle in 

Nederland werkzame CAO-regelingen in alle bedrijfstak-

ken. De toetsing op het juist toepassen van de CAO wordt 

uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde inspec-

tie-instellingen. De inspecteurs die deze toetsing mogen 

verrichten, moeten voldoen aan strenge eisen op het punt 

van ervaring en kennis. Stichting PayOK controleert regel-

matig of de inspectie-instellingen hun werk goed doen. 

“De kwaliteit van de inspecties is cruciaal voor de PayOK-

norm”, aldus Gerlof Roubos, directeur van de Stichting. 

“Ik ben er van overtuigd dat er op dit moment geen enkel 

keurmerk in Nederland is dat zulke strenge eisen stelt aan 

de inspecteurs. Zij bepalen uiteindelijk de kwaliteit van 

ons PayOK-keurmerk”. 

 Er worden momenteel gesprekken gevoerd met een groot 

aantal opdrachtgevers. Zij zien allemaal de meerwaarde 

van de PayOK-norm. Een deel hee� al te kennen gegeven 

hun opdrachtnemers te verplichten om zich te laten toet-

sen op de PayOK-norm. 

“Maar ook uitleners, zoals uitzendbureaus, hebben aan-

gegeven dat ze gecerti�ceerd willen worden om aan hun 

opdrachtgever te laten zien dat ze de inleen-CAO’s juist 

toepassen en hun uitzendkrachten juist belonen. Dit past 

in hun visie op Maatschappelijk Verantwoord Onderne-

men”, aldus Gerlof Roubos.

www.pay-ok.nl

Ledennieuws
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Bil�nger Industrial Services Nederland verhuist naar een 

kantoor met ruim 3.200 m² kantoorruimte aan de Waal-

haven Oostzijde 123 te Rotterdam. De verhuizing vanuit 

Zwartewaal naar Rotterdam staat gepland in juli 2018.

Het moderne kantoorgebouw, dat in 2013 werd opgeleverd, 

is op een prominente locatie in de Waalhaven gelegen. Het 

gebied staat bekend als het maritiem zakelijk centrum van 

Rotterdam en ligt dichtbij de opdrachtgevers van Bil�n-

ger in het Europoort- en Botlekgebied en de Maasvlakte. 

Daarnaast is de locatie centraal gelegen ten opzichte van 

uitvalswegen richting de operationele units in België en 

Nederland. Het gebouw beschikt tevens over een BREEAM-

certi�caat, wat goed aansluit bij het MVO-beleid van de 

organisatie.

www.is-bnl.bil�nger.com

Hoofdkantoor Bil�nger Industrial Services 
naar Rotterdamse Waalhaven 

Custers hee� het leveringsprogramma hoogwerkers 

verder uitgebreid met de 9m én een 12m compacte rups-

hoogwerker Verda 9 en Verda 12.

De Verda 9 hee� een maximale werkhoogte van 9,2 m en 

een zijdelingse reikwijdte van 5,4 m en is op hoogte zon-

der uitzetpoten verrijdbaar. Dankzij het lage eigengewicht 

van 2.500 kg is de rupshoogwerker te transporteren met 

een zwaardere personenauto. Omdat er ook vraag is naar 

rupshoogwerkers met een groter bereik, ontwikkelde Cus-

ters eveneens de Verda 12. Deze machine hee� een continu 

zwenkbereik en is standaard voorzien van een korfrotatie 

van 2x90°. De maximale werkhoogte is 12,3 m en de maxi-

maal zijdelingse reikwijdte 10,3m. 

Beide Verda ’s hebben rupsbanden en lenen zich daarmee 

voor werken op onverharde ondergronden. Met name in 

de (hallen- en kassen)bouw maar ook in de industrie- en 

groensector zijn deze hoogwerkers breed inzetbaar.  De 

machines hebben een proportionele besturing en worden 

aangedreven door een Yanmar dieselmotor-pomp-combi-

natie. 

www.custers.nl

Nieuwe rupshoogwerkers van Custers 

Ledennieuws
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Donateurs
Naast de aangesloten leden van de 

VSB, maken ook de donateurs deel 

uit van de vereniging. 

Donateurs zijn bedrijven die pro-

ducten en diensten leveren aan de 

leden van de VSB, die statutair geen 

regulier lidmaatschap kunnen aan-

gaan, maar wel belanghebbend zijn 

bij de sector. 

Indien voldaan wordt aan een be-

perkt aantal voorwaarden, kan ge-

bruik gemaakt worden aan een be-

perkt aantal diensten en activiteiten 

van de VSB.

Donateurs kunnen gebruik maken 

van onder meer:

- Deelname aan het openbare ge-

deelte van de vergaderingen

- Mogelijkheid tot deelname aan 

commissie- of sectieoverleg

- Een redactioneel artikel in vereni-

gingsmagazine Hoog & Breed

- Naamsvermelding in op de web-

site en andere communicatiemid-

delen, deelname aan  beurzen

- Goed geïnformeerd blijven van 

actuele ontwikkelingen

- Voordelige collectieve regelingen, 

zoals de Nederlandse Branche 

Polis

Het aantal donateurs is in de loop 

van de jaren geroeid tot 20 en be-

tre� een breed scala van bedrijven. 

Voor meer informatie kan contact 

worden opgenomen met de VSB.

Kort nieuws
NBP is verhuist
De Nederlandse Branche Polis (NBP), is verhuisd van Capelle aan den 

IJssel naar Steupelstraat 10, 3065 JE Rotterdam. De contactgegevens 

zoals het postbusadres (postbus 55, 2900 AB Capelle aan den IJssel) en 

telefoonnummer 010-2844142 veranderen niet. Voor meer informatie: 

www.branchepolis.nl

VSB heet de volgende nieuwe donateurs van harte welkom:

Vos Zeildoek en Krimpfolie Projecten
Het  familiebedrijf Vos Zeildoek en Krimpfolie Projecten levert maat-

werk in zeildoek en krimpfolie. Vanuit de thuisbasis in Barendrecht wor-

den dagelijks zeildoek- en krimpfolietoepassingen geleverd voor onder 

meer de sectoren steigerbouw, petrochemie, industrie, woningbouw, 

o�shore en energie.

Vos Zeildoek en Krimpfolie Projecten is een VCA*/ISO9001 gecerti�ceerd 

bedrijf en hee� net als alle VSB-leden en -donateurs veiligheid, kwa-

liteit en flexibiliteit hoog in het vaandel staan. Voor meer informatie: 

www.vos-zeildoek.nl

 

GO Bizz
Onder het motto “Progress by improvement”, adviseert Go Bizz bedrij-

ven en maakt hen toekomstbestendig. Volgens Go Bizz wordt de sleutel 

tot succes gevormd door vooruitgang en innovatief denken. Vanuit een 

praktische aanpak, met draagvlak van de werkvloer, worden bedrijven 

toekomstbestendig gemaakt. 

Deze nieuwe donateur is zeer bekend de VSB en de sector in het alge-

meen en richt zich ook op de advisering van het Midden- en Kleinbedrijf. 

Voor meer informatie: www.gobizz.nl

KASK
De veiligheidshelmen van KASK zijn het resultaat van de samenvoeging 

van het comfort van een �etshelm en de veiligheid van de bouwhelm. 

De Kask helm hee� een binnenwerk dat ook te vinden is in �etshel-

men en skihelmen, waarmee een comfortabele veiligheidshelm het ge-

volg is. KASK wordt vertegenwoordigd door Avanas Safety Products in 

Nieuwpoort. Voor meer informatie: www.avanas.nl
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Presentatie PcP Nederland BV
PcP. Nederland B.V. is onderdeel van een wereldwijde organisatie gevestigd in De-

nemarken, genaamd PF Group. Deze bestaat uit meerdere productie- en verkoop-

organisaties in Europa en Groot-Brittannië. 

De PF Group hee� meer dan 80 jaar ervaring en opereert 

onder de merken PcP. - elefant®gratings en Guardrail. 

Kennisgedreven roosteroplossingen is de core business. 

Naast producent en leverancier van roosters, traptreden 

en aanverwante producten produceert en levert PcP. ook 

al vele jaren steigerplanken en -vlonders voor/aan haar 

klanten op de Europese markt. In het thuisland Denemar-

ken neemt zij daar zelfs een leidende positie in. Door ont-

wikkelingen, gericht op velerlei toepassingen van steigers 

en steigerplanken (meestal door wensenlijstjes van klan-

ten tot stand gekomen) is PcP. tot een zeer breed pakket 

innoverende producten kunnen komen. 

De Nederlandse markt van steigerplanken en -vlonders 

is voor PcP. Nederland B.V. relatief nieuw. Er zijn dan ook 

vele collega leveranciers, allemaal met hun eigen product-

lijnen en -systemen actief op de Nederlandse markt die 

voor de nodige concurrentie zullen zorgen. Toch denkt de 

Nederlandse vestiging van PcP. (vooral door haar eigen 

gepatenteerde aluminium steigerplank en -vlonder syste-

men) waarde toe te kunnen voegen aan de Nederlandse 

steigerbranche.

 

De steigerplanken en -vlonders van PcP. worden gemaakt 

van het roosterpro�el type O3. Dit pro�eltype biedt naast 

stroefheid (klasse R13, DIN 51130 en DIN 51097) en een 

goede waterafvoer, ook een hoge belastbaarheid (klasse 

3-6) en voldoen aan NEN-EN-12811. Deze eigenschappen 

maken dat de PcP. steigerplanken en -vlonders zeer vei-

lig en betrouwbaar zijn. De universele steigerplanken zijn 

uitgevoerd met een systeem van uitwisselbare ophang-

haken. Dus naast het voordeel van het eenvoudig kunnen 

vervangen van beschadigde haken, zorgt dit er ook voor 

dat de steigerplanken toepasbaar zijn in de steigercon-

structies van de meest voorkomende merken. 

De steigerplanken en -vlonders van PcP. worden gemaakt 

van een aluminiumlegering 3005-16 H66, een legering die 

samen met “Hydro Aluminium” tot ontwikkeling is geko-

men. Deze unieke legering is uitermate sterk, resistent te-

gen zeewater, zeer goed te vormen en verhardt niet door 

invloed van zuurstof uit de buitenlucht. 

Door het gebruik van deze aluminiumlegering is er niet al-

leen een uiterst sterke en veilige steigerplank ontwikkeld, 

maar ook één die door het lage eigen gewicht (minder dan 

15KG per plank) veel minder belastend is voor de monteurs 

tijdens de- en montage van de steigers, dit in vergelijking 

met de gangbare stalen en (natte)houten varianten. 

Door de zeewaterbestendige eigenschappen van deze 

toegepaste aluminiumlegering leent het materiaal zich 

bij uitstek voor steigerconstructie toepassingen in de 
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VSBdonateurs

Argos Packaging &  

Protection BV

MAASDIJK 

+31 (0)174 63 00 11

argos.nu

Artros BV

WARNSVELD

+31 (0)575 43 11 41

artros.nl

Bingham Schiedam BV

SCHIEDAM

+31 (0)10 473 01 00

bingham.nl

Combisafe Nederland BV

AMSTERDAM ZO

+49 (0) 9281 8302 200

combisafe.nl

Delta Safety Training

ROTTERDAM

+31 (0) 10 204 22 55

deltasafety.nl

Go-Bizz

EINDHOVEN

+31 (0)6 51 19 74 68

steigerbranche.nl

KASK

CHIUDUNO (It)

+39 035 4427497

kask.it

Koninklijke Jongeneel BV

UTRECHT

+31 (0)30 234 63 47

jongeneel.nl

Nederlandse Branche Polis

Capelle aan den IJssel

+31 (0)10 284 41 42

branchepolis.nl

PcP. Nederland BV

OUDENBOSCH

+31 (0)165 315 300

pcpbv.nl

Quite Right

DORDRECHT

+31 (0) 78 639 95 33

quiteright.nl

SA Safety & Training 

Consultants

SOMMELSDIJK

+31 (0)6 53 99 49 10

sasafety.nl

Sca�olding Training Europe BV

BARENDRECHT

+31 (0) 180 655 599

trainingsca�olding.com

Steigerplank.com

HOOGEVEEN

+31 (0)591 57 51 00

steigerplank.com

TACKnowledge

MOORDRECHT

+31 (0)182 51 72 36

tacknowledge.nl

Verweij Logistiek BV

LOPIK

+31 (0)348 55 80 90

verweij-lopik.nl

Vos Zeildoek en Krimpfolie 

Projecten B.V.

BARENDRECHT

+31 (0)180 690 740

vos-zeildoek.nl

scheepsbouw- en o�shore sector. Maar ook in de tradi-

tionele bouw- en industrieprojecten zullen deze eigen-

schappen goed van pas komen. De investering in alumi-

nium steigerplanken en -vlonders zal zich in vergelijking 

met bijvoorbeeld de houten variant, in nagenoeg geen 

onderhoudskosten en een veel langere levensduur, 

ruimschoots laten terugverdienen. 

Ter vervanging van de traditionele houten steigerplank 

is het PcP. systeem uiteraard ook leverbaar in het hier-

boven omschreven Aluminium of in thermisch verzinkt 

staal 240YP en HSS420. Een groot voordeel in deze is, 

dat naast de genoemde eigenschappen van de alumi-

nium steigerplanken de mogelijkheid bestaat om de 

steigerplanken met speciale montageclips aan de stei-

gerconstructie te bevestigen. Het ongewild verschuiven 

van de steigerplanken, met alle gevaren van dien, is 

hierdoor onmogelijk geworden.  Om het leverprogram-

ma van steigerplanken en -vlonders te completeren zijn 

er nog vele bijpassende producten zoals: afdekplaten, 

invulpanelen, dubbele steigerplanken (met of zonder 

luik), trappen (met of zonder bordesje), slotbeugels en 

nog vele andere opties toegevoegd. 

Uiteraard is er altijd ruimte voor het bespreken van ter 

zake doende speciale probleemgerichte oplossingen. 

Voor meer informatie: www.pcpbv.nl
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A.B.S. Steigerbouw BV

LEEUWARDEN

+31 (0)58 288 20 04

abs-steigerbouw.nl

AIC Verhuur BV

HARDERWIJK

+31 ()341 41 33 41

aic.nl

Alimak HEK Benelux BV

TILBURG

+31 (0)13 514 86 00

alimakhek.nl

Altrad Balliauw BV

BRIELLE

+32 (03)735 03 30

altradballiauw.com

Altrex BV

ZWOLLE

+31 (0)38 455 77 00

altrex.com

Armonta BV

VIANEN

+31 (0)30 669 50 15

armonta.nl

A.S.C. Aluminium  

Sca�olding Company B.V.

ETTEN-LEUR

+31 (0)76 541 30 19

ascgroup.nl

Bil�nger Industrial Services 

Nederland BV

ZWARTEWAAL

+31 (0)181 66 73 00

is-bnl.bil�nger.com

Böcker Nederland BV

VELDDRIEL

+31 (0) 418 57 14 44

boecker.nl

Brand Energy &  

Infrastructure Services BV

VLAARDINGEN

+31 (0)183 569 696 

beis.com

Constructo 

SCHIEDAM

+31 (0)10 230 6441

constructo.nl

Coston Steigers BV

SCHIEDAM

+31(0)6 28 42 41 09

costonsteigers.com

Custers Hydraulica BV

VENRAY

+31 (0)478 55 30 00

custers.nl

De Hon  

Bekistingstechniek BV

LEEUWARDEN

+31 (0)58 255 55 88

de-hon.nl

De Jong’s Li�en BV

LEERDAM

+31 (0) 345 63 60 00

jong-li�en.nl

De Spindel BV

BUNSCHOTEN

+31 (0)33 465 38 31 

despindelbv.nl

De Steigerspecialist BV

RIJSBERGEN

+31 (0)76 565 64 66

steigerspecialist.nl

De Wit Bouwmachines BV

OSS

+31 (0) 412 63 49 69

dewitbouwmachines.nl

Dirks Klimmaterialen BV

HELMOND

+31 (0)492 53 81 24

dirks.eu

Doka Nederland BV

OSS

+31 (0)412 65 30 30

doka-nederland.nl

Doornbos Equipment BV

ROTTERDAM

+31 (0)10 850 80 00

doornbosequipment.nl

Dutch Steigers BV

AMSTERDAM

+31 (0)20 630 41 00

dutchsteigers.nl

E.S.S. Sca�olding

ROOSENDAAL

+31 (0)165 51 32 00 

ess-sca�olding.com

Gjaltema Montage  

Bedrijf BV

GRONINGEN

+31 (0)50 571 13 70

gjaltema.eu

Gjaltema Verhuur BV

GRONINGEN

+31 (0)50 571 13 70

gjaltema.eu

GRGS Netherlands

BREDA

+31 (0)76 790 10 18

HDV Steigerbouw BV

MIDDELBURG

+31 (0)118 46 65 50

hdvsteigerbouw.nl

HeightCare BV

RIDDERKERK

+31 (0)10 248 01 17  

heightcare.nl

Hendriks stalen 

bekistingtechniek BV

VEENENDAAL

+31 (0)318 56 64 66  

hendriks-groep.nl

Henisol Emmen BV

EMMEN

+31 (0)591 66 70 80

henisol.com

Hertel Industrial Services BV

ROTTERDAM-BOTLEK

+31 (0)10 295 82 22

hertel.com

Holland Platforms BV

NUNSPEET

+31 (0)85 273 52 01

hollandplatforms.com

Hollandia Steigerverhuur BV

AMSTERDAM

+31 (0) 20 492 49 99

hollandia-steigerverhuur.nl

Ischebeck Nederland BV

HEEZE

+31 (0)40 224 11 22

ischebeck.nl

Jako Materieeldienst BV

CUIJK

+31 (0) 24 358 14 10

jako.nl

JenZ Engineering BV

GELEEN

+31 (0)88 188 81 50

jenzpeople.com

Kaefer Nederland BV

DORDRECHT

+31 (0)78 651 11 66 

kaefer.nl 

Labourflex

DORDRECHT

+31 (0)85 065 30 02

labourflex.com
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Layher BV

RAAMSDONKSVEER

+31 (0)162 58 68 00

layher.nl

Limburgs Steigerbouw- en 

Bouwbedrijf BV

GELEEN

+31 (0)46 474 24 10

lsb-groep.com

Madema Steigerwerken BV

MIDDELHARNIS  

+31 (0)187 63 02 68  

mademasteigerwerken.nl

Manntech  

Gevelinstallaties BV

ZEVENBERGEN

+31 (0) 168 38 95 10

manntech.org

Matemco  

Hulpconstructies BV

EDE GLD

+31 (0)318 69 61 33

matemco.nl

Mol Li�ing 

DORDRECHT

+31 (0) 78 655 25 00

molverhuur.nl

Muehlhan BV

VLAARDINGEN

+31 (0)10 426 49 60

muehlhan.com

Nivo Steigerwerken BV

KLUNDERT

+31 (0)168 41 92 92

nivosteigerwerken.nl

NOE-Bekistingtechniek BV

ARKEL

+31 (0)183 56 98 88

noe.nl

Oranjeflex BV

ROTTERDAM

+31 (0)10 412 33 99

oranjegroep.nl

PERI BeNeLux BV

SCHIJNDEL

+31 (0)73 547 91 00

peri.nl

Personeel Service  

Twente BV

RIJSSEN

+31 (0)548 52 08 36

personeelservicetwente.nl

Post Steigers BV

SCHIEDAM

+31 (0)10 437 12 77

post-steigers.nl

Reco Bouwmaterieel BV

KOUDEKERK A/D RIJN

+31 (0)71 341 91 20

reco.eu

Rix Steigersystemen BV

SNEEK

+31 (0)88 809 07 00

rixsteigers.nl

Rojo Steigerbouw BV

DELFT

+31 (0)15 251 24 24

rojo.nl

Rosca� BV

ROTTERDAM

+31 (0) 6 46 20 61 30

rosca�.nl

S.I.W. Steiger Werken

NUMANSDORP

+31 (0)186 65 31 61 

siw-steigers.nl

Safe BV / Safe Montage BV

BEEK EN DONK

+31 (0)492 38 66 38

safebv.eu

Sancar Steigerbouw BV

DORDRECHT

+31 (0)78 620 07 70

sancar.nl

Scafom International BV

BUDEL

+31 (0)495 49 72 04

scafom-rux.nl

Skyworks BV

BERKEL EN RODENRIJS

+31 (0)10 514 00 50

skyworks.nl

SON Nederland BV

SCHIJNDEL

+31 (0)73 549 80 00

sonsteigerbouw.nl

Stalen Steigers  

Van Dorland BV

GRONINGEN

+31 (0)50 313 85 62

steigerbouwdorland.nl

Steigerbouw van der  

Panne BV

ROTTERDAM

+31 (0)10 419 91 55

panne.nl

Termisol

ROTTERDAM

+31 (0) 10 210 83 22

termisol.nl

Tractel Benelux BV

BREDA

+31 (0)76 543 51 35

tractel.com

Travhydro Services BV

RIDDERKERK

+31 (0)10 419 11 00

travhydro.nl

Van Thiel United BV

BEEK EN DONK

+31 (0)492 46 90 60

thiel.nl

Vollenbroek Betonbouw VOF

DIDAM

+31 (0)6 - 13453485

vollenbroekbetonbouw.nl

Work Wise Projecten BV

MONTFOORT

+31 (0)1 284 05 67

workwise.eu

Yelloo Materieeldienst BV

MALDEN

+31 (0)38 460 30 40

yelloo.nl

VSBleden
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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.

Secretariaat VSB
Postbus 190
2700 AD ZOETERMEER
T : 088 - 400 84 58
F : 088 - 400 84 01
E : info@vsbnetwerk.nl
I : www.vsbnetwerk.nl

P. Hecker
Mevr. M. Wiersma
Mevr. I. Hofmeester-Gerritsen

Redactie
M. Hogervorst
P. Kraaijeveld
H. Pluimes
Mevr. J. Stolk
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Rijswijk


