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SCHILDEREN IS EEN VAKSCHILDEREN IS EEN VAK



VEILIG WERKEN OOK!!!VEILIG WERKEN OOK!!!
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Veilig werken op hoogteVeilig werken op hoogte



Veilig werken op hoogteVeilig werken op hoogte

WaaromWaarom

–– ““Vallen van hoogteVallen van hoogte”” is een van de hoofd is een van de hoofd 
oorzaken van (dodelijke) ongevallen in de oorzaken van (dodelijke) ongevallen in de 
bouwbouw

Hoe te beperkenHoe te beperken

–– ArboArbo-- wetgevingwetgeving

–– Europa dmv Europese richtlijnEuropa dmv Europese richtlijn

–– Nederland dmvNederland dmv ArboArbo –– besluitbesluit

Richtlijn gebruik laddersRichtlijn gebruik ladders

Leidraad gebruik rolsteigersLeidraad gebruik rolsteigers

Etc.Etc.



Helft gecontroleerde kleinere Helft gecontroleerde kleinere 

(rol)steigers niet veilig(rol)steigers niet veilig

Arbeidsinspectie controle in binnenstedenArbeidsinspectie controle in binnensteden

Voorjaar 2009Voorjaar 2009

70 inspecteurs70 inspecteurs

Veilig gebruik van rolsteigers centraalVeilig gebruik van rolsteigers centraal

342 steigers op bouwplaatsen bezocht 342 steigers op bouwplaatsen bezocht 



Helft gecontroleerde kleinere Helft gecontroleerde kleinere 

(rol)steigers niet veilig(rol)steigers niet veilig

Meer dan 50% niet in ordeMeer dan 50% niet in orde

Ruim 200 werken stil gelegdRuim 200 werken stil gelegd

200 waarschuwingen200 waarschuwingen

30 boetes30 boetes



Ontbreken van leuningwerk & Ontbreken van leuningwerk & 

niet dichtleggen van niet dichtleggen van 

werkvloerwerkvloer



Kantplanken en kruizenKantplanken en kruizen

ontbrekenontbreken



Niet bevestigd aan het gebouw Niet bevestigd aan het gebouw 

bij > 6 meter of afschermingbij > 6 meter of afscherming



Stabilisatoren niet juist geplaatst Stabilisatoren niet juist geplaatst 

of ze ontbreken volledigof ze ontbreken volledig



Verkeerd gebruikVerkeerd gebruik



Overige gebrekenOverige gebreken

Rolsteigers niet op de remRolsteigers niet op de rem

Niet juist plaatsen van de (werk)vloerenNiet juist plaatsen van de (werk)vloeren

Ondeugdelijke opgangOndeugdelijke opgang

Te ver van het gebouw af geplaatstTe ver van het gebouw af geplaatst



Veilig werken op hoogteVeilig werken op hoogte

Regelgeving

Europese en Nederlandse Normen

Warenwet

Arbo informatie bladen

Opbouwvoorschriften

Beleidsregels

Etc:



Veilig werken op hoogteVeilig werken op hoogte

wordt veelal bepaald doorwordt veelal bepaald door11.. .. 

gedraggedrag



GedragGedrag

Loyaliteit aan werk(gever)Loyaliteit aan werk(gever)

–– Snel even iets doenSnel even iets doen

Ergens vanuit gaanErgens vanuit gaan

–– Het zal wel goed zijnHet zal wel goed zijn

InschattenInschatten

–– Dat kan nog wel een keerDat kan nog wel een keer

Genoegen nemen met (minimale) kennisGenoegen nemen met (minimale) kennis

Vermeende kosten besparingVermeende kosten besparing

GemakzuchtGemakzucht
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Fabrikanten en leveranciers Fabrikanten en leveranciers 

aangesloten bij de VSBaangesloten bij de VSB



VakmanschapVakmanschap

VSB leden VSB leden 

–– Kennis van de normen en regelgevingKennis van de normen en regelgeving

–– Kennis van de bedrijfstakKennis van de bedrijfstak

–– Veiligheid tijdens bouwen van de rolsteigerVeiligheid tijdens bouwen van de rolsteiger

–– Snel, veilig & efficiSnel, veilig & efficiëëntnt

–– Materiaal afgestemd op de werkzaamhedenMateriaal afgestemd op de werkzaamheden



VakmanschapVakmanschap

Waarborgregeling van VSB als waarborg Waarborgregeling van VSB als waarborg 

voor kwaliteit en veiligheidvoor kwaliteit en veiligheid

Gerenommeerde bedrijven als lidGerenommeerde bedrijven als lid

Gegarandeerde deskundigheid bij Gegarandeerde deskundigheid bij 

ontwerp, uitvoering en onderhoudontwerp, uitvoering en onderhoud

Contacten met keurende instanties en Contacten met keurende instanties en 

normcommissiesnormcommissies

Voor elke situatie een oplossingVoor elke situatie een oplossing



MeesterschapMeesterschap

Voordeel voor de vakschilderVoordeel voor de vakschilder

–– Optimalisatie van de arbeidscapaciteitOptimalisatie van de arbeidscapaciteit

–– Beter werk in minder tijdBeter werk in minder tijd

–– Focus op schilderswerkzaamhedenFocus op schilderswerkzaamheden

–– Vakkundig en snel aanpassen aan Vakkundig en snel aanpassen aan 

omstandigheden omstandigheden 

–– Transparante kostenopbouwTransparante kostenopbouw

–– Steiger veilig opgebouwd conform de geldendeSteiger veilig opgebouwd conform de geldende

ArboArbo--wet en regelgevingwet en regelgeving



FlyerFlyer

Doel algemene maatschappelijk erkenning Doel algemene maatschappelijk erkenning 

””veilig werken op hoogteveilig werken op hoogte”” te verbeterente verbeteren

Kennis en informatie verstrekkingKennis en informatie verstrekking

Afgestemd met de ArbeidsinspectieAfgestemd met de Arbeidsinspectie

Checklist met tekeningen voor gebruikerChecklist met tekeningen voor gebruiker



FlyerFlyer



Inhoud Inhoud FlyerFlyer

Toelichting samenwerking VSB & Toelichting samenwerking VSB & ArbArb. Insp. . Insp. 

Opbouwinstructie rolsteigerOpbouwinstructie rolsteiger

Controle punten rolsteigerControle punten rolsteiger

–– Algemene controle puntenAlgemene controle punten

–– Stijfheid & StabiliteitStijfheid & Stabiliteit

–– OpgangOpgang

–– WerkvloerWerkvloer



Test uw kennisTest uw kennis

KennistestKennistest

–– Steiger met gebrekenSteiger met gebreken

–– ””Veilig werken op hoogteVeilig werken op hoogte”” stand in het midden stand in het midden 

van de beursvan de beurs

–– Test uw kennis en winTest uw kennis en win

–– 5 prijzen5 prijzen

ter beschikking gesteld door leden van de VSBter beschikking gesteld door leden van de VSB
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