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Bouwliften: kwaliteit
als onderscheid

Op iedere bouwplaats komen we ze tegen: bouwliften. De huurprijzen hiervan zijn de afgelopen decennia gekelderd. Maar is de bouw daardoor veiliger of goedkoper geworden? Vaak wordt de keuze voor een bouwlift bepaald door de prijs. De goedkoopste oplossing blijkt in de praktijk echter maar al te vaak een substantiële verliespost. Een dubbeltje besparen om vervolgens euro’s teveel uit te geven tijdens het bouwproces. Om nog
maar te zwijgen over de veiligheidsrisico’s die kunnen ontstaan door altijd voor de laagste prijs te gaan. Tijd
voor een stevige discussie met vertegenwoordigers uit de branche over veiligheid, ketenintegratie en kwaliteit.
Goederen, personen, maar ook combinaties
daarvan, worden met bouwliften veilig op
hoogte gebracht. Maar wie wist dat
er verschillen zijn tussen goederenbouwliften en personenbouwliften? En wie
herkent die verschillen
en gedraagt zich daar
ook naar? In de praktijk worden de verschillende uitvoeringen bovendien door
elkaar gebruikt. Tijd
om het begrip bouwlift nader toe te lichten. Feitelijk is bouwlift een verzamelbegrip
Bart van den Boom: ‘Bewustwording veiligheid van groot belang’
voor een personenlift, een goederenlift en
een bouwsteiger. Een belangrijk hulpmiddel dus om op hoogte te kunnen werken.
John Blok van ANC Platforms & Hoists: ‘Bepalend voor de bouwlift is de constructie van de mastelementen. Deze verjongen
zich naar boven toe. Bij een standaard-goederenlift kan zo een hoogte worden bereikt
van 120 meter; voor standaard-personenliften ligt die hoogte op 150 meter. Alles wat
hoger moet komen, wordt als maatwerk
geleverd. Op die manier kan feitelijk voor
iedere gewenste hoogte een bouwlift worden geleverd.’
Met een verzamelbegrip bestaat al snel de
kans dat de gebruiker niet precies weet,
welke lift waarvoor bedoeld is. Bewust of
onbewust kan zo de goederenbouwlift ook
voor het transport van personen worden
ingezet. Levert dat in de praktijk problemen op? Jos Keverkamp van Yelloo: ‘Je ziet
dat steeds minder gebeuren. De gemiddelde gebruiker weet gelukkig wel of een lift
voor het transport van goederen of perso-

nen is bedoeld. Alleen op de kleinere bouwplaatsen zie je het nog wel eens gebeuren
dat personen met een goederenlift
gaan, of dat goederen worden
vervoerd op een lift die eigenlijk alleen voor personen is bedoeld.’ Toch
merkt John Blok dat er
nog wel verwarring
bestaat: ‘Er zijn inmiddels goederenliften op de markt
die erg veel op personenbouwliften lijken. Daardoor wordt
het moeilijker om te
bepalen waarvoor een
lift kan en mag worden
gebruikt. En daarnaast merk
je nog steeds dat een personenlift wordt neergezet omdat je daar
ook gemakkelijk goederen op kan meenemen. Dat mag absoluut niet.’

Prijs niet zaligmakend
Volgens Koen Geuens van
Alimak Hek gaat het in
de praktijk af en toe
een stapje verder: ‘Het
komt zelfs voor dat
er gevraagd wordt
om het contact van
het dakluikje te verwijderen. Op die manier kunnen grotere goederen in de lift
worden meegenomen.
Je merkt dat in dergelijke

John Blok: ‘200 euro per week investeren
om 10.000 euro per week te besparen’
gevallen economische motieven zwaarder
wegen dan veiligheid.’ Ook André Los van
Reco Technisch Materieel ervaart dat: ‘Het
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komt maar al te vaak voor dat
de inkoper een offerte alleen maar op prijs beoordeelt. Wie de laagste prijs biedt, krijgt
in zo’n geval de opdracht.’ Ook Bart van
den Boom van Van
Thiel United ervaart
die prijsdruk: ‘Wij leveren de aansluitingen voor bouwliften
aan steigers. Ook daar
staan de prijzen onder
druk en alleen de laagste
prijs wil men onthouden.’ John
Blok ondervindt de gevolgen daarvan aan den lijve: ‘Nederland heeft binnen
Europa momenteel de laagste huurprijzen voor bouwliften. Dat maakt het economisch onmogelijk om goed en verantwoord
te investeren.’ Voor Alimak Hek is dit al reden geweest om uit de markt voor kleinere
bouwliften te stappen. Koen Geuens: ‘Bedenk wel dat je continu mensen klaar moet
hebben staan om service
aan de bouwlift te leveren. De lift moet in orde zijn, moet gekeurd
worden, et cetera.’

Ketenintegratie

Een hele verbetering
wordt bereikt wanneer de leverancier in
een vroeger stadium
bij een opdracht wordt
betrokken. Harry van der
Grinten van De Spindel: ‘Je
wordt als leverancier vaak te laat
ingeschakeld. Een klant moet op hoogte kunnen werken, maar weet niet precies
wat hij daarvoor moet kiezen. De Richtlijn Steigers helpt hem daarbij en heeft er
inmiddels ook wel voor gezorgd dat je al

in de voorbereidende fase bij een project
wordt betrokken. Dat gebeurt helaas nog te
weinig. Een gemiste kans, want juist de leverancier kan meedenken vanuit zijn deskundigheid en ervoor zorgen dat de werkvoorbereiding optimaal verloopt.’ John
Blok: ‘Door de leverancier in een eerder stadium bij het project te betrekken, zijn enorme besparingen te realiseren. Wie bereid
is om per week 200 euro meer te besteden aan zijn bouwlift, kan in dezelfde week
10.000 euro besparen.’
Het is verwonderlijk dat nog niet iedere opdrachtgever van de te behalen kostenvoordelen profiteert. Kostenbeheersing is in de
bouw een actueel thema en juist dit soort
oplossingen draagt daar fors aan bij. Waar
liggen de drempels? Willem van der Linden van Van der Linden Rentall: ‘Het hangt
een beetje af van de omvang van
het project. Is die groot, dan
wordt de leverancier al
snel in het project betrokken. Maar juist ook
bij kleinere projecten is nog veel winst
te halen. Dat komt
misschien ook omdat bij kleinere projecten de bouwlift
door de aannemer
zelf wordt opgebouwd. Uitbesteding
aan een professionele leAndré Los: ‘Offerte worden te vaak alleen
beoordeeld op prijs’
verancier, biedt echter aanzienlijke voordelen.’ Een gedeeltelijke oplossing ligt in het
voortijdig informeren van de toekomstige bouwliftgebruiker. Dat is ook de mening
van Dick Donker van De Wit Bouwmachines: ‘Er wordt nog teveel gekeken naar wat
er moet worden vervoerd en niet naar hoe
dat moet worden vervoerd.’ Koen Geuens:
‘Op brancheniveau proberen we daar wat
aan te doen door vanuit de VSB de opleidingen beter te structureren en toegankelijk te maken. Beter begrip van de bouwlift
betekent ook: een beter gebruik.’ En dat is
in meerdere opzichten belangrijk volgens
John Blok: ‘Als je op de bouwplaats kijkt,
dan zul je al snel merken dat die door alle
partijen wordt gebruikt. Goede kennis betekent dus ook: meer veiligheid.’

Veiligheid verhogen

De veiligheid wordt verhoogd door veelgemaakte fouten te voorkomen. Wat zijn de
belangrijkste fouten die in de praktijk worden gemaakt bij het gebruik van bouwliften? Koen Geuens: ‘Dat zijn er vele. De aansluiting van de lift op de steiger is vaak
ongelukkig, de ondergrond leent zich niet
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voor plaatsing van een bouwlift, de verankering aan het gebouw deugt niet of is
weggeraakt, de afscherming is
slecht of onvoldoende, en ga
zo maar door.’ Harry van
der Grinten denkt dat
het goed zou zijn wanneer in de Richtlijn
Steigers specifieker
zou worden ingegaan op bouwliften voor goederenen personenvervoer.
‘De Richtlijn Steigers
wordt toch gezien
als de stand der techniek en vormt de basis
Jos Keverkamp: ‘Zorg dat degene die
bouwlift gebruikt ook weet waar hij mee
bezig is’
voor handhaving door de Arbeidsinspectie. Er wordt in de richtlijn al het nodige
gezegd over bouwliften, maar dit zou nog
meer gespecificeerd of uitgesplitst kunnen
worden.’ Willem van der Linden: ‘Momenteel wordt daar met een werkgroep aan gewerkt. De richtlijn is samengesteld door
mensen die hoofdzakelijk betrokken zijn bij
steigers en waarvoor de bouwlift eigenlijk
een ‘bijproduct’ is. Met de activiteiten van
de werkgroep willen we de knowhow van
bouwliftenleveranciers ook verankeren in
de Richtlijn Steigers. Daarbij zal ook een scheiding worden aangebracht tussen
goederen- en personenbouwliften.’ John Blok
ervaart die inspanningen
als zinvol: ‘De
techniek in
en rondom de
bouwlift ontwikkelt zich snel.
We moeten daarom proberen ook
voor onze producten
de stand der techniek in de
Richtlijn Steigers verwerkt te krijgen.’

Kennisoverdracht

Met dergelijke initiatieven, maar ook door
het uitbrengen van flyers en andere documentatie, wordt getracht om de kennis over bouwliften op een hoger niveau te
brengen. Dat is nodig ook, zoals de praktijkvoorbeelden bewijzen. André Los: ‘Het probleem is dat er niet echt verschillen zichtbaar zijn tussen transportsteigers en open
goederenpersonenliften.’ Koen Geuens:
‘Mensen die machines keuren en zelfs keuringsinstanties weten eigenlijk te weinig
van de voorschriften. Dat wordt nog een
versterkt door het feit dat de open goederenpersonenlift internationaal nergens is
vastgelegd. Dat zal pas veranderen wanneer de Europese normen voor goederenliften, personenliften en hefsteigers zijn geharmoniseerd.’
Volgens John Blok is die onduidelijkheid
deels ook veroorzaakt door de leveranciers zelf. ‘De hybride bouwliften die wij
in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en op de markt hebben gebracht, zorgen voor
onduidelijkheid over de
vraag of een bouwlift
onder de Machinerichtlijn of onder de Europese normen valt. Dat
laat ruimte voor de leverancier om op basis van een eigen risico-inventarisatie en
-evaluatie een bouwlift
op de markt te brengen.
Willem van der Linden: ‘Nog veel winst te
behalen door leverancier eerder in te schakelen’

De kans op problemen ontstaat wanneer
er wat fout gaat. Dan moet de risico-analyse worden beoordeeld en bevind je je opeens op glad ijs.
Want wat de één zo interpreteert, wordt door de
ander weer anders uitgelegd. Vanuit de VSB
adviseren wij daarom gebruikers van
bouwliften om alleen liften te gebruiken die voldoen aan
de Europese normen.’
De praktijk leert echter ook hier dat economische belangen vaak
zwaarder wegen dan de
beste en financieel meest
aantrekkelijke oplossing. Is daarmee het kringetje weer rond of ligt de
oplossing besloten in ketenintegratie? Willem van der Linden: ‘Feit
is wel dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie.
Er wordt vaak alleen aan
de onderkant beknibbeld,
maar aan de bovenkant
niet gekeken naar mogelijke verdiensten.’ John Blok:
‘De prijs van liften is de afgelopen 20 jaar verviervoudigd. De huuropbrengsten
zijn daarentegen in dezelfde periode minder dan de
helft per week geworden.
Het leveren van kwaliteit
is voor ons de enige manier om te overleven. Zorgen
voor topkwaliteit die langer
meegaat, dat is ons devies.’

Tussen de oren krijgen

Niet alleen in de bouw
maar ook in de industrie
worden bouwliften toegepast. Bij veel forumdiscusHarry van der Grinten: ‘Bouwliften nog
meer specificeren in Richtlijn Steigers’

sies bleek dat hier de zaken vaak anders en
beter geregeld zijn. Wat zijn de ervaringen
van de deelnemers aan de forumdiscussie?
Willem van der Linden: ‘Het is in de industrie inderdaad beter geregeld. Opdrachtgevers uit de industrie zijn bewuster bezig met veiligheid én zijn bereid om daar
ook voor te betalen.’ Koen Geuens:
‘De industrie verwacht ook
meer en er wordt strenger op veiligheid toegezien. Bij de minste of
geringste fout wordt
een verklaring verwacht. Iemand die
niet serieus met zijn
vak bezig is, komt er
daardoor bij de industrie niet in.’
Dat bewustzijn van
veiligheid is eigenlijk
vereist in iedere omgeving waarin de bouwlift
wordt gebruikt. De VSB timmert dan ook hard aan
de weg om die veiligheid
tussen de oren te krijgen. Naast een actieve sectie Hoogwerkbedrijven werkt de
vereniging aan de
overdracht van
kennis naar gebruikers. Een goed
voorbeeld daarvan
is de recent verschenen flyer ‘Veilig werken met de
bouwlift’. Wat valt er
nog meer te verwachten?
Willem van der Linden: ‘De
flyer is een uitstekend begin. Je
ziet niet alleen dat de flyer in enorme hoe-

veelheden wordt gedownload van de website www.vsb-online.nl maar ook dat leden
actief de flyer verspreiden.’ Harry van der
Grinten: ‘Daarnaast is de kennisoverdracht
ook ‘ingebakken’ in de opleidingen die op
het gebied van bouwliften worden georganiseerd.’ En ten slotte worden gebruikers
ook geïnformeerd voordat zijn een bouwlift gebruiken. Koen Geuens: ‘Bij oplevering
van een bouwlift geven de leveranciers een
uitgebreide instructie. Die wordt vervolgens ook nog eens bij de bouwlift achtergelaten. Goede voorlichting - van voorbereiding tot daadwerkelijk gebruik - is van
groot belang.’
Waar kan de gebruiker terecht voor opleidingen op het gebied van bouwliften? Harry van der Grinten: ‘Bouwradius geeft opleidingen voor bouwliften. In de cursus
‘Werken met de bouwlift’ wordt uitgebreid
ingegaan op alle aspecten
van de bouwlift’. John
Blok: ‘Ook bieden wij
zelf een uitgebreide cursus die verplicht gevolgd
moet worden bij aankoop van een
bouwlift. Vervolgens is afnemer zelf verantwoordelijk
voor verspreiding van die kenDick Donker: ‘Is een aannemer zich altijd
wel bewust van veiligheidsaspecten van
bouwlift?’
nis binnen het bedrijf. Wettelijk is hij daartoe ook verplicht.’ Jos Keverkamp van Yelloo
merkt dat de praktijk daar nog wel eens te
wensen overlaat: ‘Wie vandaag een cursus
krijgt, zit morgen alweer op een ander project. Daarmee is de kennis ook weggelopen.
Je geeft uitleg en instructie, maar is dat ook
aan degene die uiteindelijk met de bouwlift gaat werken? Dat is lang niet altijd het
geval. Wat dat betreft zou men meer bewust moeten worden van het werken met
de bouwlift. Dat geldt met name voor de
kleinere bedrijven, waar de bouwlift vaak
een sluitpost in de organisatie is.’ Ook Dick
Donker ervaart dat: ‘Het komt te vaak voor
dat een aannemer een lift komt halen en
vervolgens alles zelf doet. Het is de vraag
of die aannemer ook bewust is van alle veiligheidsaspecten die voor de bouwlift gelden. Toch is er wel behoefte aan
informatie. Wij hebben Aboma eens gevraagd om een
uitleg te komen geven
over het werken met
bouwliften. Daar bestond bijzonder veel
belangstelling voor.
Dat zegt ook iets
over de informatiebehoefte van gebruikers.’ ‘Die bewustwording is inderdaad van
groot belang’, vindt ook
Bart van den Boom. ‘Men
Koen Geuens: ‘Veiligheidsbewustzijn binnen industrie op hoger niveau’
moet weten waar men mee bezig is en hoe
men met een bouwlift om moet gaan. Dat
kan via flyers, zoals die recent door de VSB
is uitgegeven, maar ook door de Richtlijn
Steigers, keuringen in de markt en actieve
kennisoverdracht.’

Na de bouwvak
geen dagen meer….
Uit de sector waarin ons bedrijf actief is
komt de kreet ‘bouwvak’. Het is de vakantie van de bouwwereld en traditioneel is
Nederland daarvoor in drie regio’s verdeeld
die verschillende weken in de zomer op
verlof gaan. Één week (overlap van de drie
regio’s) in de zomer is in geheel Nederland
geen bouwvakker aan het werk.
Maar waar komt de uitspraak, ‘na de
bouwvak zijn er geen dagen meer’, dan
toch vandaan? Jaren geleden was het op
twee momenten in het jaar gekkenhuis
bij de bouwbedrijven. Voor de bouwvak
en voor de Kerst. Twee momenten in het
jaar waarin de klussen met stoom en kokend water afgemaakt moesten worden
omdat de bouw gedurende drie of vier
weken geheel plat lag. En elk jaar weten
de bouwers dat deze deadline eraan zit te
komen, maar slechts enkele weken ervoor
beseffen ze zich dat de klus niet op tijd af
komt. Vervolgens moet er overgewerkt
worden of wordt er overal en nergens
personeel weggeplukt of ingehuurd. Als
eigenaar van een detacheringbureau kan
ik je zeggen dat dit jaren een goede inkomstenbron was, zodat we hierop gerust
op ons vakantieadres een lekker wijntje
konden drinken.
Tam
Toch was het afgelopen jaren tam voor de
bouwvak en Kerst. Door de teruglopende
orderportefeuille en wellicht betere planning () waren de aanvragen in deze periode wat minder. Mede daarom hebben
wij de afgelopen jaren ook besloten om
tijdens de bouwvak (in ons geval midden)
de deuren maar in het geheel te sluiten.
Voor mij betekent dat, dat ik niet tijdens
mijn vakantie gebeld of ge-sms’t wordt
over afspraken die gemaakt zouden zijn
door mij of mijn collega’s. Ik herinner me
nog goed de halve dagen dat ik op een
bed in een vakantiebungalow aan het
bellen en regelen was om de boel weer te
regelen/lijmen/sussen, enzovoorts. Gek
werd ik ervan en mijn gezin natuurlijk
ook: papa heeft weer telefoon en eindigt
het werk nu nooit? Vervolgens was ik nog
uren afwezig omdat ik zat te piekeren hoe
het nu kon gebeuren en hoe ik het volgende keren kon voorkomen…
Afgelopen zomer hadden we op donderdag om 16.00 uur voor drie weken vakantie de hut al op slot gedaan. Word ik rond
17.00 uur gebeld of ik vanaf de zaterdag
nog acht tot tien timmerlieden kon leveren voor een periode van vijf weken. Dus:
niks voor de bouwvak geen dagen meer.
Ook in de bouwvak geen (vrije) dagen
meer. Tot in de avond was ik nog bezig
om het gevraagde personeel te regelen en
het is toen gelukt. Dat gaf een geweldige kick kan ik je wel zeggen! En geweldig
dankbaar dat er gemotiveerd personeel
is dat even door wil gaan als de rest met
hun reet op het strand ligt. Hulde!
Je kunt wel raden wat ik deze zomer op
het terras heb gedronken…Proost!
C.J. (Cor) Spronk
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