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Oog op de toekomst
Aan het begin van het nieuwe jaar is het weer tijd om 

“terug te kijken, met het oog op de toekomst.” Vorig jaar 

werd afgesloten met een aantal belangrijke hoogtepunten 

voor de VSB en de aangesloten leden. Zo werd op de na-

jaarsvergadering van de VSB het resultaat gepresenteerd 

van de strategiesessies die eerder dit jaar samen met de 

leden werden gehouden. Er is door de leden duidelijk ge-

formuleerd dat de vereniging zich de komende periode 

met name moet gaan concentreren op kennisoverdracht 

en het ‘vermarkten’ van de VSB. Daarnaast werd na een 

maandenlange voorbereiding een dag gehouden met de 

inspecteurs van de Inspectie SZW. De Richtlijn Steigers én 

de nieuwe opbouwmethoden van rolsteigers stonden hier 

centraal. Een dag met interessante workshops en door-

dachte praktijkopstellingen - tot stand gebracht door le-

den van de VSB en Komat/Bouwend Nederland.

Met enige trots kan ik ook vaststellen dat als kroon op 

het werk van vele betrokken leden de Richtlijn Steigers en 

daarmee ook de scholingsstructuur, vanaf nu deel uit ma-

ken van de Arbocatalogus Bouw en Infra. De consequentie 

daarvan is, dat het volgen van de richtlijn en de kwali�ce-

ring van steigerpersoneel verplicht zijn en voor de Inspec-

tie SZW uitgangspunten vormen voor de inspectieacties 

en handhaving.  Het eerder genoemde beleidsplan maakt 

overigens duidelijk, dat dit soort initiatieven voortaan 

moeten worden gericht op het werkgebied ‘veilig werken 

op hoogte’ en minder gekoppeld moeten zijn aan een en-

kel arbeidsmiddel, product of proces.

Om het jubileumjaar extra luister bij te zetten, is een am-

bitieus en gevarieerd programma omarmd. Hoewel nog in 

concept, staat 2019 in het teken staat van diverse sym-

posia en praktijkgerichte informatiedagen voor uiteenlo-

pende doelgroepen in de bouw en industrie. Verder wor-

den de ledenbijeenkomsten aantrekkelijker van opzet en 

op een bijzondere wijze ingevuld. Tot slot wordt er geld 

opgehaald voor het goede doel: De Sailing Kids.  In een 

tijd dat voor de meeste aangesloten leden en donateurs 

de werkdruk enorm is en er dagelijks een  tekort bestaat 

aan geschikt personeel en soms aan materiaal, is de ver-

wachting dat deze druk in 2019 niet minder zal zijn. 

Mede namens de overige bestuursleden wens ik u een 

succesvol maar bovenal gezond en veilig 2019 toe! 

Frank Klessens, voorzitter
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Algemene ledenvergadering en positionering VSB
In de voorjaarsvergadering van de vereniging werd met de leden een 

eerste aanzet gegeven om te komen tot een nieuwe invulling van het 

beleidsplan, op basis van de bestaande missie en de opnieuw vast-

gestelde kernwaarden: veilig werken op hoogte, veilig en duurzaam 

werken, innoveren, kennisdelen en platformfunctie. 

Het ledenbestand van de VSB is zeer divers en kleurrijk. Fabrikanten, 

verhuurbedrijven, montagebedrijven en uitzendorganisaties. Van lad-

ders, rolsteigers, hefsteigers, hangbruginstallaties tot aan bouwli�en, 

gevelinstallaties, steigers, hoogwerkers en betonbekistingen.  De regie 

voor de zogenoemde strategiesessies was in handen van een deskun-

dige begeleider, Pepijn Nicolas van You Facilitate. In twee strategieses-

sies werd door de deelnemende leden met elkaar vastgesteld op welke 

terreinen de VSB zich de komende periode vooral zou moeten gaan con-

centreren:

- scholing, kennisdelen en samenwerken

- promotie vakgebied Veilig werken op hoogte en vermarkten VSB als 

keurmerk

Kennisoverdracht zal opnieuw worden vormgegeven, waarbij de net-

werkfunctie ook optimaal tot zijn recht komt. Door de nadruk te gaan 

leggen op het vakgebied Veilig werken op hoogte, wordt bereikt dat de 

activiteiten minder dan voorheen gekoppeld zullen worden aan een ar-

beidsmiddel, product of proces. Daardoor verbetert de toegankelijkheid 

en kan de VSB aantrekkelijker worden voor nieuwe doelgroepen. 

Op 22 november werd na een toelichting op de uitkomsten van de stra-

tegiesessies door de najaarsvergadering het nieuwe beleidsplan (2019-

2025) door leden toegelicht en vervolgens door de ledenvergadering 

unaniem vastgesteld als richting voor de komende jaren. Daarbij werd 

ook duidelijk welke positionering de VSB hee� ten opzichte van de be-

langhebbende partijen (stakeholders) en de mogelijke positieve gevol-

gen van de gekozen nieuwe routekaart. Op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen? Volg ons dan op Linkedin!

Ontwikkelingen VSB

Pepijn Nicolas 
Pepijn Nicolas is ervaren als het gaat 

over het faciliteren van strategiesessies 

en de invoering ervan. Het polderen en 

samenbrengen van verschillende me-

ningen tot één toekomstvisie is aan 

hem zeer toevertrouwd. Ook is Pepijn 

bekend als presentator van congressen 

en symposia, het entameren van inno-

vatieve ontwikkelingen en het aanstu-

ren van netwerken.  Met zijn nieuwe 

initiatief Youfacilitate, bundelt Pepijn 

zijn ervaring om, zoals hij zelf aangee� 

“te faciliteren voorbij het gedoe”: mak-

kelijker resultaten te bereiken en slim-

mer samen te werken. 

 

youfacilitate.nl

leden
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instellingen

werknemers

werkgevers

SVWOH
andere 
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opleiders

opdrachtgevers
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VSB 40 jaar
Opgericht in 1979, bestaat de VSB volgend jaar 40 jaar. Met het oog op de nieuwe koers van de VSB, staan de volgende acti-

viteiten (onder voorbehoud) op het programma:

- het symposium Veilig werken op hoogte

- de masterclass inzake de Richtlijn Steigers en nieuwe 

opbouwmethode rolsteigers 

- de happening toolboxes en informatie veilig werken 

met…

- twee ledenbijeenkomsten, op een aantrekkelijke wijze 

ingevuld met gasten 

- een ledendag (directies, medewerkers en partners), 

waarbij Rotterdam wordt aangedaan. Het programma 

hiervoor wordt opgesteld met Rotterdam Partners.

De externe evenementen worden georganiseerd met be-

vriende organisaties, waarbij aan de  deelnemende be-

zoekers een geringe bijdrage wordt gevraagd en er ook 

in mini-exposities wordt voorzien. De opbrengst is mede 

voor het goede doel.

Actueel nieuws over het jubileum is te vinden op de VSB-

website of via onze Linkedin-pagina.

vsbnetwerk.nl

Goede doel: Stichting Sailing Kids
Het jubileumjaar wordt aangegrepen voor inzameling van gelden (sponsoring) voor Sailing Kids. Stichting Sailing Kids 

biedt ernstig en/of chronisch zieke kinderen en jong volwassenen een geheel verzorgde vakantie aan boord van een 

groot zeilschip. De ontmoeting met lotgenoten en het delen van lief en leed is voor de kinderen en familie van grote 

waarde. 

Voor geïnteresseerde organisaties, instanties en bedrijven 

bestaat de mogelijkheid om het jaar én/of de evenemen-

ten te sponsoren of donaties (met vermelding) te doen. 

Hierover kan contact worden opgenomen met het VSB-

secretariaat.
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Branchenieuws

We spreken Hans van Leeuwen kort voor de Algemene 

Ledenvergadering, waar o�cieel afscheid zal worden 

genomen. 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 kennismaking 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 eigenlijk 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.” 

Deze zijn gebaseerd op de functionele eisen die opdracht-

gevers stellen aan de hefsteiger, de vakbekwaamheid die 

de leverancier en het verhuurbedrijf stellen als ook kennis 

en gedrag met betrekking tot het veilig werken. Het is de 

bedoeling dat na het gereedkomen van de eindtermen de 

cursus wordt ontwikkeld en op basis van de toetstermen, 

de examinering. Naast theorie, zal ook de praktijk een be-

langrijk onderdeel vormen van de opleiding.

De opleiding hefsteigermonteur volgt vooralsnog dezelf-

de weg als die voor goederenli�en, dat wil zeggen: oplei-

dingen door de deskundigen uit de bedrijven en separate 

examinering. De functie van aanspreekpunt en toezicht-

houder wordt ingevuld door het Opleidingsbedrijf VSB, 

die ook de branchecerti�caten uitgee�. Op termijn zal 

aansluiting worden gezocht met de Stichting Veilig Wer-

ken Op Hoogte en zal de Werkkamer Hefsteigers worden 

ingericht met de VSB en de stakeholders (opdrachtgevers 

en gebruikers). Dan zal ook gebruik gemaakt worden van 

het Centraal Diploma Register, waardoor elke monteur 

met aantoonbare vakbekwaamheid en een geldig certi�-

caat te traceren is.

De doelgroep is beperkt maar het belang van aantoonba-

re vakbekwaamheid en deskundigheid is groot. Dat geldt 

ook voor de montage van goederenli�en, waar de teller 

van het aantal gekwali�ceerden inmiddels op 225 staat.

Van de commissie maken de volgende bedrijven deel uit: 

De Wit Bouwmachines, De Jong’s Li�en, Mol Li�ing en 

Verhuur, Jako Bouw, Brand Energy & Infrastructure Servi-

ces, Alimak HEK  Benelux, Reco Bouwmaterieel en Böcker 

Nederland.

Opleiding hefsteigermonteur in aantocht
In navolging van de goederen li�en wordt er door de Commissie Hefsteigers en Bouwli�en VSB nu ook gewerkt aan het 

tot stand komen van een opleiding van hefsteigermonteurs. De eerste aanzet is door de deskundigen van de bedrijven 

met de eind- en toetstermen. 
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Platform Preventie Valgevaar

Kennis delen voor verbetering veiligheid
Nadat er enkele jaren geleden een eind kwam aan de activiteiten van het Hoofd Bedrijfschap Ambachten, dreigde ook 

het Platform Preventie Valgevaar (PPV) ten onder te gaan. Een aantal organisaties hee� vervolgens het PPV in afge-

slankte vorm voortgezet, de activiteiten meer gefocust en nadere invulling gegeven aan de platformfunctie: het delen 

van kennis, afstemmen van activiteiten en –indien gewenst- het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten.

Belangrijke wapenfeiten zijn onder meer:

- landelijke informatiedag veilig werken op hoogte, ge-

houden in Papendal (2004), waar met name de schil-

derssector centraal stond. De dag werd opgeluisterd 

door een bezoek van toen nog Staatsecretaris Rutte, 

terloops de eerste opzet van de waarborgregeling in 

ontvangst nam. Werknemers en werkgevers informeer-

de de schilder over het veilig werken op hoogte, met cir-

ca 20 workshops waaraan kon worden deelgenomen. 

Op  zaterdag togen vele honderden schilders met 

vrouw en kinderen per bus naar Papendal 

- de informatiedag in Gorinchem (2011), waar werken op 

daken en gevelonderhoud centraal stonden. Ingeleid 

met een groots symposium (500 deelnemers) werden 

opnieuw met workshops de “werkvloer” geïnformeerd 

over stand van de techniek en het veilig werken

Samenwerkingsverband
De doorstart van het Platform Preventie Valgevaar is ge-

worden tot een  samenwerkingsverband van partijen die 

te maken hebben met veilig werken op hoogte. Doel is om 

veilig werken te stimuleren en te verbeteren en het val-

gevaar te verminderen door de intrinsieke veiligheid van 

werkplekken te vergroten.

De belangrijkste activiteiten van het platform zijn allen 

gericht op het stimuleren en verbeteren van het veilig 

werken op hoogte, door onder andere het Toetsingskader 

veilig onderhoud op en aan gebouwen, bevorderen dat in 

opleidingen voor bijvoorbeeld ontwerpers en gebouwbe-

heerders meer aandacht komt voor het mogelijk maken 

van veilig werken op hoogte in de gebruiksfase. Het geven 

van voorlichting over veilig werken op hoogte, gericht op 

met name de achterban van de deelnemers aan het Plat-

form vanuit hun eigen activiteiten en ook gezamenlijk. 

Het PPV wordt gefaciliteerd door het RIVM en A3 Advi-

seurs en bestaat uit de volgende actieve leden:

- Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfs-

diensten OSB

- Vebidak

- Stichting Beroepsopleidingen Dakbedekkingsbranche 

SBD

- Vereniging Verticaal Transport VVT

- Algemene Schoorstennvegers Patroons Bond ASPB

- Vak Federatie Rietdekkers VFR

- Holland Solar

- Kenniscentrum Glas

- Rolluiken, Markiezen en Zonweringbedrijven Romazo

- Gebouwschil Nederland

- Onderhoud NL

- VSB 

- RIVM

- A3 Adviseurs

-  II Mens en Werk 

-  OnderhoudNL

Belangrijke input van het RIVIM betre� onder meer de 

analyse van ongevallen en gedragsbeïnvloeding waarover 

u in de vorige Hoog en Breed meer kon lezen.

veiligopdehoogte.nl
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Pittige puzzel
Stap even anderhalf jaar terug in de tijd; naar de dag waar-

op de Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH) o�ci-

eel van start ging. De openingshandeling bestaat uit een 

puzzel die door de initiatiefnemers bij elkaar worden ge-

bracht. Nog geen twee jaar verder mag worden geconclu-

deerd dat het een pittige puzzel bleek te zijn. Een puzzel 

met aanzienlijk meer stukjes dan in eerste instantie werd 

gedacht. In een gesprek met bestuursvoorzitter Hans 

Crombeen (FNV Bouwen & Wonen) blijkt er veel te zijn om 

trots op terug te kijken. En de ambities zijn er niet minder 

door geworden, blijkt al snel tijdens het interview. 

“De eerste periode is een tijd vol uitdagingen geweest”, 

licht hij toe. “Het initiatief voor de stichting werd door ie-

dereen toegejuicht, maar er ontstonden toch regelmatig 

pittige discussies. Veel daarvan zijn terug te voeren op 

‘nieuwigheid’. Er bestaat nog niets, je start een nieuw ini-

tiatief en stuit vervolgens in de praktijk op bezwaren. Be-

zwaren waar we iedere keer gezamenlijk weer uit wisten 

te komen. Een fraaie prestatie die eens te meer bewijst 

dat iedereen bese� waar de stichting om draait: het ver-

hogen van veiligheid door het aantoonbaar maken van 

vakbekwaamheid. Alleen op die manier weet je zeker dat 

iemand, die claimt veilig te werken, dat ook daadwerke-

lijk doet! Inmiddels zitten we op de 9.200 gecerti�ceerde 

werknemers in de steigerbouw. Mannen en vrouwen 

waarvan de vakbekwaamheid altijd en overal aantoon-

baar te maken is. En de verwachting is dat daar jaarlijks 

zo’n 1.000 – 1.500 certi�ceringen bij blijven komen. Daar 

mogen we trots op zijn; een mooie pluim voor opleiders, 

examinatoren  én voor de samenwerkende partijen.”

Kloppend hart
“Dat Centraal Diplomaregister is het kloppend hart achter 

de systematiek om fraude met vakbekwaamheidpasjes 

Interview Hans Crombeen, voorzitter SVWOH 

“Breed besef van groot belang 
vakbekwaamheid”
Wie de online platforms volgt of een steigermonteur spreekt, hee� het al snel in de gaten: de hedendaagse steigermon-

teur is een échte professional met de nodige beroepseer. Een mooie kwali�catie die past bij de vele inspanningen, die 

worden ontplooid om het vak van steigermonteur naar een hoger niveau te tillen. De Stichting Veilig Werken Op Hoogte 

vervult daarbij de rol van spin in het web.

Vakbekwaamheid centraal
De ‘wortels’ voor die aantoonbare vakbekwaam-

heid liggen verder terug in de tijd. We moeten 

zelfs terug naar de negentiger jaren van de vori-

ge eeuw, toen de eerste initiatieven werden ont-

plooid om de vakbekwaamheid van personeel 

aantoonbaar te maken. Uiteindelijk werden die 

activiteiten in overleg met de betrokken stake-

holders en de Certi�cerende Instelling overgedra-

gen aan de SVWOH. Nog steeds richt de stichting 

zich op verbetering van de vakbekwaamheid van 

medewerkers die betrokken zijn bij het werken 

op hoogte. Hiertoe beheert de SVWOH tegen-

woordig een certi�ceringschema en kwali�ca-

tiedossiers aan de hand waarvan medewerkers 

kunnen worden opgeleid. Daarnaast verzorgt de 

stichting het beheer van de centrale examenbank 

en het deelbeheer van het centraal diploma- 

register. 

Hans Crombeen, Bestuursvoorzitter SVWOH

Branchenieuws
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uit te bannen en te voorkomen”, aldus Hans Crombeen. 

“Ieder pasje kan via het Centraal Diplomaregister in een 

handomdraai worden gecontroleerd op echtheid. Of je 

nu als steigermonteur in de bouw of industrie werkzaam 

bent, overal kan je vakbekwaamheid worden gecontro-

leerd. Dat is mede te danken aan de aansluiting die we 

hebben gezocht bij de SSVV (Stichting Samenwerken 

Voor Veiligheid), die onder meer ook het beheer van de 

VCA-certi�caten doet”. Daarmee lijkt het concept van de 

SVWOH ‘kopieerbaar’ naar andere branches dan die van 

de steigerbouw. “Dat klopt”, aldus de stichtingsvoorzitter. 

“We zijn begonnen met de steigerbouw, omdat daar seri-

eus hinder was en gevaarlijke situaties ontstonden door 

de fraude met steigerpasjes. Bovendien biedt de Richtlijn 

Steigers een kant-en-klare scholingsstructuur, waarin 

alle relevante functies en bijbehorende kwali�caties zijn 

benoemd. Uitbreiding naar andere werkterreinen is zeker 

mogelijk. Sterker nog, er zijn al branches die zich hebben 

gemeld om deel te mogen nemen. En dat kan uitstekend. 

Het is alleen wel zaak dat iedere uitbreiding ook steunt 

op een scholingsstructuur of brancheafspraken. Dat kan 

zijn in de vorm van richtlijn, maar ook andere varianten 

zijn daarvoor denkbaar. En last but not least: ieder nieuw 

initiatief voor uitbreiding moet ook gedragen worden door 

een businessmodel en �nancieringsstructuur. En dat is 

ook nodig, want het logo van de SVWOH groeit uit naar 

een kwaliteitswaarborg. Die waarborg willen en moeten 

we  onder alle omstandigheden bewaken.”

Verbreding en verdieping
De toekomst lijkt daarmee in het teken te staan van ver-

breding. Maar er zal ongetwijfeld meer zijn dan dat. Hans 

Crombeen: “Dat is absoluut het geval. Er is een groot aan-

tal ontwikkelingen waar we als stichting mee bezig zijn of 

veel van verwachten. Neem het digitaal examineren: een 

belangrijke stap voor de toekomst van onze stichting en 

voor het veilig werken op hoogte. En een stap die als leer-

methode aansluit bij jongere generaties. Verder is er ook 

nog werk te verzetten als het om ‘internationalisering’ 

gaat. Europa is één marktplaats en daar willen we op in-

spelen door vreemde talen nadrukkelijker te integreren in 

onze systematiek. Daar ligt nog een stevige uitdaging om-

dat de toetsing door de certi�cerende instantie plaatson-

afhankelijk moet zijn én er gestructureerd controle moet 

worden uitgevoerd. Volop werk dus, naast de verdere 

doorgroei van onze bestaande organisatie.”

 

svwoh.nl

Gemêleerd gezelschap
Met Hans Crombeen als voorzitter hee� de 

SVWOH een onafhankelijke vakbondsman aan 

kop. Samen met vertegenwoordigers van werk-

gevers, brancheorganisaties, bedrijfsleven, 

vakspecialisten, secretaris Wilma Ju�ermans en 

adviseur Wim Stolk wordt de stichting inhoud 

gegeven. “Met de keuze voor een vakbondsman 

getuigt de stichting van openheid en transpa-

rantie, waarbij de blik van een buitenstaander 

niet wordt geschuwd. In het bestuur is ook maar 

één vertegenwoordiger van de Vereniging van 

Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven 

(VSB); dat vind ik persoonlijk een dappere beslis-

sing. De overige bestuurders zijn van Bouwend 

Nederland en de Stichting Samenwerking Voor 

Veiligheid (SSVV). Ondanks onze verschillende 

achtergronden zijn we het als bestuur steeds 

snel met elkaar eens. Dat zie ik als een positief 

bewijs dat iedereen doordrongen is van ons doel: 

meer veiligheid bij het werken op hoogte.”

Wilma Ju�ermans en Hans Crombeen
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Voor wie?
Voor de toekomstige hulpmonteur, die voor bepaalde 

tijd meewerkt in de steigerbouw als “logistiek medewer-

ker”, voorheen sjouwer genoemd. Verantwoordelijk on 

de (hulp)monteurs op hun aanwijzing van het juiste stei-

germateriaal te voorzien. Of bij demontage het materiaal 

weer af te voeren. Op het moment dat de aspirant hulp-

monteur er aan toe is en zijn toekomst in de steigerbouw 

ziet, gaat hij de opleiding van Hulpmonteur steigerbouw 

volgen, afgesloten met een examen en registratie in het 

Centraal Diploma Register. De aspirant hulpmonteur mag 

niet monteren en mag ook niet de steiger in aanbouw be-

treden.

Waarom registreren?
De opdrachtgever (en de Inspectie SZW) moeten -naast 

het steigerpersoneel- ook van de aspirant hulpmonteur 

een formele registratie terug kunnen vinden, op naam en 

geboortedatum. Om dat te kunnen realiseren, wordt door 

de SVWOH een overzicht in een database bijgehouden.

Via de arbocatalogi van opdrachtgevers, de Arbocatalogus 

van de Bouw en Infra én omdat de steigerbouw er zich toe 

verplicht hee�, worden er ook beperkte eisen gesteld aan 

de aspirant hulpmonteur. In het bezit zijn van de Neder-

landse VCA, is daarvan de belangrijkste. Globale kennis 

van veilig werken is verder een vereiste.

Hoe werkt de Registratietool?
Op de homepage van de SVWOH (www.svwoh.nl) kan de 

aspirant hulpmonteur zich registreren, na het beantwoor-

den van een aantal basis vragen. Persoonlijke gegevens 

én  geldige VCA-gegevens. Als ook betaling van de regi-

stratiekosten (75 euro) geven hem de toegang tot de vra-

gen. Bij voldoende goede antwoorden, vindt registratie 

automatisch plaats en ontvangt de aspirant hulpmonteur 

een bewijs via email.

Alleen voor Nederlandstaligen? Nee. De registratietool is 

benaderbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Pools. 

Er wordt stapsgewijs toegelicht hoe de tool moet worden 

doorlopen.

Registratie Aspirant Hulpmonteur: 
zo gedaan!

Oproep!
Wacht niet af totdat u erop wordt aangesproken 

maar registreert u. Laat uw medewerkers 

registreren en voorkom discussie op de site of 

de bouwplaats!

Branchenieuws
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Nadat de richtlijn al in verschillende bedrijfscatalogi was 

opgenomen, krijgt deze nu met de opname in de Arboca-

talogus Bouw en Infra ook formeel kracht van wet. De op-

name is bovenal de kroon op een proces en gezamenlijke 

inspanning van verschillende branches om de veiligheid 

van het werken op hoogte voortdurend te verbeteren.

Voor de feitelijke start van de Richtlijn Steigers moeten 

we terug naar de jaren negentig van de vorige eeuw, toen 

de basis werd gelegd met de Richtlijn Pijpen en Koppelin-

gen (RPK). Ruim tien jaar later werd besloten de richtlijn 

breder op te pakken en er een coproductie van te maken 

met de Kontaktgroep Materieel (KOMAT) van Bouwend 

Nederland. Onder voorzitterschap van VSB en KOMAT en 

dankzij de inspanning van beide achterbannen zag de 

richtlijn in 2008 het licht. Toenmalig staatssecretaris van 

Sociale Zaken, de heer Aboutaleb, nam in Den Haag het 

eerste exemplaar in ontvangst. Nog geen jaar later werd 

de Richtlijn Steigers genomineerd voor de Nederlandse 

Bouwprijs.  

Breed gedragen
Aan de totstandkoming van de Richtlijn Steigers is door 

een groot aantal partijen bijgedragen. Inspectie SZW 

(voorheen de Arbeidsinspectie), universiteiten, TNO, mi-

nisteries, Aboma en Volandis droegen allen bij. Volandis 

hee� producten van Arbouw overgenomen en onderhoudt 

en vernieuwt deze. Later vond intensieve afstemming 

10-jarig jubileum krijgt extra glans:

Richtlijn Steigers opgenomen in 
Arbocatalogus Bouw & Infra
Gijs Buijs (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) en Harry Hertsenberg (Bouwend Nederland 

KOMAT) hebben uit handen van Alexander Kreulen van Volandis de o�ciële bekendmaking ontvangen dat de Richtlijn 

Steigers wordt opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra.
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plaats met bedrijven uit de industrie 

en koepelorganisaties uit de industrie, 

chemie-, petrochemie-, o�shore- en 

energiesector. De gezamenlijke par-

tijen onderschreven de Richtlijn Stei-

gers. Dankzij ieders bijdrage en de 

unieke samenwerking tussen diverse 

deskundigen kon een richtlijn ontstaan 

die breed in zowel de bouw als de in-

dustrie wordt gedragen. Dat verklaart 

ook waarom zoveel instanties én be-

drijven de afgelopen jaren de richtlijn 

hebben omarmd. Iedereen hee� daar-

bij hetzelfde doel voor ogen: maximale 

veiligheid. 

Levend document
De Richtlijn Steigers hee� betrekking op alle stalen stei-

gers opgebouwd uit losse onderdelen. De richtlijn is een 

‘levend document’ waarvan de inhoud continu wordt aan-

gepast aan de stand der techniek. Zo zijn lezers altijd op 

de hoogte van de meest recente inzichten en weet ieder-

een waarmee bij het monteren, gebruiken en demonteren 

van steigers rekening moet worden gehouden. Als duide-

lijk bewijs dat het een levend document betre�, vindt ten-

minste eenmaal per jaar een update plaats. Ook dit jaar is 

de Richtlijn Steigers weer geüpdatet.

Scholingsstructuur
Een belangrijk bestanddeel van de Richtlijn Steigers is de 

scholingsstructuur. Met de introductie van de richtlijn is 

de verdergaande upgrading van het vakgebied een feit. 

Alle functies in de steigerbouw zijn in de Richtlijn Stei-

gers omschreven en de bevoegdheden zijn vastgelegd. 

Met de aangesloten gespecialiseerde montagebedrijven 

en uitzendorganisaties is fors geïnvesteerd in scholing en 

certi�cering en diplomering van het steigerpersoneel. De 

registratie vindt centraal plaats in het Centraal Diploma 

Register (VCA). Ook (bouw)bedrijven, aannemers en an-

deren die dagelijks ‘even een steiger monteren’ moeten 

zorgen dat de betrokken medewerkers  zijn ingeschreven 

in het Centraal Diploma Register. Hoe eenvoudiger de con-

structies men monteert, hoe eenvoudiger de opleiding. 

Hoe meer ervaring men hee�, hoe eenvoudiger de oplei-

ding. Maar in alle gevallen moet er een examen zijn afge-

nomen dat leidt tot een persoonscerti�caat. De uitvoering 

van dit proces, dat zich richt op verbetering van de vak-

bekwaamheid, is door belanghebbende toevertrouwd aan 

de Stichting Veilig Werken Op Hoogte.

Complete informatiebron
De scholingsstructuur is een onderwerp dat momenteel 

breed in de belangstelling staat. De richtlijn omvat echter 

aanzienlijk meer dan dat. In de Richtlijn Steigers komen 

alle relevante aspecten voor het veilig werken op hoogte 

aan de orde: van het ontwerp, met teken- en rekenregels, 

via de bouw door steigermonteurs, tot het gebruik en de 

demontage. De richtlijn behandelt dan ook de gehele le-

venscyclus van de steiger.

Website of printversie
In eerste instantie werd de Richtlijn Steigers uitgegeven 

als gedrukt handboek en website in abonnementsvorm. 

Dat bleek echter een belemmering voor opname van de 

richtlijn in arbocatalogi. Daarom besloten VSB en Bou-

wend Nederland in 2016 de richtlijn voor iedereen gratis 

toegankelijk te maken. Sindsdien is de Richtlijn Steigers 

als digitale richtlijn te vinden op www.richtlijnsteigers.nl. 

Hier kunnen eventueel nog wel printexemplaren van de 

richtlijn worden besteld.

www.richtlijnsteigers.nl

Branchenieuws
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Rolsteiger: nieuwe opbouwmethode voor 
meer veiligheid
Dagelijks maken vele honderden professionals gebruik van de rolsteiger. De veiligheid van monteur, meestal ook de 

gebruiker staat altijd voorop. Daarom is op verzoek van de Inspectie SZW en werkgevers- en werkgeversorganisaties 

in de bouw een aantal opbouwmethoden ontwikkeld, waarmee valgevaar tot een minimum wordt teruggebracht.  

Inspectie SZW handhaa� voortdurend op valgevaar. 

Opdoen kennis
Om de rolsteiger deskundig te kunnen opbouwen, kunnen 

trainingen worden gevolgd.  

Deze zijn speciaal door de branche ontwikkeld en gaan in 

op het veilig en doelmatig monteren, verplaatsen en de-

monteren van rolsteigers. In de praktijk wordt volstaan 

met een instructie, een toolbox en het volgen van de 

handleidingen van de leverancier.  Daarnaast hee� de VSB 

de stand van de techniek opgenomen in een nieuwe flyer 

‘Veilig werken met rolsteigers’ en in het A-blad rolsteigers 

van Volandis. Verder verzorgt het Opleidingsbedrijf VSB 

een toolbox Veilig werken met de rolsteiger, eventueel af 

te sluiten met een examen en een branchecerti�caat. 

Veiligheid centraal
Valongelukken komen in de bouw helaas nog dagelijks 

voor. Daarom wordt grote waarde gehecht aan een cor-

rect en veilig gebruik en (de)montage. De vele opleidings-

mogelijkheden bewijzen dat. Maar ook de rolsteiger zelf 

wordt voortdurend doorontwikkeld, waardoor de kans 

op ongevallen tijdens het opbouwen en gebruiken zoveel 

mogelijk wordt uitgesloten. Tijdens het opbouwen moe-

ten er minimaal heupleuningen aanwezig zijn. Na de op-

bouwfase en tijdens het gebruik worden de hulpvloeren 

tussenvloeren en fungeren ze als rustbordes bij het klim-

men. Tijdens de gebruiksfase moeten deze tussenvloeren 

voorzien zijn van dubbele leuningen en kantplanken.

Verplicht per 1 januari 2018
Deze nieuwe opbouwmethoden worden met ingang van 

1 januari 2018 als stand der wetenschap gezien. Inspectie 

SZW wijst er op dat bij constatering van valgevaar geen 

concessies worden gedaan. In voorkomende gevallen zal 

worden overgegaan tot stillegging van de werkzaamhe-

den en het opleggen van een boete. Voorkom gevaarlijke 

situaties! Voorkom een boete! Maak gebruik van de nieu-

we opbouwmethoden.

www.vsbnetwerk.nl
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Opleidingsbedrijf VSB
Het Opleidingsbedrijf VSB is in 2008 opgericht ter onder-

steuning van -in eerste instantie– de steigerbedrijven. 

Daartoe werd meteen de Beroeps Begeleidende Leerweg 

opgepakt. Lerend werken, waarbij nieuwe instroom wordt 

opgeleid naar gediplomeerde steigermonteurs. Ook  de-

tachering behoort daarbij tot de mogelijkheden. Daarmee 

is een langere proe�ijd mogelijk  en kan de overeenkomst 

zonder gevolgen worden opgezegd wanneer de leerling in 

de eerste 24 weken afhaakt. 

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

maar ook positieve werkgevers als resultaat. 

Natuurlijk begrijpt iedereen, dat het werkend leren goed 

opgeleide en ervaren monteurs oplevert. Het korps ma-

riniers in de steigerbouw! De voordelen van BBL worden 

nog eens samengevat in de nieuwe flyer. De flyer kan wor-

den gedownload via: 

www.opleidingsbedrijfvsb.nl of www.vsbnetwerk.nl

Korps mariniers in de steigerbouw

Werknemers en werkgevers het beste 
bieden!
Met de Richtlijn Steigers wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Daar hoort ook de deskundigheid en de 

betrokkenheid van uw monteurs bij. Lerend werken (BBL) 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 door-

gaan voor 1e Monteur. Ervaren monteurs kunnen direct opgaan voor 1e Monteur Steigerbouw.

OpleidingsbedrijfVSB



14

Uit een analyse van StoryBuilder blijkt dat een val van een 

ladder of trapje behoort tot de top 3 van typen ernstige 

arbeidsongevallen. Deze analyse laat verder zien dat een 

verkeerde opstelling van ladder of trap in 43 procent van 

de gevallen de ongevalsoorzaak is. Het uit balans raken 

van het lichaam door (verkeerd) gebruik – bijvoorbeeld te 

ver reiken – is in 32 procent de oorzaak van een val. En in 

iets minder dan een kwart van de ongevallen werkt de me-

dewerker met een verkeerd type ladder of met een ladder 

die in een slechte staat verkeert. Veel van deze ongevallen 

zijn te voorkomen door de juiste maatregelen te nemen.

De voorschri�en
Het grote aantal ongevallen met ladders en trappen is ook 

in Europa niet onopgemerkt gebleven. Dit hee� in 2001 ge-

leid tot de EG-richtlijn 2001/45, bedoeld om veilig werken 

op hoogte te bevorderen. Met ladders en trappen, maar 

ook met lijnen. De belangrijkste delen van de richtlijn zijn 

opgenomen in artikel 7.23 van het Arbobesluit.

Gebaseerd op de richtlijn zijn werkgevers en werknemers 

in 2002 met elkaar overeengekomen dat de inzet van een 

ladder alleen mag om 1) naar een ander niveau te gaan en 

2) in uitzonderingsituaties als werkplek, mits wordt vol-

daan aan een aantal voorwaarden (zie schema 1 en 2 in 

dit artikel op www.arbo-online.nl). De uitzonderingssitu-

atie betre� kortdurende, lichte werkzaamheden op wis-

selende locaties. Kortdurend is: vier uur op een ladder, zes 

uur op een trap. Een ladder gebruiken als werkplek is dus 

nooit toegestaan, tenzij aantoonbaar is dat een ander, vei-

liger hulpmiddel niet mogelijk is. De richtlijn gee� bij punt 

3 in de overwegingen aan dat economische argumenten 

geen rol mogen spelen bij de beperking van valgevaar. 

Overigens geldt bij het gebruik van een ladder voor het 

overbruggen van een hoogteverschil wel een beperking: 

deze afstand mag niet meer zijn dan tien meter.

Binnen de bouwsector is er een A-Blad gemaakt over het 

gebruik van ladders en trappen. Met het volgen van dit 

A-Blad voldoen gebruikers aan de richtlijn, het warenwet-

besluit en de Arbowetgeving. Het A-Blad, dat ook buiten 

de bouw goed is te gebruiken, is te downloaden vanaf de 

website van Volandis (www.volandis.nl).

Mede door de EG-richtlijn is vooral in het buitenland de 

inzet van ladders teruggedrongen. Hier werkt men vaker 

met werktrappen om een veilige werkplek op hoogte te 

realiseren. Deze werktrappen zijn een makkelijk, flexibel 

en veilig alternatief voor een ladder, maar zeker ook voor 

een vouwsteiger. De werktrap is bovendien veilig op meer 

plaatsen inzetbaar dan een ladder of vouwsteiger. De 

werktrap is niet alleen goed in te zetten in de bouw, maar 

ook op andere plaatsen waar kortdurende werkzaamhe-

Ladders als flexibel inzetbaar 
arbeidsmiddel. Handig op hoogte
Werken op hoogte zonder ladders? Een onbereikbare ambitie. Daarvoor zijn ladders te handig en te flexibel. Mede dank-

zij EG-richtlijn 2001/45 is er meer aandacht voor veilig werken op hoogte. Dit artikel frist uw kennis op en laat zien hoe 

u veilig werkt met een ladder.
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den op hoogte moeten worden uitgevoerd en snel en ge-

makkelijk opbouwen belangrijk is.

Soorten ladders
Door de vele verschillende vormen van gebruik zijn er ook 

veel verschillende soorten ladders en trappen. In de bouw 

gebruikt men vaak houten bouwladders. Ladders vast-

schroeven mag niet, maar deze ladders zijn zeer e�ectief 

vast te zetten zodat omvallen, verschuiven of verplaatsen 

niet plaats kan vinden.

Daarnaast bestaan er isolerende kunststof ladders, lich-

te aluminium ladders en ladders van staal. En twee- en 

driedelige ladders, ladders met en zonder klapgrendels 

en ladders met en zonder uittrektouw. De speciale reform 

ladder kan in een ‘A’ worden geplaatst. Uitvouwbare en 

uitschuifbare ladders zijn makkelijk mee te nemen in de 

auto. Van belang is om de juiste ladder voor het gebruik 

te kiezen.

Geen bruikbare ladder of trap gevonden? Informeer dan 

bij de fabrikant naar een passende oplossing. Fabrikanten 

vindt u op www.vsbnetwerk.nl. Er is heel veel als maat-

werk te leveren.

Veilig opstellen van ladders
Voordat u de ladder kunt opstellen, moet u die eerst op 

de werkplek krijgen. Bij vastsjorren op de auto met touw 

of  bandjes is het altijd afwachten of de ladder ook bij een 

noodstop blij� zitten. Gebruik daarom speciale hulpmid-

delen als een ‘Safe Clamp’ of imperiaalhaak.

Eenmaal op locatie mogen de bomen van de ladder niet 

kunnen wegzakken in de ondergrond of wegglijden. Ook 

is het voor de zijdelingse stabiliteit van belang dat de lad-

der aan de basis breder is. Sinds januari eist de NEN 131 die 

verbrede basis ook. Voor Nederland hee� de nieuwe norm 

nauwelijks consequenties; meer hierover staat in de flyer 

op de VSB-site.

Met een horizontale ‘balk’ onder de bomen is die verbrede 

basis te realiseren. Of zoals in Nederland gebruikelijk, 

door de bomen aan de onderzijde uit elkaar te laten lopen. 

Bij twijfel over de zijdelingse stabiliteit kunt u nog basis-

verbreders aanbrengen. Vaak is wegzakken en wegglijden 

te voorkomen door gebruik van een laddermat, te koop bij 

diverse leveranciers van ladders.

De ladder moet staan opgesteld onder een juiste hoek 

van 75°. Check dit door met de tenen tussen de bomen te 

gaan staan. U moet dan met gestrekte armen de bomen 

kunnen vastgrijpen. Een ladder opstellen op een ongelijke 

ondergrond is niet veilig. Probeer dit dan ook te voorko-

men. Kan het echt niet anders, dan zijn er bij de ladder 

passende verlengstukken te koop.

Voor een opstelling voor een raam of gevelopening zijn 

aluminium en houten raamlatten verkrijgbaar waardoor 

de ladder tegen het kozijn rust. Ook aan de bovenkant 

moet de ladder voldoende steun hebben om niet weg te 

glijden. Daarvoor zijn vele soorten ankers en klemmen be-

schikbaar, afgestemd op de afmeting van de bomen van 

de ladder. Een afstandhouder zorgt dat de ladder aan de 

bovenzijde vrij blij� van de gevel, voor comfortabeler wer-

ken. Deze afstandhouders zijn te voorzien van een afleg-

blad of bak voor gereedschap. Vaak zijn afstandhouders 

voorzien van wielen om de ladder makkelijk in- en uit te 

kunnen schuiven. Opzetpunten geven de juiste steun aan 

de bovenkant van de ladder bij opstelling in een hoek. 

Paalafstandhouders zijn te gebruiken bij plaatsing tegen 

Handig op hoogte
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Daniël Post nieuwe 
CEO van Bil�nger 
Industrial Services
Per 1 januari 2019 wordt Daniël Post (46) de nieuwe 

CEO van Bil�nger Industrial Services België/Neder-

land. Hij volgt de huidige CEO Ruud van Doorn (63) op 

die met pensioen gaat. Post zal de algemene leiding 

van het bedrijf op zich nemen.

Daniël Post werkte de afgelopen 13 jaar wereldwijd in 

verschillende senior management functies voor GE 

(General Electric). In zijn laatste functie was hij verant-

woordelijk voor de integratie van Baker Hughes binnen 

de GE organisatie in Europa. In totaal hee� hij ruim twin-

tig jaar ervaring in de energie-, olie- en gasindustrie.

Duncan Hall (Executive President MMO Northwest 

Europe): ‘De aanstelling van Daniël Post als nieuwe CEO 

ondersteunt de koers van Bil�nger om de activiteiten 

als multidisciplinaire industriële service partner verder 

uit te breiden naar nieuwe markten en services.’

is-bnl.bil�nger.com

een paal. Gebruik een nokhaak om de ladder over de 

nok te hangen bij gebruik op hellende daken. Let op: 

ladder en nokhaak mogen alleen worden gebruikt om 

over te lopen, niet als ankerpunt voor een gordel. Daar-

voor zijn speciale nokhaken te bestellen. Bij gebruik op 

de openbare weg is het natuurlijk zaak ervoor te zorgen 

dat de ladder of trap niet omvergereden kan worden. 

Plaats bijvoorbeeld een afzetting met hekken.

Gebruik van ladders
- Ladders en trappen zijn bedoeld om naar een ander 

niveau te gaan, niet als werkplek.

- Sta nooit hoger dan de vierde sport van boven. Soms 

is deze sport gemarkeerd.

- De bomen moeten één meter boven het te betreden 

oppervlak uitkomen. 

 Een ladderuitstap helpt hierbij. 

- Zorg bij werken op een ladder dat gereedschap niet 

kan vallen. Maak het met bandjes vast aan pols of 

kleding, gebruik een broek met opbergvakken of 

draag een ‘toolvest’. Een emmer is makkelijk op elke 

hoogte op te hangen met een haak. Er mag maxi-

maal 10 kg mee naar boven.

- Een voetenbankje zorgt voor een breder stavlak.

- Houd tijdens het klimmen altijd drie contactpunten 

met de ladder (twee handen aan de bomen, één voet 

verplaatsen; twee voeten op de sporten, één hand 

verplaatsen). Blijf met de navel tussen de bomen 

van de ladder.

Zie het Handboek Arbeids-

middelen op volandis.nl en 

vsbnetwerk.nl voor contro-

lelijsten voor ladders.

volandis.nl

vsbnetwerk.nl
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Waarborgregeling

De opzet die gekozen werd in 2000 is in 2018 nog steeds 

van toepassing:

- uitgangspunten zijn veilig werken en kwaliteit

- gehanteerd worden: VCA, ISO 9001, branchespeci�eke 

Richtlijnen (stand van de techniek), wettelijke uit-

gangspunten, statuten VSB en de scholingsgraad van 

montagepersoneel

- in het geval een bedrijf voor VCA en ISO al is gecerti-

�ceerd, zal er alleen gekeken worden naar de overige 

uitgangspunten 

- de bewaking is in handen van de Commissie Waarborg-

regeling, waarin leden van elke sectie zittingen hebben, 

de Nederlandse Branchepolis en de onafhankelijke au-

ditor (Tacknowledge)

- er wordt uitsluitend gekeken naar processen. Het be-

tre� geen productkeuringen.

De procedure is:

- een potentieel lid wordt getoetst, waarna een advies 

wordt uitgebracht aan het Algemeen Bestuur VSB en 

het bedrijf toetreedt tot de VSB 

- vervolgens wordt elk lidbedrijf elke 3 jaar opnieuw ge-

toetst

Promotie:

- nadat de leden opnieuw zijn getoetst en aantonen te 

voldoen wordt het overzicht van leden via de VSB onder 

de aandacht gebracht van opdrachtgevers en Inspectie 

SZW

- leden doen er goed aan om ook zelf melding te maken 

op de website of anderszins dat opnieuw wordt be-

schikt over een geldig certi�caat en dat voldaan wordt 

aan de uitgangspunten van de Waarborgregeling VSB. 

“Aangesloten bij VSB” impliceert dat voldaan wordt aan 

de Waarborgregeling.

Merkbekendheid
Met de start van de Waarborgregeling VSB is aangegeven 

dat algehele bekendheid “een kwestie van tijd is”.

Inmiddels wordt het secretariaat van de VSB wekelijks ge-

beld door opdrachtgevers, in hoeverre leden voldoen aan 

de uitgangspunten van de Waarborgregeling. 

Verzekeringen (aansprakelijkheid) vragen vaak om het lid-

maatschap VSB –of een certi�caat Waarborgregeling- als 

voorwaarde. Het ledental van de VSB wordt zelfs negatief 

beïnvloed door de drempel, die de Waarborgregeling in de 

praktijk voor een aantal bedrijven betekent.

De Commissie Waarborgregeling VSB bestaat uit de heren 

Post (Sectie Steigerbedrijven) en Van Miltenburg (Sectie 

Betonbekistingbedrijven), Geuens (Sectie Hoogwerkbe-

drijven en mevrouw Den Brinker (NBP), gefaciliteerd door 

de heer Huysen van Tacknowledge. 

www.vsbnetwerk.nl

Waarborgregeling VSB: meer zekerheid voor 
opdrachtgevers en klanten
Op initiatief van de leden van de VSB is in 2000 gestart met het ontwikkelen van de Waarborgregeling VSB. In opdracht 

van de VSB werd door onder meer FME Advocaten, in afstemming met de Raad van Arbitrage voor de Bouw en verzeke-

ringsdeskundigen, naar een procedure gezocht waarbij meer inhoud kon worden gegeven aan het lidmaatschap van de 

VSB.
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Ledennieuws

Kennis delen en ervaringen 
uitwisselen
Die twee elementen vormden de basis voor het kennisevenement dat de VSB 

met Komat/Bouwend Nederland voor (65) inspecteurs van de Inspectie SZW 

organiseerde op 27 november 2018 op het Bouw en Infrapark in Harderwijk.

Centrale thema’s: de Richtlijn Steigers en de 
opbouwmethode voor de rolsteigers. 
In de ochtend de workshops over de voorbereidende fase, montagefase en de 

gebruiksfase in  (Richtlijn Steigers). Daarnaast een workshop inzake de nieuwe 

opbouwmethode voor rolsteigers. In de middag volgde de bespreking van prak-

tijk situaties, aan de hand van de steigerconstructies die speciaal door leden 

van de VSB waren geconstrueerd. Ook werd gedemonstreerd met de nieuwste 

methoden voor het opbouwen van rolsteigers.

Een mooi initiatief om trots op te zijn: samen werken aan een veilige werkplek 

op hoogte! 
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Opvallende rode lantaarn 
op de top van de Vuurtoren 
in Harderwijk 

De skyline van Harderwijk gaat voorgoed veranderen. De 

Gemeente Harderwijk ontwikkelt immers Waterfront; 

een groots meerjarenplan van stedelijke herontwikke-

ling. In het bouwplan springt De Vuurtoren er meteen 

bovenuit. Met 14 verdiepingen én de rode lantaarn op 

het dak. Naast De Vuurtoren staat het  appartementsge-

bouw De Wachter. 

Beide complexen worden -in opdracht van de TBI Groep- 

door VSB-lid Rojo Steigerbouw in de steigers gezet.  Er 

wordt gebruik gemaakt van pijpen/koppelingen en zoge-

noemde balkonondersteuning. Bij de montagetechniek 

wordt het stappenplan (Richtlijn Steigers) voor toepassing 

van de voorloopleuning gebruikt. 

www.rojo.nl

20
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Ledennieuws

KPN toren Rotterdam: een staaltje 
maatwerk!
Holland Platforms, hee� op een mooie locatie in hartje Rotterdam aan de circa 100 meter hoge en schuine gevel 

van de KPN toren een speciale hangbrugconstructie gemonteerd die de schuine lijn van de gevel volgt.

Met een 500 tons hijskraan werd door de specialisten van Holland Platforms de ophangconstructie gemonteerd 

en werd een dag later de hangbrug eronder geplaatst. Eén en ander is ontwikkeld, getekend en berekend en 

vervolgens meteen goedgekeurd door Aboma. Bijzonder is, dat Holland Platforms in staat bleek om hier speciaal 

maatwerk te leveren.

Vanuit de hangbrug zijn van de bovenste drie etages de glaspanelen vervangen en vervolgens werd langs de 

gehele gevel alle LED verlichting vervangen. Dit project is uitgevoerd in opdracht van Dura Vermeer en vond 

plaats van mei tot eind oktober 2018.

hollandplatforms.com

21
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Metroreiziger gaat zonsondergang 
tegemoet
Het spoorlijntracé tussen Hoek van Holland en Schie-

dam - beter bekend als de Hoekse Lijn - is door 

TBI Mobilis / Volker Rail vernieuwd, uitgebreid en omge-

bouwd tot een metrolijn. 

Architect Marc Verheijen koos ervoor om op ieder station 

de kustbestemming terug te laten komen. De portalen zelf 

zijn uitgevoerd in beton waarin een patroon van de hand 

van de Rotterdamse ontwerper Erik Sandifort is verwerkt. 

Passend bij de kustbestemming van de reizigers koos hij 

voor een school vissen. 

Voor de uitvoering van het dynamische patroon in beton 

werd NOE-Betonvormgeving benaderd dat samen met 

Erik Sandifort werkte aan vertaling van de geabstraheer-

de schets naar gepro�leerde bekistingdelen waarmee het 

patroon tegelijk met de portaaldelen kon worden gestort. 

Hiertoe moest de afbeelding eerst worden vergroot naar 

een vlak ter grootte van de portaalwanden. Dit vlak van 

4,00 x 7,00 meter werd vervolgens onderverdeeld in 12 

platen van 2,00 x 1,20 m.  De grijswaarden uit het oor-

spronkelijke ontwerp werden daarbij vertaald naar diep-

ten van 10, 20 en 30 mm.

Het patroon werd door NOE-Betonvormgeving als posi-

tiefmal vervaardigd van CNC gefreesde NOE modelbouw-

plaat. Na een laatste afwerking door NOE-Betonvormge-

ving en de ontwerper werden hiervan 4 stuks de�nitieve 

mallen gemaakt. 

www.noe.nl



23

Donateursnieuws

Kask combineert veiligheid met 
draagcomfort
Omdat het werken in de steigerbouw per de�nitie op 

hoogte is en er vaak boven het hoofd gewerkt wordt, 

worden er extra eisen gesteld aan de te gebruiken vei-

ligheidshelm. Denk hierbij aan een kinband zodat de ge-

bruiker zeker weet dat hij zijn helm niet verliest of aan 

een verkorte klep die het zicht niet belemmerd. 

Tot op de heden wordt er door de meeste steigerbouwers 

de voorkeur gegeven aan een traditionele bouwhelm. Hier 

hee� sinds de jaren 50 geen wezenlijke innovatie plaats-

gevonden.

Een �etshelmen fabrikant uit het Italiaanse plaatsje 

Chiuduno, Kask, zag hier een kans liggen. Er werd de link 

gelegd met de technieken in sporthelmen die door de ja-

ren heen zijn verbeterd om het beste draagcomfort te bie-

den in de zwaarste omstandigheden. 

Het grootste verschil zit hem in het binnenwerk. Hee� de 

traditionele bouwhelm een textiel binnenwerk van 2 of 3 

kruislingse banden, de Kask helm hee� een polystyreen 

binnenwerk, waardoor het gewicht van de helm gelijkma-

tig over het gehele hoofd verdeeld wordt. 

Hiernaast hee� de Kask helm standaard een kinband die 

er voor zorgt dat de helm altijd goed op het hoofd zit. Voor 

helmen met een kinband gelden bepaalde normen. De 

kinband moet altijd loskomen boven een bepaalde kracht. 

Voor de EN397 (bouwhelmen) is dit tussen 15 en de 25 kg 

en voor de EN12492 (klimhelmen) boven de 50kg. 

Bij de aanschaf van een helm moet gelet worden welke 

norm er op de bouwplaats voorgeschreven wordt. Alle hel-

men van Kask hebben standaard een korte klep. In situa-

ties waarbij het nodig is kan een aparte klep, op de helm 

geklikt worden.

avanas.nl  
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“De economie draait op volle toeren. Steigers lijken niet 

aan te slepen. Om je heen hoor je dat collega-bedrijven 

fantastische resultaten behalen. “Als je het nu niet kunt 

verdienen, kun je beter stoppen!”, hoor je regelmatig. 

Klopt dit wel?

“Regelmatig spreek ik ondernemers in de steigerbranche 

die niet tevreden zijn met hun bedrijfsgrootte en verdien-

sten of onvoldoende meekunnen. Of druk zijn, maar niet 

met de juiste klussen en klanten. Zij weten dat het beter 

kan, maar komen er niet aan toe”, aldus René Lijzenga. Hij 

vervolgt: “En dan blijkt ondernemerschap ineens een een-

zaam bestaan. Er wordt van je verwacht dat je overal een 

antwoord op hebt, je de dagelijkse gang in goede banen 

leidt en je ook nog met de toekomst bezig bent. Het ge-

volg? Je werkt in je bedrijf in plaats van aan je bedrijf  Om 

succesvoller te worden is meer nodig. Niet harder maar 

slimmer werken. Vooruitkijken. Nadenken over slimme 

stappen, zo de concurrentie voorblijven en lekker zorge-

loos ondernemen. Samen met je mensen zodat je langdu-

rige vooruitgang boekt.”

Lijzenga beloo� vooruitgang in de steigerbranche. Dit op 

grond van zijn jarenlange ervaring in en kennis van de 

steigerbranche. “Ik weet dat een bedrijf een beter ren-

dement draait, als deze zich slimmer onderscheidt. Jouw 

wereld van steigers in beweging krijgen en het beste uit je 

mensen halen.” Naast het doen, richt Lijzenga zich op het 

denken en de bewustwording. Als resultaten worden ge-

schetst bedrijfs- en resultaatverbetering, verbetering van 

vooruitzichten, marge. Vermindering van kosten, vinden 

van nieuwe markten, meer winst in euro’s... Kortom, echte 

vooruitgang in de steigerbranche.

Concrete verbeterpunten: 

- waardoor het meer oplevert dan het kost

- waardoor het sneller gaat dan dat je het zelf zou doen

- waardoor je meer weet dan je concurrent

- waardoor je altijd een stapje verder bent dan de rest

- waardoor je zorgeloos kunt ondernemen en vooruitkij-

ken

- weten wat er in jouw bedrijf beter kan?

Voor meer informatie: 

steigerbranche.nl en rene@steigerbranche.nl

Pro�teer jij voldoende van 
de economische groei?
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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

Donateurs
Naast de aangesloten leden van de VSB, maken ook 

de donateurs deel uit van de vereniging. 

Donateurs zijn bedrijven die producten en diensten 

leveren aan de leden van de VSB, die statutair geen 

regulier lidmaatschap kunnen aangaan, maar wel 

belanghebbend zijn bij de sector. 

Indien voldaan wordt aan een beperkt aantal voor-

waarden, kan gebruik gemaakt worden aan een be-

perkt aantal diensten en activiteiten van de VSB.

Donateurs kunnen gebruik maken van onder meer:

- Deelname aan het openbare gedeelte van de ver-

gaderingen

- Mogelijkheid tot deelname aan commissie- of 

sectieoverleg

- Een redactioneel artikel in verenigingsmagazine 

Hoog & Breed

- Naamsvermelding in op de website en andere 

communicatiemiddelen, deelname aan  beur-

zen

- Goed geïnformeerd blijven van actuele ontwikke-

lingen

- Voordelige collectieve regelingen, zoals de Ne-

derlandse Branche Polis

Het aantal donateurs is in de loop van de jaren ge-

roeid tot 20 en betre� een breed scala van bedrij-

ven. Voor meer informatie kan contact worden op-

genomen met de VSB.

vsbnetwerk.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

Altrad Hertel Industrial 

Services BV

ROTTERDAM-BOTLEK

+31 (0)10 295 82 22

hertel.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

ROTTERDAM

 +31 (0)10 203 4000

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

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

Layher BV

RAAMSDONKSVEER

+31 (0)162 58 68 00

layher.nl
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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



Colofon
De doelstelling van de VSB is het verbeteren van de algehele 
maatschappelijke erkenning van het vakgebied ‘Werken op 
hoogte’. Daarbij vervult de VSB een objectieve, gezaghebbende 
positie met betrekking tot de steigerbouw, het werken met 
arbeidsmiddelen ten behoeve van het werken op hoogte, 
betonbekistingen en ondersteuningen.

Hoog & Breed is een uitgave van de Vereniging van Steiger-, 
Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Alhoewel bij de 
samenstelling zorgvuldigheid wordt betracht, kan de uitgever 
niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan. 
Exemplaren van of een abonnement op Hoog & Breed kunnen 
worden aangevraagd bij het secretariaat.
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