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Voorwoord
Nieuwe ronde
Als het afgelopen jaar ons iets hee� geleerd, dan is het
wel dat je -ondanks alle voorbereidingen- toch voor
grote, onverwachte gebeurtenissen kan komen te staan.
Wie van ons had een jaar geleden kunnen voorspellen welke impact COVID-19 op onze samenleving zou
hebben. Het hee� voor veel veranderingen gezorgd.
Voor een nieuwe manier van werken waarin het begrip
‘online’ een steeds grotere betekenis hee� gekregen.
Die online-ontwikkeling sluit mooi aan op de ambities die
onze vereniging hee�: meer communiceren, nadrukkelijker opdrachtgevers, werknemers, de overheid en andere

In deze laatste uitgave van dit jaar wil ik onze leden, do-

stakeholders informeren over de noodzaak tot en mo-

nateurs, partners en andere betrokkenen bedanken voor

gelijkheden voor veilig werken op hoogte. Terugkijkend

hun inspanningen en onvermoeibare inzet. Een vereniging

op 2020 zie ik die verhoogde communicatie-inspanning

groeit en ontwikkelt zich door de inspanningen van leden;

als een positief aspect van het afgelopen jaar. De ambi-

hun drive om hun klanten een veilige en kwalitatief hoog-

tie blij� echter. Daarom zult u ook komend jaar (nog)

waardige werkplek te bieden, wordt door ons van harte

nadrukkelijk(er) van ons blijven horen. Graag nodig ik u

ondersteund. Het afgelopen jaar hee� ons geleerd dat

uit om mee te bouwen aan een veiliger Nederland. Laat

samenwerking tot bijzondere resultaten leidt. Reden te

u horen, deel uw ervaringen en uw kennis om het veilig

meer om ook komend jaar weer volop op samenwerking

werken op hoogte nóg veiliger te maken.

in te zetten!

In dat kader wordt momenteel in samenwerking met

Namens VSB-bestuur en -secretariaat wens ik u �jne

Bouwend Nederland en andere partners hard gewerkt aan

feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021.

de updates van de Richtlijn Steigers en Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies. Belangrijke

Frank Klessens

stappen op weg naar een nóg veiligere werkomgeving voor

Voorzitter VSB

iedereen die op, aan of met steigers, bekistingen of ondersteuningen werkt. Ik hoop u in onze volgende uitgave hier

vsbnetwerk.nl

uitgebreider over te informeren.
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Eerste online-ALV succes
De eerste volledig online ledenvergadering van
VSB is succesvol verlopen. Met een stevige opkomst en dito ambities zijn de kaders voor volgend jaar weer uitgezet. Een jaar waarin leden,
donateurs en erkende opleiders elkaar hopelijk
ook weer persoonlijk kunnen ontmoeten en netwerken. Eén van de centrale thema’s tijdens de
Algemene Ledenvergadering is het onderwerp
communicatie waarvoor dit jaar een communicatieen contentplan werd samengesteld.

De presentatie van het plan werd ondersteund door een uiteenzetting van
de mogelijkheden van Linkedin om de vereniging nog beter op de kaart te
zetten. De volledige presentatie van de ALV kan hier worden gedownload.
Deze gee� een compleet overzicht van de onderwerpen die tijdens de ledenvergadering aan de orde kwamen. Dat de online ALV succesvol was,
bleek ook uit de positieve waardering. Aan de hand van de enquête beoordeelden de deelnemers de ALV gemiddeld met een zeer goed.
vsbnetwerk.nl

Succesvol Webinar Algemene
Leveringsvoorwaarden
De komst van de geactualiseerde algemene voorwaarden van VSB zijn gecombineerd met een uitgebreide toelichting hierop tijdens een webinar.
De presentatie die werd gegeven, kan hier worden gedownload. Naast de
algemene voorwaarden zijn nu ook aparte versies beschikbaar van de aannemingsvoorwaarden, verhuurvoorwaarden en verkoopvoorwaarden.
Deze zijn te gebruiken wanneer u bijvoorbeeld uitsluitend arbeid verricht
of alleen materialen verkoopt of verhuurt. Een overzicht van de voorwaarden in verschillende talen is hier te downloaden.

Volg ons
Altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws? Volg dan de VSB website of check
onze Linkedin pagina. Hier vindt u niet alleen recent nieuws maar worden ook projecten,
interessante ontwikkelingen en trends getoond. Alles rondom de thema’s kwaliteit en
veiligheid bij het werken op hoogte. Hee� u zelf nieuws? Het VSB secretariaat staat
uiteraard open voor nieuws van leden. Deel uw project of bedrijfsnieuws voor nog meer
zichtbaarheid van onze branche!
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Corona-updates
Sinds de Corona-crisis begon bent u met zeer grote regelmaat digitaal geïnformeerd over verschillende coronaregelingen, handreikingen, protocollen, steunmaatregelen en onderlinge afspraken.
Belangrijk voor onze branche is het protocol Samen veilig

Volg het nieuws op de website of meld u aan voor onze

doorwerken voor de sectoren Bouw en Techniek. Hier vind

nieuwsbrief via de website.

u antwoord op de meest gestelde vragen en zijn verschillende aandachtspunten samengebracht.

vsbnetwerk.nl

Zo is hier een toelichting te vinden op het samen reizen,
werken en lunchen. Ook de link naar de Helpdesk Corona
Bouw & Techniek vindt u hier. Onder Downloads zijn handige documenten samengebracht zoals toolboxen en (vertaalde) posters en verschillende checklists.

Website en nieuwsbrief
Het VSB-secretariaat probeert u daarin te gidsen door een
verhoogde frequentie van onze nieuwsbrief met aandacht
voor relevant Corona-nieuws. De website wordt hiertoe
voortdurend geactualiseerd. Waar nodig wordt daarbij
verwezen naar specialistische externe bronnen.

4

Richtlijn Betonbekistingen en
ondersteuningsconstructies –
meetlat voor veiligheid in betonbouw
Wie ’s ochtends de deur achter zich dichttrekt om in de bouw te gaan werken, doet dat met de verwachting dat hij ’s
avonds ook weer heelhuids thuiskomt. Een vanzelfsprekende zaak? Lang niet altijd als we de cijfers moeten geloven.
Het lukt alleen als er op een veilige manier wordt gewerkt in een veilige omgeving. Daar is echter wel een meetlat voor
nodig; een referentie waar controle op mogelijk is. Voor de wereld van de betonbekistingen en ondersteuningsconstructies is dat de gelijknamige Richtlijn.
De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstruc-

kundigen en in goed overleg met deskundige partijen, zo-

ties is een initiatief van de VSB en Bouwend Nederland en

als TNO Bouw en Ondergrond, Aboma, Stichting Arbouw,

is in nauwe samenwerking met Stubeco (Studievereniging

de Inspectie SZW en vooral de specialisten van de Sectie

Uitvoering Betonconstructies) tot stand gekomen. Dit jaar

Betonbekistingbedrijven VSB en de Commissie Steigers

is het vijf jaar geleden dat de Richtlijn werd geïntrodu-

en Bekistingen & Ondersteuningen van de Contactgroep

ceerd voor iedereen die dagelijks op uiteenlopende wijze

KOMAT B&U / GWW binnen Bouwend Nederland. Door

te maken hee� met verticale-, horizontale- en bijzondere

deze samenwerking wordt de richtlijn breed gedragen en

betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Maar

gebruikt.

er is ook nieuws. Bijvoorbeeld over het op handen zijnde
opleidingstraject voor ondersteuningsmonteurs of de up-

Veiligheid voorop

date die in de planning staat. Wie op de hoogte wil blijven

De achtergrond om alle bestaande informatie over het

meldt zich nu aan voor de update-nieuwsbrief op de web-

werken met bekistingen en ondersteuningen samen te

site van de richtlijn.

brengen en te completeren tot een richtlijn wordt gevormd

Waarom Richtlijn?

door overleg tussen Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie, de sectie Betonbekistingbedrijven van VSB en de

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningscon-

Kontaktgroep Materieel (KOMAT) van Bouwend Neder-

structies is bedoeld om alle teksten van bestaande wet- en

land. Naar aanleiding van het overleg werden de inspec-

regelgeving, normen, veiligheidsbladen, materiaalinfor-

tiemodules aangepast. De aanpassingen hadden onder

matie en aan montage gerelateerde activiteiten als oplei-

meer betrekking op de collectieve veiligheidsmaatregelen

dingen, toelevering en veiligheidsprocedures te beschrij-

en de speci�catie van demontage in bekistingsplannen.

ven en te vervatten in een praktisch bruikbaar overzicht.

Een logisch vervolg hierop was de verbreding hiervan tot

De richtlijn kwam tot stand door de inbreng van vele des-

een richtlijn.

5

Branchenieuws

Gericht werken aan veiligheid
De Richtlijn is geen wetgeving maar wel een praktijkgericht document dat de actuele stand van de regelgeving en
techniek dan wel de stand van de wetenschap beschrij�.
Daarmee worden alle betrokkenen zoveel mogelijk bruikbare handvatten geboden om veilig én volgens de spelregels te werken. Zo neemt de richtlijn de lezer aan de hand
mee door het proces van bekisten en ondersteunen. Achtereenvolgens komen de ontwerpfase, voorbereidingsfase
en uitvoeringsfase aan de orde. Veiligheid loopt daarbij als
rode draad door alle onderdelen. Dat geldt ook voor een
apart hoofdstuk dat gewijd is aan scholing en opleiding.

Vakbekwaamheid en scholing

vergelijkbare functies in de steigerbouw. Hiervoor wordt

Het scholingsdeel van de richtlijn is opgezet om de vakbe-

momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een speciale

kwaamheid van monteurs te kunnen waarborgen. Hiertoe

module voor ondersteuningsmonteurs. Met deze module

wordt voor iedereen die betrokken is bij de bouw van bekis-

kan de vakbekwaamheid van ondersteuningsmonteurs

tingen of ondersteuningen aangegeven welk opleidings-

aantoonbaar worden gemaakt door verschillende wegen

niveau van hem of haar wordt verwacht. Voor de functie

die uiteindelijk tot hetzelfde resultaat leiden (opleiding,

van bekistingstimmerman is al een kant en klare oplei-

trainingen of cursussen in combinatie met praktijkerva-

ding beschikbaar; een reguliere opleiding die op meerdere

ring of jarenlange werkervaring).

plaatsen wordt gegeven. Het scholingstraject voor ondersteuningsmonteur gaat zoveel mogelijk aansluiten op

vsbnetwerk.nl

Handige 10 puntenkaart
Dagelijks worden projecten ontwikkeld, ontworpen of ge-

worden gegeven om met en volgens de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies te werken.

om de betonconstructie zijn vorm te geven.
Maar hoe weet u of uw betonbekisting- of
ondersteuningspartner net zo onmisbaar is als
de producten en oplossingen die hij levert?
Met de Richtlijn Betonbekistingen en
Ondersteuningen én de VSB-Waarborgregeling
beschikt u over alle ingrediënten. Want werken
met een van de leden van de VSB betekent
immers: werken met een partner die garant staat
voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid. Leden
van de vereniging voldoen daarbij aan de VSBWaarborgregeling. Klanten, opdrachtgevers en
overheden hebben hiermee de zekerheid dat
het VSB-lid niet alleen werkt met aantoonbaar
geschoold personeel, maar ook met een

Een must voor iedereen die actief is in de betonbouw. De
flyer kan via de website van de VSB worden gedownload.
vsbnetwerk.nl
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De meerwaarde van de Richtlijn
Betonkistingen en Ondersteuningen

MEN

zijn daarbij onmisbare onderdelen om de betonconstructie
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speelt. Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies
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realiseerd waarbij (in het werk gestort) beton een hoofdrol

VSB helpt leden bij preventie diefstal
steigermateriaal
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VSB zijn
initiatieven gepresenteerd om diefstal van steigermateriaal zoveel mogelijk te voorkomen. Diefstal van steigermateriaal komt helaas maar al te vaak voor. De diefstal
leidt niet alleen tot directe schade bij de steigerbedrijven
maar ook tot vertraging van het bouwproces en daarmee
tot onnodige kostenstijgingen. Bovendien kan de diefstal leiden tot onveilige werksituaties als gevolg van incomplete steigers. Reden voor grote zorg is de stijgende
frequentie van diefstal en het steeds grotere aantal dadergroepen.
Het gestolen materiaal wordt in veel gevallen ook weer
afgezet. De koper loopt daarbij het risico te worden beticht
van heling. Er kan immers eenvoudig worden gecontro-

naren kunnen aanwijzen van steigermateriaal dat door de

leerd van wie het materiaal is. Daarbij geldt: hoe eenvou-

politie bij dieven in beslag was genomen. Het overzicht

diger te controleren is, hoe groter de eigen verantwoorde-

van de kleurcoderingen staat op de VSB website en is hier

lijkheid.

te downloaden.

Handige kleurcodering

Do’s & dont’s

Steigerbedrijven en materieeldiensten coderen hun ma-

VSB hee� daarnaast een handige puntenkaart samen-

terialen. De gekozen kleurcoderingen en de wijze waarop

gesteld met do’s en dont’s voor het veilig aankopen van

gemerkt is, zijn voor een ondernemer voldoende om het

gebruikt steigermateriaal. Deze do’s & don’ts kunnen hier

materiaal te kunnen herkennen. En ook weet men door-

worden gedownload.

gaans door allerlei samenwerkingsvormen, wie welke
kleurcodering(en) hanteert. Zo hee� de VSB begin december op basis van deze kleurcodelijst de rechtmatige eige-
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Rolsteiger gebruik moet veiliger
Er is veel mis met het gebruik van rolsteigers blijkens de inspectieronde die Inspectie SZW recente voerde. Van de 270
rolsteigers die ISZW de afgelopen tijd inspecteerde bleek bij 251 sprake van onveilige situaties. Volgens de inspecties
ging het daarbij vooral om valgevaar of was de steiger op de verkeerde manier opgebouwd. Boetes voor het niet correct
gebruiken van de steiger kunnen oplopen tot duizenden euro’s, maar in veel gevallen wordt de zaak eerst stilgelegd.

Safe-Quick
Dagelijks
maken veleGuardRail
honderden professionals gebruik

veilig en doelmatig monteren, verplaatsen en demonteren

van de•rolsteiger.
betreurt het
feit dat
er in
dan
Klik deVSB
klauwen
vast
aan
demeer
sport.

van rolsteigers. In de praktijk wordt volstaan met een

90% van de gevallen een onveilige situatie optreedt. Val-

instructie, een toolbox en het volgen van de handleidingen

ongelukken komen in de bouw helaas nog dagelijks voor.

van de leverancier. Daarnaast hee� de VSB de stand van

Wie ‘s ochtends aan een klus op de rolsteiger begint, moet

de techniek opgenomen in het A-blad rolsteigers van

‘s avonds ook weer veilig thuiskomen! Daarom verdienen

Volandis. En werkt het op dit moment alweer aan een

een correct en veilig gebruik en (de)montage alle aan-

update omdat een nieuwe Europese rolsteigernorm in

dacht. De veiligheid van monteur, meestal ook de gebrui-

2021 van kracht zal worden.

®

2

ker moet daarbij altijd voorop staan.

bouwen
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Veilige opbouwmethode
Naast de vele opleidingsmogelijkheden wordt ook de rolsteiger voortdurend doorontwikkeld, waardoor de kans
op ongevallen tijdens het opbouwen en gebruiken zoveel
mogelijk wordt uitgesloten. Zelf biedt de VSB via haar
website onder meer een uitgebreide brochure waarin de
veilige opbouwmethode van verschillende rolsteigerfabrikanten stap voor stap worden gepresenteerd. Wie de
aanwijzingen volgt, kan niet anders dan veilig opbouwen.
De brochure is hier te downloaden.

Handige links
- A-blad rolsteigers van Volandis - bevat informatie over
het veilig opbouwen, gebruiken en afbreken van rolsteigers.
- De Arbocatalogus Bouw & Infra bevat onder meer een

Veiligheid voorop

hoofdstuk over het beheersen van de risico’s bij werken
op hoogte.

VSB en haar leden zetten zich voortdurend in voor

- Zel�nspectie Arbo op orde - gee� een werkgever aan

die veiligheid. Om de rolsteiger deskundig te kunnen

de hand van een aantal vragen inzicht in de stand van

opbouwen, kunnen trainingen worden gevolgd. Deze zijn

zaken rond de RI&E en PvA.

speciaal door de branche ontwikkeld en gaan in op het
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VSB publiceert Nederlandse
ANNEX windbelasting op steigers
De sectie Steigerbedrijven van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) hee� een praktische richtlijn samengesteld met rekenmethoden voor bepaling van de windbelasting op steigers. Deze Nederlandse ANNEX voor
windbelasting op steigers is bedoeld voor steigerconstructeurs en professionals die
bekend zijn met normen en verscha� een eenduidige rekenmethode zodat eenzelfde
methodiek kan worden gehanteerd.
Dagelijks werken duizenden mensen met, rond en op stei-

constructies beschrij� een hogere betrouwbaarheid en

gers. Op de bouwplaats, maar ook in de industrie, de ener-

daarmee een hogere rekenwaarde voor de windbelasting.

giesector en de o�shore. Uiteraard moet veiligheid daarbij
voorop staan. Tijdens het gebruik, maar eveneens bij de

De sectie Steigerbedrijven van de Vereniging van Stei-

(de)montage en voor de omgeving. Eén van de grootste

ger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) startte

‘vijanden’ is de wind die op de constructie voor grote be-

in datzelfde jaar een onderzoek naar de windbelasting

lastingen kan zorgen. Die belasting kan zelfs zo groot zijn

op steigerconstructies. Het onderzoek moest leiden tot

dat de steigerconstructie zijn stabiliteit verliest en ver-

een uniforme methodiek om de windbelasting op stei-

schui� of -in het ergste geval- omvalt.

gerconstructies te bepalen, toe te passen en te toetsen.
Hiertoe werden in 2015 bij ingenieursbureau Peutz in

Windbelasting

Mook windtunneltesten uitgevoerd op 64 verschillende

Optredende belastingen, zoals die van wind, zijn van nog

steigerconstructies. Met de uitkomsten is de speciale

groter belang voor steigers die vrijstaand zijn. Dat aantal

Werkgroep Wind aan de slag gegaan om de resultaten en

neemt toe. Klanten geven daarnaast steeds vaker aan dat

bevindingen van de wintunnelonderzoeken om te zetten

de steiger ook moet worden afgedicht met een bekleding

tot een praktisch handvat voor het eenduidig bepalen van

in de vorm van netten, zeilen of folie. Hiermee wordt het

windbelasting op steigerconstructies voor de branche. In

werken op de steiger niet alleen minder afhankelijk van

bepaalde situaties levert deze nieuwe rekenwijze lagere

weersinvloeden, maar wordt ook positief bijgedragen aan

windbelastingen op het steigerconstructie-rekenmodel

een beter milieu (minder belastende stofdeeltjes) en de

op ten opzichte van de huidige benadering.

veiligheid rondom de steiger. Tegelijkertijd neemt het effect van de windbelasting met de toepassing van bekle-

Praktisch handvat

ding echter toe.

Bij de samenstelling van het handvat is getracht aan te
sluiten op de Eurocodes en dan in het bijzonder op NEN EN

Om dit e�ect te kunnen bepalen, wordt gebruik gemaakt

1991-1-4 (Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene

van een rekenmodel. Dit rekenmodel is complex terwijl

belastingen – Windbelasting). Met name daar waar de

een eenduidige aanpak voor de windbelastingbepaling

Eurocode geen uitsluitsel gee� over de steigerconstruc-

en een consequente rekenmethodiek ontberen. NEN EN

tievorm, biedt het handvat uitkomst. De opbouw en opzet

12811-1 (Steigers – Prestatie-eisen en algemeen ontwerp)

zijn daarbij zodanig gekozen, dat deze overeenkomt met

gee� weliswaar enkele handreikingen, maar deze hebben

een Nederlandse Nationale Bijlage. De praktische rekenme-

voornamelijk betrekking op objectsteigers, terwijl er juist

thoden zijn tevens voorzien van extra uitleg en �guren.

behoe�e is aan een rekenmethodiek voor alle vormen van
steigerconstructies. Deze is sinds kort beschikbaar.

Deze ANNEX voor bepaling van de windbelasting op steigerconstructies is speciaal bedoeld voor steigerconstruc-

Aansluiting Eurocode

teurs en andere professionals die bekend zijn met het

De oorsprong hiervoor dateert van 2012 toen de TGB 1990

gebruik van normen. De richtlijn kan hier worden gedown-

werd vervangen door een nieuwe set normen, genaamd

load en wordt ondersteund door online webinars die via

Eurocodes. Deze Europese normenreeks voor het toetsen

het VSB-secretariaat worden georganiseerd.

van de constructieve veiligheid van alle mogelijke bouw-

9

Project in Beeld

Speciale woningbouwbekisting voor
nieuwbouw studentenwoningen
Door bouwbedrijf Van Wijnen worden momenteel in de Utrechtse wijk Overvecht nieuwe studentenwoningen gerealiseerd. De
nieuwbouw combineert de laatste duurzame ontwikkelingen met
groene binnen- en buitenruimten die uitnodigen tot een gezonde,
actieve en sociale leefstijl van de toekomstige bewoners. Sessink
Betonwerken is verantwoordelijk voor alle ruwbouw. Zij pro�teren bij de bouw van de voordelen van het NOEtop 70 bekistingsysteem dat speciaal voor de woningbouw werd ontwikkeld.
Voor het storten van de wanden bestelde Sessink 450 m2 NOEtop
70 wandbekisting waarmee dagelijks acht nieuwe wanden gestort
met twee ploegen van vier man. Het wandbekistingsysteem is opgebouwd uit samengestelde elementen die op het werk gemonteerd worden tot een complete bekisting. De bekisting hee� een
hoogte van 3,02 m en wordt geleverd in elementlengten van 2,65,
5,30 of 7,95 m. Over de totale hoogte van de bekisting zijn slechts
twee centeringen. De onderste bevindt zich 8 cm boven de onderzijde terwijl de bovenste centering over de wand heenloopt. Hierdoor wordt het betonbeeld minimaal verstoord door centergaten en
wordt het afwerken van de wanden tot een minimum gereduceerd.
noe.nl
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PERI biedt flexibele steigeroplossing voor
Royal IHC
Op de scheepswerf van Royal IHC, een innovatieve bouwer van equipment ten behoeve van de bagger-, o�shore en
miningindustrie, wordt een combinatie ingezet van het PERI UP Flex steigersysteem en het PERI Integrated Sca�olding
Program (ISP). De combinatie biedt maximale flexibiliteit en beheersbaarheid. Het flexibele modulaire steigersysteem
kent een veilig vlak vloersysteem met zelf vergrendelende vlakke roostervloeren en veilige hoekoplossingen om gaten
op te vullen. Hiermee wordt struikelgevaar tot een minimum beperkt.
PERI UP Flex onderscheidt zich door een gering gewicht en een beperkt aantal onderdelen voor eenvoudige (de)montage. De
verschillende componenten zijn makkelijk te koppelen: Gravity-locks zorgen voor een automatische borging. Op die manier
wordt voldaan aan de hoogste eisen voor de arbeidsveiligheid in werkzones.
Royal IHC zet het PERI UP Flex steigersysteem zowel
aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van de schepen in. De binnenzijde van het schip is door de vele
buizen een complexe omgeving. De systeemonderdelen kunnen eenvoudig een schip in en zijn daar gemakkelijk te monteren en demonteren. Op die manier is
de bereikbaarheid van de werkomgeving in het schip
gegarandeerd.
Met behulp van PERIpath wordt inzichtelijk welk materiaal er per steiger nodig is, waar het materiaal zich bevindt en hoeveel arbeidsuren er gepland zijn. MyPERI
laat geheel transparant zien welke materialen de klant
in bezit/gebruik hee� en wat de kosten zullen zijn. Zo
is het steigerproces uitstekend te managen.
peri.nl

11

Project in Beeld

Custers dakkapelsteigers: veilig & veelzijdig
De dakkapelsteigers van Custers bieden de mogelijk-

Sterk punt van beide universeel toepasbare systemen is

heid om in de lengte door te bouwen. De variabele uit-

dat het uitwijkconsoles met geïntegreerde leuning zijn:

bouwlengte richting dakkapel (tot 4 vloeren) gee� veel

hierdoor ontstaat direct optimale veiligheid tijdens mon-

flexibiliteit. Veilige toegang via de steiger op de grond

tage en gebruik.

én prettig werken op de stabiele werkvloer langs de volledige dakkapelvoet maakt het plaatje compleet.

Door de zachte schuimrollen waarmee het systeem op het
dak steunt wordt bovendien schade aan de soms gevoe-

Naast de grote versie levert het bedrijf ook een budget-

lige dakbedekking tot een minimum beperkt.

vriendelijke CR versie waarmee tot maximaal 2 vloeren
kan worden uitgebouwd richting dakkapel.

custers.nl
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Bil�nger Height Specialists
Bil�nger Industrial Services hee� de activiteiten van Height Specialists overgenomen. Het bedrijf, gevestigd in Bergschenhoek, is leverancier van industriële ‘rope access’ diensten. De acquisitie sluit naadloos aan op de strategische groeidoelstellingen van Bil�nger en speelt in op de vraag van klanten uit België en Nederland om alternatieve oplossingen voor bereikbaarheid op hoogte te bieden. De acquisitie is inclusief het hoogwaardige trainingscentrum, waar rope access trainingen op
IRATA level 1, 2 en 3 worden gegeven. De rope access activiteiten worden ondergebracht in Bil�nger Height Specialists BV.
is-bnl.bil�nger.com
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Pilot praktijkexamen ‘Monteur en Eerste
Monteur steigerbouw’ van Stichting Veilig
Werken Op Hoogte
De pilot van de vernieuwde praktijkexamens ‘Monteur en Eerste
monteur’ van Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH) hebben plaatsgevonden aan de Drutenstraat in Rotterdam. ALTRAD
SERVICES Benelux stelde ruimte, materiaal en personeel ter beschikking om een actieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit en
duurzaamheid van het opleidingsaanbod en de vakbekwaamheid van het personeel in de steigerbouwbranche.
SVWOH staat voor het continu verbeteren van de vakbekwaamheid van medewerkers die betrokken zijn bij het veilig werken op
hoogte. De stichting beheert de examens voor de steigerbouw, om
de kwaliteit van examinering en beoordeling op een hoog niveau
te houden. De pilot is in dit verband uitvoerig getest met ALTRADcursisten en examinatoren van SVWOH.

Aandacht voor diverse typen steigermateriaal
In de vernieuwde examens is aandacht voor het werken met verschillende typen steigermateriaal. Hierbij kan worden gedacht aan
het bouwen van diverse steigerbouwconstructies op basis van het
lezen van een tekening. Bovendien zijn alle fases in de examens
aan bod gekomen: het lezen van een tekening, de werkvoorbereiding en de opbouw en oplevering en inspectie van de steiger. De focus lag op het borgen van de haalbaarheid van de nieuwe praktijkexamens qua complexiteit en uitvoerbaarheid conform de Richltijn
Steigers en de eind- en toetstermen van de SVWOH.
svwoh.nl
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Opmerkelijke hangbrugconstructie voor
KPN-toren
Als specialist in tijdelijke hangbrugsystemen hee� Holland Platforms BV uit Nunspeet op een mooie locatie in hartje
Rotterdam aan de circa 100 meter hoge en schuine gevel van de KPN toren een speciale hangbrugconstructie gemonteerd. De opmerkelijke installatie volgt de kenmerkende schuine lijn van de gevel.
De ophangconstructie voor de hangbrug werd met een

Het verhuren, monteren, demonteren en onderhouden

500 tons hijskraan gemonteerd door de specialisten van

van hangbruginstallaties is een specialisme op zich en

Holland Platforms; een dag later werd de hangbrug er

niet iets wat je er “zomaar even” bij doet. Het vergt de

onder geplaatst. De volledige constructie is ontwikkeld,

nodige kennis en kunde van een specialistisch team met

getekend en berekend door Holland Platforms en vervol-

goed opgeleide en gecerti�ceerde medewerkers.

gens succesvol gekeurd door Aboma. Daarmee weet de
gebruiker zich verzekerd van een installatie waarmee vei-

Tijdelijke hangbruginstallatie

lig en op grote hoogte werkzaamheden kunnen worden

Een tijdelijke hangbruginstallatie is:

verricht.

Specialist
De ontwikkelde oplossing voor de schuine gevel van de

• Een gevelonderhoudinstallatie, die geschikt is voor
diverse werkzaamheden aan de gevel en kan, in een
standaard uitvoering, belast worden tot wel 700 kg.

Rotterdamse KPN-toren vormt een bijzondere prestatie en
een fraai voorbeeld van de hangbrugoplossingen die wor-

• Uit te voeren in diverse samenstellingen en uitvoerin-

den geleverd voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw-

gen: naast rechte hangbruginstallaties maakt Holland

werkzaamheden.

Platforms ook L-vormige, U-vormige, vierkante, rechthoekige, ronde en eenmansintallaties. Het is zelfs mo-
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gelijk om een hangbruginstallatie als etage-uitvoering

• Zeer geschikt om de balkons van een flat bereikbaar te

te maken, zodat op twee werkplatformen boven elkaar

maken voor de inpandige werkzaamheden. De hang-

kan worden gewerkt.

bruginstallatie wordt dan voorzien van een overstapbordes, zodat op een veilige en goedgekeurde manier

• Aan te sluiten op een standaard 230 V, of 400 Volt
stopcontact. De hangbruginstallatie kan ook worden

op hoogte kan worden uitgestapt. Dit is met een hoogwerker bijvoorbeeld niet toegestaan.

voorzien van lucht aangedreven takels, voor omgevingen waar vonkvorming tijdens het uitvoeren van werk-

VCA** gecerti�ceerd

zaamheden niet toegestaan is.

Als specialist in tijdelijke hangbrugsystemen stelt Holland
Platforms hoge eisen aan de veiligheid, kwaliteit en kennis

• Modulair uitgevoerd. Dit wil zeggen dat hij, per strek-

binnen het bedrijf. Niet alleen is het bedrijf VCA** gecerti�-

kende meter, uit te breiden is tot een maximale lengte

ceerd, het team bestaat uit medewerkers die circa 20 jaar

van 16 meter. De werkhoogte is in principe onbeperkt.

of langer in de branche werkzaam zijn. Een uitstekende
garantie voor kwaliteit en veiligheid!

• Snel te plaatsen en te verplaatsen en in veel gevallen
eenvoudig zelf te verplaatsen.

hollandplatforms.com

• Economisch en ergonomisch, waarbij de gebruiker altijd op de juiste werkhoogte staat.
• Een oplossing die geen, of minimale overlast veroorzaakt bij de bewoners.
• Uitermate geschikt om bijvoorbeeld boven water (of
obstakels) te werken zonder dat er een steiger of een
andere kostbare oplossing nodig is.
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The Student Hotel Del� gerealiseerd met
Doka bekistingsystemen
Del� is sinds 1 oktober een hotel rijker: The Student Hotel (TSH). Het vij�iende hotel is te vinden in Nieuw-Del�, het
groene hart van de stad dat volop in ontwikkeling is. Gesitueerd naast het NS Station biedt het hotel 350 kamers.
Hoofdaannemer BAM schakelde betonbouwer Arton in voor de ruwbouw. De betonbouwer werkte samen met Doka een
bekistingsoplossing uit.

Inspireren en motiveren
De initiatiefnemers van The Student Hotel Del� willen innovators en creatieven een plek geven om te creëren, een
thuis bieden voor studenten en een hub zijn waar iedereen
kan samenkomen. Een omgeving die moet inspireren en
motiveren. TSH biedt dan ook voor elk wat wils: van hotelen studentenkamers, tot co-working ruimtes, een sportschool en interactieve event programmering.
Waar TSH Del� zich mee onderscheidt is duurzaamheid.
Met het nieuwe hotel zet de TSH hospitalitygroep de eerste stappen richting circulariteit. Alle openbare ruimtes,
de werkplekken, TSH Collab en het in-house restaurant
‘The Commons’ zijn -in nauwe samenwerking met de Amsterdamse Designstudio The Invisible Party- ontworpen
vanuit circulaire design principes. Het gebouw zelf werd
ontworpen door KCAP Architects & Planners.

Fundering, wand en vloer
De fundering van het hotel is opgebouwd met behulp van
de Frami-bekisting van Doka. Deze handige stalen kaderbekisting voor funderingen, wanden en kolommen is gemakkelijk met de hand inzetbaar en biedt voldoende sta-
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biliteit voor het bekisten van grote oppervlakken. Dankzij
de talrijke verankeringspunten blijf de bekistingstijd bij de
Frami-bekisting beperkt.
Daarnaast werd voor de wanden van het hotel gebruik gemaakt van de Framax wandbekisting. Met op elkaar afgestemde paneelformaten is de planning met Framax zeer
eenvoudig en de handling en logistiek uiterst e�ciënt.
En dankzij de grote afstand tussen de centerpennen, kan
aanzienlijk worden bespaard op nabehandeling van centerpengaten.
Tenslotte zijn ook de hotelvloeren met Doka-systemen gerealiseerd. Hiervoor koos Arton een combinatie van Staxo
40 en Dokaflex. De Dokaflex vloerpanelen worden daarbij ondersteund door het lichtgewicht ondersteuningssysteem Staxo 40 dat zich snel en ergonomisch vriendelijk
laat monteren. De ondersteuningstorens die met het systeem worden samengesteld, zijn eenvoudig te verrijden
en te verplaatsen waardoor het omslachtig demonteren
overbodig wordt.
doka.com/nl

Hoe wendbaar is jouw bedrijf?
Ieder bedrijf in de steigerbranche, hoe groot of klein ook, moet bezig zijn met het aanpassen van producten, diensten en
businessmodellen aan steeds veranderende omstandigheden. Achterover leunen in de veronderstelling dat successen
uit het verleden garant staan voor een mooie toekomst, blijkt dodelijk voor een bedrijf. We kennen allemaal wel voorbeelden van iconische (merk)namen die roemloos van de markt verdwenen.

Wendbaarheid
Wendbaar staat voor lenigheid en behendigheid. Een

In 4 stappen naar een wendbare
organisatie

wendbaar bedrijf kan tijdig en op de juiste manier inspe-

1. Signaleren:

len op snel opkomende kansen en bedreigingen. Je kunt

Het opmerken en begrijpen van veranderingen die zich

gerust stellen dat wendbaarheid bepalend is voor de groei

voordoen in jouw bedrijfsomgeving. Dus het zoeken en

en continuïteit van je bedrijf.

vinden van triggers waarom je als bedrijf wel moet reageren op verandering. Omdat het kansrijk of bedrei-

Wat levert wendbaarheid op?

gend is.

Wendbaarheid hee� dus alles te maken met relevant zijn
en blijven. Door voortdurend te onderzoeken waar de mo-

2. Analyseren:

gelijkheden nu en in de (nabije) toekomst liggen, kun je er

De opgevangen signalen vervolgens onderzoeken en

als bedrijf op tijd, bewust en doortastend op reageren.

rangschikken naar prioriteit, bijvoorbeeld gebaseerd op
de aard en de snelheid van de (verwachte) veranderin-

Noodzakelijke uitgangspunten voor
wendbaarheid
Bouwen aan de wendbaarheid van je bedrijf doe je met
vier noodzakelijke uitgangspunten:
• Externe focus: extern-gerichte bedrijven monitoren continu hun omgeving en verzamelen inzichten. Hierdoor
zijn ze ‘strategisch alert’ en signaleren op tijd trends,
ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.
• Verbindend leiderschap: het management zorgt dat intern ‘alle neuzen dezelfde kant op staan’.
• Focus op mens en cultuur: wendbaarheid betekent het
einde van hiërarchische, bureaucratische en top-down
gestuurde bedrijven.
• Flexibele bedrijfsprocessen: starre bedrijfsprocessen
en IT-systemen zijn vaak grote obstakels voor bedrijven
die snel veranderingen willen doorvoeren en marktkansen willen benutten.
Zeg eens eerlijk, zijn dit de uitgangspunten in jouw bedrijf? Ik weet uit ervaring dat het antwoord op deze vraag

gen.
3. Mobiliseren:
Zijn de signalen echte, relevante triggers, dan zet het
management de middelen van de organisatie in voor
doelgerichte veranderingen: innovatie van product en
dienst, veranderingen in processen en organisatorische
veranderingen.
4. Optimaliseren en leren:
In deze laatste processtap voert het bedrijf de noodzakelijke aanpassingen aan producten, diensten en
processen uit. Hier gaat het om (continue) verbetering,
groei, e�ciëntie verhoging en �nancieel beheer.
Een wendbare organisatie bouwen is zeker niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk om bestaansrecht te behouden of zelfs sterker te worden.
Meer weten over een wendbaar bedrijf of direct aan de
slag? Neem dan contact op met René Lijzenga (via GSM
06 51 19 74 68 of e-mail rene@steigerbranche.nl). Of open
de camera op je smartphone en scan de onderstaande QR
code:

vaak ‘nee’ is. Is dat bij jou ook het geval, dan moet je eerst
gaan werken vanuit deze uitgangspunten, voordat je verder kunt. Daarna kun je in vier stappen naar een wendbare
organisatie toewerken.
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VSBleden
A.B.S. Steigerbouw BV

Custers Hydraulica BV

E.S.S. Sca�olding

Jako Materieeldienst BV

LEEUWARDEN

VENRAY

ROOSENDAAL

CUIJK

+31 (0)58 288 20 04

+31 (0)478 55 30 00

+31 (0)165 51 32 00

+31 (0) 24 358 14 10

abs-steigerbouw.nl

custers.nl

ess-sca�olding.com

jako.nl

AIC Verhuur BV

De Hon

Gjaltema Montage

JenZ Engineering BV

HARDERWIJK

Bekistingstechniek BV

Bedrijf BV

GELEEN

+31 ()341 41 33 41

LEEUWARDEN

GRONINGEN

+31 (0)88 188 81 50

aic.nl

+31 (0)58 255 55 88

+31 (0)50 571 13 70

jenzpeople.com

de-hon.nl

gjaltema.eu
Kaefer Nederland BV

Alimak Group Benelux BV
TILBURG

De Jong’s Li�en BV

Gjaltema Verhuur BV

DORDRECHT

+31 (0)13 514 86 00

LEERDAM

GRONINGEN

+31 (0)78 651 11 66

alimakgroup.com

+31 (0) 345 63 60 00

+31 (0)50 571 13 70

kaefer.nl

jongli�en.nl

gjaltema.eu

Services BV

De Spindel BV

HDV Steigerbouw BV

RAAMSDONKSVEER

ROTTERDAM-BOTLEK

BUNSCHOTEN

MIDDELBURG

+31 (0)162 58 68 00

+31 (0)10 295 82 22

+31 (0)33 465 38 31

+31 (0)118 46 65 50

layher.nl

altrad.com

despindelsteigers.nl

hdvsteigerbouw.nl

Layher BV

Altrad Hertel Industrial

Limburgs Steigerbouw- en
Altrex BV

De Steigerspecialist BV

HeightCare BV

Bouwbedrijf BV

ZWOLLE

RIJSBERGEN

RIDDERKERK

GELEEN

+31 (0)38 455 77 00

+31 (0)76 565 64 66

+31 (0)10 248 01 17

+31 (0)46 474 24 10

altrex.com

steigerspecialist.nl

heightcare.nl

lsb-groep.com

Armonta BV

De Wit Bouwmachines BV

Hendriks stalen

Madema Steigerwerken BV

VIANEN

OSS

bekistingtechniek BV

MIDDELHARNIS

+31 (0)30 669 50 15

+31 (0) 412 63 49 69

VEENENDAAL

+31 (0)187 63 02 68

armonta.nl

dewitbouwmachines.nl

+31 (0)318 56 64 66

mademasteigerwerken.nl

hendriks-groep.nl
Matemco

A.S.C. Aluminium

Dirks Klimmaterialen BV

Sca�olding Company B.V.

HELMOND

Henisol Emmen BV

Hulpconstructies BV

ETTEN-LEUR

+31 (0)492 53 81 24

EMMEN

EDE GLD

+31 (0)76 541 30 19

dirks.eu

+31 (0)591 66 70 80

+31 (0)318 69 61 33

henisol.com

matemco.nl

ascgroup.nl
Doka Nederland BV
Bil�nger Industrial Services

OSS

Holland Platforms BV

Mol Li�ing

Nederland BV

+31 (0)412 65 30 30

NUNSPEET

DORDRECHT

ROTTERDAM

doka-nederland.nl

+31 (0)85 273 52 01

+31 (0) 78 655 25 00

hollandplatforms.com

molverhuur.nl

AMSTERDAM

Hünnebeck

Muehlhan BV

Brand Energy &

+31 (0)20 630 41 00

KLUNDERT

VLAARDINGEN

Infrastructure Services BV

dutchsteigers.nl

+31 (0)168 387 440

+31 (0)10 426 49 60

huennebeck.com

muehlhan.com

+31 (0)10 203 4000
is-bnl.bil�nger.com

Dutch Steigers BV

VLAARDINGEN
+31 (0)183 569 696

EDS Steigerbouw BV

beis.com

DRUTEN

Ischebeck Nederland BV

Nivo Steigerwerken BV

+31(0)487 522 869

HEEZE

KLUNDERT

eds-steigerbouw.nl

+31 (0)40 224 11 22

+31 (0)168 41 92 92

ischebeck.nl

nivosteigerwerken.nl
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VSBdonateurs
NOE-Bekistingtechniek BV

Skyworks BV

Argos Packaging &

Steigerplank.com

ARKEL

BERKEL EN RODENRIJS

Protection BV

HOOGEVEEN

+31 (0)183 56 98 88

+31 (0)10 514 00 50

MAASDIJK

+31 (0)591 57 51 00

noe.nl

skyworks.nl

+31 (0)174 63 00 11

steigerplank.com

argos.nu
Oranjeflex BV

SON Nederland BV

ROTTERDAM

SCHIJNDEL

Artros BV

MOORDRECHT

+31 (0)10 412 33 99

+31 (0)73 549 80 00

WARNSVELD

+31 (0)182 51 72 36

oranjegroep.nl

sonsteigerbouw.nl

+31 (0)575 43 11 41

tacknowledge.nl

PERI BeNeLux BV

Stalen Steigers

SCHIJNDEL

Van Dorland BV

Bingham Schiedam BV

LOPIK

+31 (0)73 547 91 00

GRONINGEN

SCHIEDAM

+31 (0)348 55 80 90

peri.nl

+31 (0)50 313 85 62

+31 (0)10 473 01 00

verweij-lopik.nl

steigerbouwdorland.nl

bingham.nl

SCHIEDAM

Steigerbouw van der

Combisafe Nederland BV

Krimpfolie Projecten BV

+31 (0)10 437 12 77

Panne BV

AMSTERDAM ZO

BARENDRECHT

post-steigers.nl

HENDRIK-IDO-AMBACHT

+49 (0) 9281 8302 200

+31 (0)180 690 740

+31 (0)10 419 91 55

combisafe.nl

vos-zeildoek.nl

TACKnowledge

artros.nl
Verweij Logistiek BV

Post Steigers BV

Pridox Materieel BV

Vos Zeildoek en

panne.nl

IJSSELMUIDEN

Go-Bizz

+31 (0)38 333 18 19

Travhydro Services BV

EINDHOVEN

pridoxmaterieel.nl

RIDDERKERK

+31 (0)6 51 19 74 68

+31 (0)10 419 11 00

steigerbranche.nl

Rix Steigersystemen BV

travhydro.nl

SNEEK

Koninklijke Jongeneel BV

+31 (0)88 809 07 00

Van Thiel United BV

UTRECHT

rixsteigers.nl

BEEK EN DONK

+31 (0)30 234 63 47

+31 (0)492 46 90 60

jongeneel.nl

Rojo Steigerbouw BV

thiel.nl

DELFT

Nederlandse Branche Polis

+31 (0)15 251 24 24

Work Wise Projecten BV

Capelle aan den IJssel

rojo.nl

MONTFOORT

+31 (0)10 284 41 42

+31 (0)1 284 05 67

branchepolis.nl

S.I.W. Steiger Werken

workwise.eu

NUMANSDORP

PcP. Nederland BV

+31 (0)186 65 31 61

Yelloo Materieeldienst BV

OUDENBOSCH

siw-steigers.nl

HATTEMERBROEK

+31 (0)165 315 300

+31 (0)38 460 30 40

pcpbv.nl

Safe BV / Safe Montage BV

yelloo.nl

BEEK EN DONK

Sca�olding Training

+31 (0)492 38 66 38

Europe BV

safebv.eu

BARENDRECHT
+31 (0) 180 655 599

Scafom International BV

trainingsca�olding.com

BUDEL
+31 (0)495 49 72 04
scafom-rux.com
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