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Voorwoord
VSB secretariaat verhuisd naar Veenendaal
Sinds 1 december is het VSB secretariaat verhuisd van de
FME in Zoetermeer naar de Aannemersfederatie Bouw &
Infa (AFNL) in Veenendaal.
De AFNL is geen onbekende; al tientallen jaren is VSB aangesloten bij de AFNL die alszodanig ook voor VSB de CAOonderhandelingen voert. Met de verhuizing van FME naar
AFNL werd ook de overstap gemaakt naar een nieuwe
�nancieel administratiekantoor, zodat VSB als het ware
volledig in het nieuw is gestoken. Naast branchemanager
Gerard Westenbroek werd het secretariaat recent ook versterkt met part-time secretaresse Jolanda van der Ham.
Eerder werkte Jolanda onder meer bij Rijkswaterstaat als
project-assistent voor het project RSN (Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek) en als managementassistent bij
de gemeente Wageningen. De ervaring die zij bij die vorige
werkgevers opdeed, gaat zij nu samen met Gerard Westenbroek nuttig inzetten om de VSB en haar leden nog nadrukkelijker te pro�leren en op de kaart te zetten.
Vragen of opmerkingen? Aarzel niet contact met het secretariaat op te nemen. Onder het motto ‘Samen zijn wij

vsbnetwerk.nl

sterk’ staat het secretariaat klaar om leden te ondersteunen.
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Ontwikkelingen VSB

Branchemanager Peter Hecker uitgezwaaid
Nadat eind vorig jaar Gerard Westenbroek was verwelkomd als nieuwe branchemanager
nam de VSB aan het begin van dit jaar afscheid van Peter Hecker.

Na ruim 20 jaar actief te zijn geweest voor de VSB zet Peter
Hecker zijn carrière voort bij de VOMI en World Class Maintenance. Op 16 januari namen bestuur en leden afscheid
van Peter. In aanwezigheid van bijna 100 leden en relaties
passeerden de hoogtepunten over de afgelopen 20 jaar de
revue én werd vooruitgekeken naar de toekomst.
Het afscheid vond plaats in de nieuwe kantooromgeving
van VSB dat sinds dit jaar gevestigd is bij de Aannemersfederatie Bouw & Infra in Veenendaal: een mooie gelegenheid voor leden om tegelijk met het afscheid ook kennis
te maken met AFNL.
aannemersfederatie.nl
Peter Hecker
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Update Richtlijn Steigers
De Richtlijn Steigers is al meer dan 10 jaar dé standaard voor iedereen die op, rond of met steigers werkt. De richtlijn
wordt momenteel geactualiseerd; de update wordt later dit jaar verwacht.
De Richtlijn Steigers is een levend document dat door

van moeilijkheidsgraden maar van risicoklassen. Dat hee�

voortdurende aanpassingen en actualisering altijd de

uiteraard weer gevolgen voor de bijbehorende scholing.

stand der wetenschap bevat. De indeling is daarbij helder

Andere onderwerpen die in de update aan de orde ko-

en overzichtelijk: na een inleiding wordt de weg gewezen

men zijn de bevestiging van bouwli�en, de windbelasting

voor het tekenen en berekenen van steigers, waarna alle

op steigers en de verdere afstemming van de inhoud op

aspecten voor de gebruiker worden behandeld. Een apart

de industrie. Na verschillende eerdere updates zal in de

hoofdstuk is gewijd aan taken, bevoegdheden en oplei-

komende

dingseisen.

verbeterslag

versie

ook

worden

redactioneel
gemaakt.

een

Waar

belangrijke

nodig

wordt

de inhoud van de richtlijn afgestemd op andere
In nauwe samenwerking met Bouwend Nederland / Komat

(beoordelings)richtlijnen, waaronder die voor Houten Stei-

werkt de sectie Steigerbedrijven momenteel aan de meest

gerdelen. De nieuwe update wordt in het derde kwartaal

recente, uitgebreide update van de richtlijn. Een belangrijk

van dit jaar verwacht.

element in de update is de aanpassing van de steigercon�guratie. In de nieuwe versie wordt niet meer uitgegaan
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Ontwikkelingen VSB
Welkom nieuwe leden
Samen bouwen aan een veilige toekomst. Met leden die zich onderscheiden op kwaliteit en veiligheid. Wie daaraan mee
wil werken, is van harte welkom bij de VSB. De afgelopen periode verwelkomden we Pridox Materieel
Pridox is een onderdeel van de Habovo Groep en is specialist op het
gebied van steigerwerk voor de
bouw.
Momenteel beschikt Pridox over
35.000 m2 steigermateriaal, waarbij
het assortiment verder wordt uitgebreid en verbreed met o.a. machines
en bouwplaatsinrichting.
Mogen we u binnenkort verwelkomen?
pridoxsteigers.nl
Pridox Materieel

Vergaderen in digitale
omgeving
De kracht van een vereniging zit ‘m in de kennisuitwisseling en
netwerkmogelijkheden. Dat laatste staat door de huidige coronacrisis op een wat lager pitje. Zo is de ALV al uitgesteld tot later
dit jaar, maar het uitwisselen van kennis gaat onverminderd door.
Wekelijks houden verschillende VSB-commissies hun geplande
vergaderingen via conference calls of MS Teams.
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VSB-branchecerti�caten (hulp)monteur
Goederen/personenbouwli� uitgereikt
De afgelopen periode rondden weer meerdere kandidaten succesvol de cursus (hulp)monteur
Goederenbouwli�en af. Het aantal (hulp)monteurs dat een certi�caat hee�, nadert inmiddels ruim 250. Een
fraai succes voor een cursus die geheel in het teken staat van vakbekwaamheid.

Ruim twee jaar geleden legde de commissie Hefsteigers en Bouwli�en de laatste hand aan de eind- en toetstermen voor
de pro�elen Hulpmonteur en Monteur Goederenbouwli�en. Op basis hiervan werd het cursusmateriaal samengesteld. De
cursusopzet is zodanig dat de theoretische kennis wordt gekoppeld aan praktijksituaties. Technische kennis komt daarbij
samen met veilig werken en voorkomende arbo-aspecten. De scholing richt zich niet alleen op het eigen personeel, maar
ook op kopers, huurders en gebruikers die zelf li�en (gaan) monteren. Aanmelden kan via één van de bij de VSB aangesloten bedrijven die goederen/personenbouwli�en leveren.
vsbnetwerk.nl
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Opleiding VSB
Examineren in Corona-tijd
In verband met het coronavirus COVID-19 hee� SVWOH een regeling ontwikkeld voor steigerbouwexamens. Deze regeling geldt zolang de maatregelen van de overheid in verband met de Corona crisis van kracht zijn en kan wijzigen als de
maatregelen veranderen.

Maandelijks worden er gemiddeld 160 kandidaten voor

• Voorgeschreven voorzorgsmaatregelen worden nage-

een functie in de steigerbouw geëxamineerd. Als de exa-

leefd

mens zouden stoppen, dan kan dat later voor een golf

• Was de handen regelmatig

van aanvragen zorgen, die logistiek lastig te managen is.

• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

SVWOH stelde daarom een regeling op.

• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen

Onder de regeling kunnen steigerbouwexamens plaatsvinden, mits aan de wettelijke regels (vereisten volgens

Het volledige reglement is te downloaden van de website

het RIVM) kan worden voldaan.

van de SVWOH.

Belangrijk hierbij is:

svwoh.nl

• Iemand mag geen luchtwegklachten hebben, zoals
hoesten, kortademigheid, longontsteking, neusverkoudheid, loopneus, keelpijn of koorts (zie RIVM voor
meest actuele symptomen)
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Subsidieregeling leren en ontwikkelen
binnen MKB
In samenwerking met subsidie-adviesbureau Trisolis onderzoekt VSB momenteel in hoeverre de Stimuleringsregeling
Leren en Ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM) interessant zijn voor VSB-lidbedrijven en voor de VSB als brancheorganisatie.
In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers
leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor
dan in grotere bedrijven. De SLIM-regeling hee� tot doel
het opleiden binnen MKB bedrijven te bevorderen. Dat
geldt voor individuele MKB-bedrijven maar ook voor een
samenwerkingsverband van meerdere bedrijven plus een
branchevereniging, zoals de VSB.
Om de belangstelling en mogelijkheden hiervan te inventariseren, stond een informatiesessie gepland in februari
jl. Door de Corona-perikelen kon deze echter niet doorgaan. Dat neemt niet weg dat de subsidieregeling interessant blij� voor leden van de VSB. Het secretariaat werkte
daarom samen met Trisolis verder aan de uitwerking voor
onze leden. Onlangs hee� u hierover meer informatie
ontvangen. Geïnteresseerd? Meld dat dan bij het VSB
secretariaat of kijk op de website van de Rijksoverheid
(www.rijksoverheid.nl), zoekwoord SLIM-regeling.
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Branchenieuws
VSB in het nieuws
De afgelopen periode was VSB weer regelmatig in het nieuws. In het oog springend is het decembernummer van Betoniek
(www.betoniek.nl), dat volledig in het teken staat van veilig werken op hoogte. Er werd onder meer ingegaan op veilige
montagemethoden bij risicovolle werkzaamheden en op de focus op veiligheidsbewustzijn in de sector betonbouw. In uitgave 5 van Europoort Kringen die 29 mei verschijnt, besteedt het vakblad uitgebreid aandacht aan de VSB waarin naast de
branchemanager ook de voorzitters van de secties steigerbedrijven en hoogwerkbedrijven aan het woord komen. In het artikel wordt stilgestaan bij de update van de Richtlijn Steigers en bij de thema’s die voor de komende jaren een rol spelen.
Het artikel is binnenkort na te lezen op de website van Europoort Kringen.
europoortkringen.nl

Nieuwe omgeving SVWOH
Met het vertrek van de VSB bij FME koos ook de Stichting Veilig Werken op Hoogte voor een nieuwe omgeving. Die werd
gevonden bij Savantis dat branches en het onderwijs onder meer ondersteunt bij de ontwikkeling en het behoud van
vakmanschap.
De Stichting Veilig Werken op Hoogte richt zich op verbe-

registratie van de aspirant-hulpmonteur en de registratie

tering en borging van vakbekwaamheid van personen die

van persoonscerti�caten in het centraal diplomaregister

betrokken zijn bij het werken op hoogte. Als beheerstich-

(CDR) van SSVV. Zo’n 10.000 medewerkers in de steiger-

ting ontwerpt en beheert SVWOH certi�catieschema’s en

bouw zijn reeds geregistreerd.

examendocumenten en faciliteert zij commissies met stakeholders en deskundigen. Daarnaast verzorgt SVWOH

svwoh.nl

het beheer en onderhoud van de centrale examenbank, de
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Rolsteigeropbouw – weet u het nog?
Om valongelukken zoveel mogelijk te voorkomen, is het van belang dat ook rolsteigers correct en veilig worden gebruikt en ge(de)monteerd. Met de nieuwe opbouwmethode van rolsteigers wordt de kans op ongevallen tijdens het
opbouwen en gebruiken zoveel mogelijk beperkt.

Niet vergeten
Tijdens het opbouwen moeten minimaal heupleuningen
aanwezig zijn vóórdat het platform wordt betreden. Na de
opbouwfase en tijdens het gebruik worden de hulpvloeren
gebruikt als tussenvloeren en fungeren ze als rustbordes
bij het klimmen. Tijdens de gebruiksfase moeten deze
tussenvloeren voorzien zijn van dubbele leuningen. Deskundig opbouwen leer je door trainingen te volgen die ingaan op het veilig en doelmatig monteren, verplaatsen en
demonteren van rolsteigers. In de praktijk wordt volstaan
met een instructie, een toolbox en het volgen van de handleidingen van de leverancier. Op de website van VSB is daarnaast veel informatie te vinden over het veilig opbouwen
van rolsteigers. Ook de brochure ‘Nieuwe veiliger opbouw
van rolsteigers’ is daar te vinden.
Gaat u een rolsteiger gebruiken? Checkt u dan bij uw leverancier of u alle noodzakelijke onderdelen geleverd hee�
gekregen. Veiligheid begint bij het goed controleren!
vsbnetwerk.nl

Nieuwe Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden van VSB zijn geactualiseerd en binnenkort
beschikbaar op de website.
Naast de algemene voorwaarden zijn straks 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.
vsbnetwerk.nl
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Branchenieuws

Nieuwe flyer SVWOH
De Stichting Veilig Werken op Hoogte hee� in flyervorm
een beknopte handreiking en handleiding samengesteld
voor alle partijen in de steigerbouw.
Wat kan wel en wat kan niet als het om (de opleiding
van)

steigerbouwpersoneel

gaat?

SVWOH

gee�

in haar flyer in enkele punten aan waarop moet
worden gelet. De flyer is verrijkt met een duidelijk
overzicht met steigerbouwfuncties en bijbehorende
opleidingsmogelijkheden. De flyer is te downloaden van
de SVWOH-website.
svwoh.nl
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Richting geven aan
Europese regelgeving
Binnen de Technische Commissie 53 van de Europese organisatie
voor standaardisatie CEN wordt voortdurend gewerkt aan het
actueel houden van de regelgeving. De aandacht van CEN TC 53
richt zich daarbij op Tijdelijke werkmiddelen, waartoe ook de
steiger en rolsteiger worden gerekend.
Voor Nederland wil VSB daaraan zoveel mogelijk bijdragen en de
belangen van leden behartigen. Hiertoe wordt het lidmaatschap
van de Nederlandse NEN schaduwcommissie Stalen Steigers
overwogen. Op eenzelfde wijze hee� de VSB op dit moment al
invloed op de Europese ontwikkeling van hangbruginstallaties
via CEN/TC 98.
Om tijdelijke werkplekken veilig te houden en steeds te kunnen
voldoen aan de laatste stand der techniek, wordt binnen verschillende werkgroepen van TC 35 voor steigers en CEN/TC 98 voor
hangbruginstallaties gewerkt aan aanpassingen op en vernieuwing van nieuwe Europese regelgeving. Zo wordt momenteel gewerkt aan nieuwe regelgeving op het gebied van stalen steigers.
Daarbij is uiteraard input vanuit de verschillende landen vereist
– per slot van rekening zijn het de landen waarin die regelgeving
van kracht moet worden.
Om die inbreng uit de verschillende Europese landen in goede banen te leiden, wordt in Europa gewerkt met zogenaamde nationale schaduwcommissies. Hier worden voorstellen besproken en
beoordeeld en vervolgens weer ingebracht in de betre�ende Europese werkgroep. Op deze wijze hee� de VSB invloed op en stuurt
mee aan de Europese regelgeving.
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VerenigingsNieuws
Nieuwe flyers Waarborgregeling
Kwaliteit en veiligheid. Dat zijn de thema’s waar
VSB zich sterk voor maakt en voor staat. Deze
begrippen vormen dan ook de centrale thema’s
van de VSB Waarborgregeling. Recent werd een
nieuwe flyer uitgebracht waarin de meerwaarde
van het VSB lidmaatschap uiteen wordt gezet.
Een prima instrument om leden te werven en potentiële leden te informeren over onze ambities.

Meerwaarde
De Waarborgregeling VSB is een garantie voor kwaliteit en veiligheid en gee� daarmee invulling aan
de meerwaarde van de VSB: de markt hee� met
de Waarborgregeling een objectief instrument om
onderscheid te maken tussen bedrijven die wél en
niet bij de VSB zijn aangesloten. Wie kiest voor een
VSB-lid, weet dat hij kiest voor een bedrijf dat de
processen uitstekend op orde hee� en aantoonbaar zijn vak verstaat. Kwaliteit en veilig werken
vormen daarbij de maatstaf. Een VSB-lidbedrijf levert goede kwaliteit waarbij veilig werken voorop
staat - voor het bedrijf zelf en haar werknemers
maar met name voor de veiligheid van de gebruiker van de tijdelijke werkplek.
vsbnetwerk.nl

Corona-updates
Sinds de Corona-crisis begon, hebben veel verenigingszaken een andere invulling gekregen. U las al over de uitgestelde
ALV en de ‘digitale commissievergadering’. De crisis brengt tegelijkertijd een stroom informatie met zich mee. Over
regelingen, handreikingen, protocollen, steunmaatregelen en onderlinge afspraken.
Belangrijk voor onze branche is het protocol Samen veilig
doorwerken voor de sectoren Bouw en Techniek. Hier vind
u antwoord op de meest gestelde vragen en zijn verschillende aandachtspunten samengebracht. 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. Bij de Helpdesk zijn onder Downloads
handige documenten samengebracht zoals als 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. Ook de website wordt hiertoe voortdurend aangepast en geactualiseerd. Waar nodig
wordt daarbij verwezen naar specialistische externe bronnen. Volg het nieuws via de website of meld u aan voor
onze nieuwsbrief via de website.
vsbnetwerk.nl
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Vereniging in beweging
Ook de afgelopen periode is weer een
aantal VSB-leden verhuisd. We hebben ze even voor u op rij gezet

AIC
Industrieweg 19
Harderwijk
info@aic.nl | www.aic.nl

Steigerbouw van der Panne
Veerweg 59
Hendrik-Ido-Ambacht
info@panne.nl | www.steigerbouw.nl

Yelloo
Duurzaamheidstraat 88
Hattemerbroek
info@yelloo.nl | www.yelloo.nl
Langs deze weg wensen we deze leden veel succes in hun nieuwe onderkomen! Meer informatie over leden?
Op onze website zijn alle leden voor u
samengebracht, overzichtelijk gerangschikt naar sectie.
vsbnetwerk.nl

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!
vsbnetwerk.nl
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Handig
Project
opinhoogte
Beeld

Prestigieus project TOREN
TOREN is een markante woontoren in Hoorn en biedt luxe appartementen variërend van 70 m² tot 313 m². De Scholtens Groep hee� dit
project ontwikkeld en is ook verantwoordelijk voor de bouw van het
wooncomplex dat bestaat uit laag- en hoogbouw. Begin februari 2019
is de eerste paal geslagen, in december werden de eerste appartementen opgeleverd.
De hoogbouw is 55 meter hoog en telt 19 verdiepingen. Voor het vervoer
van de personen en goederen koos Scholtens voor de nieuwe HP200A
van De Jong’s Li�en. Deze personen-/goederenli� hee� een gesloten cabine en een hefcapaciteit van 2.000 kg inclusief 22 personen. Dankzij de
digitale besturing kan elke li� op afstand worden uitgelezen in geval van
storingen of andere calamiteiten. De nieuw, draadloze besturing biedt
als voordeel dat de sleepkabel dunner is omdat deze alleen uit een voedingskabel bestaat. De sleepkabel is gemakkelijker en goedkoper om te
vervangen.
Eveneens nieuw is de kabeltrolley waarbij de kabel altijd op spanning
hangt en de invloed van wind geen rol meer speelt. Dat beperkt de slijtage
tot een minimum en maakt een kabelton overbodig. De nieuwe HP200A
is ook inzetbaar als een goederenli�. Hiervoor is een aparte bediening op
het grondstation voorzien voor alleen het vervoer van goederen.
jongli�en.nl
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Met VW T1 het
dak op
Dat mensen en materiaal niet vanzelf omhooggaan komt bij Mol Li�ing niet alleen voor op de
bouwplaats. Soms zijn er van die mooie projecten waar je even bij stil staat. Voor Move Mobility Experience in Amsterdam kwam er een wel
heel bijzondere li� te staan. Een klassieke VW
T1 zou als het ware langs de gevel omhoog rijden om gasten buitenom naar het restaurant
boven te vervoeren tijdens een groot event.
Het ging hier om een VW T1 die moest worden
aangepast tot een li�. Dit betekende het gebruik van een bestaande li� met een aangepast plateau zodat de VW T1 hieraan gehangen
kon worden. Doordat de T1 als het ware langs
de gevel omhoog rijdt, moest het dak van de
bus als deur en instap fungeren en de vloer
zou de uitstap naar het restaurant worden.
Daarbij moest het authentieke karakter van de
T1 bewaard blijven. De uitdaging zat vooral in
de combinatie van veiligheid, ontwerp én het
magische e�ect. Geen alledaagse klus dus!
molli�ing.nl/buscampagne
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Project in Beeld

Brugpijlers spotten met zwaartekracht
Ter hoogte van Cuijk overspant een markante spoorbrug de Maas. Deze militaire vakwerkbrug van het
Callender Hamiltontype omvat drie delen, waarvan twee de Maas en één de naastgelegen uiterwaard
overspant.

Naast de spoorbrug wordt momenteel hard gewerkt aan

brug tot leven lijkt te brengen. De bekisting voor deze

een nieuwe brug die speciaal bedoeld is voor �etsverkeer

bijzondere pijlers werd ontworpen en geleverd door NOE-

over de Maas. Opmerkelijk aan deze brug is de onderlig-

Bekistingtechniek. De pijlers zijn tot een diepte van 1 me-

gende draagconstructie waarvan de pijlers lijken te spot-

ter ingeklonken in de grond. Hiertoe werd ter plaatse van

ten met de zwaartekracht.

de positie waar de pijlers moesten komen, eerst de grond
afgegraven. Op de aangebrachte fundering werden de pij-

De binnenste pijlers van de nieuwe brug hellen onder een

lers vervolgens in het werk in beton gestort.

hoek van 75 graden voorover en lijken daarmee – aan de
rand van de Maas – te spotten met de zwaartekracht. In

noe.nl

werkelijkheid gaat het hier om een ingenieus krachtenspel dat voor een zeer bijzondere dynamiek zorgt en de
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Steigers Domtoren Utrecht
De bijna 700 jaar oude Domtoren in Utrecht wordt gerestaureerd. De toren wordt de komende jaren aan het zicht onttrokken door steigers, om pas in 2024 weer tevoorschijn te komen. In opdracht van Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V.
verzorgt Rojo Steigerbouw B.V. een Allround renovatie steiger voor de Domtoren te Utrecht. Argos Packaging leverde
onder andere hoogwaardige steigernetten en veiligheidsharnassen voor de steigerbouwers. De netten worden zowel
gebruikt rondom de steiger als in de vangschotten rondom de steiger.

Veilig werken op hoogte
Om veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk in te perken worden uiteraard tal van maatregelen genomen, maar alles
valt of staat met de uitvoering op de bouwplaats.
Om die reden besteedt Rojo Steigerbouw veel aandacht
aan veiligheid. “We doen dit onder meer door vierwekelijks een schri�elijke of mondelinge toolbox meeting te
geven aan het personeel. Daarnaast staan we iedere ochtend voor de start van het werk stil bij de veiligheid aan
de hand van een LMRA. Maar ook al het materiaal dat we
gebruiken wordt grondig gecheckt en gekeurd”, aldus
Bink van Reek, bedrijfsleider rayon midden bij Rojo Steigerbouw. Hij vervolgt: “Voor de restauratie van de Domtoren moest al het steigermateriaal nieuw zijn en moesten
er vangschotten worden geplaatst die telkens maximaal
5 meter onder onze montage werkzaamheden moesten
hangen.
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Deze werden door Argos Packaging voorzien van valnetten
met ingeweven windreductienet. Door de gebeurtenissen
bij de Notre-Dame in Parijs speelde brandveiligheid ook
een grote rol. We hebben direct met Argos gebeld voor het
leveren van brandvertragende steigernetten. Dan weten
we gewoon dat het geregeld word. Door snel schakelen
van Argos hadden we in no-time duidelijkheid en konden
we verder met het monteren van de steiger.”
De werkzaamheden aan de Domtoren zijn naar verwachting in 2024 afgerond.
argos.nu

ProductNieuws

Custers Amigo rolsteiger
Compact en prijsbewust tot 6m werkhoogte: dat is de Custers Amigo
rolsteiger. Deze klein formaat ‘one-man’ rolsteiger is eenvoudig te
vervoeren door de slimme trolley die opgebouwd kan worden uit de
steigeronderdelen. In een mum van tijd kan de rolsteiger zelfstandig
worden opgebouwd - Nederlands fabricaat en een uitstekende prijskwaliteit verhouding.
custers.nl
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Aan de Slag met Gedrag
In het verleden hee� Peter Rijfkogel van Artros Healthfocus samengewerkt met VIBE XL om een training te ontwikkelen
ter ondersteuning van het veiligheidsgedrag. Hierop aansluitend wil hij graag, in een serie artikelen, onderstrepen wat
het belang is van gedrag binnen uw organisatie en hoe hij met Artros Healthfocus u hierin kan bijstaan.
In deze serie van artikelen bespreken we graag met u de verschillende onderdelen van veiligheid binnen uw steigerbouw
organisatie. Daarvoor hebben wij een Project opgezet genaamd Veiligheid; Aan de Slag met Gedrag. In het Veiligheid, Aan de
Slag met Gedrag-project gaat het bedrijf als geheel aan de slag met een of meer gedragsthema’s rondom veilig en gezond
werken. Zo zorg je ervoor dat veilig en gezond werken meer wordt ingebed in het bedrijf en een onderwerp wordt waarvoor
meerdere medewerkers verantwoordelijk zijn. Veilig en gezond werken moet niet alleen bij de KAM afdeling liggen of bij
één persoon, maar worden geadopteerd door verschillende afdelingen en medewerkers (van directie tot aan de werkvloer).
Belangrijk voor draagvlak en adoptie van veilig en gezond werken.

Functiebevordering/belemmering
Onderwerp

Beschrijving

Veilige werkmethoden en materieel

Moet aanwezig zijn als voorwaarde om te kunnen werken. Werken met goed,
licht en modern materiaal.

Stress door multiculturele samenwer- Veel diversiteit in culturen en taalverschillen of problemen leiden ertoe dat
king binnen bedrijven

men elkaar vaak niet begrijpt, wat stress oplevert. Taal is een verantwoordelijkheid van de werknemer. De gebarentaal naar bijv. kraanmachinist moet
uniform zijn (verantwoordelijkheid werkgever).

Opleiding

In de steigerbouw is men vaak tot teamleider doorgegroeid zonder opleiding
tot leidinggevende te hebben gevolgd. Het is niet geheel vreemd dat deze
kerncompetenties dan vaak niet geheel goed aanwezig zijn.

Leefstijl
Onderwerp

Beschrijving

Roken/Drugs/Alcohol

Hee� Roken/Drugs/Alcohol invloed op het functioneren op de werkvloer? Of
speelt zich dit alleen af in de thuissituatie?

Leefomgeving en milieu
Onderwerp

Beschrijving

Geweldpleging

In elk milieu spelen kleine misdrijven, geweldpleging en zelfs gevangeniswezen. Als men zich gedraagt op het werk, mag dit geen probleem zijn.

Schuldenproblematiek

Financiële problemen leiden soms tot minder lang kunnen doorwerken en
soms tot het langer willen doorwerken.

Welke invloed hee� dit op de werkprestatie? Komt geweld/agressie/verbaal geweld/schuldenproblematiek ook aan de
orde op de werkvloer?

Actief gezondheidsgedrag
Onderwerp

Beschrijving

In hoeverre zijn medewerkers gemoti- In het algemeen niet maar met kennistrainingen in bewustwording van de eiveerd om zelf te werken aan gezond- gen verantwoordelijkheid hierin en de praktische handvatten hierbij, zien wij
heid?
artros.nl
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dat die motivatie hierin sterk kan toenemen.

VSBdonateurs
Collectieve
aansprakelijkheidsverzekering voor
ZZP’ers steigerbouw

Argos Packaging &

Steigerplank.com

Protection BV

HOOGEVEEN

MAASDIJK

+31 (0)591 57 51 00

+31 (0)174 63 00 11

steigerplank.com

argos.nu
TACKnowledge
Artros BV

MOORDRECHT

WARNSVELD

+31 (0)182 51 72 36

Door de grote risico’s en de toenemende

+31 (0)575 43 11 41

tacknowledge.nl

schadelast wordt het steeds lastiger om een

artros.nl

goede

aansprakelijkheidsverzekering

af

Verweij Logistiek BV

te

sluiten. Naast de verzekeringen die u al kent,

Bingham Schiedam BV

LOPIK

hee� de Nederlandse Branchepolis in samen-

SCHIEDAM

+31 (0)348 55 80 90

werking met verzekeraar Markel een collectieve

+31 (0)10 473 01 00

verweij-lopik.nl

aansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld die

bingham.nl
Vos Zeildoek en

speciaal is afgestemd op ZZP’ers die werkzaam
zijn in de steigerbouw. Het betre� daarbij de

Combisafe Nederland BV

Krimpfolie Projecten BV

functies aspirant hulpmonteur, hulpmonteur,

AMSTERDAM ZO

BARENDRECHT

monteur en 1 monteur steigerbouw.

+49 (0) 9281 8302 200

+31 (0)180 690 740

combisafe.nl

vos-zeildoek.nl

e

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)
voor steigermonteurs die werken als ZZP’er, biedt

Go-Bizz

dekking voor aanspraken tot vergoeding van per-

EINDHOVEN

sonenschade en zaakschade van derden inclusief

+31 (0)6 51 19 74 68

de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Omdat

steigerbranche.nl

binnen de steigerbranche veelvuldig ‘over de
grens’ wordt gewerkt, gee� de verzekering dek-

Koninklijke Jongeneel BV

king aan alle landen binnen de EER en Engeland.

UTRECHT

Naast de steigerbouw strekt de dekking zich ook

+31 (0)30 234 63 47

uit tot de (petro-)chemie waar een niet onaanzien-

jongeneel.nl

lijk deel van de steigerbouwomzet wordt gerealiseerd.

Nederlandse Branche Polis
Capelle aan den IJssel

Meer informatie over de de collectieve aanspra-

+31 (0)10 284 41 42

kelijkheidsverzekering voor ZZP’ers in de steiger-

branchepolis.nl

bouw is te vinden op de website. Hier kan de verzekering ook eenvoudig worden afgesloten.

PcP. Nederland BV
OUDENBOSCH

branchepolis.nl/zzpsteigerbouw

+31 (0)165 315 300
pcpbv.nl
Sca�olding Training
Europe BV

BARENDRECHT
+31 (0) 180 655 599
trainingsca�olding.com
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A.B.S. Steigerbouw BV

Coston Steigers BV

EDS Steigerbouw BV

LEEUWARDEN

SCHIEDAM

DRUTEN

KLUNDERT

+31 (0)58 288 20 04

+31(0)6 28 42 41 09

+31(0)487 522 869

+31 (0)168 387 440

abs-steigerbouw.nl

costonsteigers.com

eds-steigerbouw.nl

huennebeck.nl

AIC Verhuur BV

Custers Hydraulica BV

E.S.S. Sca�olding

Ischebeck Nederland BV

HARDERWIJK

VENRAY

ROOSENDAAL

HEEZE

+31 ()341 41 33 41

+31 (0)478 55 30 00

+31 (0)165 51 32 00

+31 (0)40 224 11 22

aic.nl

custers.nl

ess-sca�olding.com

ischebeck.nl

Alimak Group Benelux BV

De Hon

Gjaltema Montage

Jako Materieeldienst BV

Hünnebeck

TILBURG

Bekistingstechniek BV

Bedrijf BV

CUIJK

+31 (0)13 514 86 00

LEEUWARDEN

GRONINGEN

+31 (0) 24 358 14 10

alimakhek.nl

+31 (0)58 255 55 88

+31 (0)50 571 13 70

jako.nl

de-hon.nl

gjaltema.eu

Services BV

De Jong’s Li�en BV

Gjaltema Verhuur BV

GELEEN

ROTTERDAM-BOTLEK

LEERDAM

GRONINGEN

+31 (0)88 188 81 50

+31 (0)10 295 82 22

+31 (0) 345 63 60 00

+31 (0)50 571 13 70

jenzpeople.com

hertel.com

jongli�en.nl

gjaltema.eu

Altrad Hertel Industrial

JenZ Engineering BV

Kaefer Nederland BV
Altrex BV

De Spindel BV

HDV Steigerbouw BV

DORDRECHT

ZWOLLE

BUNSCHOTEN

MIDDELBURG

+31 (0)78 651 11 66

+31 (0)38 455 77 00

+31 (0)33 465 38 31

+31 (0)118 46 65 50

kaefer.nl

altrex.com

despindelbv.nl

hdvsteigerbouw.nl

Armonta BV

De Steigerspecialist BV

HeightCare BV

RAAMSDONKSVEER

VIANEN

RIJSBERGEN

RIDDERKERK

+31 (0)162 58 68 00

+31 (0)30 669 50 15

+31 (0)76 565 64 66

+31 (0)10 248 01 17

layher.nl

armonta.nl

steigerspecialist.nl

heightcare.nl

Layher BV

Limburgs Steigerbouw- en
A.S.C. Aluminium

De Wit Bouwmachines BV

Hendriks stalen

Bouwbedrijf BV

Sca�olding Company B.V.

OSS

bekistingtechniek BV

GELEEN

ETTEN-LEUR

+31 (0) 412 63 49 69

VEENENDAAL

+31 (0)46 474 24 10

+31 (0)76 541 30 19

dewitbouwmachines.nl

+31 (0)318 56 64 66

lsb-groep.com

ascgroup.nl

hendriks-groep.nl
Madema Steigerwerken BV

Dirks Klimmaterialen BV
Bil�nger Industrial Services

HELMOND

Henisol Emmen BV

MIDDELHARNIS

Nederland BV

+31 (0)492 53 81 24

EMMEN

+31 (0)187 63 02 68

ROTTERDAM

dirks.eu

+31 (0)591 66 70 80

mademasteigerwerken.nl

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

henisol.com
Matemco

Doka Nederland BV
OSS

Holland Platforms BV

Hulpconstructies BV

Brand Energy &

+31 (0)412 65 30 30

NUNSPEET

EDE GLD

Infrastructure Services BV

doka-nederland.nl

+31 (0)85 273 52 01

+31 (0)318 69 61 33

hollandplatforms.com

matemco.nl

VLAARDINGEN
+31 (0)183 569 696

Dutch Steigers BV

beis.com

AMSTERDAM

Hollandia Steigerverhuur BV

Mol Li�ing

+31 (0)20 630 41 00

AMSTERDAM

DORDRECHT

dutchsteigers.nl

+31 (0) 20 492 49 99

+31 (0) 78 655 25 00

hollandia-steigerverhuur.nl

molverhuur.nl
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VSBleden
Muehlhan BV

Rojo Steigerbouw BV

Termisol

VLAARDINGEN

DELFT

ROTTERDAM

+31 (0)10 426 49 60

+31 (0)15 251 24 24

+31 (0) 10 210 83 22

muehlhan.com

rojo.nl

termisol.nl

Nivo Steigerwerken BV

Rosca� BV

Travhydro Services BV

KLUNDERT

ROTTERDAM

RIDDERKERK

+31 (0)168 41 92 92

+31 (0) 6 46 20 61 30

+31 (0)10 419 11 00

nivosteigerwerken.nl

rosca�.nl

travhydro.nl

NOE-Bekistingtechniek BV

S.I.W. Steiger Werken

Van Thiel United BV

ARKEL

NUMANSDORP

BEEK EN DONK

+31 (0)183 56 98 88

+31 (0)186 65 31 61

+31 (0)492 46 90 60

noe.nl

siw-steigers.nl

thiel.nl

Oranjeflex BV

Safe BV / Safe Montage BV

Work Wise Projecten BV

ROTTERDAM

BEEK EN DONK

MONTFOORT

+31 (0)10 412 33 99

+31 (0)492 38 66 38

+31 (0)1 284 05 67

oranjegroep.nl

safebv.eu

workwise.eu

PERI BeNeLux BV

Scafom International BV

Yelloo Materieeldienst BV

SCHIJNDEL

BUDEL

HATTEMERBROEK

+31 (0)73 547 91 00

+31 (0)495 49 72 04

+31 (0)38 460 30 40

peri.nl

scafom-rux.nl

yelloo.nl

Personeel Service

Skyworks BV

Twente BV

BERKEL EN RODENRIJS

RIJSSEN

+31 (0)10 514 00 50

+31 (0)548 52 08 36

skyworks.nl

personeelservicetwente.nl
SON Nederland BV
Post Steigers BV

SCHIJNDEL

SCHIEDAM

+31 (0)73 549 80 00

+31 (0)10 437 12 77

sonsteigerbouw.nl

post-steigers.nl
Stalen Steigers
Pridox Materieel BV

Van Dorland BV

IJSSELMUIDEN

GRONINGEN

+31 (0)38 333 18 19

+31 (0)50 313 85 62

pridoxmaterieel.nl

steigerbouwdorland.nl

Reco Bouwmaterieel BV

Steigerbouw van der

KOUDEKERK A/D RIJN

Panne BV

+31 (0)71 341 91 20

HENDRIK-IDO-AMBACHT

reco.eu

+31 (0)10 419 91 55
panne.nl

Rix Steigersystemen BV
SNEEK
+31 (0)88 809 07 00
rixsteigers.nl
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Colofon
Hoog & Breed is een uitgave van de Vereniging van Steiger-,
Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Alhoewel bij de
samenstelling zorgvuldigheid wordt betracht, kan de uitgever
niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.
Exemplaren van of een abonnement op Hoog & Breed kunnen
worden aangevraagd bij het secretariaat.

Secretariaat VSB
Postbus 1085
3900 BB Veenendaal
T : 0318 – 544 903
E : info@vsbnetwerk.nl
I : www.vsbnetwerk.nl
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