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Onze missie
De VSB richt zich op de erkenning van gespecialiseerde professionele bedrijven die een tijdelijke veilige 
werkplek op hoogte aanbieden en de duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel. Dit wordt 
gerealiseerd op brancheniveau door gerichte kennisoverdracht en belangenbehartiging.

Naar opdrachtgevers, overheden en instellingen 
onderstreept de VSB het grote belang van de 
activiteiten van de leden en het veilig werken op 
hoogte. De slagkracht van leden wordt behouden 
en versterkt door in te zetten op kwaliteit, veiligheid, 
betrouwbaarheid en duurzame inzetbaarheid.

VSB draagt bij aan een adequaat functionerend 
opleidingssysteem, kennisoverdracht en 
voorlichting. Daarnaast is de VSB het platform van 
innovatieve ontwikkelingen op technisch gebied en 
aanspreekpunt voor wet- en regelgeving.
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Oog op de toekomst

Voor u ligt het VSB Jaarverslag 2020 – een (ver)nieuwde uitgave waarin wordt teruggeblikt op 2020 en tegelijkertijd 
nadrukkelijk wordt vooruitgekeken. Dat vooruitkijken hebben we eigenlijk heel 2020 al gedaan. Niemand kon aan 
het begin van dat jaar vermoeden voor welke crisis de wereld zou komen te staan. Een crisis die iedere economie 
tot in het diepst van de haarvaten zou raken. Ook dit jaar is de blik vooruit gericht. Met meer hoop op een gezonder 
verloop van 2021. 

Van de voorzitter

Ondanks de grote impact die de coronacrisis 
had, heeft onze branche zich in 2020 goed 

staande gehouden. Een  enquête onder leden wees 
dit jaar uit dat VSB-leden gemiddeld positief zijn over 
hun omzet over 2020. De voorspelde stijging ten 
opzichte van 2019 bleef weliswaar uit maar in het 
crisisjaar 2020 werd door velen toch een omzet 
genoteerd die ongeveer gelijk of iets lager lag dan 
het jaar daarvoor. Met de werkgelegenheid bij VSB-
leden was het gelijk gesteld als met de omzet: er 
deden zich geen noemenswaardige veranderingen 
voor.

Voor de VSB is 2020 ook een jaar 
waarin communicatief een grote slag 

werd gemaakt. Er is door de leden duidelijk 
geformuleerd dat de vereniging zich de 
komende periode met name moet gaan 
concentreren op kennisoverdracht en het 
‘vermarkten’ van de VSB. Daar past de ambitie 
bij om meer te communiceren. Met leden, 
opdrachtgevers, werknemers, de overheid en 
andere stakeholders. Partijen waarmee we 
de dialoog aangaan over het belang en de 
noodzaak van veilig werken op hoogte.

Dit jaar zullen we die communicatie-
inspanning verder uitbreiden. Vorig jaar 

zijn we al begonnen met de organisatie van 
webinars. Het succes daarvan is een grote 
stimulans om dat initiatief dit jaar voort te 
zetten. Uiteraard bent u uitgenodigd om deze 
expert-events bij te wonen en daarbij ook uw 
mening te geven. Veilig werken op hoogte is 
namelijk iets waar we samen aan werken. Met 
leden, opdrachtgevers en eindklanten. 

Blijf gezond!

Frank Klessens
Voorzitter VSB
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Een bijzonder jaar, en dat was het …

2020 gaat de boeken in als een bijzonder jaar. Daar is iedereen het wel over eens. Door corona is er veel veranderd. 
Voor de een wat meer dan voor de ander maar een impact had het op ons allen. Graag had ik het afgelopen jaar 
meerdere van u de hand geschut om nader kennis te maken. En om 1-op-1 te horen wat er bij u leeft en waar wij in 
onze collectiviteit meer uit kunnen en willen halen. U ontmoeten was namelijk mijn voornemen toen ik 1 januari 2020 
Peter Hecker opvolgde als Branchemanager. Hoe anders is het gelopen. Hopelijk is deze bijzondere situatie snel 
voorbij en kunnen wij elkaar in 2021 wel (weer) de hand schudden.

Terugblik en vooruitblik door 
de branchemanager

Veel was echter WEL mogelijk en met Microsoft 
Teams bleek overleg ineens ook heel goed 

te kunnen. Dit resulteerde niet alleen in efficiënte 
online-ontmoetingen van onze commissies en 
werkgroepen maar bevorderde ook interessante 
initiatieven waaronder kennisoverdracht via 
VSB webinars. En het werk voor de update van 
de Richtlijn Steigers kon hierdoor ook ‘gewoon’ 
doorgaan.

In 2020 is gebouwd aan een duurzaam 
fundament voor de VSB als vereniging om 
maximale output te genereren voor u als lid. 
Door onder andere te verhuizen van FME in 
Zoetermeer naar de Aannemersfederatie in 
Veenendaal, met tegelijk de overdracht van 
onze financiële administratie naar een ander 
administratiekantoor, het vernieuwen van onze 
Algemene Leveringsvoorwaarden, de keuze 
om per 2021 een nieuw contributiesysteem in 
te voeren, een toegekende subsidieaanvraag 
voor een grondige herziening van de Richtlijn 
Steigers. En niet te vergeten de vele andere 

initiatieven die genomen zijn en in 2021 
zijn beslag zullen krijgen. Ik denk daarbij 
onder meer aan het herschrijven van het 
A-blad voor rolsteigers, een richtlijn voor
hangbruginstallaties en e-learning voor
gebruikers van die diverse producten. In dit
jaarverslag leest u hier alles over.

Een bijzonder jaar staat nooit op zichzelf 
en hoe anders het ook liep dat wij dachten 

– er is veel om naar uit te kijken. De bouw
staat voor een grote opgave, de Nederlandse
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industrie wil weer voluit kunnen draaien en 
de infrastructuur vraagt om investeringen 
om de Nederlandse ambities werkelijkheid te 
laten worden. In zo’n wereld vol uitdagingen 
staat u de klant terzijde met oplossingen voor 
een veilige, tijdelijke werkplek op hoogte. 
Als vertrouwde partners voor kwaliteit en 
veiligheid kunnen opdrachtgevers keer op 

keer vertrouwen op uw deskundigheid en het 
vakmanschap van onze leden. Daag hen uit 
met uw opgaven en uitdagingen. Ik ben ervan 
overtuigd dat juist door die gezamenlijke inzet 
er weer mooie jaren in het verschiet liggen.

Gerard Westenbroek
Branchemanager VSB
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In het kort
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Wie we zijn

De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en 
Betonbekistingbedrijven VSB telt met leden en 
donateurs inmiddels circa 75 bedrijven. De leden 
alleen al vertegenwoordigen een geschatte 
jaaromzet van 800 miljoen euro. De breed 
georiënteerde achterban van de VSB streeft één 
gemeenschappelijk doel na: het bieden van een 
veilige werkplek op hoogte. Verdeeld in drie secties: 
Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven. 

van montagebedrijven, fabrikanten, leveranciers 
en verhuurbedrijven, wordt het complete scala van 
arbeidsmiddelen en producten vertegenwoordigd. 
Van stalen steigers, gevelsteigers, rolsteigers, 
ladders, trappen, hefsteigers, bouwliften, 
hoogwerkers en hangbruginstallaties tot 
betonbekistingen, ondersteuningsconstructies en 
gevelonderhouds-installaties. 

Onze kernwaarden

Kennis delen

VSB laat ervaringen en technische vakkennis delen 
en inspireert zo partijen. Leden willen trends zetten, 
de stand van de techniek bepalen en als eerste op 
de hoogte zijn van innovaties - ook via een gedegen 
scholingsstructuur.

Veilig werken

Een veilige werkplek op hoogte is voor de VSB en 
de leden het grootste goed. Als belangenbehartiger 
staan veilig werken en veiligheid in alle facetten 
centraal.

Duurzaam werken

Verantwoorde bedrijfsvoering, gezond en veilig 
werken, vertalen zich in duurzaam inzetbaar 
personeel. De VSB maakt zich sterk voor goede 
scholing, een scherpe kijk op de arbeidsmarkt en 
arboregelgeving die naadloos aansluit op de praktijk.

Innoveren

De branche is voortdurend in beweging. Of het 
nu gaat om materiaal, technologie, vakkennis 
of werkprocessen: samen met de leden én de 
belanghebbenden wordt continu gezocht naar 
manieren om veiliger, duurzamer en efficiënter op 
hoogte te kunnen werken.

Platformfunctie

De VSB zet zich in voor een gelijk speelveld - 
regionaal, nationaal en internationaal door synergie 
te creëren in de samenwerking met haar leden, 
andere belanghebbenden én overheidsinstanties. Zo 
ontstaat een evenwichtig en invloedrijk netwerk.
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Stakeholders

Andere 
branches

Opleiders

Toe-
leveranciers

Opdracht-
gevers

SVWOH

Leden

Overheid

De VSB bevindt zich te midden  van een groot aantal partijen waar het 
direct in al haar facetten mee samenwerkt dan wel in opereert. Alleen in 
goede samenwerking met stakeholders kan het haar doelen bereiken.
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Werknemers

Andere 
branches

WerkgeversOpdracht-
gevers

SVWOH

Leden

Kennis 
instellingen

Niet-ledenOverheid

VSB
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Verslag van de 
secties
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Sectie Steigerbedrijven

Richting geven aan veilig werken op hoogte

Bij de sectie steigerbedrijven zijn bedrijven aangesloten die zich richten op het monteren en demonteren 
van steigers, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven. Het jaar 2020 stond in het teken van de op 
handen zijnde veranderingen in de regelgeving. Meest opvallend zijn daarbij de werkzaamheden aan de 
update voor de Richtlijn Steigers.

Richtlijn Steigers: werken aan update

Binnen de sectie Steigerbedrijven is in 2020 
in nauwe samenwerking met Komat/Bouwend 
Nederland hard gewerkt aan een update van de 
Richtlijn Steigers. Een belangrijk element in de 
update is de aanpassing van de steigerconfiguratie. 
In de nieuwe versie wordt niet meer uitgegaan van 
moeilijkheidsgraden maar van risicoklassen. Dat 
heeft uiteraard weer gevolgen voor de bijbehorende 
scholing. Andere onderwerpen die in de update aan 
de orde komen zijn de bevestiging van bouwliften, de 
windbelasting op steigers en nadrukkelijke naleving 
van de arbeidshygiënische strategie bij de beveiliging 
van steigermonteur en -gebruiker. Na verschillende 
eerdere updates zal in de versie waaraan in 2020 
werd gewerkt ook redactioneel een belangrijke 
verbeterslag worden gemaakt. Waar nodig wordt  de 
inhoud van de richtlijn afgestemd op andere (beoor- 
delings)richtlijnen en wordt deze verder afgestemd op 
de (petro)chemische industrie. Publicatie van de 
update staat gepland voor de tweede helft van 2021.

Annex Windbelasting op steigers

In 2020 presenteerde de sectie Steigerbedrijven een 
praktische richtlijn met rekenmethoden voor bepaling 
van de windbelasting op steigers. Deze ANNEX 
Windbelasting op steigerconstructies, 

die bedoeld is voor steigerconstructeurs en 
professionals die bekend zijn met normen, 
verschaft een eenduidige rekenmethode zodat 
eenzelfde methodiek kan worden gehanteerd. Al 
in 2012 startte de sectie met onderzoek naar de 
windbelasting op steigerconstructies. Het onderzoek 
moest leiden tot een uniforme methodiek om de 
windbelasting op steigerconstructies te bepalen, toe 
te passen en te toetsen. Hiertoe werden in 2015 bij 
ingenieursbureau Peutz in Mook windtunneltesten 
uitgevoerd op 64 verschillende steigerconstructies. 
Met de uitkomsten is de speciale VSB Werkgroep 
Wind aan de slag gegaan om de resultaten en 
bevindingen van de wintunnelonderzoeken om te 
zetten tot een praktisch handvat voor het eenduidig 
bepalen van windbelasting op steigerconstructies 
voor de branche. In bepaalde situaties levert deze 
nieuwe rekenwijze lagere windbelastingen op het 
steigerconstructie-rekenmodel op ten opzichte van 
de huidige benadering. 

Bij de samenstelling van het handvat is getracht aan 
te sluiten op de Eurocode en dan in het bijzonder 
op NEN EN 1991-1-4 (Belastingen op constructies 
- Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting).
Met name daar waar de Eurocode geen uitsluitsel
geeft over de steigerconstructievorm, biedt het
handvat uitkomst. De opbouw en opzet zijn daarbij

www.richtlijnsteigers.nl
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zodanig gekozen, dat deze overeenkomt met 
de Nederlandse nationale bijlage. De praktische 
rekenmethoden zijn tevens voorzien van extra 
uitleg en figuren. De ANNEX voor bepaling van de 
windbelasting op steigerconstructies is speciaal 
bedoeld voor steigerconstructeurs en andere 
professionals die bekend zijn met het gebruik van 
normen. 

Veiligheid in Aanbesteding ViA

Met ingang van 1 januari 2022 geldt voor bepaalde 
opdrachten in de bouw en infra de Veiligheidsladder. 
Vanaf die datum nemen opdrachtgevers die de 
Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) 
hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als 
verplichting op in aanbestedingen of contracten. 
Die gezamenlijke afspraak wordt Veiligheid in 
Aanbesteding (ViA) genoemd en wordt in praktijk 
gebracht met de Veiligheidsladder van de NEN. 
De GCVB is inmiddels ondertekend door een grote 
groep bedrijven die actief is in de bouwsector en 
diverse overheidsinstellingen. Wie met regelmaat 
werkzaamheden uitvoert voor één van de 
deelnemende (GCVB-)bedrijven, moet per 1 januari 
2022 voldoen aan de eisen van de ViA. Afhankelijk 
van de contractwaarde en de impact van de opdracht 
kan op verschillende manieren worden aangetoond 
dat aan de eisen van de ViA wordt voldaan. Wanneer 
daarvoor certificering aan de orde is, kunnen 
bedrijven zich wenden tot een van de certificerende 
instellingen. Of de ViA van toepassing is voor 
bedrijven kan eenvoudig worden vastgesteld aan de 
hand van een stroomschema.

In 2020 heeft de Sectie Steigerbedrijven regelmatig 
een tegengeluid laten horen. Juist omdat veiligheid 
binnen de VSB zo’n belangrijke plaats inneemt. 
Met de komst van de ViA wordt een volgend 
veiligheidsinitiatief geïntroduceerd waarvan het de 
vraag is wat de meerwaarde hiervan is en welke 
extra bijdrage het levert aan meer veiligheid op 
de bouwplaats. De bouw kent al jaren het VCA-

certificaat dat eenvoudig kan worden uitgebreid met 
meer aandacht voor de veiligheidsperceptie door 
werknemers. Gevreesd wordt dat de ViA onder mkb-
bedrijven te weinig draagvlak heeft en voor onnodige 
extra kosten gaat zorgen.  

Voorkoming van diefstal steigermateriaal

In 2020, maar in feite doorlopend, staat bij de VSB 
het voorkomen van diefstal van steigermateriaal 
hoog op de agenda en worden initiatieven ontplooid 
om preventieve maatregelen te ontwikkelen. 
Diefstal van steigermateriaal 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.

Steigerbedrijven en materieeldiensten coderen 
hun materialen. De gekozen kleurcoderingen 
en de wijze waarop gemerkt is, zijn voor een 
ondernemer voldoende om het materiaal te kunnen 
herkennen. En ook weet men doorgaans door allerlei 
samenwerkingsvormen, wie welke kleurcodering(en) 
hanteert. Het overzicht van de kleurcoderingen werd 
door de sectie in 2020 geactualiseerd en kan worden 
gedownload van de VSB website.

www.vsbnetwerk.nl
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Sectie Hoogwerkbedrijven

Inspelen en vooruitlopen op regelgeving

Bij de sectie hoogwerkbedrijven zijn aangesloten fabrikanten, leveranciers, verhuurbedrijven en bedrijven 
die zich richten op het monteren, demonteren en installeren van hoogwerkers, hefsteigers, aluminium 
rolsteigers, hangbruginstallaties, personen/goederenliften, ladders, trappen of gevelonderhoudsinstallaties. 

Communicatie rondom controleactie

Veilig werken op hoogte begint met arbeidsmiddelen 
die dat mogelijk maken én met het toezicht op een 
correct gebruik ervan. De Commissie Ladders, 
trappen en rolsteigers zet zich al vele jaren in voor 
het veilig gebruik van rolsteigers. Een duidelijk bewijs 
hiervoor is de veilige opbouwmethode die de leden 
van de commissie op verzoek van Inspectie SZW 
ontwikkelde. 

Afgelopen jaar stond in het teken van een 
grootschalige controleactie van Inspectie SZW op 
het veilig gebruik van de rolsteigers. Vooruitlopend 
hierop startte de commissie een speciaal 
communicatietraject en werd het informatiemateriaal 
hierover geactualiseerd. Daarnaast werd een 
speciale leaflet uitgegeven waarin de controleactie 
centraal stond.

Nieuwe Europese rolsteigernorm

De NEN-EN-norm 1004-1 uit 2015 voor rolsteigers 
is vervangen voor een vernieuwde versie, die 
vanaf eind 2021 ook in Nederland geldt. Belangrijk 
verschil met de oude norm is dat kamersteigers er 
nu ook onder vallen. Dat kan gevolgen hebben voor 
de manier waarop een kamersteiger moet worden 
gebruikt.

Voor de vertaling van de nieuwe Europese 
rolsteigernorm naar de Nederlandse markt werkte 
de commissie Ladders, trappen en rolsteigers aan 
een update van het A-blad Rolsteigers die in 2021 
zal worden afgerond. Daarnaast werd in 2020 
gestart met een inventarisatie om te bepalen of voor 
de rolsteigers een afzonderlijke richtlijn mogelijk 
en gewenst is. Deze Richtlijn Rolsteigers zou een 
vergelijkbare opzet kunnen krijgen als de Richtlijn 
Steigers die samen met Bouwend Nederland werd 
ontwikkeld en die zich met name richt op de stalen 
steigers.

https://www.inspectieszw.nl/
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Kennisoverdracht hangbruginstallaties

De Commissie Hangbruginstallaties heeft in 2020 
veel aandacht besteed aan kennisoverdracht. 
In dat kader werd de flyer Veilig werken met 
Hangbruginstallaties vernieuwd. Deze handzame 
flyer omvat een uitgebreide beschrijving van 
de voordelen en mogelijkheden van een 
hangbruginstallatie. Daarnaast is in de flyer een 
inspectie- en controlelijst opgenomen die gebruikt 
wordt voor de opstelling en het gebruik van een 
hangbruginstallatie. 

Richtlijn Hangbruginstallaties 

Eveneens in het kader van kennisoverdracht is 
de Commissie Hangbruginstallaties in 2020 een 
verkenning gestart voor een mogelijke Richtlijn 
Hangbruginstallaties. Een hangbruginstallatie is 
voor veel bouw- en afbouwwerkzaamheden op 
hoogte een ideaal arbeidsmiddel. De installatie 
combineert veiligheid en flexibiliteit met efficiency 
en gebruiksgemak. Een heldere richtlijn met alle 
informatie over het (de)monteren en werken met 
hangbruginstallaties is echter nog niet voorhanden. 
Met de Richtlijn Hangbruginstallaties, waarover 
in 2021 een besluit wordt genomen, brengt de 
commissie hier verandering in.

Vooruitblik 2021

In 2021 zal ook een aantal nieuw op te pakken items 
door de Commissie Hangbruginstallaties worden 
behandeld. Daarbij gaat het onder meer over het 
afspannen van staalkabels boven een bepaalde 
hoogte. Verder zal worden ingegaan op de keuring 
en inspectie van onderdelen van de (elektrische) 
hangbruginstallatie. Het is daarbij de bedoeling 
om meer duidelijkheid te verschaffen over waar bij 
keuring en inspectie rekening mee moet worden 
gehouden. Tenslotte zal in 2021 ook een standpunt 
worden ingenomen en een protocol worden 
ontwikkeld voor het uitstappen op hoogte. Voor 

veel van de arbeidsmiddelen op hoogte geldt daar 
met name gebruikers vragen hebben hoe hier mee 
om moet worden gegaan. Met het protocol wil VSB 
daarin duidelijkheid verschaffen.

Uitgifte certificaten Hulpmonteur en Monteur 
Goederenbouwliften

Door de commissie Hefsteigers en liften is nagenoeg 
vijf jaar geleden een start gemaakt met het 
aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van 
(hulp)monteurs goederenbouwliften door middel 
van de pilot-cursus Monteur Goederenbouwliften. 
Inmiddels zijn ruim 250 monteurs getraind. De 
VSB-branchecertificaten, waarmee de cursus wordt 
afgesloten gelden daarbij voor opdrachtgever en 
Inspectie SZW als bewijs van vakbekwaamheid. Met 
ingang van 2020 wordt de uitgifte van Certificaten 
voor cursus Hulpmonteur en Monteur 
Goederenbouwliften door de VSB gedaan. Hiervoor 
wordt een speciaal register bijgehouden.

Verankeren van liften aan steigers

Vooruitlopend op de op handen zijnde update van de 
Richtlijn Steigers werkte de Commissie Hefsteigers 
en liften in 2020 aan een update van de verankering 
van bouwliften. Met name voor het gebruik van de 
steiger als knikverkorter voor de verankeringsbuis 
werd een nieuw voorstel gedaan. Hiervoor werd 
door een extern bureau berekeningen uitgevoerd 
die als onderbouwing voor deze aanpassing geldt. 
De inspanningen van de commissie hebben geleid 
tot een geactualiseerde tekst die is ingebracht in het 
overleg van de Richtlijn Steigers.

https://www.inspectieszw.nl/
www.richtlijnsteigers.nl
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Samenwerken aan veiligheid

In 2020 was het 5 jaar geleden dat de Richtlijn 
Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies 
werd geïntroduceerd. Dit initiatief van de VSB en 
Bouwend Nederland is bedoeld voor iedereen 
die dagelijks op uiteenlopende wijze te maken 
heeft met verticale-, horizontale- en bijzondere 
betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. 

In 2020 werden niet alleen de eerste stappen 
gezet voor de update van de richtlijn die op het 
programma staat. Ook aan het scholingsdeel 
van de richtlijn werd verder gewerkt. Dit deel is 
opgezet om de vakbekwaamheid van monteurs te 
kunnen waarborgen. Hiertoe wordt voor iedereen 
die betrokken is bij de bouw van bekistingen of 
ondersteuningen aangegeven welk opleidingsniveau 
van hem of haar wordt verwacht. Voor de functie 
van bekistingstimmerman is al een kant en klare 
opleiding beschikbaar; een reguliere opleiding 
die op meerdere plaatsen wordt gegeven. Het 
scholingstraject voor ondersteuningsmonteur gaat 
zoveel mogelijk aansluiten op vergelijkbare functies 
in de steigerbouw. Hiervoor is in 2020  gewerkt aan 
de ontwikkeling van een speciale module voor 
ondersteuningsmonteurs. Met deze module kan 

de vakbekwaamheid van ondersteuningsmonteurs 
straks aantoonbaar worden gemaakt door 
verschillende wegen die uiteindelijk tot hetzelfde 
resultaat leiden (opleiding, trainingen of cursussen 
in combinatie met praktijkervaring of jarenlange 
werkervaring). 

Kennisuitwisseling constructieve veiligheid

Na de voorbereidende werkzaamheden in 
2020 is VSB in 2021 als partner toegetreden 
tot het Kennisportaal Constructieve Veiligheid 
(www.kpcv.nl). Met de toetreding kunnen kennis en 
ervaring wederzijds worden uitgewisseld en 
zal VSB meewerken en meedenken in een aantal 
taakgroepen. Met name de taakgroep Tijdelijke 
Constructies is daarbij voor de achterban van de 
VSB van belang. De steigers en ondersteunings-
constructies die door de leden van de VSB worden 
geleverd vormen dagelijks de basis voor tijdelijke 
constructies in de bouw, grond-, weg- en 
waterbouw, industrie, offshore en tal van andere 
industrietakken. Daarnaast zal ook worden 
bijgedragen aan de taakgroep Materialen, uitvoering 
en constructieve veiligheid en wordt deelgenomen 
aan de taakgroepen Digitale ontwikkelingen en 
Online tool.

Sectie 
Betonbekistingbedrijven

Samen de schouders onder veiligheid

Bij de Sectie Betonbekistingbedrijven zijn bedrijven aangesloten die zich richten op het fabriceren, leveren, 
verhuren monteren en demonteren van betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. De aandacht ging 
in 2020 uit naar de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies en BIM. In het kader van 
constructieve veiligheid werd daarnaast aansluiting gezocht bij het Kennis Platform Constructieve Veiligheid.

www.kpcv.nl
www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl
www.kpcv.nl
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BIM als drijfveer voor uniformiteit

In dezelfde digitale lijn liggen ook de inspanningen 
van de Sectie op het gebied van BIM. Hiervoor 
startte de Sectie Betonbekistingbedrijven in 2020 een 
speciale Werkgroep. De werkgroep gaat antwoord 
geven op vragen, zoals wat betekent BIM voor onze 
branche (tijdelijke hulpconstructies)?, wat verwachten 
wij van onze klanten (aanleveren gegevens)? en 
hoe verhoudt zich dit tot normering?  De uitdagingen 
die zich daarbij voor de sectie voordoen zijn 
gevarieerd. Daarbij is stilgestaan bij de aansluiting 
op BIM basis ILS, de norm NEN-EN-ISO 19650 
en de ontwikkelingen die binnen GSV Duitsland 

plaatsvinden op het gebied betonbekistingen en 
digitalisering. Voor de VSB is daarbij een belangrijke 
taak weggelegd in het vaststellen waar uniformiteit 
in de branche nodig is. Er is een rol voor de sectie 
weggelegd in het informeren van de markt en het 
vinden van een gemeenschappelijke deler zodat de 
verschillende leden wel dezelfde taal spreken en 
dezelfde gegevens aanleveren. De voorkeur gaat 
daarbij uit naar de ontwikkeling van een VSB BIM-
protocol. Waar mogelijk zal daarbij samenwerking 
worden gezocht met de BIM initiatieven die binnen 
de Kontaktgroep Materieel (Komat) van Bouwend 
Nederland worden ontplooid.
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Verslag van de 
algemene

commissies
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PR commissie

Communicatie-focus gericht op kennis, innovatie en 
kwaliteit

PR, marketing en communicatie stonden voor de PR-
commissie in 2020 centraal tijdens enkele speciale 
brainstormsessies. De sessies waren bedoeld om 
het onderscheidend vermogen van de VSB en 
de meerwaarde van het VSB-lidmaatschap nog 
nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. De 
sessies laten zich samenvatten met de doelstelling 
om sneller, korter en meer te communiceren over 
kennis, innovatie en kwaliteit.  Doel is bij een brede 
doelgroep bekend te zijn als kennisdrager van veilig 
werken op hoogte. Niet alleen bij VSB-leden maar 
ook bij bouwbedrijven, de industrie, opdrachtgevers, 
werknemers, stakeholders, ISZW, op de werkvloer 
etc. Om dit zo goed en gericht mogelijk te 
kanaliseren, is in 2020 gestart met een uitgebreide 
communicatiekalender. 

De vernieuwde aanpak en sterkere focus op 
communicatie heeft positieve resultaten tot gevolg. 
De groep volgers via het VSB LinkedIn kanaal naar 
de VSB website groeit gestaag en de belangstelling 
voor de thema’s die VSB hier aansnijdt is groot. 
Die belangstelling wordt nog eens versterkt door de 
online initiatieven waar in 2020 mee werd gestart. Als 
eerste werd voor de eigen achterban een succesvol 
webinar georganiseerd, dat gevolgd werd door een 
webinar over een kennisgerelateerd onderwerp: 
ANNEX Windbelasting op steigers. De commissie 
is voornemens om dit soort Kennisevenementen 
meerdere keren per jaar online te organiseren. 
Ook de online presentatie naar leden en externe 
stakeholders kreeg een nieuw gezicht met een 
vernieuwde nieuwsbrief en een verenigingsblad dat 
nu met name voor online gebruik wordt ingezet.

Groei LinkedIn volgers

Websitegebruik

Persresultaten

■ De pieken concentreren zich rond de online evenementen.

■ Een groei t.o.v. 2019 van 11%.

■ Veel media-aandacht voor typische VSB onderwerpen.
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Waarborgcommissie

Waarborg voor kwaliteit en veiligheid

In de Waarborgregeling VSB zijn de normen en 
eisen vastgelegd waaraan bestaande en nieuwe 
leden moeten voldoen. De regeling is in het leven 
geroepen als waarborg voor klanten, opdrachtgevers, 
verzekeraars en overheden. Daarmee hebben zij 
de zekerheid dat een VSB- lidbedrijf in staat is om 
veilig te werken en kwaliteit te leveren. Zo is de 
regeling een waarborg voor kwaliteit, veiligheid en 
deskundigheid. Onderwerpen waarin de VSB en haar 
leden investeren en zich daarmee onderscheiden 
van de niet-aangesloten bedrijven. Een VSB-
lidbedrijf werkt dan ook onder meer: 

- met aantoonbaar geschoold personeel
- als een specialist die een veilige, tijdelijke werkplek

op hoogte levert
- op een niveau dat aantoonbaar hoger ligt dan de

wettelijke minimumeisen
- als steigerbouwbedrijf binnen de kaders van de

Richtlijn Steigers en ook het montagepersoneel
voldoet aan de kwalificaties die de Richtlijn stelt

Alle leden van de VSB voldoen aan de 
Waarborgregeling VSB. Elke drie jaar vindt door 
externe deskundigen een toetsing plaats. Ook 
afgelopen jaar vond bij verschillende leden weer een 
hertoetsing plaats. Deze bedrijven waren: 

- Travhydro Services BV
- Dirks Klimmaterialen BV
- Rix Steigersystemen BV
- Yelloo Materieeldienst BV
- A.S.C. BV
- PERI BV
- Armonta Steigerbouw
- A.I.C. Verhuur BV
- SIW Steiger Isolatie Werk BV
- Jako Materieeldienst BV
- Skyworks BV
- Nivo Steigerwerken BV

In 2020 werd tevens de informatieflyer over de VSB 
Waarborgregeling geüpdatet. De meest recente 
versie kan worden gedownload van de VSB website.

Financiële commissie
Ondanks een voor velen zwaar jaar, heeft VSB kans gezien haar financiële positie te behouden. De VSB inkomsten 
over 2020 bedroeg 464.000 euro, inclusief subsidietoekenning voor de update van de Richtlijn Steigers. Aan de 
andere kant werd op verantwoorde manier omgegaan met uitgaven; het totaal aan uitgaven bedroeg 430.000 euro. 
Het resulteerde in een verdere versterking van ons eigen vermogen tot een grootte van 141.000 euro en daarmee 
van de solvabiliteit en de financiële slagkracht van onze vereniging.

www.travhydro.nl
www.dirks.eu
www.rixsteigers.nl
www.yelloo.nl
www.ascgroup.nl
www.peri.nl
www.armonta.nl
www.aic.nl
https://www.siw-steigers.nl/
http://www.jako.nl/
http://www.skyworks.nl/
http://www.nivosteigerwerken.nl/
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Scholingscommissie
Elke sectie houdt zich bezig met scholing en het 
aantoonbaar maken van vakbekwaamheid van 
montagepersoneel en/of gebruikersgroepen. 
Binnen de secties Steigerbedrijven en 
Betonbekistingbedrijven maakt scholing, 
georganiseerd in de Scholingscommissie, een 
belangrijk onderdeel uit van de richtlijnen die samen 
met Bouwend Nederland en andere sectoren zijn 
opgesteld. Deze richtlijnen vertegenwoordigen de 
stand van de techniek en hebben de status van 
Arbocatalogus, waarmee ook het aantonen van 
“deskundigheid” en vakbekwaamheid wettelijk is 
vastgelegd. 

De scholingsstructuur voor de steigerbouw is 
vastgelegd in hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers. 
Aan de scholingsstructuur voor de Richtlijn 
Betonbekistingen en ondersteuningen, vastgelegd 
in hoofdstuk 8, wordt gewerkt. Voor andere VSB-
disciplines bestaan vergelijkbare initiatieven en zijn 
ook in ontwikkeling. De bewaking van de kwaliteit 
van alle opleidingen, van examens en het registreren 
van diploma’s/certificaten is ondergebracht bij de 
onafhankelijke stichting SVWOH, Stichting Veilig 
Werken Op Hoogte.

www.svwoh.nl
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Over de VSB
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f
De operationele uitvoering is in handen van een uitvoerend bureau bestaande uit een 
branchemanager en een parttime secretariaat. De deskundige leden in commissies en besturen, 
ondersteund door het uitvoerende bureau, dienen eveneens de belangen van de VSB. 
Standpunten van de VSB zijn altijd gebaseerd op de unanieme objectieve bevindingen van de 
commissies en vertegenwoordigen de actuele stand van de techniek. Deze betrokkenheid van het 
uitvoerende bureau en de leden draagt bij aan het succes van de VSB en is een vereiste om de 
continuïteit van de vereniging te waarborgen.

Organisatie

De VSB bestaat uit drie secties met elk een eigen sectiebestuur. De voorzitters van de sectiebesturen vormen 
samen het Algemeen Bestuur. De VSB is lid van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en het 
VSB-bureau is hier ondergebracht. Belangrijke leidraad voor alle activiteiten is de Code of Conduct.

VSB Bestuur

V.l.n.r.

Gijs Buijs
Sectie Steigerbedrijven

Frank Klessens
Sectie Hoogwerkbedrijven en voorzitter VSB

Jan Remmits
Sectie Betonbekistingbedrijven en 

penningmeester VSB

Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
Nieuweweg 226, 3905 LT Veenendaal
Postbus 1085, 3900 BB Veenendaal

T : 0318 – 544 903
E : info@vsbnetwerk.nl
I : www.vsbnetwerk.nl

https://www.aannemersfederatie.nl/
www.vsbnetwerk.nl
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Leden

A.B.S. Steigerbouw BV 

AIC Verhuur BV

Alimak Group Benelux BV

Altrad Hertel Industrial Services BV

Altrex BV

Armonta BV

A.S.C. Aluminium Scaffolding 
Company BV

Bilfinger Industrial Services 
Nederland BV

Brand Energy & Infrastructure 
Services BV

Custers Hydraulica BV

De Hon Bekistingstechniek BV

De Jong’s Liften BV

De Spindel BV

De Wit Bouwmachines BV

Dirks Klimmaterialen BV

Doka Nederland BV

Dutch Steigers BV

EDS Steigerbouw BV

E.S.S. Scaffolding

Gjaltema  Montage Bedrijf BV

Gjaltema Verhuur BV

H.D.V. Steigerbouw BV

HeightCare BV

Hendriks stalen bekistingtechniek BV 

Henisol Emmen BV

Holland Platforms BV

Hünnebeck

Ischebeck Nederland BV

Jako Materieeldienst BV

JenZ Engineering BV

Kaefer Nederland BV

Layher BV

Limburgs Steigerbouw- en 
Bouwbedrijf BV

Madema Steigerwerken BV 

Matemco Hulpconstructies BV

Mol Lifting 

Muehlhan BV

Nivo Steigerwerken BV

NOE-Bekistingtechniek BV 

PERI BeNeLux BV

Post Steigers BV

Pridox Materieel BV

Rix Steigersystemen BV

Rojo Steigerbouw BV

S.I.W. Steiger Werken

Safe BV / Safe Montage BV 

Scafom International BV 

Skyworks BV

SON Nederland BV

Stalen Steigers Van Dorland BV 

Steigerbouw van der Panne BV 

Travhydro Services BV

Van Thiel United BV

Work Wise Projecten BV 

Yelloo Materieeldienst BV

f
Alle leden voldoen aan de VSB Waarborgregeling en zijn actief binnen een of meerdere secties: 
Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven.

Per 1 januari 2021

www.travhydro.nl
http://www.abs-steigerbouw.nl/
http://www.aic.nl/
http://www.alimakhek.com/
https://bnl.altradservices.com/nl/
http://www.altrex.com/
http://www.armonta.nl/
http://www.ascgroup.nl/
http://www.is-bnl.bilfinger.com/
http://www.beis.com/
http://www.custers.nl/
http://www.de-hon.nl/
http://www.jong-liften.nl/
http://www.despindelsteigers.nl/
http://www.dewitbouwmachines.nl/
http://www.dirks.eu/
http://www.doka.com/nl
http://www.dutchsteigers.nl/
http://www.ess-scaffolding.com/
http://www.eds-steigerbouw.nl/
http://www.gjaltema.eu/
http://www.gjaltema.eu/
http://www.hdvsteigerbouw.nl/
http://www.heightcare.nl/
http://www.hendriks-groep.nl/
http://www.henisol.com/
http://www.hollandplatforms.com/
www.huennebeck.nl
https://www.ischebeck.nl/
http://www.jako.nl/
http://www.jenzpeople.com/
http://www.kaefer.nl/
http://www.layher.nl/
http://www.lsb-groep.com/
http://www.mademasteigerwerken.nl/
http://www.matemco.nl/
http://www.mollifting.nl/
http://www.muehlhan.com/
http://www.nivosteigerwerken.nl/
http://www.noe.nl/
http://www.peri.nl/
http://www.post-steigers.nl/
http://www.pridoxmaterieel.nl/
http://www.rixsteigers.nl/
http://www.rojo.nl/
http://www.siw-steigers.nl/
http://www.safebv.eu/
http://www.scafom-rux.nl/
http://www.skyworks.nl/
http://www.sonsteigerbouw.nl/
http://www.steigerbouwdorland.nl/
http://www.panne.nl/
http://www.thiel.nl/
http://www.workwise.eu/
http://www.yelloo.nl/
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Donateurs

Bedrijven die niet onder de beschrijving van het VSB-lidmaatschap vallen, maar wel betrokken zijn bij de branche, 
kunnen zich bij de VSB aansluiten als donateur. Donateurs kunnen gebruik maken van diverse diensten en 
activiteiten van de VSB. Bovendien kan hun expertise worden gevraagd door de commissies. Voor (toe)leveranciers 
in de branche is direct contact met de VSB en de leden op brancheniveau van belang om uiteenlopende redenen. Via 
het donateurschap biedt de VSB hen de mogelijkheid om betrokken te zijn bij diverse verenigingsactiviteiten. 

Argos Packaging & Protection BV

Bingham Schiedam BV

Go-Bizz

Nederlandse Branche Polis

Erkende Opleiders

Het (de)monteren van steigers is een specialisme, 
dat alleen door goed geschoolde en ervaren 
medewerkers wordt beheerst. Het is immers 
de verantwoordelijkheid van de monteur of het 
montagebedrijf, dat er in de latere gebruiksfase 
tientallen beroepsgroepen dagelijks veilig op steigers 
kunnen werken. Daarmee is de monteur niet alleen 
verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, maar juist 
ook voor die van anderen. Om de vakbekwaamheid 
voor het monteren en demonteren alsook het 
inspecteren aantoonbaar te maken, is in de Richtlijn 
Steigers een scholingsstructuur vastgelegd. Met 
de vakbekwaamheid die hiermee wordt verworven, 
wordt ook bijgedragen aan veiligheid, veilig werken 
en veiligheidsperceptie op elk niveau. Daarvan 

profiteren niet alleen werkgever en opdrachtgever, 
maar vooral ook de werknemer die hiermee 
langer en betrokken werkzaam kan blijven in de 
steigerbouw. In lijn met deze scholingsstructuur, kent 
de VSB de status van Erkende Opleider toe als er 
sprake is van een opleidingsorganisatie die gericht 
is op kwaliteit, cursusmateriaal heeft dat voldoet aan 
de vigerende eind- en toetstermen voor functies in 
de steigerbouw en beschikt over kundige en ervaren 
trainers en cursuslocaties en -faciliteiten die zijn 
ingericht op het realiseren van de leerdoelen.

Bouwradius, Scaffolding Training Europe (STE) en 
The Yellow Academy zijn als opleidingsorganisaties 
erkend, voor de hieronder aangegeven functies.

PcP. Nederland BV

Scaffolding Training Europe BV

Steigerplank.com

TACKnowledge

Verweij Logistiek BV

Vos Zeildoek en Krimpfolie Projecten BV

Hulpmonteur Monteur 1e Monteur Voorman Inspecteur Toezichthouder

Bouwradius 11.09.2023 11.09.2023 11.09.2023 11.09.2023
STE 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021

Per 1 januari 2021

Per 3 maart 2021

■ Geldigheid certificaat VSB Erkende Opleider

03.03.2024 03.03.2024The Yellow Academy

http://www.argos.nu/
http://www.bingham.nl/
http://www.steigerbranche.nl/
http://branchepolis.nl/zzpsteigerbouw
http://www.pcpbv.nl/
http://www.trainingscaffolding.com/
http://www.steigerplank.com/
http://www.tacknowledge.nl/
http://www.verweij-lopik.nl/
http://www.vos-zeildoek.nl/
http://www.bouwradius.nl/
http://www.trainingscaffolding.com/
https://www.theyellowacademy.nl/
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De VSB richt zich op de erkenning van 

gespecialiseerde professionele bedrijven 

die een tijdelijke veilige werkplek op hoogte 

aanbieden en de duurzame inzetbaarheid 

van vakbekwaam personeel. Dit wordt 

gerealiseerd op brancheniveau door gerichte 

kennisoverdracht en belangenbehartiging.

www.vsbnetwerk.nl




