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In dit nummer

Met de feestdagen in zicht, is het een mooi moment om onze laatste Hoog & Breed van dit jaar uit te brengen. Een uitgave 

vol nieuws; nieuws dat duidelijk maakt dat VSB niet alleen de ontwikkelingen volgt maar ook trends zet. Terugkijkend 

op het afgelopen jaar springt voor mij vooral het communicatieve karakter in het oog. We hebben ons daarbij in eerste 

instantie vooral gericht op onze leden en stakeholders. 

Als VSB leden staan wij voor veiligheid en kwaliteit. Twee begrip-

pen die ook het afgelopen jaar weer de communicatie van onze ver-

eniging hebben bepaald. Nu de communicatie over wie we zijn en 

wat wij doen en betekenen, volop op stoom is, wordt het tijd voor 

de volgende stap. Een stap waarin we nog meer naar klanten en 

opdrachtgevers van leden gaan communiceren. Stap voor stap be-

reiken we zo een positie waarin VSB als kwaliteitskeurmerk wordt 

ervaren. Een keurmerk waarmee onze leden zich duidelijk kunnen 

onderscheiden. Bij die vernieuwingsslag die we maken, hoort ook 

een nieuw logo. In deze Hoog & Breed kunt u daar voor het eerst 

mee kennismaken.

De presentatie van het nieuwe logo luidt een nieuw jaar in. Een jaar met vertrouwde kwaliteit en veiligheid maar met tal 

van nieuwe ambities. Met nog nadrukkelijkere communicatie over de meerwaarde om zaken te doen met VSB-leden. Eén 

van de middelen, waar wij de eerste ervaringen inmiddels mee hebben opgedaan, zijn de webinars. En het wordt tijd 

dat we onze expertise op deze manier nog verder gaan uitrollen. Een mooie stap en digitale verrijking van de VSB als 

kwaliteitskeurmerk.

Samen met de andere leden van het bestuur en de medewerkers van het VSB-secretariaat wens ik u hele �jne feest-

dagen en een voorspoedig, gezond en communicatief 2022! 

Frank Klessens

Voorzitter VSB
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Branchenieuws

Nieuw VSB-logo: aankondiging campagne
Tijdens de afgelopen ledenvergadering is het nieuwe VSB-logo gepresenteerd. Het logo vervangt het bestaande dat 

bijna 20 jaar het symbool is geweest van onze vereniging. 

Het nieuwe logo is mede ontwikkeld om leden nog beter in staat te stellen 

zich als VSB-lid te onderscheiden. Het logo gaat zich een plaats verwerven als 

kwaliteitskeurmerk. Alle VSB-uitingen zijn of worden momenteel aangepast, 

zodat het nieuwe jaar in nieuwe stijl kan worden gestart. Daarmee is het ook de 

laatste keer dat u Hoog & Breed in deze vorm ziet verschijnen. Graag houden we 

nog even verborgen hoe de nieuwe uitgaven er uit zullen zien. 

Het nieuwe logo is meerkleurig en straalt betrouwbaarheid, deskundigheid en 

veiligheid uit.

vsbnetwerk.nl

Het afgelopen hal�aar hee� de VSB weer drie nieuwe leden mogen 

verwelkomen! 

Hosbo Services (Schiedam) is een bedrijf dat al meer dan 25 jaar veilige 

werkplekken op hoogte realiseert. Veiligheid staat bij het bedrijf altijd 

voorop; vandaar dat de werkzaamheden van het bedrijf worden uitgevoerd 

door medewerkers die conform de Richtlijn Steigers zijn geschoold en 

gecerti�ceerd.

hosbo-services.nl

HTI Steigerbouw in Wijchen ontzorgt al meer dan 25 jaar op het gebied 

van steigerconstructies. In die jaren ontwikkelde het bedrijf zich tot een 

professional op het gebied van verhuur, montage en transport van steigers 

voor verschillende disciplines. 

htiwijchen.nl

Zeilstra Steigerbouw (Spijkenisse) verhuurt en monteert steigers en realiseert 

daarmee een veilige werkplek op hoogte. In de afgelopen jaren hee� het bedrijf 

zich gespecialiseerd in steigerprojecten in het mutatiewerk maar ook grotere 

renovatieprojecten worden door het bedrijf gedaan.

zeilstratransport.nl/steigerverhuur

Welkom nieuwe leden!

http://www.vsbnetwerk.nl
http://www.hosbo-services.nl
http://www.htiwijchen.nl
http://www.zeilstratransport.nl/steigerverhuur
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De sectie Betonbekistingbedrijven hee� het initiatief genomen om voor de Nederlandse markt een protocol te maken 

voor gegevensuitwisseling voor tijdelijke constructies binnen de BIM methodiek. De vereniging verwacht het BIM-pro-

tocol binnen afzienbare tijd te hebben afgerond. Naar verwachting zal het BIM-protocol voor tijdelijke constructies ook 

door andere secties van de VSB worden ondersteund.

Achtergrond
In alle delen van de samenleving en ook in de bouw wordt 

momenteel volop ingezet op digitalisering. Naast het feit 

dat veel van de VSB-leden uiterst actief zijn op dat gebied, 

wil de vereniging ook bijdragen aan en sturing geven aan 

digitalisering binnen de branche. Met een gecentraliseerd 

model als BIM kunnen diverse partijen samenwerken en 

het model gebruiken voor planning, ontwerp, uitvoering 

en beheer. Door ervoor te zorgen dat alle gegevens en in-

formatie uniform zijn opgesteld kan informatie beter en 

zonder fouten worden uitgewisseld.

BIM-model voor tijdelijke constructies
Tijdelijke constructies voor de bouw, zoals steigers en 

ondersteuningsconstructies, moeten binnen een bouw-

project goed en e�ciënt worden ontworpen en gebruikt 

– juist als tijd, kwaliteit en kosten belangrijk zijn. Leveran-

ciers en fabrikanten hebben vaak eigen so�ware of een 

eigen bibliotheek ontwikkeld. Dit vormt vaak al een goede 

basis voor integratie in de BIM-systematiek.

Het document waar de VSB-sectie Betonbekistingbedrij-

ven momenteel aan werkt, omvat een protocol dat reke-

ning houdt met het eenmalige en tijdelijke karakter van 

tijdelijke constructies tijdens het bouwproces. Met het 

protocol wil de vereniging een transparante en eenduidige 

overdracht van informatie over tijdelijke constructies tot 

stand brengen, die aansluit op de in de bouw veel toege-

paste BIM Basis ILS die zich vooral richt op permanente 

constructies. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan 

informatie over de te gebruiken NL-SfB code, het niveau 

waaraan de tijdelijke constructie moet worden gekoppeld, 

de hoeveelheid informatie die een model moet hebben, 

en hoe het model van de tijdelijke constructies gepositi-

oneerd moet worden.

Deze informatie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen de 

verschillende projectdeelnemers in de verschillende fasen 

van een bouwproject. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat 

waardes voor input en output via een parameterlijst ge-

communiceerd worden, wat de basis vormt voor een data-

base-achtige implementatie in diverse IT-systemen.

Het document is gebaseerd op de GSV Guidelines BIM 

Formwork Technologies Discipline Model (in situ concrete 

construction), opgesteld door het Güteschutzverband Be-

tonschalungen in Duitsland en sluit aan op de BIM Basis 

ILS.

vsbnetwerk.nl

VSB werkt aan BIM protocol

http://www.vsbnetwerk.nl
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De VSB-leden hebben de wijzigingen in de rolsteigernorm 

inmiddels verwerkt in hun producten. Daarmee voldoen 

ze aan de nieuwe NEN-EN 1004-1 en het vernieuwde A-

blad Rolsteigers. Ieder bedrijf dat actief is in de bedrijfs-

tak Bouw & Infra moet dit A-blad volgen tenzij het bedrijf 

kan aantonen dat het ook op een gelijkwaardige manier 

veilig kan werken. De aanbevelingen in het A-blad richten 

zich op de opbouw, het gebruik, de aanpassingen en de 

demontage van rolsteigers. 

Wat verandert er voor eindgebruikers? 
In de nieuwe flyer van de VSB zijn de belangrijkste ver-

anderingen samengevat. Gebruikt u rolsteigers of stelt u 

die voor medewerkers ter beschikking? Zorg dan dat uw 

rolsteiger tijdig wordt geüpgraded naar de nieuwe eisen. 

Hee� u vragen over uw rolsteiger? Neem dan contact op 

met uw leverancier. De VSB-erkende leveranciers van rol-

steigers vindt u op onze website.

vsbnetwerk.nl

Flyer wijziging in regelgeving rolsteigers
Wellicht hee� u er al over gehoord of gelezen: de nieuwe rolsteigernorm EN 1004 die dit jaar is ingevoerd en eind dit jaar 

van kracht wordt. In het verlengde daarvan hee� Volandis ook een nieuw A-blad Rolsteigers uitgebracht. 

Branchenieuws

Arjan de Velde neemt de functie over van Gijs Buijs die tientallen jaren bestuurs-

matig actief is geweest binnen de vereniging. Daarnaast representeerde hij lange 

tijd ook de VSB, onder meer binnen het bestuur van de Aannemersfederatie Ne-

derland (AFNL) en was hij gesprekspartner bij de onderhandelingen voor de CAO 

Bouw. Arjan de Velde is Director Operations bij Brand Infrastructure Services B.V. en 

als zodanig goed ingevoerd in de steigerbouwmarkt.

vsbnetwerk.nl

Nieuwe voorzitter sectie Steigerbedrijven 
Arjan de Velde

Arjan de Velde nam na de zomervakantie de voorzittershamer van de sectie 

Steigerbedrijven over van Gijs Buijs. Als nieuwe sectievoorzitter trad Arjan de 

Velde ook toe tot het Algemeen Bestuur van de VSB, dat verder bestaat uit Frank 

Klessens (voorzitter, sectievoorzitter Hoogwerkbedrijven) en Jan Remmits (pen-

ningmeester, sectievoorzitter Betonbekistingbedrijven).

http://www.vsbnetwerk.nl
http://www.vsbnetwerk.nl


6

Tijdens de succesvolle najaarsvergadering van 23 sep-

tember is Gijs Buijs benoemd tot Persoon van Verdienste.  

Gijs is tientallen jaren bestuurlijk betrokken geweest bij 

de vereniging en vervulde onder meer meerdere malen de 

functie van voorzitter van de sectie Steigerbedrijven en 

lid van het Algemeen Bestuur. Zijn grote deskundigheid 

bleek ook van grote waarde als voorzitter van de Techni-

sche Commissie, voorzitter Beleidsgroep Richtlijn Steigers 

en voorzitter Technisch Overleg Richtlijn Steigers. Ook nu 

nog is hij actief als projectmanager vanuit de VSB voor de 

update van de Richtlijn Steigers en voorzitter Technisch 

Overleg Onderhoud Richtlijn Betonbekistingen en Onder-

steuningsconstructies.

Tot Persoon van Verdienste worden diegenen benoemd 

die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben 

gemaakt voor de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en 

Betonbekistingbedrijven. Gijs Buijs kwam als geen ander 

hiervoor in aanmerking door zijn verdienste als actief lid, 

sectievoorzitter, bestuurslid en initiatiefnemer van talrijke 

projecten om de veiligheid bij het werken op hoogte te 

verbeteren.

Naast Gijs Buijs werden ook de ereleden Hans van Leeuwen, 

André Moerenhout en Tom Stamer benoemd tot Personen 

van Verdienste en namen ze tijdens de ALV vol trots hun 

speldje met een mooie bos bloemen in ontvangst.

vsbnetwerk.nl

VSB benoemt Gijs Buijs tot Persoon van 
Verdienste

Hee� u als VSB-lid, donateur en erkende opleider 12 mei 

2022 al in uw agenda gereserveerd? Zo niet, doe het dan 

snel want op die datum vindt de volgende Algemene 

Ledenvergadering van VSB plaats. En wanneer corona 

geen roet in het eten gooit vindt deze, evenals de 

afgelopen keer in september in Kasteel Woerden, weer 

op een mooie en verassende locatie plaats.

Save the date ALV 
12 mei 2022

http://www.vsbnetwerk.nl
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Branchenieuws

Veiligheid – daar draait het om bij leden van de VSB. Neem VSB-lid Yelloo BV dat een veilige werkplek op hoogte als ver-

trekpunt ziet voor elk project. Een mooi voorbeeld daarvan gaf het bedrijf deze week. Voor alle steigermonteurs werd bij 

Yelloo in Hattemerbroek een demo-dag georganiseerd. Hier maakten ze kennis met de nieuwste ontwikkelingen, kregen ze 

praktische én vitale tips voor het werken met valbeveiligingen en konden ze deze zelf tijdens demonstraties en trainingen 

ervaren. De dag werd mede op verzoek van de eigen steigermonteurs georganiseerd en vond plaats in nauwe samenwer-

king met VSB-sponsor Argos Packaging & Protection. 

vsbnetwerk.nl

7

Demodag valbeveiliging 

VSB hee� een aanvraag ingediend voor een subsidie in het 

kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid 

& Eerder Uittreden (MDIEU). Deze subsidieregeling kent 

een looptijd van 5 jaar (2021 tot en met 2025) en hee� een 

tweedelig doel:

- Een impuls geven aan duurzame inzetbaarheid om zo 

een cultuuromslag te bewerkstelligen waarbij werkge-

vers en werknemers er zelf verantwoordelijk voor zijn 

dat werkenden gezond werkend hun pensioen halen.  

- Zorgen dat oudere werknemers voor wie het moeilijk 

is om door te werken tot het pensioen vanwege hun 

gezondheid eerder kunnen stoppen met werken, door 

knelpunten bij werkgevers te verhelpen door tijdelijk 

mede-�nanciering te bieden aan eerder stoppen. 

Deze subsidieaanvraag is ingediend waarbij een bedrag 

beschikbaar is gekomen voor het uitvoeren van een sector-

analyse. Met deze analyse en een uitgewerkt plan is het 

mogelijk een subsidie te ontvangen voor activiteiten die 

gericht zijn op kennisoverdracht en via onder andere de 

structuur die al met SVWOH is opgezet vorm te geven. 

Hieronder zou kunnen vallen het inrichten van andere 

werkkamers dan die voor de stalen steigers, het ontwik-

kelen van richtlijnen voor bijvoorbeeld hangbruginstalla-

ties, bouwli�en, het uitwerken van eind- en toetstermen 

voor de verschillende producten, examenvragen etc. Met 

deze subsidie kunnen tot 50% van de kosten worden ge-

dekt. 

vsbnetwerk.nl

Subsidieaanvraag 

http://www.vsbnetwerk.nl
http://www.vsbnetwerk.nl
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Winnaars Foto-challenge bekend gemaakt 
Tijdens de najaarsvergadering van de VSB zijn de winnaars van de VSB Foto-challenge bekend gemaakt. Met 84 inzen-

dingen mag de VSB Foto-Challenge een succes worden genoemd. Tegelijkertijd is het een mooie uitdaging om dit aantal 

de volgende keer bij voorkeur te verdubbelen. De inzendingen zijn gelijkelijk verdeeld over de drie secties – een mooi 

bewijs dat over de volle breedte van onze vereniging fraaie projecten worden gerealiseerd. Projecten om trots op te zijn: 

door hun omvang, door de bijzondere toepassing van producten en systemen, door de veiligheid die ze voor monteurs 

en gebruikers bieden, etc.

Winnaar Categorie Mooi werk en 
prachtig vak – Tunnelbekisting als 
mystieke kathedraal 
Hünnebeck

Jurycommentaar:

“Deze foto hee� iets mystieks en oogt als een 

middeleeuwse kathedraal. Het blijkt een tun-

nelbekisting die naast zijn functie als bekisting 

ook hoop lijkt te geven met ‘licht aan het eind 

van de tunnel’. Het schaduwspel imponeert. 

Van donker naar grijs naar volledig daglicht, 

versterkt door het lijnenspel van de constructie 

en de tunnelwanden. Een sterk staaltje mooi 

werk dat laat zien hoe prachtig het bekistings-

vak is.” 

Winnaar Categorie 
Alledaags toch bijzonder: 
Kooiladder – Stairway to 
heaven
Dirks Klimmaterialen

Jurycommentaar:

“Deze foto pakt de kijker en laat hem 

vervolgens niet meer los. De perfecte 

symmetrie, de repeterende achthoek, 

het strakke lijnenspel en de uitda-

gende ‘tocht’ naar boven maken van 

een alledaags product als de kooilad-

der iets zeer bijzonders. Een terechte 

winnaar in deze categorie.”
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Ledennieuws

Winnaar Categorie Mens aan het 
werk – ‘Begeistert’ door bekisting 
Hendriks Groep

Jurycommentaar:

“Dagelijks worden in alle delen van Nederland be-

kistingen ingezet. Maar hoe vaak staan we stil bij 

het werk achter die bekisting? En bese�en we ook 

dat juist dát werk mensen motiveert en inspireert. 

Deze foto maakt dat in één beeld duidelijk en laat 

tegelijkertijd veel aan de verbeelding van de kij-

ker over. Het zorgt voor bewondering en verwon-

dering. Een eerste prijs waardig.”

Winnaar Categorie Mooi 
werk en prachtig vak 
– Vakwerk in drie dimensies
Layher

Jurycommentaar:

“Bij het bekijken van deze foto wordt 

de kijker direct gegrepen door het 

ruimtelijke lijnenspel in alle richtin-

gen. De perfecte symmetrie is direct 

voelbaar. Het spel tussen donker en 

licht gee� de constructie iets onein-

digs. En wat de foto direct duidelijk 

maakt: steigerbouw is een prachtig 

vak dat niet alleen uitdagend is maar 

ook mooi om te zien. Een fraaie invul-

ling van deze categorie.” 
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Update Richtlijn Steigers naar volgende fase
Binnen de sectie Steigerbedrijven wordt hard gewerkt aan een belangrijke update van de Richtlijn Steigers. Gijs Buijs 

zal deze update nog blijven begeleiden en ook voor de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies 

werkzaamheden blijven uitvoeren. Aan de update wordt samengewerkt met Komat/Bouwend Nederland. 

Belangrijke veranderingen zijn doorgevoerd in hoofdstuk 2 

waar op de achtergrond de veranderde (internationale) nor-

men meespelen met betrekking tot constructieve veiligheid 

in de ontwerpfase. Een belangrijk element in de update is 

dan ook de aanpassing van de steigercon�guratie. In de 

nieuwe versie wordt niet meer uitgegaan van moeilijkheids-

graden maar van risicoklassen. Dat hee� uiteraard weer ge-

volgen voor de bijbehorende scholing. Andere onderwerpen 

die in de update aan de orde komen zijn de bevestiging van 

bouwli�en, de windbelasting op steigers en nadrukkelijke 

naleving van de arbeidshygiënische strategie bij de beveili-

ging van steigermonteur en -gebruiker. 

Nadat de richtlijn met alle stakeholders is afgestemd volgt 

het traject om de update via Volandis door de Nederlandse 

Arbeidsinspectie weer in de Arbocatalogus op te nemen. 

richtlijnsteigers.nl

http://www.richtlijnsteigers.nl
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Het werk aan de Richtlijn Hangbruginstallaties is inmiddels begonnen. De eerste opzet ligt in concept klaar en wordt 

momenteel bewerkt en waar nodig aangevuld. Bij de samenstelling van de richtlijn wordt de structuur gevolgd die ook 

bij de Richtlijn Steigers en de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies  wordt gehanteerd. 

Ledennieuws

Start ontwikkeling  
Richtlijn Hangbruginstallaties 

11

Hierbij komen achtereenvolgens het ontwerp, de werk-

voorbereiding, de uitvoering, opbouw, oplevering en in-

spectie en het gebruik aan de orde. De richtlijn wordt geïl-

lustreerd en voorzien van handige checklists voor monteur 

en gebruiker. 

Hangbruginstallaties worden toegepast in nieuwbouw- en 

renovatieprojecten, waarbij met een minimale inspanning 

veilig op een maximale hoogte moet worden gewerkt. De 

hangbrug hee� als belangrijk voordeel dat de contouren 

van een object gemakkelijk kunnen worden gevolgd -  of 

het nu gaat om platformen voor een schoorsteen, brug-

gen, (koel)torens, gebouwen of o�shore.

vsbnetwerk.nl

http://www.vsbnetwerk.nl
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De uitstapvoorziening voor een hangbrug is een accessoi-

re, dat kan worden toegevoegd aan een bestaande hang-

brug. Hiermee wordt op een veilige manier toegang ge-

boden vanuit de hangbrug op (bijvoorbeeld) een galerij of 

balkon. Dat kan handig zijn voor bijvoorbeeld een schilder 

die op een balkon werkzaamheden moet verrichten terwijl 

bewoners niet thuis zijn.  Voor de inzet van de uitstapvoor-

ziening gelden wel enkele  uitgangspunten waaronder:

- De hangbrug en het gebruik daarvan wordt conform de 

aanwijzingen van de fabrikant en in overeenstemming 

met de voorschri�en gebruikt.

- De uitstapplaats voldoet aan de relevante veiligheids-

eisen. Vooral het leuningwerk en vrije werkruimte spe-

len daarbij een belangrijke rol.

In de volgende Hoog & Breed zal uitgebreider op het Pro-

tocol worden ingegaan. Verwacht wordt dat het Protocol 

ook zal worden opgenomen in de Richtlijn Hangbrugin-

stallaties.

vsbnetwerk.nl

De Commissie Hangbruginstallaties van de sectie Hoogwerkbedrijven werkt momenteel aan de ontwikkeling van een 

protocol voor een uitstapvoorziening op hangbruginstallaties. Zo’n voorziening is bedoeld om in speci�eke situaties op 

hoogte veilig te kunnen uitstappen vanuit een hangbrug. Het protocol gee� een overzicht voor de veilige uitvoering, 

toepassing, montage, inzet en gebruik van de uitstapvoorziening voor hangbruggen.

Protocol uitstapvoorziening 
hangbruginstallaties

Kwaliteit en veiligheid staan bij VSB-leden hoog in het vaandel. Daarom hee� de vereniging een serie handzame flyers 

uitgegeven waaronder een over het werken met de hangbruginstallatie. 

De flyer “Veilig werken met hangbruginstallaties” gee� niet alleen een 

overzicht van de voordelen en mogelijkheden van een hangbrug maar 

behandelt ook alle aspecten die te maken hebben met veiligheid. De 

flyer is bedoeld voor monteurs en gebruikers en bevat een controle- 

en inspectielijst, waarmee beiden eenvoudig kunnen controleren of 

de hangbruginstallatie kan worden gebruikt. Exemplaren van de flyer 

kunnen worden gedownload van de VSB-website.

vsbnetwerk.nl

Flyers Veilig werken met ... 

12

http://www.vsbnetwerk.nl
http://www.vsbnetwerk.nl
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De Universiteit van Amsterdam (UvA) brengt de huisvesting van onderwijs en onderzoek terug van zo’n 85 panden naar 

vier campussen in de stad. In één daarvan, het Universiteitskwartier, wordt ook de Universiteitsbibliotheek gevestigd. 

Hiertoe wordt het voormalige Binnengasthuisziekenhuis gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw. Om het gebruik 

van �etsen zoveel mogelijk te stimuleren, wordt een grote ondergrondse �etsenstalling voor 950 �etsen gebouwd. Voor 

de binnen- en buitenwanden van deze kelder ontwikkelde NOE-Bekistingtechniek een bijzondere bekistingoplossing.

NOE-Bekistingtechniek biedt oplossing voor 
complexe kelderconstructie onder nieuwe 
universiteitsbibliotheek UvA 

Voor de bekistingtechniek van deze wanden zocht Van 

Hattum en Blankevoort  een oplossing die niet alleen 

handzaam en gemakkelijk te verwerken is, maar ook een 

betondruk tot 65 kN/m2 kon dragen. NOE-Bekistingtech-

niek bood met het NOE Alu bekistingsysteem een oplos-

sing die aan beide voorwaarden voldoet. 

Uitdaging vormde het storten van het beton. Waar be-

ton normaal gesproken in het werk wordt gestort via de 

bovenzijde van de open bekisting, was dat met een be-

kisting die aan boven- en onderzijde is opgesloten niet 

mogelijk. Zodoende is gekozen voor het verpompen van 

zelf-verdichtend beton. NOE-Bekistingtechniek leverde hiervoor een oplossing door de wandbekisting op stra-

tegische plaatsen te voorzien van vulpunten die op ½, 

1½, 2½ en 3½ meter hoogte zijn gepositioneerd. De vul-

punten, waarop de  betonpomp wordt aangesloten, zijn 

voorzien van een afsluiter zodat het beton in lagen van 1 

meter kon worden aangebracht. De samenstelling van het 

zelfverdichtende beton werd daarbij zo gekozen dat het 

beton over een afstand van 10 meter naar weerszijden kon 

vloeien. Aan de uiteinden van de bekistingspanelen zijn 

ontluchtingsgaten voorzien waar de lucht door het opko-

mende beton naar buiten wordt gevoerd.

noe.nl

Ledennieuws

http://www.noe.nl
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Rigoureus transformeren en bouwen in bestaande omgevingen vergt veel creativiteit én de juiste bouwmaterialen. 

Neem de Johannes de Doperkerk in Sluis. Dit markante godshuis uit 1927 is centraal in het dorp gelegen en ondergaat 

een grootse transformatie. In totaal gaat de kerk ruimte bieden aan 3 woningen, 6 appartementen en 8 lo�s, inclusief 

parkeergarage. Leenhouts’ Aannemingsbedrijf, dat voor ontwikkelaar Krens Bouwontwikkeling de transformatie reali-

seert, koos voor de bouw van de nieuwe vloeren van woningen, appartementen en lo�s voor het TOPEC-vloerbekisting-

systeem van Hünnebeck.

De robuuste maar lichtgewicht aluminium constructie hiervan is 

ergonomisch vriendelijk en voorkomt vermoeidheid. Het werk in 

de kerk wordt begrensd door de bestaande omgeving. Voor de be-

kisting van de vloeren zocht de aannemer dan ook een oplossing 

die handzaam en hanteerbaar is én snel werkt. 

Het modulaire TOPEC-systeem kent slechts twee onderdelen: pa-

nelen en dragers met optionele valkop. Door het beperkte aantal 

onderdelen zijn snelle bekistingstijden gegarandeerd en kan e�-

ciënter worden gewerkt dan met veel andere conventionele vloer-

bekistingsystemen. 

De montage is uiterst eenvoudig en bestaat uit drie eenvoudige 

stappen: inhaken van de dragers, omhoog duwen van het paneel 

en ondersteunen. 

huennebeck.nl

Bekistingsoplossing Hünnebeck versnelt 
kerktransformatie  

http://www.huennebeck.nl
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Aansprakelijkheidsverzekering NBP
Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen aanspraken 

voor schade die uw bedrijf hee� veroorzaakt bij derden. 

Het kan gaan om zowel letselschade als schade aan za-

ken, die door u of uw medewerkers is veroorzaakt bij het 

verrichten van de verzekerde bedrijfsactiviteiten of die is 

veroorzaakt door de door u geleverde producten. Mocht er 

schade zijn, dan is het een �jn gevoel dat u kunt terugval-

len op een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

en wilt u weten of de schade is gedekt.

Maatwerk
Het verzekeren van steigerbouw is de laatste tijd zeer 

moeilijk of lijkt soms nagenoeg onmogelijk. En niet iedere 

verzekering biedt standaard dekking voor werkzaamhe-

den in bijvoorbeeld de industrie, petro(chemische) indu-

strie, o�shore, scheepsvaart etc. Het aantal verzekeraars 

die actief zijn in de branche zijn zeer beperkt. Een aan-

sprakelijkheidsverzekering voor werken op hoogte vraagt 

veelal om maatwerk zeker bij het verzekeren van meer-

dere disciplines, denk hier aan bijvoorbeeld verhuuracti-

viteiten, verkoop (product risico), ontwerprisico (reken- en 

tekenwerk voor derden). 

Nederlandse Branche Polis (NBP)
Nederlandse Branche Polis is opgericht in 2007 en sinds 

2018 onderdeel van Heinenoord Holding, een landelijk 

werkende assuradeur met ruim 500 werknemers.  Met 

Nederlandse Branche Polis richten wij ons op speci�eke 

branches. 

Wij zijn sinds 2007 partner van de VSB en hebben daar-

door veel kennis van de risico’s die spelen binnen “het 

werken op hoogte”. Dat is belangrijk voor het creëren van 

goede aansprakelijkheidsverzekering.  Geen onnodige 

dekkingen, maar een op maat gesneden product met goe-

de voorwaarden.  

Onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering sluit aan op 

de waarborgregeling en de leveringsvoorwaarden van de 

VSB. Neem voor vragen over een aansprakelijkheidsver-

zekering vrijblijvend contact op. De Nederlandse Branche 

Polis staat de leden van de VSB graag ten dienste.

branchepolis.nl

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. De grotere opdrachtgevers eisen echter vaak wel dat u een 

aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten, waarbij ook de verzekerde bedragen kunnen worden opgevraagd. U 

kunt daarentegen wel wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor schade, veroorzaakt door uw medewerkers, onder-

aannemers, uw producten of door uzelf.

Aansprakelijkheidsverzekering NBP 

Nieuwe donateur: PASMA
PASMA hee� zich bij de VSB aangesloten als donateur. Deze van oorsprong En-

gelse organisaties richt zich uitsluitend op het veilig gebruik van rolsteigers in al 

zijn facetten. Door zich als donateur aan te sluiten bij de VSB blij�  PASMA altijd 

op de hoogte van de meest recente Nederlandse ontwikkelingen en regelgeving 

op het gebied van rolsteigers.

pasma.co.uk

Donateursnieuws

http://www.branchepolis.nl
http://www.pasma.co.uk
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The Yellow Academy is VSB Erkend Opleider. Margareth Nieling ontving de bijbehorende certi�caten uit handen van 

VSB-voorzitter Frank Klessens. Met The Yellow Academy komt het totaal aantal erkende opleiders op drie. Een volledig 

overzicht van de Erkende opleiders is te vinden op de website van de VSB.

Nieuwe erkende opleider: 
The Yellow Academy 

Wie een goede opleiding wil volgen, doet er goed aan zich 

grondig te oriënteren. Dat geldt niet alleen voor reguliere 

opleidingen, maar ook voor specialistische opleidingen 

zoals die voor functies in de steigerbouw. Om de keuze te 

vergemakkelijken, kent VSB de erkende opleider. Die op-

leiders voldoen aan een aantal objectieve kwaliteitscrite-

ria en worden door de branche als zodanig ook erkend. Nu  

mag ook The Yellow Academy daartoe worden gerekend.

Denken in oplossingen
Directeur Margareth Nieling is enthousiast over de erken-

ning en wil met haar bedrijf een belangrijke bijdrage leve-

ren aan de vakbekwaamheid in de steigerbouwbranche. 

Naast The Yellow Academy runt zij ook het uitzendbureau 

Yellow Works. “Daar zien we veel mensen voorbij komen 

die vroegtijdig hun school hebben beëindigd en rond hun 

25e tot de ontdekking komen dat die opleiding eigenlijk 

gewoon nodig is. Als het op school niet is gelukt, bete-

kent het echter nog niet dat je hebt gefaald. En dus zijn 

we gestart met The Yellow Academy. Daarmee kunnen we 

mensen weer verder op weg helpen. Ons motto daarbij? 

‘Geloven in kansen en denken in oplossingen’.”

theyellowacademy.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

http://www.theyellowacademy.nl
http://www.vsbnetwerk.nl
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Ondanks dat u er als ondernemer alles aan doet om het goed te regelen, is het toch mogelijk dat u met boetes van SZW 

wordt geconfronteerd. Hopelijk hee� u het nog nooit bij de hand gehad, want de boetes die u kunt krijgen bij overtre-

ding van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving, kunnen zeer fors en erg onduidelijk zijn. Vandaar dat een van 

uw VSB-collega’s mij laatst vroeg om hierover wat meer informatie te verstrekken. Dat doen wij natuurlijk graag. 

Bij een (vermoeden van) overtreding komt de Inspectie 

SZW ter plaatse en wordt een boeterapport opgesteld. Dit 

rapport is van groot belang omdat de boete grotendeels 

daarop gebaseerd wordt. De Inspectie zal u daarna een 

boetekennisgeving zenden (een zgn. Kennisgeving inzake 

boete). U hee� dan twee weken om uw zienswijzen in te 

dienen. U kunt daarin al uw verweren aangeven, maar ook 

wijzen op feitelijke onjuistheden in het rapport en SZW 

informeren over de verdere ontwikkelingen na de overtre-

ding). 

Uw zienswijzen worden betrokken in de beoordeling van 

de zaak en de daarop volgende boete-oplegging (de zgn. 

Beschikking inzake boete). De omvang van de boete is af-

hankelijk van vele factoren, zoals: 

- Soort overtreding (onderverdeeld in verschillende ba-

sisboetes van 340 tot 13.500 euro); 

- De omvang van uw bedrijf (hoe meer werknemers u 

hee�, hoe hoger de boete); 

- Verzwarende omstandigheden (bv. als er sprake is van 

-zwaar- letsel en de duur daarvan);

- Boeteverlagende omstandigheden, zoals een deugde-

lijke risico-inventarisatie (RI&E), goede instructies en 

toezicht op het werk, adequate maatregelen genomen 

na het ongeval, enz.  

Er zijn dus vele factoren die van belang zijn en die tot ver-

hoging (of verlaging) van de boete kunnen leiden. Daarbij 

is ook van belang of er sprake is van herhaling. Mocht u 

in de afgelopen jaren al voor iets soortgelijks in overtre-

ding zijn geweest (het enkel betalen van een boete is in 

de afgelopen vijf jaar is al voldoende), dan wordt u moge-

lijk als recidivist aangemerkt. In dat geval wordt de boete 

verdubbeld. Of zelfs verdriedubbeld als u voor de derde 

keer in overtreding bent (ook kan de bouw dan stilgelegd 

worden). 

In de praktijk wordt maar weinig rekening gehouden met 

uw zienswijzen en volgt vaak een forse boetebeschikking. 

Daartegen kunt u bezwaar instellen bij SZW zelf. Mocht dat 

niets opleveren, dan kunt u nog naar de rechter (beroep) 

en zelfs naar de Raad van State (hoger beroep). Uiteraard 

kunnen wij u daarbij helpen. Het is zelfs aan te bevelen 

om al direct naar het boete-rapport te laten kijken en de 

boete te laten narekenen. Want zoals al geschreven, het is 

vaak onduidelijk hoe SZW de hoogte van de boete bere-

kent. Maar allereerst is natuurlijk van belang te beoorde-

len of er wel daadwerkelijk sprake is van een overtreding. 

Daarbij kan ook uw materiaalleverancier behulpzaam zijn 

(bv. bij beoordeling van constructieve aspecten en daarop 

gebaseerd verweer).  

vangorcomadvocaten.nl

Als het mis gaat 
op de bouw …  

Ander nieuws

http://www.vangorcomadvocaten.nl
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A.B.S. Steigerbouw BV

LEEUWARDEN

+31 (0)58 288 20 04

abs-steigerbouw.nl

AIC Verhuur BV

HARDERWIJK

+31 ()341 41 33 41

aic.nl

Alimak Group Benelux BV

TILBURG

+31 (0)13 514 86 00

alimakgroup.com

Altrad Services

Benelux BV

ROTTERDAM-BOTLEK

+31 (0)10 295 82 22

altrad.com

Altrex BV

ZWOLLE

+31 (0)38 455 77 00

altrex.com

Armonta BV

VIANEN

+31 (0)30 669 50 15

armonta.nl

A.S.C. B.V.

ETTEN-LEUR

+31 (0)76 541 30 19

ascgroup.nl

Bil�nger Industrial Services  

Nederland BV

ROTTERDAM

 +31 (0)10 203 4000

is-bnl.bil�nger.com

Brand Energy &  

Infrastructure Services BV

VLAARDINGEN

+31 (0)10 445 5444 

beis.com

Custers Hydraulica BV

VENRAY

+31 (0)478 55 30 00

custers.nl

De Hon  

Bekistingstechniek BV

DRACHTEN 

+31 (0)512 551000

de-hon.nl

De Jong’s Li�en BV

LEERDAM

+31 (0) 345 63 60 00

jongli�en.nl

De Spindel BV

BUNSCHOTEN

+31 (0)33 465 38 31 

despindelsteigers.nl

De Wit Bouwmachines BV

OSS

+31 (0) 412 63 49 69

dewitbouwmachines.nl

Dirks Klimmaterialen BV

HELMOND

+31 (0)492 53 81 24

dirks.eu

Doka Nederland BV

OSS

+31 (0)412 65 30 30

doka-nederland.nl

Dutch Steigers BV

AMSTERDAM

+31 (0)20 630 41 00

dutchsteigers.nl

EDS Steigerbouw BV

BOVEN-LEEUWEN

+31(0)487 522 869

eds-steigerbouw.nl

E.S.S. Sca�olding

ROOSENDAAL

+31 (0)165 51 32 00 

ess-sca�olding.com

Gjaltema Montage  

Bedrijf BV

GRONINGEN

+31 (0)85 047 55 70

gjaltema.eu

Gjaltema Verhuur BV

GRONINGEN

+31 (0)85 047 55 70

gjaltema.eu

HDV Steigerbouw BV

MIDDELBURG

+31 (0)118 46 65 50

hdvsteigerbouw.nl

HeightCare BV

RIDDERKERK

+31 (0)10 248 01 17  

heightcare.nl

Hendriks stalen 

bekistingtechniek BV

VEENENDAAL

+31 (0)318 56 64 66  

hendriks-groep.nl

Henisol Emmen BV

EMMEN

+31 (0)591 66 70 80

henisol.com

Holland Platforms BV

NUNSPEET

+31 (0)85 273 52 01

hollandplatforms.com

Hosbo Services BV

SCHIEDAM

+31 (0)10 462 74 93

hosbo-services.nl

HTI Steigerbouw

WIJCHEN

+31 (0)24 641 58 48

htwijchen.nl

Hünnebeck

KLUNDERT

+31 (0)168 387 440

huennebeck.com

Ischebeck Nederland BV

HEEZE

+31 (0)40 224 11 22

ischebeck.nl

Jako Materieeldienst BV

CUIJK

+31 (0) 24 358 14 10

jako.nl

JenZ Engineering BV

GELEEN

+31 (0)88 188 81 50

jenzpeople.com

Kaefer Nederland BV

DORDRECHT

+31 (0)78 651 11 66 

kaefer.nl 

Layher BV

RAAMSDONKSVEER

+31 (0)162 58 68 00

layher.nl

Limburgs Steigerbouw- en  

Bouwbedrijf BV

GELEEN

+31 (0)46 474 24 10

lsb-groep.com

Madema Steigerwerken BV

MIDDELHARNIS  

+31 (0)187 63 02 68  

mademasteigerwerken.nl

Matemco  

Hulpconstructies BV

EDE GLD

+31 (0)318 69 61 33

matemco.nl

Mol Li�ing 

DORDRECHT

+31 (0)78 203 31 36

molverhuur.nl

Muehlhan BV

VLAARDINGEN

+31 (0)10 426 49 60

muehlhan.com

VSBleden
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Nivo Steigerwerken BV

KLUNDERT

+31 (0)168 41 92 92

nivosteigerwerken.nl

NOE-Bekistingtechniek BV

ARKEL

+31 (0)183 56 98 88

noe.nl

PERI BeNeLux BV

SCHIJNDEL

+31 (0)73 547 91 00

peri.nl

Post Steigers BV

SCHIEDAM

+31 (0)10 437 12 77

post-steigers.nl

Pridox Materieel BV

IJSSELMUIDEN

+31 (0)38 333 18 19

pridoxmaterieel.nl

Rix Steigersystemen BV

SNEEK

+31 (0)88 809 07 00

rixsteigers.nl

Rojo Steigerbouw BV

DELFT

+31 (0)15 251 24 24

rojo.nl

S.I.W. Steiger Werken

NUMANSDORP

+31 (0)186 65 31 61 

siw-steigers.nl

Safe BV / Safe Montage BV

BEEK EN DONK

+31 (0)492 38 66 38

safebv.eu

Scafom International BV

BUDEL

+31 (0)495 49 72 04

scafom-rux.com

Skyworks BV

BERKEL EN RODENRIJS

+31 (0)10 514 00 50

skyworks.nl

SON Nederland BV

SCHIJNDEL

+31 (0)73 549 80 00

sonsteigerbouw.nl

Stalen Steigers  

Van Dorland BV

GRONINGEN

+31 (0)50 313 85 62

steigerbouwdorland.nl

Steigerbouw van der  

Panne BV

HENDRIK-IDO-AMBACHT

+31 (0)10 419 91 55

panne.nl

Travhydro Services BV

RIDDERKERK

+31 (0)10 419 11 00

travhydro.nl

Van Thiel United BV

BEEK EN DONK

+31 (0)492 46 90 60

thiel.nl

Work Wise Projecten BV

NIEUWEGEIN A/D IJSSEL

+31 (0)1 284 05 67

workwise.eu

Yelloo Materieeldienst BV

HATTEMERBROEK

+31 (0)38 460 30 40

yelloo.nl

Zeilstra Steigerbouw

SPIJKENISSE

+31 (0)62 24 03 060

zeilstratransport.nl/steigerverhuur

VSBdonateurs

Argos Packaging &  

Protection BV

MAASDIJK 

+31 (0)174 63 00 11

argos.nu

Bingham Schiedam BV

SCHIEDAM

+31 (0)10 473 01 00

bingham.nl

Go-Bizz

EINDHOVEN

+31 (0)6 51 19 74 68

steigerbranche.nl

Nederlandse Branche Polis

ROTTERDAM

+31 (0)10 284 41 42

branchepolis.nl

PASMA

Glasgow (UK)

+31 (0)800 023 1095

pasma.co.uk

PcP. Nederland BV

OUDENBOSCH

+31 (0)165 315 300

pcpbv.nl

Sca�olding Training  

Europe BV

BARENDRECHT

+31 (0) 180 655 599

trainingsca�olding.com

Steigerplank.com

HOOGEVEEN

+31 (0)591 57 51 00

steigerplank.com

TACKnowledge

MOORDRECHT

+31 (0)182 51 72 36

tacknowledge.nl

Verweij Logistiek BV

LOPIK

+31 (0)348 55 80 90

verweij-lopik.nl

Vos Zeildoek en  

Krimpfolie Projecten BV

BARENDRECHT

+31 (0)180 690 740

vos-zeildoek.nl
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VSB Erkende opleiders

Bouwradius Training & Advies

HAZERSWOUDE-DORP

+31(0)79 36 85 800

bouwradius.nl

Sca�olding Training  

Europe BV

BARENDRECHT

+31 (0) 180 655 599

trainingsca�olding.com

The Yellow Academy

WAALWIJK

+31(0)416 237 010

theyellowacademy.nl
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FIJNE FEESTDAGEN
Bestuur en medewerkers van VSB wensen u hele �jne 
feestdagen, een fantastische jaarwisseling en een succesvol 
en bovenal gezond    2022 !


