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De kracht van het netwerk

Als brancheorganisatie voor het veilig werken op hoogte, heeft VSB het nodige georganiseerd om veiligheid 
ook mogelijk te maken. Samenwerken aan veiligheid staat daarbij centraal. Mooie voorbeelden daarvan 
zijn de richtlijnen die de VSB, samen met Bouwend Nederland uitgeeft: Richtlijn Steigers en Richtlijn 
Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies. Hierin zijn alle bestaande wet- en regelgeving, normen, 
veiligheidsbladen, opleidingen en veiligheidsprocedures samengebracht en beschreven. 

Van de voorzitter

Beide richtlijnen vervullen een belangrijke rol in de 

bouwsector. De Richtlijn Steigers is daarbij zelfs 

opgenomen in de Arbocatalogus Bouw en Infra 

en heeft daarmee ook wettelijke status. Zowel de 

Richtlijn Steigers en Richtlijn Betonbekistingen 

en Ondersteuningsconstructies zijn ‘levende 

documenten’ die voortdurend worden aangepast aan 

de stand der techniek. Zo wordt momenteel hard 

gewerkt aan een nieuwe update van de Richtlijn 

Steigers. Meer hierover leest u in deze uitgave van 

Hoog & Breed.

Al die activiteiten vinden plaats met een 

nieuwe uitstraling waarbij ons nieuwe logo de 

verenigingsambities uitstraalt en appelleert aan 

de waarden waar wij en onze leden voor staan: 

veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Het nieuwe 

logo is daarmee ook het kwaliteitskeurmerk van 

de vereniging. Achter dat waarborg voor kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid staat een gedegen 

en omvangrijke structuur met richtlijnen, een 

waarborgregeling en erkende opleiders. 

Communicatie is daarbij van onschatbare waarde 

– niet voor niets zet VSB vol in op het communiceren 

van veilig werken op hoogte. Die communicatie 

beperkt zich niet alleen tot onze vereniging zelf, 

maar richt zich nadrukkelijk ook op de wereld om ons 

heen. 

Kennis uit commissies en werkgroepen wordt voor 

klanten, opdrachtgevers en geïnteresseerden 

toegankelijk gemaakt. Op die manier wordt de 

meerwaarde van VSB-bedrijven over het voetlicht 

gebracht. De kracht van dat netwerk van kennis, 

kwaliteit en veiligheid wordt fraai gesymboliseerd in 

het nieuwe verenigingslogo.

Frank Klessens

Voorzitter VSB
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Dat de Richtlijn Steigers en Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies voor leden van 
de VSB een belangrijke plaats innemen, blijkt uit het feit dat ze integraal onderdeel zijn van de VSB 
Waarborgregeling. Hierin zijn de normen en eisen vastgelegd waaraan bestaande en nieuwe leden moeten 
voldoen. Klanten, opdrachtgevers, verzekeraars en de overheid hebben hiermee de zekerheid dat een 
VSB-bedrijf in staat is om veilig te werken en kwaliteit te leveren. Daarbij werkt een VSB-bedrijf onder meer 
aantoonbaar met geschoold personeel en als een specialist die een veilige, tijdelijke werkplek op hoogte 
levert. De leden werken daarbij op een niveau dat aantoonbaar hoger ligt dan de wettelijke minimumeisen en 
binnen de kaders die de richtlijnen stellen.

Waarborg voor kwaliteit en 
veiligheid

Richting geven aan 
ontwikkelingen

Het mag duidelijk zijn, dat veiligheid bij VSB-

bedrijven hoog op de agenda staat. Daarbij gaat 

het om alle aspecten van veiligheid; ook om 

constructieve veiligheid. De rol die VSB daarin 

speelt is breder dan de waarborgregeling. Zo heeft 

de vereniging al dan niet via leden zitting in diverse 

Europese normcommissies. Hier worden niet alleen 

de Nederlandse belangen vertegenwoordigd, maar 

kan ook kennis worden verzameld die vervolgens 

binnen VSB wordt gedeeld. Daarnaast wordt gewerkt 

aan de Nederlandse invulling van Europese wet- en 

regelgeving. Een recent praktisch voorbeeld daarvan 

is de nieuwe wet- en regelgeving voor rolsteigers 

en de komst van het nieuwe A-blad Rolsteigers. 

Leden van de VSB zijn bij de ontwikkeling hiervan 

nadrukkelijk betrokken. 

Veiligheid tussen de oren

Dagelijks werken vele beroepsgroepen op hoogte. 

Een veilige werkplek zou dan ook ‘tussen de oren’ 

van deze medewerkers moeten zitten. De VSB doet 

er alles aan om dat te realiseren. Zo ontwikkelde 

Flyerserie Veilig werken met 

De VSB-flyerreeks ‘Veilig werken met ….’  omvat flyers over het veilig werken met hangbrug-

installaties, rolsteigers, gevelonderhoudsinstallaties, hoogwerkers, hefsteigers en bouwliften. De 

handige flyers op ‘binnenzakformaat’ beschrijven de stand van de techniek en zijn gebaseerd op de 

geldende wet- en regelgeving. Elke flyer bevat een praktische checklist waarin de gebruiker wordt 

gewezen op alle belangrijke controle- en inspectiepunten alvorens het arbeidsmiddel gebruikt mag 

worden. De flyers zijn ook geschikt voor het houden van toezicht en het uitvoeren van beknopte 

inspecties van deze arbeidsmiddelen. De flyers zijn te downloaden van de website van de VSB.

http://www.vsbnetwerk.nl
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de vereniging een serie flyers en checklists voor 

het veilig werken op hoogte en investeren de leden 

in hun specialisme middels kennisoverdracht, 

trainingen, keuringen, certificering, etc. 

Rol leverancier bij ketenintegratie

Er wordt dus het nodige gedaan om het veilig 

gebruik van bijvoorbeeld steigers, hoogwerkers en 

betonbekistingen te stimuleren. Daarnaast besteden 

de VSB-leden veel aandacht aan ketenintegratie, 

waardoor het veiligheidsbewustzijn zich breder over 

de bouwketen verspreid én geprofiteerd wordt van 

wederzijdse kennis en ervaring. Dat kan ervoor 

zorgen dat sneller en efficiënter wordt gewerkt, en 

daarmee kosten worden bespaard. Al in een zeer 

vroeg stadium zitten VSB-leden met opdrachtgevers 

aan tafel om mee te denken over oplossingen. 

Daardoor kan er ook worden nagedacht over de 

inzet van alternatieve methoden, technieken en 

hulpmiddelen die voor bepaalde situaties wellicht 

goedkoper of efficiënter zijn. 

Bijdragen aan veiligheid

Communicatie is daarom belangrijk – niet voor 

niets zet VSB vol in op het communiceren van 

veilig werken op hoogte. Wilt u ook bijdragen aan 

veiligheid of onderscheidt uw bedrijf zich door 

kwaliteit en betrouwbaarheid? Dan is het VSB-

lidmaatschap iets voor u. De eerste stap op weg 

daarnaar toe zet u hier. 

www.vsbnetwerk.nl

https://www.vsbnetwerk.nl/lid-worden/
https://www.vsbnetwerk.nl/lid-worden/
http://www.vsbnetwerk.nl
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Megasafe uit Ridderkerk is sinds kort door de VSB erkend als opleider voor de functies Monteur, 1e Monteur, 
Voorman en Inspecteur Steigerbouw. De erkenning vond plaats na toetsing door een onafhankelijke auditor 
en voordracht door het bestuur. Tijdens de recente Algemene Ledenvergadering werd Megasafe welkom 
geheten door VSB-voorzitter Frank Klessens.

Megasafe nieuwe VSB-
erkende opleider voor 
opleidingen steigerbouw

Megasafe is in de wereld van veiligheidsopleidingen 

geen onbekende. Directeur eigenaar Ali Alkaya 

vertelt over het bedrijf: “Met een slagingspercentage 

van meer dan 80% is Megasafe een ervaren opleider 

in de steigerbouw. Ons opleidingenprogramma 

bestrijkt daarbij bijna alle functies: monteur, 1e 

monteur, voorman en inspecteur. De opleidingen 

sluiten naadloos aan op andere opleidingen die 

wij op het gebied van veiligheid organiseren. 

Medewerkers krijgen bij ons kwalitatief goede, 

praktijkgerichte veiligheidstrainingen op diverse 

vlakken. Naast steigerbouw kan je daarbij ook 

denken aan VCA* of VCA** certificering, ISO, VCU-

VILL certificering en NEN certificering.”

Megasafe is niet alleen nationaal maar ook 

internationaal actief. “Een goed voorbeeld daarvan 

is onze opleidingslocatie in Portugal die we recent 

hebben geopend. Daarnaast verzorgen we VCA-

opleidingen in 30 talen, waaronder ook Oekraïens. 

Hiertoe beschikken we over een team van zo’n 60 

docenten”, aldus Ali Alkaya

Achtergrond

VSB kent 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. Na 

toetsing bleek Megasafe aan al deze voorwaarden te 

voldoen en kon het bedrijf worden voorgedragen als 

VSB Erkend Opleider. Erkende opleiders verplichten 

zich tot periodieke controletoetsen met als doel de 

voortdurende geschiktheid als Erkende Opleider 

te garanderen. De geldigheid van de erkenning is 

daarom gesteld op 3 jaar met jaarlijkse tussentijdse 

audits. 

De VSB erkende opleiders passen in het streven 

van de branche om de vakbekwaamheid voor het 

monteren en demonteren alsook het inspecteren 

aantoonbaar te maken. Met de vakbekwaamheid 

die via de VSB-erkende opleiders kan worden 

verworven, wordt 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.

www.megasafe.nl

http://www.megasafe.nl
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Succesvolle Algemene 
Ledenvergadering

Op 12 mei organiseerde VSB een succesvolle 

Algemene Ledenvergadering. Naast de gebruikelijke 

zaken werden de gewijzigde statuten en een nieuw 

Huishoudelijk Reglement aangenomen. Tijdens 

de vergadering trad Megasafe toe als VSB Erkend 

opleider. Het bedrijf ontving de bijbehorende certificaten 

uit handen van voorzitter Frank Klessens. Namens 

leden en bestuur heette hij het bedrijf van harte welkom.

Namens de sectie Betonbekistingbedrijven verzorgde 

John van Asten tijdens de VSB-ledenvergadering 

een presentatie over BIM. Daarbij werd ingegaan 

op het door VSB ontwikkelde protocol voor 

gegevensuitwisseling voor tijdelijke constructies binnen 

de BIM methode.

Als één van de partners in het Kennis Portaal 

Constructieve Veiligheid KPCV was tijdens de ALV 

initiatiefnemer Dick Stoelhorst uitgenodigd om de 

leden mee te nemen door de wereld van KPCV. Dick 

ging uitgebreid in op het belang en de noodzaak van 

constructieve veiligheid. 

De dag werd afgesloten met een BBQ workshop en een 

zelf bereid diner. 
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BIM-model voor tijdelijke 
constructies

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 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 
informatie uniform zijn opgesteld, kan informatie 
beter en zonder fouten worden uitgewisseld.

Tijdelijke constructies voor de bouw, zoals steigers 

en ondersteuningsconstructies, moeten binnen een 

bouwproject goed en efficiënt worden ontworpen en 

gebruikt – ook als tijd, kwaliteit en kosten belangrijk 

zijn. Leveranciers en fabrikanten hebben vaak eigen 

software of een eigen bibliotheek ontwikkeld. Dit 

vormt vaak al een goede basis voor integratie in de 

BIM-methode. De sectie Betonbekistingbedrijven 

heeft in 2021 het initiatief genomen om voor de 

Nederlandse markt een protocol te maken voor 

gegevensuitwisseling voor tijdelijke constructies 

binnen de BIM methode.

Het document omvat een uitvoeringsprotocol dat 

rekening houdt met het eenmalige en tijdelijke 

karakter van tijdelijke constructies tijdens het 

bouwproces. Met het protocol willen de leden 

van de Sectie een transparante en eenduidige 

overdracht van informatie over tijdelijke constructies 

tot stand brengen, die aansluit op de in de bouw 

veel toegepaste 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 gepositioneerd 

moet worden - oftewel een ILS voor tijdelijke 

constructies.

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 

gecommuniceerd worden, wat de basis vormt 

voor een databaseachtige implementatie in 

diverse IT-systemen. Naar verwachting komt het 

BIM Uitvoeringsprotocol van VSB binnen enkele 

maanden beschikbaar.

www.vsbnetwerk.nl

https://www.vsbnetwerk.nl
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Ruim vijf jaar geleden werd de pilot-cursus Monteur Goederenbouwliften gehouden. Inmiddels zijn meer dan 
250 monteurs getraind, waarbij de VSB-branchecertificaten, waarmee de cursus wordt afgesloten gelden als 
bewijs van vakbekwaamheid. Recent werd na de coronaperiode weer een start gemaakt met de training bij 
Alimak.

De opzet van de cursussen Hulpmonteur en Monteur 

Goederenbouwliften 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 liften 

(gaan) monteren.

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen bij 

de training voor hulpmonteurs:

- Taken en verantwoordelijkheden, wet- en 

regelgeving en procedures

-  Persoonlijke beschermingsmiddelen

-  Herkennen en melden van onveilige situaties

-  Overleg- en instructiemomenten

-  Arbeidsmiddelen ten behoeve van liftmontage

-  Montagematerieel en montagegereedschap, hoog 

risico materieel

-  Termen en begrippen

-  Krachtenspel, basisprincipes montage, 

montagevolgorde

-  Opschriften en handleidingen, onderdelen en 

functies, beoordelen van onderdelen

-  Aan- en afvoer van materieel

-  Ergonomie

-  Assisteren bij de montage

Onderwerpen die bijvoorbeeld aanvullend worden 

behandeld bij de training van monteurs:

-  Sterkte, stijfheid en stabiliteit

-  Veiligheidsuitgangspunten t.a.v. de montage

-  Werken met een opstellingstekening en 

materiaalspecificaties

-  Opstellen van een materieelspecificatie

-  Beoordelen van liftopstellingen, speciale 

opstellingen

Opleiding (hulp)monteur 
goederenbouwliften weer 
van start
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-  Veilige werkplek

-  Contacten met de opdrachtgever

-  Risico’s bij liftmontage

-  Rapporteren en communiceren

-  Lift technisch beoordelen en onderhouden

-  Opstellingsoverdracht

Geïnteresseerd in deelname? Aanmelden kan 

eenvoudig via één van de bij de VSB aangesloten 

bedrijven of het VSB-secretariaat.

www.vsbnetwerk.nl

Protocol Uitstapvoorziening 
Hangbruggen
De uitstapvoorziening voor een hangbrug is een accessoire, dat kan worden toegevoegd 

aan een bestaande hangbrug om op een veilige manier toegang te bieden door over 

te stappen vanuit de hangbrug op (bijvoorbeeld) een galerij of balkon. De Commissie 

Hangbruginstallaties heeft een protocol ontwikkeld dat een richtlijn geeft aan alle 

betrokken partijen voor de veilige uitvoering, toepassing, montage, inzet en gebruik van de 

Uitstapvoorziening voor Hangbruggen voor het uitstappen op hoogte vanuit een hangbrug.  

Voor de inzet van de Hangbrug met Uitstapvoorziening geldt dat de complete installatie 

conform de aanwijzingen van de fabrikant en in overeenstemming met de voorschriften 

wordt gebruikt. Daarnaast moet de uitstapplaats voldoen aan de relevante veiligheidseisen, 

vast te stellen middels een apart uit te voeren Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Hierbij spelen onder meer 

een adequaat leuningwerk en vrije werkruimte een belangrijke rol. Het protocol is voorgelegd aan de Nederlandse 

Arbeidsinspectie, het Liftinstituut en Aboma. De terugkoppeling van deze partijen wordt momenteel verwerkt. In de 

loop van het jaar zal de definitieve versie verschijnen. Deze zal ook onderdeel worden van de in ontwikkeling zijnde 

Richtlijn Hangbruginstallaties. 

www.vsbnetwerk.nl

https://www.vsbnetwerk.nl
https://www.vsbnetwerk.nl
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Update Richtlijn Steigers  
op komst

Dagelijks werken uiteenlopende beroepsgroepen op een steiger. Niet alleen moeten zij kunnen vertrouwen 
op de kwaliteit en de veiligheid van die steiger. Ook de Arbowet moet voor wat veiligheid en gezondheid 
betreft goed worden ingevuld. De Richtlijn Steigers is daarbij al bijna 15 jaar dé informatiebron waarin de 
stand van de techniek is weergegeven over het ontwerpen en bouwen van en het werken op veelal stalen, 
staande steigers in de bouw, industrie en tal van andere branches.

In de richtlijn zijn ook de Europese normen voor 

stalen steiger vertaald naar de Nederlandse 

situatie. Deze Europese regelgeving - en dan in 

het bijzonder de rekenregels voor de constructieve 

veiligheid van alle mogelijke bouwconstructies - is 

veranderd. Dat heeft ook gevolgen voor de tijdelijke 

steigerconstructies die onder de Richtlijn Steigers 

vallen en dan met name voor het ontwerp van de 

steigers. 

Waar in de huidige richtlijn nog gesproken wordt over 

moeilijkheidsgraden, gaat de vernieuwde richtlijn uit 

van risicoklassen. Hierbij wordt rekening gehouden 

met de complexiteit van de steigerconstructie én van 

de complexiteit van de omgeving waarin de steiger 

wordt ingezet. Uiteraard kan dat niet los worden 

gezien van de bijbehorende functies en scholing.

Naast de veranderingen als gevolg van vernieuwde 

Europese regelgeving, kent de update ook 

andere aanpassingen. Zo verscheen anderhalf  

jaar geleden een Annex Windbelasting waarin 

berekeningsmethodieken worden beschreven voor 

de windbelasting op steigers. Uitgangspunt voor 

het document is de norm die de windbelasting op 

constructies beschrijft (Eurocode 1: Belastingen op 

constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – 

Windbelasting). Ook deze Annex en de bijbehorende 

berekeningsmethodiek zijn in de nieuwe update 

verwerkt. Daarnaast verlangt de Nederlandse 

overheid een nadrukkelijkere naleving van de 

arbeidshygiënische strategie bij de beveiliging van de 

monteur en gebruiker. Deze is dan ook in de nieuwe 

richtlijn daarop aangepast. 

Verder zijn er in de afgelopen jaren tal van 

suggesties voor wijzigingen binnengekomen en 

werden vragen gesteld voor toelichting op bepaalde 

onderdelen van de richtlijn. Deze zijn beoordeeld 

en waar nodig meegenomen, dan wel is er een 

redactionele aanpassing gedaan die de tekst van 

de richtlijn nog toegankelijker moet maken. Een 

laatste aanvulling betreft de toepassing van steigers 

in offshore-omgevingen. Hiervoor is nu een speciale 

bijlage gecreëerd. 

De update is nu in een fase waarin deze kan 

worden voorgelegd aan en besproken met andere 

stakeholders, waaronder de industrie, energiesector, 

chemie, petrochemie, e.d. Vervolgens zal de 

aangepaste richtlijn worden aangeboden aan 

Volandis en worden opgenomen in de Arbocatalogus.

www.richtlijnsteigers.nl

www.richtlijnsteigers.nl
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Veilig werken, met plezier in je werk – dat zijn 

de centrale thema’s van een serie podcasts van 

Volandis. Recent verscheen de podcast ‘Hoe 

voorkom je ongelukken met rolsteigers’ waaraan 

Gerard Westenbroek, branchemanager van VSB zijn 

medewerking verleende. De podcast kan worden 

beluisterd op de VSB-website.

VSB vatte de belangrijkste punten over de nieuwe 

rolsteigernorm EN 1004 en het nieuwe A-blad 

rolsteigers samen in een overzichtelijke flyer. De flyer 

kan hier worden gedownload.

www.vsbnetwerk.nl

Onderhandelingsresultaat 
cao Bouw & Infra 2023

Vakbonden en werkgevers hebben maandag 13 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de ruim 
110.000 werknemers die vallen onder de cao Bouw & Infra. Als vakbondsleden en de achterban van de 
werkgevers akkoord gaan, wordt de hoogste loonsverhoging ooit in deze cao uitbetaald: 5%.

Het zijn bijzondere tijden. De bouw- en infrasector 

staat voor enorme uitdagingen als het gaat om de 

woningopgave, energietransitie, verduurzaming van 

gebouwen en het bereikbaar houden van ons land. 

De behoefte aan vakmensen is onverminderd groot. 

Tegelijkertijd groeit de onzekerheid voor werkgevers 

en werknemers door stijgende bouwkosten, 

inflatie, energiekosten en woonlasten. Juist nu 

willen cao-partijen daarom afspraken maken die 

helpen waar dat kan en werkgevers en werknemers 

duidelijkheid geven voor de komende periode. En 

daarmee bevestigen dat de bouw- en infrasector een 

aantrekkelijke sector is en blijft om in te werken.

Vanuit het besef dat de gehele sector het meest baat 

heeft bij arbeidsrust, hebben cao-partijen daarom de 

cao Bouw & Infra verlengd tot en met 31 december 

2023. 

Lees het resultaat op de website van de VSB.

Podcast Hoe voorkom je 
ongevallen met rolsteigers

https://www.vsbnetwerk.nl/nieuws/podcast-hoe-voorkom-je-ongevallen-rolsteigers/
https://www.vsbnetwerk.nl/nieuws/podcast-hoe-voorkom-je-ongevallen-rolsteigers/
http://www.vsbnetwerk.nl
http://www.vsbnetwerk.nl
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Voortgang MDIEU

VSB heeft een aanvraag ingediend voor een subsidie in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid 

& Eerder Uittreden (MDIEU). Deze subsidieregeling is bedoeld om:

• Duurzame inzetbaarheid een impuls te geven om zo een cultuuromslag te bewerkstelligen waarbij werkgevers 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-

financiering te bieden aan eerder stoppen. 

Als resultaat van de eind vorig jaar uitgevoerde sectoranalyse heeft de VSB een Activiteitenplan bij het Ministerie 

van SZW ingediend die gericht is op verbetering van deze duurzame inzetbaarheid. Rode draad daarvan is dat we 

nieuwe richtlijnen en daarbij horende kennisoverdracht en examens willen ontwikkelen voor diverse productgroepen 

in de secties Hoogwerk en Betonbekisting. Dit naar analogie van al hetgeen ontwikkeld is voor de steigerbouwers 

via een structuur die al met SVWOH is opgezet. Hieronder zou kunnen vallen het inrichten van werkkamers 

voor bijvoorbeeld hangbruginstallaties, rolsteigers en bouwliften, het uitwerken van eind- en toetstermen voor de 

verschillende producten, examenvragen etc. Met deze subsidie kunnen tot 50% van de kosten worden gedekt. 

www.vsbnetwerk.nl

www.vsbnetwerk.nl
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Dutch Steigers

Project Het podium (HNI) 

Dutch Steigers heeft Het Podium gebouwd. Dit platform op het dak van Het Nieuwe Instituut 

in Rotterdam biedt bezoekers een unieke kans om de architectuur, de stad, het Museumpark 

en het instituut vanuit een ander perspectief te ervaren. Dutch Steigers begon met het 

bouwen van de trap die bestaat uit maar liefst 143 treden. Daarna heeft het bedrijf in delen 

het platform opgebouwd en met de kraan op de stalen constructie van het nieuwe instituut 

gehesen. Vervolgens is de gehele constructie afgewerkt met de opvallend roze beplating en 

tapijt.  

Het podium is te bezoeken tot en met 17 augustus waarna Dutch Steigers het podium weer 

gaat demonteren.

www.dutchsteigers.nl

www.dutchsteigers.nl
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Hünnebeck

Nieuwe woningbouwbekisting 

Nederland is in beweging – niet om de coronakilo’s weg te werken, maar om te bouwen aan de toekomst. Een 

toekomst die een forse uitdaging met zich meebrengt. De woningbouwproductie moet namelijk fors omhoog om de 

groeiende vraag op te vangen en tekorten weg te werken. Alleen al tussen 2020 en 2030 gaat het daarbij om 845.000 

woningen. Die opgave gaat lukken door slim gebruik te maken van bestaande én nieuwe mogelijkheden. Een goed 

voorbeeld daarvan is de nieuwe woningbouwbekisting van Hünnebeck die speciaal voor de Nederlandse markt is 

ontwikkeld. 

De nieuwe bekisting is een slimme combinatie van reeds bestaande en daarmee bewezen en vertrouwde 

Hünnebeck-producten. De  bekisting houdt nadrukkelijk rekening met de eisen en wensen die door de hedendaagse 

betonbouwwereld worden gesteld. Zo mag én kan er in de betonbouw nagenoeg niet meer in vloeren worden 

geboord om beschadigingen aan installaties en daarmee onnodige kosten te voorkomen. Daarnaast bieden 

planningen van bouwwerken tegenwoordig nagenoeg geen ruimte voor uitlooptijd en is het van groot belang dat de 

gestelde bouwcyclus wordt gehaald.

Bewezen en vertrouwde combinatie

De nieuwe bekisting, het resultaat van nauwe samenwerking tussen het salesteam en engineeringteam van 

Hünnebeck Nederland, is een wandbekisting voor woningscheidende wanden die aan alle wensen en voorwaarden 

van de aannemerij voldoet. De bekisting is een combinatie van het succesvolle MANTO-wandbekistingsysteem met 

het modulaire INFRA-KIT ondersteuningssysteem dat wordt ingezet als steunbok voor de wandbekisting. Hiertoe 

is deze voorzien van geïntegreerde traploos in hoogte verstelbare voetspindels zodat de bekisting eenvoudig 

horizontaal en verticaal op maat kan worden gesteld. De standaard kisthoogte is 2,70m. 

Snelle verwerking

Aan de bekisting zijn tevens complete stortbordessen gemonteerd, welke standaard voorzien zijn van een veilige 

ladderopgang met luik, randbeveiliging, overvalbeveiliging en kophekken. Het aanbrengen van stormbanden kan in 

principe op elke gewenste plaats aan het frame. Daarnaast is ervoor gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken 

van MANTO XXL panelen. Hierdoor is het bekisten, ontkisten en vervolgens omzetten van de bekisting in een 

handomdraai een feit. Uiteraard is de bekisting hijsbaar.

www.huennebeck.nl

www.huennebeck.nl
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Rojo Steigerbouw 

Neemt Mol Lifting en Nivo Steigerwerken over

Rojo Steigerbouw heeft Mol Lifting en Nivo Steigerwerken overgenomen. Algemeen directeur Fred Enterman van 

Rojo Steigerbouw hierover: “Dankzij de acquisitie van Mol Lifting en Nivo Steigerwerken verkrijgen wij een nog 

sterkere marktpositie op het gebied van veilige, verticale bouwlogistiek in Nederland. Ook kunnen wij door deze 

overname onze klanten nóg verder ontzorgen op basis van een breder aanbod.” 

In de bouwlogistiek is Mol Lifting een gerenommeerde partij die weet dat mens en materiaal zonder storing en 

oponthoud veilig moeten worden vervoerd op een project. De ruime ervaring van Mol Lifting op het gebied van 

kwaliteit en veiligheid van personen- en goederenliften heeft ertoe geleid dat dit voor Rojo Steigerbouw een zeer 

aantrekkelijke basis is om de stap naar de verzorging van de verticale bouwlogistiek te maken. 

Steigers én ondersteuningwerken 
Nivo Steigerwerken vult het aanbod van Rojo Steigerbouw verder aan en is daarnaast ook gespecialiseerd in 

ondersteuningswerken. Beide bedrijven hebben slechts in geringe mate overlap in het klantenbestand.

www.rojo.nl

www.rojo.nl
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NOE-Bekistingtechniek 
55 jaar in Nederland

Dit jaar viert NOE-Bekistingtechniek b.v. haar 55 jarig bestaan in Nederland! 

Daarmee is het één van de meest ervaren partijen op de Nederlandse 

markt. In het 55-jarige bestaan maakte NOE-Bekistingtechniek naam als 

betrouwbare en degelijke partner; een bekistingleverancier die wanneer 

mogelijk de trend zet en ontwikkelingen altijd goed volgt en hierop inspeelt. 

Dat blijven wij ook de komende decennia voor u doen! Ook profiteren van 

die kennis en ervaring? Neem dan eens een kijkje op de website voor een 

overzicht van onze mogelijkheden.

www.noe.nl

www.noe.nl


22

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 B.V.

Bilfinger Industrial Services 
Nederland BV

Brand Energy & Infrastructure 
Services BV

Custers Hydraulica BV

De Hon Bekistingstechniek BV

De Spindel BV

De Steigerspecialist 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

HeightCare BV

Hendriks stalen bekistingtechniek BV

Henisol Emmen BV

Holland Platforms BV

Hosbo Services

HTI Steigerbouw

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

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

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

Zeilstra Steigers

f
Alle leden voldoen aan de VSB Waarborgregeling en zijn actief binnen een of meerdere secties: 

Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven.

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

       Pasma

       PcP. Nederland BV

       Steigerplank.com

       TACKnowledge

Verweij Logistiek BV

Vos Zeildoek en Krimpfolie 
Projecten BV

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 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. Zie in onderstaande schema voor welke opleidingen 

deze organisaties erkend zijn en tot welke datum de erkenning geldig is:

Hulpmonteur Monteur 1e Monteur Voorman Inspecteur

Bouwradius 11.09.2023 11.09.2023 11.09.2023 11.09.2023
Megasafe 05.05.2025 05.05.2025 05.05.2025 05.05.2025
STE 26.11.2024 26.11.2024 26.11.2024 26.11.2024 26.11.2024
The Yellow Academy 03.03.2024 03.03.2024

■ Geldigheid certificaat VSB Erkende Opleider

www.argos.nu
www.bingham.nl
www.steigerbranche.nl
www.branchepolis.nl
www.pasma.co.uk
www.pcpbv.nl
www.steigerplank.com
www.tacknowledge.nl
http://www.verweij-lopik.nl
http://www.vos-zeildoek.nl
http://www.vos-zeildoek.nl
www.bouwradius.nl
www.megasafe.nl
www.trainingscaffolding.com
www.theyellowacademy.nl


24

Colofon
Hoog & Breed is een uitgave van de 
Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en 
Betonbekistingbedrijven (VSB). Alhoewel bij de
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kan de uitgever niet verantwoordelijk worden 
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