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Tekenen en berekenen:
vitaal en integraal onderdeel van bouwproces
Het leveren, verhuren en monteren van een tijdelijke werkplek op hoogte is
een specialisme, waaraan door gebruiker, opdrachtgever én wetgever hoge eisen worden gesteld. Dagelijks werken uiteenlopende beroepsgroepen op steigers. Zij moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en de veiligheid ervan. De
constructie van de steiger speelt daarbij een vitale rol. Steeds meer opdrachtgevers vragen daarom om tekeningen, berekeningen en controles die aan de
constructie van de steiger ten grondslag liggen. Het tekenen en berekenen van
steigerconstructies was dan ook het onderwerp tijdens de drukbezochte vierde VSB-Forumdiscussie waaraan deskundigen uit de branche deelnamen.
re efficiency worden bereikt. Een goed ontwerp
is gebaseerd op een tekening en berekening.’
Ruud Gaarthuis van Van Thiel United merkt in
Nederland hetzelfde: ‘Kijk maar naar de skyline van Nederland: die is aan grote veranderingen onderhevig. Het wordt allemaal hoger
en complexer. Rond, haaks en schuin, steen en
glas – alle vormen en materialen komen in de
hedendaagse bouw terug. Dat betekent dat er
steeds meer wordt gevraagd naar de berekeningen voor de steigers die voor de bouw van
die hoge en complexe bouwwerken worden gebruikt.’ Tom Groenen van LSB Groep heeft dezelfde ervaring: ‘Wij zijn actief in de bouw en
industrie en merken dat met name voor bijzondere objecten steeds vaker teken- en berekenwerk wordt gevraagd.’

Pieter Loose van Hertel Integrated Services: ‘Bespreking met de klant is de beste grondslag voor
tekenen en berekenen.’

Door: Martin Franke
Beta Public Relations B.V.
Tekenen en berekenen staat bij steigerbouwend Nederland hoog op de agenda. Steeds
vaker vragen opdrachtgevers om tekeningen,
berekeningen en controles bij steigers. Wat
denken de deelnemers aan de forumdiscussie
hiervan? Ervaren zij die trend ook? Pieter Loose, voor Hertel actief in België merkt dat zeker:
‘Er is een duidelijke trend waarneembaar waarbij klanten steeds vaker vragen naar getekende en berekende steigers. Die ontwikkelingen
valt ook te verwachten; steigers worden aan
steeds zwaardere belastingen onderworpen
en de bouwwerken zelf worden steeds groter.
Met een goed ontworpen steiger kan een hoge-

Jaap van Broekhoven van BIS Industrial Services: ‘Berekening moet kunnen worden gewaarborgd.’

Verleggen verantwoordelijkheid
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‘Hoewel het tekenen en berekenen alleen voor
speciale gevallen wordt gevraagd en wij dit
deels laten doen, zijn er wel steeds meer klanten die erom vragen’, aldus Martin Meijer van
Workx. ‘Je merkt dat het ook wordt gebruikt om
verantwoordelijkheden af te dekken. De aannemer is de eindverantwoordelijke en die wil
de verantwoordelijkheid met het tekenen en
berekenen zoveel mogelijk inperken.’ Jan Ockhuizen van Layher: ‘Het tekenen en berekenen
wordt daardoor meer en meer voor onbeduidende bouwwerken verlangd. Wat vroeger kon,
kan tegenwoordig ook. Moet je altijd berekenen of ga je voor bepaalde zaken op je gezonde verstand en ervaring af? Zelfs voor een hijssteiger voor een motor van 500 kg moet een
2e ordeberekening worden gemaakt.’ Jaap
van Broekhoven van BIS Industrial Services is
het daar niet helemaal mee eens: ‘Voor iedere
steiger die je bouwt is een berekening nodig.
Dat kan een berekening zijn die door de leverancier voor bepaalde steigerconfiguraties is
gemaakt of is een aparte tekening en berekening voor steigers die geen standaardconfiguratie zijn. De klant wil dat ook. Hij wil er zeker
van zijn dat de steiger die voor hem worden gebouwd, ook daadwerkelijk goed is.’

De VSB-Forumdiscussie is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Door hun jarenlange ervaring beschikken de VSB-leden over een
onschatbare hoeveelheid kennis en deskundigheid. Die knowhow wordt nu ook via de forumdiscussie overgedragen. Tijdens de discussie passeren onder meer de stand der techniek,
ontwikkelingen en aandachtspunten voor potentiële gebruikers de revue. De VSB-Forumdiscussie wordt vier maal per jaar georganiseerd, waarbij actuele of relevante onderwerpen centraal staan. De bijeenkomsten staan onder leiding van Frank de Groot, hoofdredacteur van
BouwTotaal en vinden plaats onder auspiciën van de PR-commissie van de VSB.

Sepp Vedral van Skyworks: ‘Je krijgt een nauwere relatie met opdrachtgevers door tekenen en berekenen.’

Deelnemers
Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over ´Tekenen en berekenen´ waren Jaap van
Broekhoven van BIS Industrial Services (Zwartewaal), Ruud Gaarthuis en Bart van den Boom
van Van Thiel United (Beek en Donk), Rudi Vanmechelen van Scia Nederland (Arnhem), Marco Gouwens en Pieter Loose van Hertel Integrated Services (Rotterdam en Antwerpen), Willem Bekkink, Martin Meijer en Klaas Kragt van Workx (Zwolle), Sepp Vedral van Skyworks
(Berkel en Rodenrijs), Henk Schellekens van Alimak Hek (Waalwijk), Tom Groenen van LSB
Groep (Geleen), Henry Dijksma en Johan Courtz van Altrex (Zwolle) en Jan Ockhuizen van
Layher (Raamsdonkveer).

Behouden van kennis
Zijn er naast de wens om gewaarborgd te zijn,
ook andere factoren die een rol spelen bij de
toenemende vraag naar tekeningen en berekeningen?
Pieter Loose: ‘Het feit dat klanten tegenwoordig meer eisen, is ook het gevolg van personele verschuivingen. Op het moment dat een
werknemer naar een ander bedrijf overstapt of
ermee stopt, gaat kennis verloren. Als alternatief voor die verloren kennis verlangt men dan
een onderbouwing in de vorm van berekeningen. De kennis die bij klanten verdwijnt heeft

echter ook een keerzijde.Een berekening zegt
een klant steeds minder. Desondanks draagt
hij wel de verantwoordelijkheid.’
Sepp Vedral van Skyworks merkt dat ook:
‘De vraag naar tekeningen en berekeningen
is niet meer dan logisch. Veiligheid staat immers voor velen voorop. Je merkt echter wel
dat klanten daardoor steeds meer op je gaan
leunen. En dat versterkt weer het proces van
kennisverlies: door de uitgebreide ondersteuning loopt de kennis bij opdrachtgevers als het
ware weg.’

