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Bewust zijn van veiligheid

Zoals keer op keer blijkt – en ook deze uitgave van Hoog & Breed is daar weer een voorbeeld van – wordt 
er het nodige gedaan om het veilig gebruik van bijvoorbeeld steigers, hoogwerkers en betonbekistingen te 
stimuleren. 

Van de voorzitter

VSB-leden besteden daarnaast veel aandacht aan 

ketenintegratie, waardoor het veiligheidsbewustzijn 

zich breder over de bouwketen verspreid en 

geprofiteerd wordt van wederzijdse kennis en 

ervaring. Dat zorgt tegelijkertijd voor meer snelheid, 

efficiency en kostenbesparingen. Al in een zeer vroeg 

stadium zitten VSB-leden met opdrachtgevers aan 

tafel om mee te denken over veiligheidsoplossingen. 

Daardoor kan er ook worden nagedacht over de 

inzet van alternatieve methoden, technieken en 

hulpmiddelen die voor bepaalde situaties wellicht 

goedkoper of efficiënter zijn zonder afbreuk te 

doen aan veiligheid. Door meer in processen te 

denken, wordt veiligheid een vast onderdeel van 

het bouwproces. En dat is uiteindelijk toch wat we 

allemaal willen. 

Neem daarom gerust contact op met het VSB-lid 

waar u mee samenwerkt.  Veiligheid is een zaak 

waar we samen aan moeten werken

Frank Klessens

Voorzitter VSB
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VSB heeft een protocol gepubliceerd voor uitstapvoorzieningen op tijdelijke hangbruginstallaties. De 
uitstapvoorziening voor een hangbrug is een accessoire, dat kan worden toegevoegd aan een bestaande 
hangbruginstallatie om op een veilige manier toegang te bieden door over te stappen vanuit de hangbrug op 
(bijvoorbeeld) een balkon van een flatgebouw.

VSB publiceert Protocol 
Uitstapvoorziening 

Richtlijn voor partijen

Het protocol is door de VSB ontwikkeld en vormt 

een richtlijn voor alle betrokken partijen bij het 

veilig uitvoeren, toepassen, monteren, inzetten en 

gebruiken van de voorziening voor het uitstappen 

op hoogte vanuit een hangbrug. Voor de inzet 

van de Uitstapvoorziening geldt dat de hangbrug 

conform de aanwijzingen van de fabrikant en in 

overeenstemming met de voorschriften moet worden 

gebruikt. Daarnaast moet de uitstapvoorziening 

als ook 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.

Aan de totstandkoming van het protocol hebben 

alle in de VSB verenigde leveranciers van 

hangbruginstallaties hun medewerking verleend. Het 

protocol mag dan ook worden gezien als de stand 

der techniek. Het protocol wordt ondersteund door de 

leden van de Commissie Hangbruginstallaties.

Het nieuwe protocol gaat deel uitmaken van de 

Richtlijn Hangbruginstallaties waaraan momenteel 

in de VSB door de Commissie Hangbruginstallaties 

wordt gewerkt. Het protocol is vrij beschikbaar en 

kan worden gedownload van de VSB-website. 

www.vsbnetwerk.nl

https://www.vsbnetwerk.nl/nieuws/protocol-uitstapvoorziening-hangbruggen/
http://www.vsbnetwerk.nl
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Op basis van een sectoranalyse die eerder dit jaar werd uitgevoerd kan worden geconcludeerd dat het 
hebben en gecontroleerd naleven van een richtlijn - vergelijkbaar met de Richtlijn Steigers – bij bedrijven 
leidt tot een aanzienlijke verbetering op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 

MDIEU-subsidie voor VSB 
activiteitenplan ‘Duurzaam 
op (de) hoogte blijven’

De richtlijn draagt daarmee bij aan het verbeteren 

van de duurzame inzetbaarheid. De robuuste 

structuur van de richtlijn biedt bedrijven en hun 

medewerkers houvast als het gaat om duurzame 

inzetbaarheid.  

Niet alles kan echter in richtlijnen worden gevangen. 

Er is ook nog zoiets als bewustzijn en gevoel van 

verantwoordelijkheid. De sectoranalyse geeft ook op 

dat punt aanleiding tot het inrichten van activiteiten. 

Zo is er het besef dat veel functies fysiek en/of 

mentaal zwaar zijn en waarvan het onwaarschijnlijk 

is dat die tot aan de pensioengerechtigde leeftijd 

uitgevoerd kunnen worden. 

Op basis van de sectoranalyse is een activiteitenplan 

samengesteld waarvoor subsidie is aangevraagd 

en verkregen. Het betreft de Maatwerkregeling 

Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden 

(MDIEU), waarmee het kabinet een van de afspraken 

invult uit het Pensioenakkoord met de sociale 

partners, namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks 

gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken 

door te investeren in duurzame inzetbaarheid. Deze 

slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de 

bedrijfscultuur zelf.

Als onderdeel van het MDIEU subsidieproject 

is besloten richtlijnen te ontwikkelen voor 

tijdelijke hangbruginstallaties, rolsteigers en 

bouwliften. Daarnaast wordt de bestaande richtlijn 

betonbekistingen en ondersteuningsconstructies 

‘herontwikkeld’ of aangepast waarbij de aandacht 

zich met name zal richten op de scholingsstructuur. 

De ontwikkeling van bijbehorende trainingen 

en examenproducten maakt ook onderdeel 

uit van het project als ook het verzorgen van 

enkele pilottrainingen . Hiertoe worden opleiders 

geselecteerd waarmee in overleg het project zal 

worden uitgevoerd.

Verder zijn in het subsidieproject een tweetal 

activiteiten opgenomen die gericht zijn op 

het verbeteren van bewustzijn en eigen 

verantwoordelijkheid. Dit betreft een programma 

gericht op veiligheid en een programma gericht op 

loopbaanplanning en bewustwording. Het laatste 

programma heeft de vorm van een onafhankelijke 

loopbaanadviseur die individuele medewerkers 

vertrouwelijk adviseert.

www.vsbnetwerk.nl

http://www.vsbnetwerk.nl
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De Algemene Ledenvergadering van VSB die gehouden werd op 10 november jl. vormde de aftrap voor het 
thema Veiligheid dat de komende periode centraal staat. 

ALV: Veiligheid, 
veiligheidsbewustzijn en 
leiderschap centraal

Het thema werd tijdens de vergadering op een 

opmerkelijke manier ingevuld. Om te beginnen 

verzorgde de Kader Group een interactieve 

learnshop die het veiligheidsbewustzijn van 

deelnemers centraal stelde. In groepen van 

vier werden opdrachten uitgevoerd en vragen 

beantwoord over (on)veilige situaties. 

Wie de vragen goed had kon een rebus oplossen en 

uiteindelijk een cijfercode ontrafelen waarmee een 

‘veiligheidskist’ kon worden geopend. 

Felicitaties aan de winnaars Jürgen Ferket, Emile 

Bakkum, Jan Remmits en Patricia Gjaltema die als 

eerste de code gekraakt hadden.

Na het officiële gedeelte van de algemene 

ledenvergadering was ruimschoots tijd ingeruimd 

voor een presentatie over Veiligheid en Leiderschap 

door Peter van Uhm, voormalig Commandant der 

Strijdkrachten. Binnen en buiten de krijgsmacht 

maakte Van Uhm naam met een simpele maar 

treffende boodschap: “Als je jezelf niet bent, gaat 
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het je als leider niet lukken.” Met meer dan 40 jaar 

ervaring in militaire dienst en in militair leiderschap 

is Van Uhm ervan overtuigd dat militairen hun baan 

alleen kunnen uitvoeren als ze overtuigd zijn van 

hun ‘purpose’. En dat geldt niet alleen voor militairen 

maar voor iedere leider. Leiderschap draait om het 

beïnvloeden van het gedrag van anderen in de 

richting die jij op wilt. Leiderschap begint daarmee bij 

jezelf. Stel je jezelf de vragen: wat drijft mij? Wat zijn 

mijn waarden? Wat zijn mijn doelstellingen - en de 

doelstellingen van mijn team? En wat zijn de effecten 

van mijn acties? Van Uhm noemt dat: nadenken over 

je morele kompas. Het betekent dat je duidelijk en 

eerlijk bent naar jezelf en naar je team. En bij een 

onderwerp als veiligheid is dat het beste kompas. 

Aan het einde van zijn anderhalf uur durende betoog, 

waarbij hij ieders aandacht moeiteloos wist vast 

te houden, deelde Van Uhm ook zijn persoonlijke 

verhaal over leiderschap en het rouwproces na het 

overlijden van zijn zoon, eerste luitenant Dennis van 

Uhm. Zijn zoon overleed in Afghanistan terwijl zijn 

vader zojuist was begonnen aan zijn eerste werkdag 

als Commandant de Nederlandse Strijdkrachten…

Na afloop van zijn lezing lag er voor alle aanwezigen 

Peter van Uhm’s boek ‘Ik koos het wapen’ klaar. Een 

mooie en waardevolle herinnering aan een middag in 

het teken van veiligheid.

www.vsbnetwerk.nl

http://www.vsbnetwerk.nl
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Nieuwe statuten en 
huishoudelijk reglement
Nog meer nieuws uit de VSB Algemene Ledenvergadering: de statuten en 

het huishoudelijk reglement van VSB zijn vernieuwd. De statuten voldoen 

daarmee nu weer aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

en zijn in lijn met de nu geldende VSB-opzet en -werkwijze met nieuw 

contributiestelsel. Om als vereniging flexibeler te zijn en niet bij iedere interne 

wijziging naar de notaris te moeten is een aantal zaken toegevoegd aan het 

huishoudelijk reglement.

Het vernieuwde huishoudelijk reglement en statuten zijn op te vragen bij het

VSB-secretariaat. 

www.vsbnetwerk.nl

Podcast 
Hoe voorkom 
je ongevallen 
met rolsteigers
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.

www.vsbnetwerk.nl

mailto:secretariaat@vsbnetwerk.nl
http://www.vsbnetwerk.nl
https://www.vsbnetwerk.nl/nieuws/podcast-hoe-voorkom-je-ongevallen-rolsteigers/
https://www.vsbnetwerk.nl
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Voor vakmensen die op hoogte werken, zoals schilders, onderhoudsmedewerkers, e.d., is veiligheid 
topprioriteit.  Die veiligheid staat of valt met de veiligheid van het arbeidsmiddel waarop zij werken. VSB 
waarschuwt dat de volledigheid hiervan nog al eens tekortschiet met (levens)gevaarlijke situaties tot gevolg 
en roept werkgevers, leidinggevenden en gebruikers op om met name bij rolsteigers te controleren of er 
sprake is van een complete levering.  

Let op: rolsteigers niet altijd 
compleet aangeboden en 
onveilig in gebruik

Aanleiding voor de waarschuwing is het verschijnen 

van rolsteigers die veelal online worden aangeboden 

en in eerste instantie lijken te voldoen aan de eisen 

die vanuit Europa (rolsteigernorm EN 1004) en 

Nederland (A-blad Rolsteigers) worden gesteld. 

Alhoewel de aangeboden producten compleet 

lijken en daarmee geschikt voor gebruik, ontbreken 

er in de praktijk vaak vitale onderdelen, zoals 

stabilisatoren, leuningwerk, schoren en platforms. 

Dergelijke incomplete rolsteigers zijn niet alleen 

een serieus gevaar voor de gebruiker maar vormt 

ook een risico voor werkgever en leidinggevenden 

die hun medewerkers hierop laten werken. Zij zijn 

uiteindelijk verantwoordelijk voor de materiële en 

immateriële schade die door een ongeval met een 

incomplete rolsteiger ontstaat. 

Voorkom incomplete rolsteigers door te kiezen voor 

een VSB-lid als rolsteigerleverancier.

Een overzicht van de leden kan hier worden 

bekeken.

www.vsbnetwerk.nl

Let op wijzigingen sinds 
begin 2022
Aangepast ten opzichte van de vorige versie van de rolsteigernorm zijn onder meer de ‘ondergrens’ waarboven 

de norm van toepassing is, het gebruik van leuningen en kantplanken, de afstand tot het eerste platformniveau en 

de afstand tussen de platformniveaus onderling, de stabiliteit van de rolsteiger en de beveiliging van de platforms 

tegen opwaaien. De vernieuwde norm is in tegenstelling tot voorheen ook van toepassing op rolsteigers met een 

vloerhoogte vanaf 0 meter. Voorheen was dit 2,5 meter. Hierdoor vallen nu ook de kleine rolsteigers, de zogenaamde 

kamersteigers, onder de norm. Lees deze flyer voor een overzicht van de wijzigingen. 

https://www.vsbnetwerk.nl/netwerk/?fwp_soort=lid&fwp_specialisatie=rolsteigers
https://www.vsbnetwerk.nl/netwerk/?fwp_soort=lid&fwp_specialisatie=rolsteigers
http://www.vsbnetwerk.nl
https://www.vsbnetwerk.nl/content/uploads/2021/11/Flyer-Wijzigingen-in-wet-en-regelgeving-rolsteigers-en-kamersteigers_2022.pdf
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Update Richtlijn Steigers
Het is een vast terugkerende rubriek in Hoog en Breed geworden: de update van de Richtlijn Steigers. 
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering is op 10 november jl. de update gepresenteerd aan de 
leden van de Sectie Steigerbedrijven. 

Ook Komat heeft de update voorgelegd aan leden 

voor een laatste controle. Verder is de vernieuwde 

versie besproken met stakeholders tijdens een 

recent overleg. De beide achterbannen en 

stakeholders hebben nu tot eind dit jaar de tijd om 

de laatste opmerkingen en aanvullingen te doen. 

Deze zullen begin 2023 worden verwerkt, waarna 

de nieuwe versie van de Richtlijn Steigers wordt 

ingediend bij Volandis om met toestemming van de 

Nederlandse Arbeidsinspectie opnieuw te worden 

opgenomen in de arbocatalogus. Omdat de nieuwe 

Richtlijn Steigers ook gevolgen zal hebben voor 

bepaalde functies in de steigerbouw, zal de Stichting 

Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH) ook aan de slag 

moeten om zich daar op voor te bereiden.

In de volgende uitgave van Hoog en Breed zullen 

de vernieuwingen in de richtlijn uitgebreid worden 

gepresenteerd.

www.richtlijnsteigers.nl

http://www.richtlijnsteigers.nl
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VSB-donateurs worden 
Partners
VSB-leden zijn actief met het leveren, monteren en demonteren van arbeidsmiddelen om op hoogte te 
kunnen werken. De vereniging kent een uitgebreid programma van activiteiten waar leden elkaar treffen of 
(projectmatig) met elkaar samenwerken. 

Bedrijven en instellingen die producten, diensten of 

kennis toeleveren aan VSB-leden, kunnen zich niet 

aansluiten als VSB-lid. Voor deze (toe)leveranciers 

is direct contact met de VSB en de VSB-leden van 

belang om uiteenlopende redenen. Zij konden zich 

daarom aanmelden als VSB-donateur.

Om meer recht te doen aan de toegevoegde 

waarde voor beide partijen en het belang van de 

samenwerking te onderstrepen, is besloten om 

voortaan te spreken over Partners. Een VSB-partner 

verbreedt het draagvlak en representativiteit, draagt 

bij aan en profiteert van kennisdeling en is betrokken 

bij een aantal verenigingsactiviteiten. 

Wat kunnen Partners onder andere van VSB 

verwachten:

• Deelname aan het openbare gedeelte van de VSB 

ledenvergadering

• Inbreng van kennis in VSB-commissies

• Een redactioneel artikel in één van de VSB-

uitgaven, gedrukt of digitaal

• Naamsvermelding op de VSB-website en andere 

communicatieve uitingen

Geïnteresseerd in het VSB-partnership? Vraag 

om meer informatie of meld u aan via het VSB-

secretariaat.

www.vsbnetwerk.nl

mailto:secretariaat@vsbnetwerk.nl
mailto:secretariaat@vsbnetwerk.nl
https://www.vsbnetwerk.nl
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VSB-website ondergaat 
vernieuwingsslag
In het voorjaar van 2023 wordt de VSB website vernieuwd. Naast een aangepaste ‘look & feel’ krijgen het 
nieuws en de kennis waar VSB voor staat een prominentere plaats. 

De huidige website is inmiddels al weer vijf jaar oud 

en in de tussentijd hebben er tal van ontwikkelingen 

plaatsgevonden. De nieuwe website zal hierop 

worden aangepast. Centraal blijven staan de 

kernwaarden van de VSB: veilig werken, innoveren, 

kennis delen, duurzaam werken en een platform 

bieden. Maar in de uitstraling en presentatie wordt 

het voor de bezoeker sneller duidelijk waar hij moet 

zijn. 

Hiertoe krijgt het nieuws een prominentere plaats 

en wordt een menu-item downloads/kennis 

toegevoegd waar alle relevante informatie met één 

muisklik toegankelijk wordt. Ook de mogelijkheid 

om nieuws via sociale media te delen, zal worden 

vereenvoudigd.

Verder zal de gebruiker ook sneller zijn weg vinden 

naar de voordelen van het VSB-lidmaatschap en een 

mogelijkheid vinden om zich direct aan te melden. 

De komende weken wordt verder gewerkt aan 

actualisering van de inhoud van de website.  Blijf 

de website dus volgen. Heeft u tips of nieuws 

voor de website? Laat het ons weten via het VSB-

secretariaat.

Jaarverslag VSB
Heeft u ‘m al gelezen? Het fraaie VSB jaarverslag? Het Jaarverslag 2021 maakt duidelijk dat stevig is gebouwd 
aan een duurzaam fundament voor de VSB als vereniging om maximale output te genereren voor leden. 

Dat komt onder meer tot uitdrukking in de bijdragen 

vanuit de secties waaruit blijkt dat op alle fronten 

hard is doorgewerkt aan de toekomst van de 

vereniging. Centraal stond daarbij, zoals altijd: het 

veilig werken op hoogte. Het Jaarverslag is digitaal 

beschikbaar via de website vsbnetwerk.nl waar het 

verslag kan worden gedownload. Wie liever een 

gedrukte versie heeft, kan deze aanvragen bij het 

VSB-secretariaat. Volgend jaar mei brengt VSB haar 

jaarverslag over 2022 uit.

www.vsbnetwerk.nl

mailto:secretariaat@vsbnetwerk.nl
mailto:secretariaat@vsbnetwerk.nl
http://www.vsbnetwerk.nl
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De meerwaarde van het 
VSB-lidmaatschap
VSB en VSB-leden staan synoniem voor kwaliteit en veiligheid. Thema’s die niet los kunnen worden gezien 
van deskundigheid. Daarom zijn binnen de vereniging verschillende commissies actief die zich bezighouden 
met alle aspecten die voor de steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbranche van belang zijn. 

De meeste commissies richten zich voornamelijk op 

technische onderwerpen. De verdere uitbreiding en 

overdracht van kennis staan hierbij centraal. Dankzij 

deze kennisfunctie vervult de VSB een bepalende 

rol als het gaat om innovaties, stand van de techniek 

en het invullen van nieuw beleid voor het  werken op 

hoogte ten aanzien van de steiger-, hoogwerk- en 

betonbekistingbranche.

Met de commissies zijn de VSB-leden, hun 

opdrachtgevers, overheden en gebruikers verzekerd 

van de meest recente know-how en deskundigheid. 

De deskundigheid beperkt zich niet tot technische 

onderwerpen. Ook voor onderwerpen die 

branchebreed van belang zijn zoals veiligheid, CAO, 

Scholing en Opleiding, PR en communicatie etc. 

vormt de VSB een belangrijke partij. 

Nieuw initiatief: aspirant-leden

Tijdens de recente najaarsvergadering van de VSB 

zijn voor het eerst ook potentiële leden uitgenodigd. 

Zij konden op die manier kennis maken met de 

activiteiten van de VSB. 

Dit is mogelijk gemaakt doordat de statuten 

hierop zijn aangepast. Hiermee kunnen bedrijven 

die interesse hebben in lidmaatschap op een 

laagdrempelige wijze en zonder kosten in een 

beperkte tijd beoordelen of het VSB-lidmaatschap 

ook voor hen meerwaarde biedt. De reacties van 

de twee aanwezige potentiële leden waren positief 

en veelbelovend en wij hopen natuurlijk dat ze 

zich spoedig bij onze vereniging aansluiten. Wordt 

vervolgd!

www.vsbnetwerk.nl

6 redenen om lid te worden:

1. Maak deel uit van een krachtig netwerk

2. Investeer in scholing en profiteer van de 
expertise van VSB Erkende opleiders

3. Beschik over actuele branche-informatie 
en -ontwikkelingen

4. Participeer in het ontwikkelen van 
kennisdocumenten en kennisuitwisseling

5. Maak contact met collega’s en vakgenoten

6. Bouw mee aan uw zichtbaarheid

www.vsbnetwerk.nl
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Ook dit jaar weer 
tientallen (hulp)monteurs 
Goederenbouwliften opgeleid
Ook het afgelopen jaar zijn er weer tientallen (hulp)monteurs goederenbouwliften opgeleid. Voortrekker 
hierbij is Alimak; een door VSB aangewezen opleider voor (hulp)monteurs van bouwliften.

Een aantal jaren geleden legde de commissie 

Hefsteigers en Bouwliften de laatste hand aan de 

eind- en toetstermen voor de profielen Hulpmonteur 

en Monteur Goederenbouwliften. Op basis hiervan 

werd het cursusmateriaal samengesteld. De 

cursusopzet is zodanig dat de theoretische kennis 

wordt gekoppeld aan praktijksituaties. Technische 

kennis komt daarbij samen met veilig werken en 

voorkomende arbo-aspecten. 

De scholing richt zich niet alleen op het eigen 

personeel, maar ook op kopers, huurders en 

gebruikers die zelf liften (gaan) monteren. De 

voordelen van de cursus zijn vanzelfsprekend: 

goed opgeleide medewerkers, een verbeterde 

veiligheid, een positieve uitstraling op het imago en 

winst voor de opdrachtgever en de Nederlandse 

Arbeidsinspectie.

De cursus wordt georganiseerd door VSB-leden 

die voldoen aan de gestelde regels van kwaliteit 

en onafhankelijkheid ten aanzien van het geven en 

toetsen van de deelnemers. Alimak is daar één van. 

Er kan worden gekozen uit de cursus Hulpmonteur, 

Monteur of een combinatie daarvan. Bij de keuze van 

de juiste cursus speelt ook ervaring een belangrijke 

rol. Wie de cursus succesvol afsluit en slaagt, krijgt 

een branchecertificaat en wordt opgenomen in het 

VSB-register.

Na een periode van vijf jaar na het behalen van 

het branchecertificaat moet de kennis worden 

opgefrist en opnieuw worden aangetoond dat de 

(hulp)monteur over actuele kennis en vaardigheden 

beschikt. 

www.vsbnetwerk.nl

https://www.vsbnetwerk.nl
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Platform Preventie Valgevaar: 
kennis delen voor verbetering 
veiligheid
Al een groot aantal jaren is VSB één van de trekkers van het Platform Preventie Valgevaar (PPV). Het platform 
heeft als doel om gebouweigenaren te informeren over hun verantwoordelijkheid dat ‘hun’ gebouwen veilig 
moeten kunnen worden onderhouden conform de arbeids hygiënische strategie.

De activiteiten van het PPV zijn gericht op het 

stimuleren en verbeteren van het veilig werken op 

hoogte, door onder andere het Toetsingskader veilig 

onderhoud op en aan gebouwen, onder de aandacht 

te brengen. Door onder meer bij architecten, 

ontwerpers en gebouwbeheerders meer aandacht te 

genereren voor het veilig gebouwonderhoud wordt 

het mogelijk om tijdens de gebruiksfase veilig op 

hoogte te werken. 

Samenwerkingsverband

Platform Preventie Valgevaar is een  

samenwerkingsverband van partijen die te maken 

hebben met veilig werken op hoogte. Deze partijen 

zijn:

• Arbotechniek

• Vebidak en SBD (St. Bedrijfstakregelingen 

Dakbedekkingsbranche)

• Schoonmakend Nederland

• Gebouwschil Nederland

• Onderhoud NL

• VSB

• Romazo (zonwering, rolluiken en systemen voor 

buitenleven)

• RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu)

• Vereniging Verticaal Transport

Enige tijd geleden heeft het platform haar website 

vernieuwd en gaat nu verder inzetten op verbetering 

van de beschikbare informatie op haar site, 

marketing van de PPV-gedachte en het benadrukken 

van de arbeidshygiënische strategie. Meer weten 

over het initiatief? Bezoek dan eens de website van 

PPV.

www.veiligopdehoogte.nl

www.veiligopdehoogte.nl
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Inzetten op duurzaamheid: 
recycling van steigernetten
In het kader van duurzaamheid is VSB gevraagd mee te werken aan een onderzoek naar de recycling van 
steigernetten en -folie.

In heel Europa worden steigernetten na eenmalig 

gebruik verbrand of op de afvalhoop gestort. Door 

de vervuiling die optreedt tijdens het gebruik zijn de 

netten met de huidige recyclingtechnieken technisch 

(nog) niet te recyclen. Het is bovendien vaak 

(nog) niet lucratief: door de lage plasticprijs is het 

goedkoper en makkelijker nieuwe netten uit Azië te 

importeren. 

Omdat de netten gemaakt zijn van hoogcalorisch 

materiaal is het bovendien aantrekkelijk ze te 

verbranden en zo verbrandingsovens op de juiste 

temperatuur te houden. Het gevolg? Verlies van 

grondstoffen en vervuiling. 

Brokkenmákers wil dat voorkomen door oude 

steigernetten te recyclen tot hoogwaardige, circulaire 

steigernetten of andere bouwproducten. Om de 

hoeveelheid plastic van netten en folie in te kunnen 

schatten, is de VSB-sectie Steigerbedrijven gevraagd 

om mee  te werken aan een beknopt onderzoek. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er gemiddeld 

zo’n 30.000 m2 50% windreductienet en 17.000 m2 

90% windreductienet per jaar wordt gebruikt. Van 

krimpfolie wordt door de deelnemers gemiddeld 

zo’n 14.000 m2 per jaar gebruikt. In 80% van de 

gevallen wordt de gebruikte folie als afval verzameld 

en verwerkt. Bij de gebruikte netten ligt de situatie 

wat genuanceerder; ongeveer de helft van de 

deelnemers gooit deze weg; de andere helft neemt 

het mee terug naar het bedrijf. In de komende 

uitgave van Hoog en Breed staat een interview 

gepland met Brokkenmákers en hun plannen om de 

branche te helpen verder te verduurzamen.

www.brokkenmakers.nl/het-steigernet-sluiten

www.brokkenmakers.nl/het-steigernet-sluiten
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Otri

Otri versterkt positie in 
bouw met overname 
Matemco 

Het nieuwe moederbedrijf Otri van de Jako en Yelloo 
groep, heeft in juli Matemco uit Ede overgenomen. De 
drie bedrijven, Jako, Yelloo en Matemco staan nu samen 
onder ‘één moederbedrijf’ als een sterk fundament voor 
de toekomst.

De overname van Matemco past geheel in de op groei 

gerichte strategie van Otri. Verdeeld over drie moderne 

vestigingen levert Otri vanuit Cuijk, Hattemerbroek en 

Ede een veelvoud aan oplossingen voor de ruwbouw- en 

renovatiefase. Met alle productgroepen, zoals bekistingen 

en toebehoren, tijdelijke ondersteuningsconstructies, 

steigersystemen, personen- en goederenliften, modulaire 

hangbruggen, ijzerwaren en gereedschappen vormt Otri dé 

partner voor ieder bouwproject.

Jeroen Jansen, directeur van Otri zegt over de overname 

van Matemco: “ik zie de sterke positie van Matemco als 

een welkome aanvulling, vooral voor de Jako groep. De 

expertise van Matemco in de woningbouw, utiliteit en civiele 

bouw leveren hieraan een grote bijdrage. Jako beschikt 

daarentegen over een uitgebreid bekistingsprogramma wat 

voor Matemco een prachtige aanvulling is. Kortom, er is 

synergie te over.”

www.otri.nl

http://www.otri.nl


22

Rojo Steigerbouw

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 is zeer content met de overname van beide bedrijven: 
‘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 kan het bedrijf door de overname haar klanten nóg verder ontzorgen 

op basis van een breder aanbod. Door de overnames ontstaat een 

onderneming met ruim 300 medewerkers (deels in onderaanneming) met 

een geconsolideerde jaaromzet van ruim 42 miljoen euro.

Mol Lifting is gespecialiseerd in personen- en goederenliften voor 

de bouwnijverheid en in mindere mate voor de industrie. Nivo 

Steigerwerken is de specialist in verhuur en (de)montage van stalen 

steigers en ondersteuningsconstructies voor de bouwnijverheid.

www.rojo.nl

http://www.rojo.nl


23



24

Alimak / PERI 

Alimak en Peri introduceren Alimak STS 300

De Alimak Group heeft samen met PERI aan een nieuw systeem gewerkt met als uitgangspunt de wensen van de 

markt en het gebruik van de PERI UP gevelsteiger. Na jaren ontwikkeling heeft het bedrijf het systeem op de Bauma 

Messe geïntroduceerd, de Alimak STS 300. Het nieuwe systeem ondersteunt bij zowel de horizontale als verticale 

beweging van het steigermateriaal.

De basisunit kan eenvoudig, met bijvoorbeeld een vorklift op de juiste plaats worden gebracht. Het steigermateriaal 

wordt vanuit de vrachtwagen in de materiaalbakken geladen en vervolgens naar de werkplaats vervoerd. Daar wordt 

de materiaalbak aan de basisunit bevestigd zodat het steigermateriaal naar boven kan worden gebracht, tot aan de 

plek waar de steiger wordt opgebouwd.

Het gebruik van de Alimak STS 300 heeft voordelen ten opzichte van traditionele methodes. Een van de voordelen 

is dat er minder handen nodig zijn om hetzelfde werk te verrichten. Waar voorheen drie steigerbouwers nodig waren, 

is het mogelijk om dat nu met twee te doen. Een steigerbouwer zet de nodige steigeronderdelen in de materiaalbak, 

die daar speciaal voor is ontwerpen, en brengt deze bij de basisunit. Bovenaan haalt een collega het materiaal uit de 

bak. Tegelijkertijd kan de volgende materiaalbak dan worden klaargemaakt. Het werken met de PERI UP steiger was 

al snel, maar in combinatie met de STS 300 tot wel 30 procent sneller.

www.alimak.com/nl

http://www.alimak.com/nl
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Altrex / Yelloo 

Rolsteigertraining voor leerlingen Nuborgh College

Leerlingen van klas 3 en 4 van Nuborgh College Oostenlicht in Elburg kunnen sinds kort in de
praktijk oefenen met het veilig opbouwen én afbouwen van een aluminum rolsteiger.  Deze is ter beschikking 
gesteld door VSB-leden Altrex en verhuurder Yelloo. Een enthousiaste vader – werkzaam bij Yelloo in 
Hattemerbroek – zag het belang om de leerlingen met het BWI-profiel (Bouw Wonen Interieur) kennis te laten 
maken met steigers. 

Schenking

Voor deze informatieve en praktijkgerichte 

kennismaking, schenken Yelloo en Altrex, producent 

van klimmaterieel, een aluminium rolsteiger aan 

de school. Auke Oosten (Coördinator Technische 

Beroepsprofielen), van het Nuborgh College stond 

verbaasd te kijken toen ‘opeens’ een rolsteiger op 

het schoolterrein stond. Onder begeleiding van 

experts van Yelloo en Altrex, hebben de leerlingen 

Flip Blaauw, Simon Bakker en Niels Broekhuis de 

cursus succesvol afgerond. Met de handleiding in 

de hand én de laatste regelgeving in gedachten, is 

de steiger volledig én veilig opgebouwd. Wat volgt is 

een jaarlijkse keuring van de geleverde materialen, 

waarbij – in geval van gebruikerssporen – deze 

worden hersteld of vervangen.

De leerlingen leren op deze manier in de praktijk 

hoe je veilig een steiger op- en afbouwt. Veiligheid 

staat namelijk altijd voorop – zeker bij werken op 

hoogte. De circa 60 leerlingen krijgen jaarlijks een 

meeloopdag bij zowel Altrex als Yelloo om kennis te 

maken met het bedrijfsleven.

www.altrex.com

www.yelloo.nl

www.altrex.com
www.yelloo.nl
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Nieuwe woningbouwbekisting van 
Hünnebeck

Hünnebeck heeft speciaal voor de Nederlandse markt een nieuwe woningbouwbekisting 
ontwikkeld.

De nieuwe bekisting 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 2,70 m. Aan de bekisting zijn tevens complete stortbordessen gemonteerd, die standaard 

voorzien zijn van een veilige ladderopgang met luik, randbeveiliging, overvalbeveiliging en 

kophekken. 

De MANTO bekisting wordt voorzien 

van een stalen hoeklijnprofiel met een 

hoogte van 90mm aan de onderzijde 

van het frame. Hierdoor is het storten 

van woningscheidende wanden met een 

hoogte variërend van 2,71 m tot 2,79 

m mogelijk. De stortnaad valt dan weg 

in de nog aan te brengen afwerkvloer. 

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

Hünnebeck

http://www.huennebeck.nl
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Leden

A.B.S. Steigerbouw BV 

AIC Verhuur BV

Alimak Group Benelux BV

Altrad Services Benelux

Altrex BV

Armonta BV

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
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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Partners

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. Partners 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 

partnerschap 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
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Colofon
Hoog & Breed is een uitgave van de 
Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en 
Betonbekistingbedrijven (VSB). Alhoewel bij de
samenstelling zorgvuldigheid wordt betracht, 
kan de uitgever niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor de inhoud ervan.
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