
Roofs
special werken op hoogte

• Het bouwen van een steiger 
is een specialisme

• Voorkomen is beter dan genezen
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Niet lang geleden zat ik ’s ochtends 
vroeg achter mijn ontbijtbordje naar 
buiten te kijken. Bij de overburen stond 
een pannenlift opgesteld. Op de stoep 
stond een aantal pallets dakpannen. 
Terwijl ik nog mijn bordje cornflakes zat 
leeg te lepelen, kwam het busje met 
dakdekkers voorrijden. Ik was al een 
tijdje wakker, maar ik moest opnieuw 
mijn ogen uitwrijven. Niet de dakpan-
nen, maar de dakdekkers zelf wer-
den met de pannenlift naar het dak 
gebracht!

Dat het betreffende dakdekkerbedrijf 
geen andere keuze had, wil er bij mij 
niet in. De daken van de huizen in de 
wijk waarin ik woon zijn prima van bin-
nenuit te betreden. Maar ook in het ge-
val mijn buurman liever geen dakdek-
kers over de vloer zou hebben, zijn er tal 
van andere oplossingen voorhanden. 

Voor personenvervoer is er een 
uitgebreid assortiment ladders, liften, 
hoogwerkers en steigers in de markt 
beschikbaar. Voor goederenvervoer 
zijn er o.a. de ladderliften en kranen. 
Het is buitengewoon onverstandig om 
het een voor het ander te gebruiken, 
eenvoudigweg omdat de betreffende 
middelen daar niet voor zijn ontwik-
keld. Je verhoogt de kans op ongeluk-
ken en beschadigingen, die boven-
dien door het verkeerd gebruik van de 
middelen niet zijn verzekerd.

In dit specifieke geval heb ik mijn buur-

man op zijn verantwoordelijkheden 
gewezen. Ja natuurlijk: de werkgever is 
verplicht om ervoor te zorgen dat zijn 
personeel op een veilige manier de 
werkzaamheden kan uitvoeren – en de 
werknemer is verplicht om op een cor-
recte manier gebruik te maken van de 
middelen die hem door de werkgever 
ter beschikking worden gesteld. De 
opdrachtgever (in dit geval dus mijn 
buurman) kan niet beoordelen of de 
werkzaamheden op een veilige manier 
worden uitgevoerd, maar hij dient zich 
er tijdens de offertefase wel degelijk 
rekenschap van te geven dat met 
een veilige werkpraktijk rekening wordt 
gehouden. Bovendien kan hij minimaal 
vermoeden dat er iets niet klopt als hij 
ziet dat een dakdekker in een pannen-
lift naar het dak wordt gebracht.

Het leek de redactie van Roofs goed 
om alles eens op een rijtje te zetten. 
Wat is de stand van zaken op het 
gebied van steigers, hoe werk je veilig 
met een hoogwerker, wat is het juiste 
gebruik van een (kooi)ladder – en wat 
zijn de actuele ontwikkelingen op het 
gebied van dakrandbeveiliging?  Het 
resultaat is deze special. Hopelijk kan 
het bijdragen aan een praktijk waarin 
dakdekkers het niet in hun hoofd halen 
om in een pannenlift te gaan zitten. ●

Edwin Fagel
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3 VOORWOORD

8  Het bOuWen Van een steigeR  
is een specialisme 
Het veilig werken op hoogte staat momenteel 
volop in de belangstelling. Naast de wereld 
van de stalen steiger verandert ook die van  
de rolsteiger. 

inHOuD
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Druk Senefelder Misset, Doetinchem

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door
Royal Roofing Materials www.royalroofingmaterials.com

All Up www.all-up.nl

Artilan www.artilan.nl

Altrex www.altrex.com

Gevaco www.gevaco.nl

26  Plaats DakRanDbeVeiliging  
cOnfORm mOntage-
HanDleiDing 
Als een dakrandbeveiliging niet 
volgens de montagehandleiding is 
geplaatst, voldoet deze niet aan de 
regelgeving. 

14  DaktOegang Via De laDDeR Of 
kOOilaDDeR 
Voor het uitvoeren van (onderhouds)
werkzaamheden op daken is het in veel 
gevallen nodig om het dak te betreden 
via een ladder of een kooiladder. Hoe 
doe je dit op een veilige manier?

24  Veilig WeRken met  
De HOOgWeRkeR 
Bij gebruik van een hoogwerker mag 
voor zich spreken dat dit op een 
veilige manier moet gebeuren. De 
(persoonlijke en financiële) gevolgen 
van een ongeluk zijn groot.

Protect PBM www.protect-pbm.nl

Roof Safety Systems www.roofsafetysystems.nl

Skyworks www.skyworks.nl

Solide NV www.solide.com

Van Roij Fasteners www.vrf.eu

18  VOORkOmen is beteR Dan genezen 
Het Project Preventie Diefstal Steigermateriaal, 
waarin de sectie Steigerbouw van de VSB 
samenwerkt met Hoffmann Bedrijfsrecherche, 
werpt zijn vruchten af.

22  steilDak is nieuW VakblaD VOOR 
HellenDe DakenbRancHe 
Per september 2016 zal Lindeman Uitgevers, 
 uitgever van vakblad Roofs,  het nieuwe 
vakblad op de markt brengen: Steil Dak. 
Het vakblad zal geheel gewijd zijn aan de 
onderwerpen die zijn gerelateerd aan de 
hellende  dakenbranche. Het vakblad wordt 
opgericht op vraag van de markt.

nr.1  - septem
ber 2016 -  1e jaargang

| Nieuwe URL Beton en keramiek in ontwikkeling 
| Modern pand met rieten dak en gevel vergt vakmanschap

| Luchtdicht renoveren van hellende daken
| Design op het dak

steildakhet vakblad voor 
hellende daken

nr.1  - septem
ber 2016 -  1e jaargang



www.vlutterstoolsensafety.nl
T O O L S  &  S A F E T Y

KLAAS Toplight21
De kleine met groot vermogen

De KLAAS Toplight21 ladderlift is een geliefd hulpmiddel in de bouw. Dat komt door zijn 
totaalgewicht van slechts 750 kg, een laadvermogen tot 200 kg en een maximum hoogte tot 
21 meter. Deze lichtgewicht kan als ongeremde aanhanger met de meeste personenauto’s 
getrokken worden. De minimale opstelruimte en de uitgebalanceerde gewichtsverdeling dragen 
bij aan het gemakkelijk manoeuvreren op de bouwplaats. De Toplight is leverbaar met 
benzinemotor of op 230 Volt.

Vlutters Tools & Safety biedt meer:
•	 Veelzijdig leveringsprogramma
•	 Kennis & kunde in veilig werken op hoogte
•	 Technische service 24 uur per dag, 7 dagen per week
•	 VCA-gecertificeerde monteurs

Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u ons telefonisch bereiken op 0541 - 57 30 00 of 
per email via info@vlutterstoolsensafety.nl

 Vertrouwd met hoogte
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Het veilig werken op hoogte staat momenteel 

 volop in de belangstelling. Niet alleen wordt  

de Richtlijn Steigers per 1 juli gratis beschikbaar, 

ook de voorbereidingen op de nieuwe scholings-

structuur steigerbouw draaien op volle toeren  

en is er een sectorplan voor de steigerbouw aan-

gekondigd. Naast de wereld van de stalen steiger  

verandert ook die van de rolsteiger. Hier is het  

nieuwe A-blad rolsteigers inmiddels goedgekeurd 

en waarmee 1 januari 2018 de officiële invoerings-

datum gaat worden voor een nieuwe, veiliger 

 opbouwmethode.

Het bouwen van een steiger is een specialisme
scholing

dat zichzelf respecteert, de zzp’er of ozp’er 
die degelijk en betrouwbaar zaken wil 
doen, is het geen probleem.

steigeR is geen bijzaak
Het bouwen van een steiger, standaard 
of complex, is een specialistisch vak, dat 
zowel door gespecialiseerde steigerbedrij-
ven in de bouw, industrie, (petro)chemie, 
scheepsbouw en offshore wordt toege-
past. Ofschoon het gebruik en de omstan-

digheden hetzelfde zijn: het blijven pijpen 
en koppelingen of systeemsteigers. Ook 
al bouw je de steiger voor eigen gebruik, 
zoals bijvoorbeeld  een metselbedrijf of 
voegbedrijf doet, het blijft een werkplek 
voor mensen die ook graag na het werk 
weer heelhuids naar huis willen. Een grote 
verantwoordelijkheid dus voor diegenen 
die de steigers monteren. Dat er met name 
op de kleinere bouwplaatsen het nodige 
aan schort en er nog steeds op onveilige 

wijze wordt gewerkt, tonen de jaarlijkse 
inspectieresultaten van de Inspectie SZW 
(Arbeidsinspectie) helaas telkens weer aan.

Er is een mentaliteitsverandering voor no-
dig om de montage van steigers te gaan 
beschouwen als een vak en niet als nood-
zakelijk kwaad, alvorens de kosten voor de 
bouw ervan ook op de rekening kunnen 
worden gezet. Dat betekent op termijn een 
mentaliteitsverandering van de opdracht-
gever/klant, maar vooral ook van de aan-
nemer, zzp’er of ozp’er zelf. Laten we eens 
beginnen met het werk volledig serieus te 
nemen en alle facetten van het bouwpro-
ces te gaan waarderen. Dit begint bij de 
kennis en vaardigheid van de monteur.

nieuwe scholingsstructuur
De Richtlijn Steigers is een (digitaal) do-
cument, waarin het hele steigerproces is 
beschreven en waarin is vastgelegd hoe 
voldaan wordt aan de wet- en regelge-
ving - en hoe de kwaliteit van de steiger 
gewaarborgd is, zodat er veilig op gewerkt 
kan worden. Ieders verantwoordelijkheden 
zijn duidelijk vastgelegd. Een richtlijn die 
niet alleen wordt gehanteerd door de 
steigerbedrijven, maar vooral ook door 
opdrachtgevers en Inspectie SZW.

Dat geldt ook voor de nieuwe scholings-
structuur, waarbij iedereen die steigers 
monteert in de overgangsperiode tot  
1 januari 2017 de gelegenheid heeft om 
monteurs óf een diploma te laten behalen 
óf een branchecertificaat. Vervolgens vindt 

Wie veronderstelt dat scholing van stei-
germonteurs alleen van belang is voor 
gespecialiseerde steigermontagebedrij-
ven, heeft het mis. Ook de monteur van 
de lokale aannemer wordt geacht straks 
te beschikken over een erkend diploma of 
branchecertificaat. Betekent dit een grote 
verandering ten opzichte van de huidige 
situatie? Moet men extra investeren in 
personeel en dit in de tijd dat het econo-
misch niet echt uitkomt? Voor het bedrijf 
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scholing

persoons certificering behalen. Onder 
het regime van de BouwCAO worden de 
scholingskosten deels vergoed en voor de 
BBL-opleiding bestaat er daarnaast nog 
een subsidieregeling Praktijkleren.

Voor hen met veel ervaring bestaat een 
goed (en onder BouwCAO eveneens ge-
subsidieerd) alternatief: de EVC-methode, 
het beoordelen van Eerder Verworven 
Competenties. Dit is overigens geen traject 
‘dat we wel even gaan halen’. Er moet wel 
degelijk samen met het bedrijf een gede-
tailleerde invulling worden gerealiseerd 
van een dossier dat de ervaring van de 
werknemer goed in beeld brengt. Maar dit 
leidt uiteindelijk, zo nodig met bijscholing, 
wel tot een erkend branchecertificaat of 
zelfs een MBO-diploma.

Diverse mogelijkheden dus, voor de func-
ties hulpmonteur, monteur, 1e monteur 
en voorman en, zoals gezegd, veelal met 
diverse subsidiemogelijkheden.

De stand van zaken op het gebied van de 
scholingsstructuur kan worden gevolgd op 
de websites www.vsb-online.nl, www.richt-
lijnsteigers.nl en www.opleidingsbedrijfvsb.
nl. Op de downloadpagina kunnen rou-
tekaarten, kwalificatiedossiers en eind- en 
toetstermen worden gevonden.

richtlijnen gratis
TOT NU TOE WAS DE TOEGANG TOT DE 

WEBSITE VAN DE RICHTLIJN STEIGERS 

GEBONDEN AAN EEN ABONNEMENTSyS-

TEEM. OM DE VEILIGHEID IN DE BRANCHE 

VERDER TE VERHOGEN EN VOOR ALLE 

MARkTPARTIJEN EEN GELIJkWAARDIG UIT-

GANGSPUNT TE BIEDEN, IS BESLOTEN OM 

DE WEBSITE -NET ALS DIE VAN DE RICHTLIJN 

BEkISTINGEN  EN ONDERSTEUNINGEN- 

mET ingang van 1 JULi 2016 gRaTiS TE 

makEn. OP 9 JUni OndERTEkEndEn giJS 

BUIJS VAN DE VERENIGING VAN STEIGER-, 

HOOGWERk- EN BETONBEkISTINGBE-

DRIJVEN EN TEUS DE WIT VAN BOUWEND 

NEDERLAND HIERVOOR EEN CONVENANT. 

DE BEkENDMAkING VOND PLAATS NA EEN 

INFORMATIEMIDDAG WAARIN DE RICHT-

LIJN STEIGERS EN DE NIEUWE SCHOLINGS-

STRUCTUUR VOOR DE STEIGERBOUW 

CENTRAAL STONDEN. MET DE RICHTLIJNEN 

HEBBEN BEIDE PARTIJEN DE ARBOWET 

CONCREET INGEVULD. DE RICHTLIJNEN 

GEVEN STEEDS DE STAND VAN DE WETEN-

SCHAP WEER, WAAROP INSTANTIES OOk IN 

DE PRAkTIJk CONTROLEREN.

a-blaD ROlsteigeRs aangePast
Niet alleen bij de stalen steigers  
maar ook bij de rolsteigers vinden  
veranderingen plaats. Hier wordt het  
A-blad Rolsteigers aangepast. Dit  
blad is met name van belang voor be-
roepsgroepen die een tijdelijke werkzaam-
heid op hoogte moeten uitvoeren, en op 
grond van een RI&E (Risico-Evaluatie en 
-Inventarisatie) hebben gekozen voor het 
gebruik van een rolsteiger. Daarbij kan 
worden gedacht aan schilders, voegers, 
kitters, timmerlieden en gevelreinigers.

In het nieuwe A-blad Rolsteigers zijn 
aanbevelingen verwerkt die onder meer 
betrekking hebben op de functionele ge-
bruikerseisen en de keuze van de steiger-
configuratie in de voorbereidingsfase. De 
aanbevelingen richten zich primair op de 
opbouw, het gebruik en het afbreken van 
de rolsteiger, en niet op de werkzaamhe-
den die op de rolsteiger plaatsvinden. Een 
centraal element is de afspraak dat tijdens 
de opbouw van een rolsteiger een platform 
altijd rondom voorzien moet zijn van heup-
leuningen voordat deze wordt betreden. 
Op deze manier wordt voorkomen dat de 
gebruiker bij de montage onbeschermd 
staat en dat er sprake is van valgevaar. De 
nieuwe, veiligere opbouw is door fabri-
kanten (Altrex, ASC, Custers, Layher en 
Skyworks) ‘vertaald’ naar hun rolsteigers. 
Daartoe wordt door de fabrikanten gebruik 
gemaakt van onder andere speciale leu-
ningconstructies en voorloopleuningen. Het 
betreft hulpmiddelen en werkmethoden die 
ook op bestaande rolsteigerconfiguraties 
kunnen worden toegepast. ●

registratie plaats op één centrale plek, 
het Centraal Diploma Register, waar ook 
de VCA-certificaten staan geregistreerd. 
Resultaat: een veilig opgebouwde, veilige 
steiger en geen fraude meer met pasjes of 
certificaten. Een bijkomend resultaat is de 
erkenning van steigermontage als een vak 
én de erkenning van de vakmanschap 
van het personeel. Meerwaarde dus voor 
de baas én de werknemer.

Verandert er veel? Ja en nee. Voor die 
werknemers die veel ervaring hebben 
met steigermontage en/of al beschikken 
over ‘steigerpasjes’ of ‘certificaten Steiger-
bouwer A/B’ of vergelijkbaar, betekent 
het dat men de kennis en vaardigheden 
moet aantonen. Voor diegenen die geen 
ervaring hebben, geen papieren, betekent 
het dat men geschoold of getraind moet 
worden, maar dan wel via het leren-
werkentraject (BBL) of middels cursussen/
trainingen mét persoonscertificering. Dit is 
niet anders dan dat de schilder, metselaar, 
tegelzetter, voeger of andere vakmensen 
ook dienen te beschikken over een erkend 
bewijs dat men het vak verstaat. Niet veel 
nieuws onder de zon dus.

Er zijn verschillende wegen om aantoon-
baar te maken dat de monteur over ade-
quate kennis en kunde beschikt en veelal 
deels gesubsidieerd.

Voor hen zonder of met weinig ervaring: 
men kan lerend werken in de bedrijven  
en opgaan voor een MBO-diploma 
 (vergelijkbaar met het vroegere LTS/MTS) 
via de zogenaamde BBL-opleidingen. 
Ook kan worden deelgenomen aan een 
training/cursus en een certificaat mét 

Op 9 juni ondertekenden Gijs Buijs (l) van de 

VSB en Teus de Wit (r) van Bouwend Nederland 

een convenant waarmee de websites van de 

Richtlijn Steigers en de Richtlijn Betonbekistingen 

en Ondersteuningsconstructies per 1 juli gratis 

toegankelijk worden.
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artilan

Het artilan werkbrugsysteem Triangelbrug® (sinds 1992) is het perfecte steigersysteem 
voor al uw werk aan de 1ste verdieping, aan de goot en op dak. Perfect voor de schilder, 
de timmerman, de glaszetter, de loodgieter en de dak-/rietdekker.

Met dit systeem brengt u uw werkvloer op de plek waar u deze nodig heeft zonder de 
gevel vol te zetten met steigerwerk. de staanders zijn er in vloerhoogtes type 3/5 en 4/7. 

Leverbaar met en zonder handlier.

minervum 7310
4817 Zd Breda
tel: +31-(0)76-5221160

kijk op www.artilan.nl

De koppelbare LICHTGEWICHT 
 bruggen (maximale overspanning  
van 12½meter op 2 ! staanders) zijn  
er in de maten : 2,2½,3,4,5 en 6mtr.
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Voor het uitvoeren van (onderhouds)werkzaam-

heden op daken is het in veel gevallen nodig om 

het dak te betreden via een ladder of een kooi-

ladder. Hoe doe je dit op een veilige manier? In dit 

artikel een overzicht van de aandachtspunten.

Daktoegang via de ladder of kooiladder
laDDeRs en kOOilaDDeRs

route op het dak? Vervolgens moet de lad-
der onder een hellingshoek van circa 70° 
tegen de gevel worden geplaatst en de 
bovenkant van de ladder dient minimaal 
1 m boven de dakrand uit te steken. Het 
is het veiligst als het dak vervolgens kan 
worden betreden tussen de stijlen van de 
ladder door (waar dus de sporten ontbre-
ken). Het is in alle gevallen aan te raden 
de ladder aan de boven- en onderzijde te 
zekeren om afschuiven te voorkomen: aan 
de onderzijde met een ladderstopper, aan 
de bovenzijde met bijvoorbeeld beugels 
waar de ladder tussen past. 

Dit geldt natuurlijk helemaal voor ladders 
die gedurende het gehele project op de 
locatie blijven staan. Deze dienen zodanig 
te worden geplaatst dat de ladder niet 
onderuit kan schuiven. Volgens de Arbowet 
is de ladder als werkplek niet toegestaan. 
Hierop kan enkel een uitzondering worden 
gemaakt wanneer er sprake is van een 
gering veiligheidsrisico en een korte ge-

bruiksduur (zoals bijvoorbeeld reinigend 
onderhoud). Dan nog moet een aantal 
eenvoudige regels in acht worden geno-
men. Men mag bijvoorbeeld niet verder 
dan een armlengte reiken om het werk uit 
te voeren.

kOOilaDDeRs
Er zijn situaties denkbaar waarbij de keuze 
voor een kooiladder voor de hand ligt. 
Doorgaans worden kooiladders toegepast 
naast gebieden met een grote valhoogte, 
of op plekken waar de toepassing van 
een staande ladder niet mogelijk is. De 
kooiladder zelf mag, net als de ladder, een 
hoogteverschil van maximaal 10 m over-
bruggen. Indien een groter hoogteverschil 
moet worden overbrugd, moet de kooilad-
der worden voorzien van rustbordessen 
(met een maximale onderlinge afstand 
van 6 m). Een gevelladder zonder kooibe-
scherming dient te zijn voorzien van een 
geïntegreerd valbeveiligingssysteem.

De kooiladder mag vanzelfsprekend alleen 
worden gebruikt door een professionele 
partij. Als dus de toegang bereikbaar is 
voor het publiek, moeten voorzieningen 
worden getroffen. Denk bijvoorbeeld aan 
een beschermkap of een aanhaakladder.

keuringen
Ladders dienen altijd te voldoen aan  
de eisen zoals die zijn vastgelegd in  
het arbo besluit (artikel 7.4 en de beleidsre-
gel 7.4-4 ‘deugdelijk ladders’. dit houdt  

in dat ladders dienen te voldoen aan  
nEn 2484 ‘draagbaar klimmaterieel’. daar-
bij moeten ladders minimaal eenmaal  
per jaar worden geïnspecteerd op even-
tuele gebreken (vervorming, slijtage, 
ontbrekende onderdelen, etc.) ●

Aan alle werkzaamheden op hoogte dient 
een RI&E ten grondslag te liggen. Per situ-
atie moet immers bekeken worden welke 
oplossing de meest gunstige is. Bij het toe-
passen van ladders en kooiladders moet 
aanvullend aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan om te voorkomen dat de 
ladder bijvoorbeeld op een of andere ma-
nier omvalt, of dat men tijdens het gebruik 
van de ladder valt. 

laDDeRs
Officieel mogen daken tot een hoogte van 
10 meter worden beklommen met behulp 
van een ladder. Maar de voorkeur gaat er-
naar uit om voor een andere daktoegang 
te kiezen als de hoogte de 7,5 m overstijgt. 

Daar zijn wel eisen aan verbonden. 
Natuurlijk moet worden opgelet dat de 
ladder wordt opgesteld op een vlakke on-
dergrond, die ook stevig genoeg is. kies de 
locatie van de ladder met zorg: sluit deze 
aan op bijvoorbeeld de aanwezige loop-
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all up

Twentepoort Oost 37
7609 Rg aLmELO 
0546-544724
info@all-up.nl

www.all-up.nl
Renovatiemarkt in de lift. Stijgende vraag naar klaas kranen.

all Up 25-uurs service, een gerust gevoel.

de k31-35TFR city is een echte alleskunner! met een haakhoogte van 35 meter en een 
reikwijdte van 31 meter, een maximale hijslast van 5 t en volautomache afstempeling is 
deze kraan de absolute topper in zijn segment. Tevens is de kraan inzetbaar als volledige 
hoogwerker.

Wij komen graag langs voor een demonstratie!

Geda Ladderliften Paus Ladderliften
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Het Project Preventie Diefstal Steigermateriaal, 

waarin de sectie Steigerbouw van de VSB samen-

werkt met Hoffmann Bedrijfsrecherche, werpt zijn 

vruchten af. Van de diefstallen die in het project 

werden gemeld, wordt een groot aantal opgelost. 

Voorkomen is en blijft echter hoofdzaak.

Voorkomen is beter 
dan genezen

PROject PReVentie Diefstal steigeRmateRiaal 

als het gaat om incidenten. Een snelle 
melding en afhandeling van een  
diefstal vergroot de pakkans. Voor deze 
meldingen wordt gebruik gemaakt van 
een daarvoor ontwikkeld formulier en  
het speciaal gelanceerde e-mailadres 
steigerdiefstal@hoffmannBv.nl. na de 
melding wordt gesproken met getuigen, 
bedrijven, metaalrecyclingbedrijven die 
zijn aangesloten bij MRF (Metaal Recycling 
Federatie), politie en justitie. 

Om dit proces verder te verbeteren is een 
website ontwikkeld met een centraal meld-
punt voor incidenten. Met de nieuwe web-
site www.meldpuntdiefstal.nl zet VSB een 
volgende stap in de strijd tegen diefstal 
van steigermateriaal. De site informeert de 
bezoeker over tips om het risico op diefstal 

te beperken en waarschuwt aan de hand 
van alerts. Deelnemende partijen kunnen 
daarnaast rechtstreeks melding doen 
van diefstal of verdachte situaties. Ook 
anoniem kan melding worden gemaakt. 
Deelnemen aan het initiatief kan via de 
aanmeldfunctie op de website. 

PReVentie
Hoewel het project vanaf het begin me- 
teen resulteerde in het oplossen van 
diefstallen, blijft het voorkomen van de 
diefstal hoofdzaak. De aandacht die het 
project in media heeft gekregen, heeft 
er onder andere toe bijgedragen dat 
mensen en bedrijven alert zijn. En dat 
heeft een afschrikwekkend effect. Als de 
pakkans groter wordt, neemt de verleiding 
om te gaan stelen af. Daarnaast blijft het 
vanzelfsprekend belangrijk dat bedrijven 
ook voorzorgsmaatregelen nemen op de 
bouwplaats ter voorkoming van diefstal.

Het succes van het Project Preventie 
 Diefstal Steigermateriaal is deels afhanke-
lijk van het draagvlak onder deelnemende 
leden. Een onderzoek begint vaak met 
een tip van een getuige of lidbedrijf. Van 
de resultaten van zo’n onderzoek profiteert 
niet alleen het individuele, deelnemende 
bedrijf maar ook alle andere partners in 
het project. Voor de komende periode 
staat uitbreiding van het onderzoek naar 
België gepland en worden de contacten 
met de MRF verder uitgebouwd.

Duidelijk is gebleken dat de snelheid van 
incidentmelding van uitermate groot 
belang is. Snelle melding draagt bij aan 
de oplossing van het incident. Ook is 
duidelijk dat rechercheren succes heeft. 

Diefstal van steigermateriaal is al jaren een 
probleem. De diefstal leidt niet alleen tot 
directe schade bij de steigerbedrijven, het 
zorgt ook voor vertraging van het bouw-
proces en daarmee tot onnodige kosten-
stijgingen. Bovendien kan het leiden tot 
onveilige werksituaties als gevolg van in-
complete steigers. Reden voor grote zorg is 
de stijgende frequentie van diefstal en het 
steeds grotere aantal dadergroepen. Naar 
schatting bedraagt de schade als gevolg 
van de diefstal alleen al bij leden van de 
vSB tussen de 10 en 15 miljoen euro.

Om de diefstal te bestrijden startte VSB sa - 
men met Hoffmann Bedrijfsrecherche het 
Project Preventie Diefstal Steigermateriaal. 
Belangrijk in het project is informatieover-
dracht. In voorlichtende zin, maar ook 
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materiaal die op Marktplaats te koop 
werd aangeboden. Ook nu weer werd 
Hoffmann Bedrijfsrecherche ingeschakeld, 
die na bestudering van de advertentie-
foto’s concludeerde dat het materiaal van 
kAEFER betrof.

Twee dagen na de tip brachten twee 
rechercheurs van Hoffmann een bezoek 
aan de aanbieder. Deze zegde uiteindelijk 
toe dat hij medewerking zou verlenen aan 
teruggave van de ontvreemde partij. Drie 
dagen na het verkrijgen van de tip haalde 
personeel van kAEFER het ontvreemde 
materiaal op bij de aanbieder. Zoals afge-
sproken gaf deze alle gevraagde mede-
werking. Daarmee werd alweer een zaak 
opgelost die tot stand kwam door een tip 
uit de branche en een goede samenwer-
king tussen de betrokken partijen. ●

Door de locatie feitelijk te bezoeken en op 
basis daarvan onderzoek te doen, kunnen 
betere resultaten worden geboekt.

succesVOlle aanPak
Dat snel werken en teamwork essentieel 
zijn, werd duidelijk toen drie verdachten 
op heterdaad werden betrapt in Delft. Zij 
waren steigermateriaal van Post Steigers, 
lid van VSB en actief deelnemer aan het 
project, aan het ontvreemden toen ze in 
de boeien werden geslagen. Enkele uren 
daarvoor had het drietal het steigerma-
teriaal te koop aangeboden aan een 
steigerbouwer. 

De verkopers omschreven de partij die ze 
wilden aanbieden voor ongeveer 1/8 van 
de daadwerkelijke waarde en stuurden 
enkele foto’s van het materiaal via social 
media. Mede aan de hand daarvan werd 
het materiaal herkend en werd eigenaar 
Tim Post op de hoogte gebracht. “Wij heb-
ben hierover meteen Hoffmann in kennis 
gesteld en vervolgens hebben zij in korte 
tijd gezorgd voor een observatieteam op 
de betreffende locatie. Toen de verdach-
ten vervolgens op kwamen dagen om de 
spullen mee te nemen, zijn ze door dat 
team op heterdaad betrapt en overgedra-
gen aan de politie.”

Post is erg enthousiast over het project.  
“Als individueel bedrijf is diefstal moeilijk  
te bestrijden. Door de gezamenlijke  
aanpak van de steigerbedrijven en  
Hoffmann Bedrijfsrecherche kunnen we 
een vuist maken.”  

Na de arrestaties in Delft werd wederom 
resultaat geboekt na een tip door een 
branchegenoot over een partij steiger-

www.vlutterstoolsensafety.nl
T O O L S  &  S A F E T Y

AMAK aluminium kranen
Er is altijd een kraan die aansluit bij uw werkzaamheden!

De AMAK kraan is uw ideale hulp bij het werken op hoogte. AMAK aanhanger- en autokranen 
met een haaklast van 650 kg tot 5000 kg zijn afgestemd op de nieuwste gebruikerseisen 
voor nog meer efficiency op de bouwplaats. De aangescherpte RD-waarden zorgen voor 
toenemende volumes dakisolatie. Bespaar mankrachten op het verticaal transport door het 
inzetten van materieel.

Vlutters Tools & Safety biedt meer:
•	 Veelzijdig leveringsprogramma
•	 Kennis & kunde in veilig werken op hoogte
•	 Technische service 24 uur per dag, 7 dagen per week
•	 VCA-gecertificeerde monteurs

Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u ons telefonisch bereiken op 0541 - 57 30 00 of 
per email via info@vlutterstoolsensafety.nl

 Vertrouwd met hoogte
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Per september 2016 zal Lindeman Uitgevers,   

uitgever van vakblad Roofs,  het nieuwe vakblad  

op de markt brengen: Steil Dak. Het vakblad zal  

geheel gewijd zijn aan de onderwerpen die zijn  

gerelateerd aan de hellende  dakenbranche. Het 

vakblad wordt opgericht op vraag van de markt.

is nieuw vakblad

nr.1  - septem
ber 2016 -  1e jaargang

| Nieuwe URL Beton en keramiek in ontwikkeling 
| Modern pand met rieten dak en gevel vergt vakmanschap

| Luchtdicht renoveren van hellende daken
| Design op het dak

 

steildakhet vakblad voor 
hellende daken

nr.1  - septem
ber 2016 -  1e jaargang

Foto: Monier-Kessel, Beelseweg.

voor hellende dakenbranche

steildakhet vakblad voor 
hellende daken

De volgende personen hebben zitting in de 
redactieraad van Steil Dak:
• Christian van gils (Unilin)
• Willem den Hartog (vakfederatie Rietdekkers)
• John kouwenberg (a&T dakadvies)
• Jan van Leeuwen (monier)
• Will verwer (Stichting dakmeester)
• marcel vreeken (velux nederland)

N.B.: Dit is een voorlopige lijst. De redactie is nog met 

verschillende andere (branche)partijen in gesprek. 

In het eerste nummer van Steil Dak zal de volledige 

redactieraad bekend worden gemaakt.

Hoewel vakblad Roofs al sinds jaar en dag 
voor de gehele dakenbranche schrijft, 
dus ook voor de hellende dakenbranche, 
bleef binnen de hellende dakenbranche 
behoefte bestaan aan een eigen platform. 
In het nieuwe vakblad, waarvan de eerste 
editie op 20 september 2016 zal verschij-
nen, zullen alle relevante onderwerpen 
m.b.t. het hellende dak worden behan-
deld. Denk daarbij aan onderwerpen 
als regelgeving en normering, luchtdicht 
bouwen, veilig werken, kwaliteitsborging, 
etc. Alle disciplines binnen de hellende   
dakenbranche en alle materialen (dak-
pannen, riet, leien, zink en andere me-
talen) komen daarbij aan bod. Vanzelf-
sprekend zullen bijzondere projecten met 
bijzondere hellende daken uitgebreid 
worden belicht.

Steil Dak wordt een kwartaalblad en zal 
steeds verschijnen in september, decem-

ber, maart en juni. Tevens zullen de  arti ke- 
len op termijn digitaal beschikbaar wor-
den gemaakt. De redactionele inhoud zal 
worden geïnitieerd door een breed samen- 
gestelde en deskundige redactieraad. ●
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Bij gebruik van een hoogwerker mag voor zich 

spreken dat dit op een veilige manier moet 

 gebeuren. De (persoonlijke en financiële) 

 gevolgen van een ongeluk zijn groot. Daarom 

in dit artikel een overzicht van de belangrijkste 

 aandachtpunten voor het veilig gebruik van een 

hoogwerker, zoals beschreven door VSB, FOSAG  

en de Vereniging  Verticaal Transport.

Veilig werken met de hoogwerker
hoogwerkers

dient de hoogwerker te worden nagelo-
pen op beschadigingen, losse bouten, 
slijtage en/of lekkages. Ook moet worden 
vastgesteld dat er voldoende brand-
stof, koelvloeistof en olie in de machine 
aanwezig is. Ook de accu moet worden 
gecontroleerd: is deze voldoende vol, en 
laadt deze op wanneer de motor wordt 
gestart? Het is raadzaam om vóór gebruik 
het bedieningssysteem, het hydraulisch 
systeem en de banden/rupsen na te 
lopen. Bij onvolkomenheden mag niet met 
de hoogwerker worden gewerkt en dient 
direct contact opgenomen te worden met 
de verhuurder. Volgens de Arbowet dienen 
mobiele arbeidsmiddelen jaarlijks te wor-
den gekeurd door een deskundige.

Wat betreft werkterrein is het belangrijk 

dat de hoogwerker wordt opgesteld op 
schoon en vlak terrein, dat is ontdaan 
van losliggend puin, schroot, e.d. Denk 
ook aan obstakels zoals leidingen, sloten, 
kelders en putten. De grondslag moet 
voldoende stevig zijn (voldoende draag-
kracht hebben) en de ondergrond moet 
stabiel zijn. Bij een scheve ondergrond is 
het van belang dat de aanwijzingen van 
de fabrikant worden gevolgd. Let tevens 
op de directe omgeving: is deze vrij van 
verkeer (zijn de juiste wegafzettingen ge-
bruikt), en is de directe omgeving vrij van 
hoogspanningsleidingen?

Ook tijdens het gebruik van de hoogwer-
ker is er een aantal zaken dat in acht moet 
worden genomen om de veiligheid zo 
goed mogelijk te waarborgen. Zo mag de 
machine uitsluitend worden bediend door 
een geïnstrueerd en deskundig persoon 
van 18 jaar of ouder. dan nog mag deze 
de hoogwerker alleen gebruiken na schrif-
telijke toestemming van de verhuurder.

VeRPlaatsen en gebRuik
Het rijden over de openbare weg mag 
alleen onder toezicht. Bij het werk op de 
openbare weg moeten afzettingen wor-
den gebruikt en het parkeren dient correct 
te gebeuren. Om misbruik te voorkomen, is 
het raadzaam om direct na het parkeren 
de sleutels uit het contact te verwijderen. 
Bij gebruik is het van belang dat de hoog-
werker alleen wordt gebruikt waar hij voor 
is bedoeld. Dus niet voor hijswerkzaamhe-

den, als stut, krik of het op hoogte brengen 
en/of houden van een voorwerp. 

De gebruiker dient op de juiste wijze in en 
uit de bak te stappen en zich in de bak 
aan de juiste aanlijnpunten te zekeren. 
Het alleen werken met een hoogwerker 
kan alleen als het laag risicowerk betreft. 
Bij werk met meerdere personen in de bak 
mag vanzelfsprekend het maximale aantal 
personen in de bak niet worden overschre-
den. Misschien ten overvloede, maar prak-
tijk leert dat het nog wel eens misgaat: 
klim niet op de leuning van de bak, ge-
bruik geen trap en reik niet buiten de bak. 
Ook dient de werkbalk altijd gesloten te 
zijn. Wat betreft de belasting mag uiteraard 
de werklast niet worden overschreden en 
dient het gewicht zo gelijkmatig mogelijk 
over de werkbak te worden verdeeld. 

Vóór het gebruik dient tevens een inschat-
ting te worden gemaakt van de benodig-
de zwenkruimte. In de buurt van andere 
beweegbare machines is extra zorgvuldig-
heid geboden. Als het botsrisico groot is, 
dient er een coördinator te zijn die met  
alle betrokkenen communiceert. Bij wind-
kracht 6 en meer, of bij opkomend onweer, 
mag niet met de hoogwerker worden 
gewerkt. Tenslotte is het verboden om op 
hoogte in en uit te stappen: bij het verlaten 
van de werkbak moet deze in de laagste 
positie zijn geplaatst. ●

Het is belangrijk dat er, vóórdat er wordt 
gestart met het werken met de hoogwer-
ker, wordt gecontroleerd of zowel de hoog-
werker zelf als de ondergrond in orde is. Zo 
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In de praktijk zien we 

nog vaak dakrand-

beveiligingen die niet 

voldoen. Een ontbreken-

de staander of  ligger, 

een verkeerde koppe-

ling, een verkeerde 

positionering – etc. Als 

een dakrandbeveiliging 

niet volgens de mon-

tagehandleiding is ge-

plaatst, voldoet  

deze niet aan de regel-

geving. Toepassing  

van een  dergelijk  

systeem  betekent  

schijnveiligheid.

Plaats dakrandbeveiliging conform montagehandleiding

DakRanDbeVeiliging

Dennis Moerings, VRF Europe

Het plaatsen van een dakrandbevei-
liging wordt vaak gezien als lastig en 
overbodig. Ten onrechte. Een dakrand-
beveiliging kan mensenlevens redden. 
Zoals bekend dient bij dakwerkzaam-
heden in eerste instantie te worden 
gekozen voor een collectieve bescher-
ming. In de meeste gevallen zal dit een 
dakrandbeveiliging zijn. De eisen waar 
een dergelijke beveiliging aan dient te 
voldoen, zijn geformuleerd in de Euro-
pese norm En 13374. Een systeem kan 
conform klasse A, B of C worden getest.
klasse A staat voor een systeem voor 
daken met een hellingshoek tot en 
met 10º. Het systeem moet bestand zijn 
tegen het vallen en struikelen van een 
persoon en het kan voorwerpen van 
470 mm tegenhouden. klasse B staat 
voor daken van 11º tot en met 30º; een 

dak dus met een hellingshoek en daarom 
moet het ook een persoon die naar 
beneden glijdt kunnen tegenhouden. Een 
systeem dat is getest volgens klasse B kan 
voorwerpen van 250 mm tegenhouden. 
klasse C, tenslotte, staat voor daken met 
een hellingshoek van 30º tot en met 60º. 
Deze systemen houden personen en voor-
werpen tegen van 100 mm.

Indien we ons concentreren op de eisen 
die En 13374 stelt aan dakrandbeveiligin-
gen voor platte daken (klasse A), gelden 
de volgende eisen:

•  de reling moet overal tenminste  
1000 mm hoog zijn;

•  de afstand tussen de liggers is 470 mm;
•  Bij een neerwaartse kracht van  

1,25 kn mag de functionaliteit niet 
 verloren gaan;

•  Bij een zijdelingse belasting van 0,3 kn 
mag de randbeveiliging niet meer door-
buigen dan 35 mm.

instRucties leVeRancieR
Wellicht ten overvloede: een dakrandbe-
veiliging voldoet alleen aan de daartoe 
gestelde eisen als deze is geplaatst 

Om dakrandbeveiliging toe te passen als veilig 
Collectief Beschermings Middel wordt deze getest 
conform de EN-13374. De door VRF Europe bv 
leverbare dakrandbeveiliging voldoet aan deze 
geldende norm. Dit is echter alleen van toepassing 
wanneer de dakreling op de juiste wijze is geplaatst, 
met de originele onderdelen en wanneer alle 
onderdelen in goede staat zijn.

VRF Europe bv • Jan Tooropstraat 16 • 5753 DK Deurne

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

De voordelen van onze dakrandbeveiliging:
• De constructie is licht en compact, sterk en toch flexibel.
• De opbouw is eenvoudig en zonder gereedschappen uit te voeren.
• Onderdelen zijn eenvoudig te vervangen en bestand tegen klimatologische omstandigheden.

VRF Europe bv is bekend als leverancier van bevestigingsmaterialen en gereedschappen voor 
de dakenbranche. 

Het VRF Team kan u adviseren over de dakrandbeveiliging 
en de juiste manier van monteren. Indien gewenst kunnen 
wij deze ook voor u inspecteren. Bel +31(0)493 315 885 
of mail naar sales@vrf.eu voor meer informatie.www.vrf.eu
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conform de montagehandleiding van de 
fabrikant/leverancier. Direct na de opbouw 
dient de dakrandbeveiliging door de 
leidinggevende te worden geïnspecteerd 
aan de hand van een checklist. Eventuele 
tekortkomingen dienen direct te worden 
verholpen. De dakwerkzaamheden mogen 
pas worden uitgevoerd nadat de dakrand-
beveiliging is goedgekeurd.

In het onderhoud van een dakrandbe-
veiliging is het eveneens raadzaam de 
instructies van de fabrikant/leverancier op 
te volgen. Denk daarbij aan het zo veel 
mogelijk verwijderen van zand en/of vuil, 
maar ook aan het smeren van draaiende/
bewegende onderdelen. Van essenti-
eel belang is dat bij beschadiging de 
onderdelen worden vervangen door de 
originele onderdelen. Provisorische oplos-
singen betekenen immers dat het systeem 
niet meer voldoet. Na een incident moet 
de hele installatie worden geïnspecteerd 

VRF EUROPE BV DE VERDELER VAN DAkRANDBEVEILI-

GING IN DE BENELUx EN LEVERT DAkRANDBEVEILIGING 

DIE VOLDOET AAN DE EERDER GENOEMDE GELDENDE 

NORM. DE DAkRANDBEVEILIGING VAN VRF BIEDT U DE 

VOLGENDE VOORDELEN:

-  DE CONSTRUCTIE IS LICHT EN COMPACT,  

STERk EN TOCH FLExIBEL.

-  DE OPBOUW IS EENVOUDIG EN ZONDER 

 GEREEDSCHAPPEN UIT TE VOEREN.

-  ONDERDELEN ZIJN EENVOUDIG TE VERVANGEN EN BE-

STAND TEGEN kLIMATOLOGISCHE  OMSTANDIGHEDEN.

HET VRF TEAM kAN U ADVISEREN OVER DE 

 DAkRANDBEVEILIGING EN DE JUISTE MANIER  

VAN MONTEREN. INDIEN GEWENST kUNNEN  

WIJ DEZE OOk VOOR U INSPECTEREN. 

DakRanDbeVeiliging

alvorens er weer gebruik van kan worden 
gemaakt. ●

Solide, de laddersspecialist 
voor de professionele dakdekker
> Solide heeft recent een speciaal ontwikkelde dakladder voor gebruik 

op hellende daken op de Nederlandse markt geïntroduceerd. 
> Dankzij de speciale constructie worden de leien of pannen niet door 

de voeten van de dakwerker geraakt en voorkomt men beschadigingen 
aan het dak.

> De onderkant van de ladders is voorzien van speciale houten profi elen 
die beschadigingen aan de leien of dakpannen verhinderen.

Contacteer een van onze verdelers of Solide rechtstreeks 
via info@solide.com voor meer informatie.

koppelstukken 
om afzonderlijke 

ladders te verbinden

houten profi elen om 
beschadigingen te vermijden

borgpennen om 
koppelstukken vast 

te zetten

Veiligheid door innovatie

WWW.SOLIDE.COM

LADDERS • STEPS • SCAFFOLDS

On YouTube

AD_Solide_Roofs_128x190.indd   1 21/06/16   14:11



Kostenbesparend alternatief voor steigerbouw
Snel en eenvoudig in hoogte verstelbaar
Eenvoudig zijwaarts te verplaatsen
Voor praktisch elke ondergrond geschikt

Neem nu contact op met onze specialisten voor 
een persoonlijk Easi-Dec advies

Easi-Dec Platform 
Het betere alternatief 
voor steigerbouw

Valkenburgerstraat 52
Postbus 509
6325 ZG  Berg en Terblijt
043-6080090
info@gevaco.nl

De DakHaas: mObiel VeRankeRingsPunt 
VOOR WeRkzaamHeDen OP HellenDe Daken
Dakhaas.nl presenteert na een intensief ontwikkel-  
en keuringstraject haar nieuwe veiligheidsproduct  
de Dakhaas voor de Nederlandse markt. Protect PBM 
uit Brummen brengt de Dakhaas sinds kort op de 
markt: een veiligheidsanker voor het veilig werken  
op hellende daken. Het betreft een combinatie van 
een constructieanker en een tijdelijk ankerpunt  
(positioneringsanker). 

De Dakhaas bestaat uit een RVS constructieanker  
en een positioneringsgedeelte. De onderdelen  
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden d.m.v. een 
koppelingsband met een lengte van 2 m. Het systeem 
is ontwikkeld voor het verrichten van kortdurende  
werkzaamheden op het hellende dak, waar een  
collectieve oplossing niet praktisch is. Denk daarbij 
aan het repareren van dakpannen, de montage  
van zonnepanelen, het schoonmaken van dakgoten, 
het aanslijpen van dakpannen boven het dakvenster, 
etc. Het anker kan ook worden gebruikt als gebieds-
begrenzer voor werkzaamheden op een plat dak  
dat grenst aan een hellend dak. Ook schoorsteen-
vegers maken inmiddels gebruik van de Dakhaas.

Uiteraard geeft Protect PBM graag een korte instructie bij u op de werkvloer.

Stel uw leeflijn zo in, dat u nooit verder kunt vallen dan met uw voeten in de dakgoot.

De Dakhaas is door het Duitse Dekra Exam Gmbh getest en goedgekeurd volgens EN 
795: 2012, klasse a en B. deze laatste is de enige klasse binnen de En 795 waarbij het CE 
kan worden verleend. De Dakhaas voldoet hiermee aan de nieuwste, recent geharmoni-
seerde regelgeving.

mercuriusweg 39a
6971 gv Brummen
Telefoon: 0575-563338
Fax: 0575-567263
info@protect-pbm.nl

www.protect-pbm.nl
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De Modulaire Triangelbrug (MTB) is ideaal voor het werken langs de gevel óf op platte en  
hellende daken. De MTB functioneert als werkbrug. En door de leuningframes met  
valbeveiligingsnetten ook als dakrandbeveiliging. Handig en veilig voor bijvoorbeeld het  
bedekken van daken, plaatsen en onderhouden van zonnepanelen en dakkapellen.

Van een leien dakje!
Snel en veilig werken op daken met de MTB van Altrex.


