
 
 

Delft University of Technology

Rolsteigers veilig opbouwen

Frijters, Adri

Publication date
2018
Document Version
Final published version
Published in
Veiligheid en Preventie

Citation (APA)
Frijters, A. (2018). Rolsteigers veilig opbouwen. Veiligheid en Preventie, 12-13.

Important note
To cite this publication, please use the final published version (if applicable).
Please check the document version above.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download, forward or distribute the text or part of it, without the consent
of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license such as Creative Commons.

Takedown policy
Please contact us and provide details if you believe this document breaches copyrights.
We will remove access to the work immediately and investigate your claim.

This work is downloaded from Delft University of Technology.
For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to a maximum of 10.



12    |  februari | 2018 

N
iet goed opgebouwde rolsteigers zijn 

gevaarlijk en het is onnodig. Dit terwijl 

een veilige werkplek op hoogte geen 

probleem hoeft te zijn en het goed opbouwen 

in veel gevallen sneller gaat. Jammer genoeg 

zijn goed opgebouwde rolsteigers buiten de 

showroom van de leverancier eerder uitzonde-

ring dan regel. Met dit artikel pogen we daar 

wat aan te doen.

Voortdurende innovatie
Op basis van de wet is elke werkgever en zzp’er 

verplicht om het werk op een zo veilig mogelij-

ke manier uit te (laten) voeren. Dat betekent 

dat hij voor het werk aan bijvoorbeeld de gevel 

een zo veilig mogelijke werkplek moet (laten) 

realiseren. Hiervoor moet hij gebruik maken van 

de ‘stand der techniek’ en de beschikbare mid-

delen. Voor valgevaar geldt bovendien dat het 

voorkomen van vallen niet ondergeschikt mag 

worden gemaakt aan economische motieven 

(2001/45/EC (3)).

Om het werken met rolsteigers veiliger te ma-

ken, hebben de rolsteigerfabrikanten de op-

bouwmethoden drastisch gewijzigd. Dit heeft 

ertoe geleidt dat er bij sommige fabrikanten 

minder of juist meer onderdelen zijn gekomen 

of dat er onderdelen zijn veranderd. De Inspec-

tie SZW (I-SZW) en werkgevers en werknemers 

in de bouw zijn bij deze ontwikkelingen betrok-

ken geweest. Met de nieuwe ontwikkelingen is 

het niet langer nodig tijdens het bouwen onbe-

veiligd te zijn en na het bouwen op een onveili-

ge rolsteiger te werken.

De VSB heeft een informatieblad samengesteld 

waarin de verschillende opbouwmethoden per 

fabrikant helder op een rij zijn gezet. Deze in-

formatie is – samen met de handzame brochure 

Veilig werken met de rolsteiger – op te vragen 

bij de VSB of te downloaden op www.vsb-on-

line.nl. Het A-Blad wordt verstrekt door Volan-

dis en besteedt aandacht aan de opbouwme-

thode en aan veilig werken met rolsteigers. Dit 

is te downloaden op www.volandis.nl. Het A-

Blad Rolsteigers is een goed hulpmiddel voor 

iedereen die met rolsteigers moet werken.

Mobiele systeemsteiger 
Wat is een rolsteiger? Een rolsteiger is een vrij-

staande, halfvrijstaande of tegen de gevel staan-

de mobiele systeemsteiger. Rolsteigers zijn uitge-

rust met (zwenk)wielen en samengesteld uit 

geprefabriceerde onderdelen. Zij bevatten tussen-

vloeren en één of meerdere werkvloeren voor het 

uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Hulp-

vloeren zijn tussenvloeren bedoeld om veilig op 

te kunnen bouwen. Om de rolsteiger te kunnen 

opbouwen zijn trainingen te volgen. In de prak-

tijk volstaat men vaak met een instructie, een 

toolbox of het lezen en volgen van de handleidin-

gen van de leverancier. 

Soms is het lastig of niet mogelijk om een rol-

steiger op te bouwen volgens de handleiding. 

Of het is niet mogelijk het werk veilig uit te voe-

ren met de standaard confi guratie. Ook kan het 

plaatsen van de stabilisatieschoren lastig zijn. 

In alle gevallen waarin afwijken van de handlei-

ding nodig is, moet de gebruiker contact opne-

men met de fabrikant of leverancier. Hij maakt 

dan aanvullende tekeningen en berekeningen 

en levert zo een specifi eke oplossing. 

Onderdelen van verschillende merken of syste-

men in één confi guratie gebruiken mag niet, 

tenzij de fabrikanten akkoord zijn. Ook is het 

niet toegestaan om hulpconstructies zoals ta-

kels en lieren aan een rolsteiger te koppelen. 

Het werken vanaf een veilige, stabiele werkplek 

is veel beter dan werken vanaf een ladder of 

een rolsteiger die met spanbanden aan een he-

melwaterafvoer is vastgemaakt.

Adri Frijters

Vanaf 1 januari 2018 moeten rolsteigers veiliger worden 

opgebouwd. Gaat dit ervoor zorgen dat we vaker veilige 

rolsteigers tegenkomen, ook buiten de showroom?
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Speciaal voor de alleenwerkende vakman (bij-

voorbeeld een zzp’er) is er een rolsteiger ont-

wikkeld die iemand in zijn eentje kan opbou-

wen: de MI-Tower. 

Let op: een kamersteiger of vouwsteiger is geen 

rolsteiger. Met een kamersteiger is alleen onder 

voorwaarden veilig te werken. Over het alge-

meen mag met een kamersteiger niet worden 

‘doorgebouwd’ en de vloer mag maar op één 

niveau worden gebruikt.

Altijd beveiligd
Het uitgangspunt van de nieuwe opbouwme-

thode was relatief simpel: bij de montage en 

demontage moet de werknemer altijd op heup-

hoogte rondom beschermd zijn voordat hij het 

platform betreedt. De voorgeschreven opbouw-

methode is systeemspecifi ek. Alle fabrikanten 

hebben een eigen systeem met een eigen hand-

leiding en voorschriften. Per 1 januari 2018 

moeten gebruikers die stipt opvolgen. Alle op-

bouwmethoden zijn verzameld in het eerderge-

noemde VSB-informatieblad.

Tijdens het gebruik moeten alle werkvloeren 

rondom zijn beschermd met dubbele leuningen 

en kantplanken. Alleen indien de afstand tot 

een gevel kleiner is dan 15 cm mag de leuning 

aan die zijde vervallen. Ook trappen moeten 

voorzien zijn van leuningen. Alleen als de werk-

vloer lager is dan 1,5 meter is het acceptabel 

om aan één lange zijde de knieleuning en kant-

plank weg te laten. Het beklimmen van een rol-

steiger gebeurt met trappen of via het frame 

aan de binnenzijde door gebruik te maken van 

de klimluiken. Vaak worden diagonalen verwij-

derd of aan één zijde geplaatst. Ondanks dat 

dit het werken makkelijker maakt is dit een ver-

zwakking die beslist niet is toegestaan.

Gevaarlijke zaken
Andere vaak geconstateerde gevaarlijke zaken 

rondom rolsteigers zijn het niet geremd staan 

van rolsteigers, het verplaatsen van rolsteigers 

terwijl men erop staat, het buitenom beklimmen 

van een rolsteiger en het verplaatsen waarbij de 

stabilisatoren een grote vrije ruimte hebben tot 

de straat. Staat een rolsteiger op de openbare 

weg, dan moet de gebruiker aandacht besteden 

aan de afzetting en het onmogelijk maken van 

inklimmen buiten werktijd. Dit kan bijvoorbeeld 

door de rolsteiger binnen gaashekken te plaat-

sen. Er zijn voor dit doel ook speciale voorzienin-

gen beschikbaar. 

Een ander probleem, niet direct op het gebied 

van veiligheid maar toch relevant, is diefstal van 

rolsteigers. Door de delen van een rolsteiger te 

laten merken en een eigen identiteit te geven, 

geven gebruikers invulling aan de professionele 

uitstraling van hun bedrijf, terwijl zij tegelijkertijd 

diefstal ontmoedigen. Uiteraard is het ook mo-

gelijk om de losse delen aan elkaar te koppelen 

met behulp van kettingen en sloten. 

Adri Frijters is consultant arbeidsveiligheid bij A3-A en coördinator bouwveiligheid bij DSyS, TU-Delft

INSPECTIE SZW
De Inspectie SZW stelt; “Uitgangspunt is dat de randbeveiliging 

van een platform, bestaande uit minimaal een heupleuning, altijd 

is aangebracht voordat het platform wordt betreden. Vanzelf-

sprekend moeten werkvloeren altijd van een boven- en tussenleu-

ningen en kantplank zijn voorzien. Introductie van de nieuwe op-

bouwmethode heeft plaatsgevonden tijdens de Bouwbeurs 2013. 

Er zijn verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten en 

leveranciers die aan dit veiligheidsniveau voldoen. Inspectie SZW 

wijst er op dat bij constatering van valgevaar geen concessies 

worden gedaan en in voorkomende gevallen zal overgaan tot stil-

legging van de werkzaamheden en het opleggen van een boete.”


