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Geachte lezer,

Een getinte balk met het woord ‘1e monteur’ aan de linkerkant van de tekst betekent dat 
deze tekst alleen voor de 1e monteur geldt, dus niet voor de monteur of hulpmonteur.
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 1.1 Inleiding

Werken met en op steigers brengt gevaren met zich mee, met name valgevaar.

Op een werkplek waar het gevaar bestaat om 2,50 meter of meer te vallen, is in ieder 
geval sprake van valgevaar en werken op hoogte. Dit betekent dat er sprake is van een 
verhoogd risico dat zelfs fatale gevolgen kan hebben.

In het bedrijfsleven is een rolsteiger en een steiger een belangrijk hulpmiddel geworden.
Voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte worden kunnen verschillende 
hulpmiddelen worden gebruikt:

• Ladders;
• Hoogwerkers;
• Rolsteigers;
• Bouwsteigers;
• Hangbakken.

De overheid wil het gebruik van ladders verder tegengaan omdat dit onveilig is.
Daarom worden meer en meer rolsteigers en hoogwerkers ingezet.

Een goede steiger zorgt voor een veilige werkplek op hoogte voor zowel steigermonteurs 
als gebruikers van een steiger. Aan de andere kant brengt het opbouwen, gebruiken en 
afbreken van een steiger echter grote gevaren met zich mee.

De belangrijkste risico’s
• Vallen vanaf de steiger;
• Geraakt of geklemd worden door materieel of materialen;
• Vallen bij het beklimmen en afdalen van de steiger;
• Geraakt of geklemd worden bij laad- en loswerkzaamheden;
• De werkplek niet kunnen verlaten als gevolg van het ontbreken van of onvoldoende 

vluchtwegen;
• Bezwijken of omvallen van een steiger door een verkeerd of een te licht ontwerp,  

onjuiste opbouw of overbelasting;
• Getroffen worden door van de steiger vallende voorwerpen/materialen.

1 Risico’s
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Er zijn vier factoren die tot onveiligheid kunnen leiden:
1. Een ontoereikende voorbereiding, onder andere ten aanzien van berekening, 

constructietekeningen en deugdelijkheid van de steiger;
2. Een verkeerde keuze van de samenstellende onderdelen van de steiger;
3. Een onjuiste, onvolledige of slordige montage van de steiger;
4. Een onjuist gebruik van de steiger, niet overeenkomstig het programma van eisen, 

onder andere ten aanzien van overbelasting en ongeautoriseerde veranderingen 
van de steiger.

Van deze vier factoren hangt dus de veiligheid van de steiger af en daarmee de veiligheid van:
• Monteurs;
• Gebruikers;
• Omstanders.

 1.2 Verantwoordelijheid

Bij steigerbouw zijn veel partijen betrokken. Daarom moet iedereen de veiligheid met 
hoofdletters schrijven. Zo kan een steiger goed opgebouwd zijn, maar gebruikers kunnen 
hier veranderingen aanbrengen of onveilig werken op een stelling.

 1.3 De partijen
Op en rondom de steigers kunnen we de volgende personen en bedrijven tegenkomen:

1. Opdrachtgever, voor wiens rekening een bouwwerk tot stand wordt gebracht; onder 
zijn verantwoordelijkheid functioneert de V&G-coördinator in de ontwerpfase;

2. Steigerconstructeur;
3. Opdrachtgever van het steigerbouwbedrijf;
4. Leverancier, waaronder begrepen materieeldiensten;
5. Steigerbouwbedrijf en zijn werknemers;
6. Toezichthouder steigerbouw;
7. Gebruiker van de steiger, zoals aannemers/onderaannemers en zelfstandigen;
8. Toezichthouder steigergebruik.

 1.4 Samenwerken
Bij steigerbouw en gebruik zijn dus veel partijen betrokken, die allemaal de veiligheid en 
gezondheid zo goed mogelijk moeten waarborgen. Het gaat hierbij om een keten van 
verantwoordelijkheden, die ook is gestoeld op wettelijke verplichtingen.
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 1.5 De partijen uitgelicht

Opdrachtgever van het project
Een opdrachtgever moet ervoor zorgen dat het ontwerp zo is ingericht dat alle andere 
partijen en personen hun arbowettelijke verplichtingen kunnen nakomen (Arbobesluit 
bouwproces art. 2.26). 
Dit op basis van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van gevaren die het gevolg 
zijn van gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden. Bij eventuele doorgaande 
bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld in de industrie, moet de opdrachtgever bij de planning 
van de werkzaamheden al inspelen op de mogelijk negatieve invloed hiervan op de 
arbeids-omstandigheden op het werk.

Uit een RI&E zal moeten blijken hoe de medewerkers bij ernstige en onmiddellijk gevaar, 
hun werkplek en/of gevarenzone kunnen verlaten zonder daar nadelige gevolgen van te 
ondervinden. Ook moet iedereen op de hoogte worden gebracht van de mogelijke 
risico’s en genomen maatregelen.

 ! Informatie en voorlichting is essentieel!

 1.6 Aangewezen uitvoerende partij 

Het Arbobesluit bouwproces verplicht een opdrachtgever om een uitvoerende partij 
(lees: aannemer) te belasten met de V&G-coördinatie in de uitvoeringsfase (art. 2.29). 
De V&G-coördinator uitvoeringsfase wordt geacht de samenwerking te organiseren 
tussen de verschillende bedrijven die gelijktijdig of achtereenvolgend op de bouwplaats 
werkzaam zijn.
Een steiger is bij uitstek een arbeidsmiddel waar sprake is van werkzaamheden die 
gelijktijdig of na elkaar plaats vinden. Vanaf opbouw tot gebruik als steiger voor ruw-
bouwdoeleinden, die daarna wordt gebruikt voor het sluiten van de gevel en bovendien 
fungeert als dakrand-beveiliging en tenslotte weer wordt gedemonteerd.

Afstemmen van werkzaamheden
De coördinator moet de verschillende werkzaamheden en de uitvoering van de steiger 
zo op elkaar afstemmen dat alle andere partijen en personen hun werk op veilig kunnen 
uitvoeren. Waar moet rekening mee worden gehouden?

• Het aantal benodigde werkvloeren;
• De toegangen, de breedte ervan en eventuele consoles;
• De slaghoogte;
• De vraag of de steiger binnen de standaardconfiguratie valt of dat berekening en 

tekening noodzakelijk zijn;
• De procedure van oplevering en controles/inspecties;
• De wijze van aanvoer materialen;
• Het plannen van de verschillende werkzaamheden;
• Het toepassen van voldoende en functionele vluchtwegen.

Hierover moeten vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt en deze moeten worden 
gecommuniceerd. 
Tijdens het gebruik van de steiger moeten alle gebruikers zich aan de afspraken houden. 
De V&G-coördinator houdt toezicht en corrigeert gebruikers die zich niet houden aan de 
afspraken. De V&G-coördinator neemt hiermee niet de verantwoordelijkheid van hen 
over. Iedere werkgever blijft zelf verantwoordelijk voor het toezicht op veilig en gezond 
werken van zijn werknemers. 
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