
NIEUWS

Mijn vrouw won met een prijsvraag een 
complete keuken. Jammer dacht ik, 
want onze keuken is net nieuw. Wel wil 

ik de badkamer in een tijdsbestek van twee 
jaar gaan vernieuwen. Om een lang verhaal 
kort te maken: we mogen voor hetzelfde 
bedrag alles voor een badkamer uitzoeken. 
Na een enige tijd vraagt mijn vrouw: “Zijn de 
spullen al binnen en wanneer begin je aan de 
nieuwe badkamer?”
Ik heb het heel druk en zit eigenlijk niet om 
werk verlegen, wat ook nog eens niet betaald 
wordt. Er komt al een dreiging in de trend 
van “Zal ik je collega anders bellen?”. Maar 
dat is natuurlijk mijn eer te na. Tot André, een 
collega, bij ons aan de koffie zit en vertelt 
dat hij het rustig heeft omdat een klus niet 
doorgaat. Tja, en zo ga ik toch overstag 
en vernieuwt André met zijn maatje onze 
badkamer. Ze doen het net even anders dan ik 
het zelf zou doen. 
We huren allemaal wel eens iemand in. Maar 
het is toch anders als je iemand laat werken 
op jouw kosten in je eigen huis. Zo ervaar je 
hoe het is om in de schoenen van de klant te 
staan, je staat letterlijk aan de andere kant 
van de medaille. Het bleek een behoorlijke 
inbreuk op de privacy te zijn, je voelt je niet 
vrij in je eigen huis. Ook moeten we erop 
vertrouwen dat ze hun werk goeddoen. 
Ik kan me voorstellen dat klanten ons 
na twee weken echt wel zat zijn. Ook al 
maken we mooi werk en zijn ze blij met het 
eindresultaat. Ik ervaar dat je spullen na 
een dag werken opruimen belangrijk is. Zo 
kunnen klanten aan het eind van de dag hun 
privéleven weer redelijk voortzetten.
En wat ons betreft: we winnen een prijs, die 
kost vervolgens een paar duizend euro, maar 
dat is het leergeld zeker waard! Sterker nog, 
ik raad het jou ook aan.

Theo Barhorst
Zelfstandig
vakman

ZELF DOEN OF NIET?

Veiliger op de steiger werken
Je kijkt naar je omzet en constateert: dit 

was weer een best jaar. Nu nog voorkomen 
dat je een sloot geld met de Belastingdienst 
moet aftikken. De Altrex Mitower-rolsteiger 
zet dan wat zoden aan de dijk. Deze steiger 
past volgens een vertegenwoordiger van 
Altrex in de Volkswagen Golf Variant, check 
LinkedIn. Het gaat om de variant die tot 6,2 
meter hoogte reikt. Je kunt deze steiger ook 
in je eentje opbouwen tot een trolley. Past 
door alle standaarddeuropeningen en ook in 
de lift. Wat de schade is? Adviesverkoopprijs 
vanaf 2868 euro exclusief btw.

Met deze nieuwe steiger voldoe je aan de 
nieuwe norm EN 1004. Deze norm heeft 
betrekking op rolsteigers met een hoogte van 
0 tot 12 meter. Voorheen was dit vanaf 2,5 tot 
12 meter platformhoogte. De afstand tussen 
twee platformen moet nu 2,25 meter in plaats 
van 4,20 meter zijn. Deze regels gelden ook 
voor steigers die minder dan 2,50 meter hoog 
zijn. De VSB, de vereniging voor onder meer 
steigerbedrijven, biedt een informatieblad 
over de norm. Daaruit blijkt dat slechts bij één 
platformniveau het is toegestaan om (tijdelijk) 
de heup- en knieleuning aan de gevelzijde te 
verplaatsen. En uitsluitend indien de afstand 

tussen gevel en steiger, op werkniveau, min-
der is dan 15 cm. Op de werkvloer zijn heup- 
en knieleuningen en kantplanken verplicht. 
Tussenvloeren zijn voorzien van heup- en 
knieleuningen. Vanaf 1 m platformhoogte 
moet je leuningwerk rondom aanbrengen, 
bestaande uit heup- en knieleuning plus 
kantplanken, en moet je de rolsteiger van 
binnenuit betreden.

Beschermd de steiger opbouwen Ook het 
gebruik van stabilisatoren en leuningen bij 
vouwsteigers is opgenomen in de EN 1004. 
Volgens de norm moet je rondom beschermd 
zijn tijdens de opbouw van de steiger, al 
voordat je het platform betreedt. Beschik 
je bijvoorbeeld over een Altrex-steiger met 
Safe-Quick-voorloopleuningen? Dan zal de 
rolsteiger wellicht voldoen aan de EN 1004, 
wel even controleren. Tip: controleer de 
afstand tot het eerste platform. Om aan de EN 
1004 te voldoen, kan het zijn dat je een extra 
platform nodig hebt. Bouw je de steiger met 
schoren op? Dan heb je een uitdaging, wat je 
bent nu verplicht om de steiger op te bouwen 
met de nieuwe platformafstanden terwijl je 
beschermd op een platform staat.
Meer informatie: www.vsbnetwerk.nl
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