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Doelstelling

In dit onderzoek wordt de inhoud van de verschillende functies binnen het dossier Steigerbouwer geactualiseerd. De doelstelling is om het onderwijs goed te 

laten aansluiten bij wat de vakmensen in de huidige praktijk doen. Daarnaast wil de sector ook een beter zicht krijgen op de belangrijkste ontwikkelingen en de 

impact hiervan op de functies die onder dit dossier vallen. Om hier antwoord op te kunnen geven richten we ons bij de werkgevers met name op de 

belangrijkste trends en ontwikkelingen. Bij de werknemers zoomen we namelijk in op de werkzaamheden die zij uitvoeren.

De insteek van het onderzoek bij de werknemers is gericht geweest op de frequentie van de werkzaamheden, maar zeker ook het niveau van de werknemers 

die deze werkzaamheden uitvoeren. 

Tijdlijn

September Medio 

februari
Half april2021 / 2022

Voorbereiding

Analyse / rapportage

EindrapportVeldwerk

Eind 

maart

Begin 

april

Achtergrond

Het actualiseren van bcp’s binnen de bouw- en infrasector is gedaan middels een onderzoek uitgevoerd door Concreet Onderwijsproducten in samenwerking met 

USP Marketing Consultancy. Dit hebben zij gedaan in opdracht van Bouwend Nederland, CNV Vakmensen, FNV en Aannemersfederatie Nederland. 
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Belbestand

Methodologie

Het belbestand is verkregen vanuit SBB, Stagemarkt en de Gouden Gids. Daarnaast is voor werknemers het bestand aangevuld met bedrijven die lid zijn van de 

branchevereniging, bedrijven gevonden op LinkedIn waar steigerbouwers werkzaam zijn, bedrijven van www.steigerbouw.online, en steigerbouwbedrijven van 

www.bouwenverbouw.nl. Verder zijn bij Stagemarkt aangesloten bedrijven benaderd via mail, op naam van de passende contactpersoon, met het verzoek zich 

aan te melden via een online aanmeldlink en dit met hun collega’s te delen.

Daarnaast is er een communicatieplan opgesteld, waarbij werkgevers en werknemers de mogelijkheid hebben gekregen om zich aan te melden voor het 

onderzoek via een online aanmeldlink. 

* 15 werkgevers en 25 werknemers per BCP

Werkgevers Werknemers

Steigerbouwer

Benodigd* 45 75

Behaald 26 51

Het gewenste aantal van 45 werkgevers en 75 werknemers is niet gehaald door de relatief kleine populatie (ca. 55 bedrijven aangemeld bij SBB/ Stagemarkt en 

verder ca. 1000 bedrijven op Gouden Gids). De nummers afkomstig uit de Gouden Gids waren van mindere kwaliteit: ca. 400 nummers waren onbruikbaar, 

bijvoorbeeld omdat het nummer buiten gebruik was, het bedrijf niet meer bestaat of het een privénummer betrof.

In het onderzoek zien we duidelijke verschillen tussen kleinere (t/m 10 medewerkers) en grotere (11-30 en 30+ medewerkers) bedrijven. Dit komt met name tot 

uiting in de sectoren waar zij actief zijn (m.a.w. hun belangrijkste opdrachtgevers) en het soort contracten dat zij aanbieden aan de medewerkers. Uit nadere 

analyses is gebleken dat dit verschil slechts een beperkte invloed heeft gehad op de resultaten (bijv. de trends en ontwikkelingen bij de werkgevers en de aard 

en frequentie van de werkzaamheden bij de werknemers). Deze invloed was zeker niet significant en van invloed op de conclusies en aanbevelingen, maar is 

wel belangrijk om in het achterhoofd te hebben bij het lezen van dit rapport.

http://www.steigerbouw.online/
http://www.bouwenverbouw.nl/
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Conclusies en aanbevelingen voor de sector
BCP onderzoek 2021 - 2022

Conclusies Aanbevelingen

Daar waar andere sectoren een breed spectrum aan trends zagen, heeft 

de steigerbouwbranche vooral aandacht voor arbeidsmarkt en 

veiligheid
Steigerbouwers zien met name een trend naar flexibilisering en het vinden van 

kwalitatief goed personeel; de vergrijzing is wel aan de orde, maar minder sterk dan 

in andere sectoren. Verder is er veel aandacht voor veiligheid, enerzijds vanuit het 

uitvoerende gedeelte (persoonlijke beschermingsmiddelen), anderzijds vanuit de 

wet- en regelgeving (eisen opdrachtgever).

→ Probeer op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen
De belangrijkste aandacht voor de steigerbouwbranche gaat uit naar deze twee 

zaken. Belangrijk dus op de hoogte te blijven van de voorgeschreven eisen en regels, 

maar ook om hierover bewustwording en naleving te creëren bij de werknemers.

Digitalisering en duurzaamheid spelen kleinere rol 
Wat uit andere onderzoeken naar voren is gekomen, komt in dit onderzoek minder 

sterk naar voren: opkomst van duurzaamheid en digitalisering. Het wordt wel 

genoemd, maar minder vaak dan zaken die betrekking hebben op arbeidsmarkt en 

veiligheid. Vanuit de werkgever gaat het dan om bijv. meer werk, de rol van 

brandstof (duurzaamheid) en om procesoptimalisatie en soft skills (digitalisering). 

Vanuit de werknemer gaat het ook om elektrisch werken en hergebruik van 

materialen.

→ Zorg dat het personeel voorbereid of op de hoogte gebracht wordt
Qua werkinhoud lijkt er niet veel veranderd te zijn, hooguit is men breder inzetbaar 

dan alleen de bouw (ook offshore en industrie) en zijn er dan andere typen steigers 

en regels mee gemoeid. Hoewel werknemers aangeven op dit moment relatief weinig 

te maken te hebben met digitale middelen gebruiken of het lezen van digitale 

informatie, is dit belang bij de werkgever wel hoger. Met andere woorden: 

digitalisering gaat de komende jaren steeds zichtbaarder worden op de werkvloer en 

het personeel dient daarop voorbereid te worden.

Arbeidsmarkt
Zoals hierboven al genoemd is de arbeidsmarkt een belangrijk thema in het kader 

van kwalitatief goed personeel vinden, en ook door de flexibilisering. Hier kan op 

worden ingespeeld door ook de duurzame inzetbaarheid centraal te stellen, maar 

tevens worden communicatie en sociale en culturele vaardigheden gezien als 

belangrijke skills die steigerbouwers dienen te bezitten, bovenop eerder genoemde 

skills.

→ Eigen personeel is even belangrijk als ingehuurd personeel
Uit de belangrijkste trends op arbeidsmarktgebied, blijkt dat het belangrijk is om te 

blijven investeren in het huidige personeel. Het huidige personeel moet de 

vaardigheden meegegeven worden om te kunnen communiceren met 1) de 

opdrachtgever/ andere partijen op de werkvloer en 2) de collega’s die ingehuurd 

worden. Deze vaardigheden liggen dan met name op het vlak van communiceren in 

het algemeen en van communiceren in een andere taal dan het Nederlands.



Index

Werkgever

Werknemer

Conclusies voor het onderwijs
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Met name de krapte op de arbeidsmarkt (42%) wordt verwacht 

invloed te gaan hebben op bedrijven die in de steigerbouw actief zijn

Basis: n=26
Weet niet: 12%

Werkgever: Ontwikkelingen
Welke ontwikkelingen zullen de komende 3 jaar de grootste invloed hebben 
op uw bedrijf?

Steigerbouwer

Toekomstperspectief
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Onderstaande marktonwikkelingen worden vaak verwacht toe te nemen; 

er is niet één ontwikkeling waar de sterkste toename verwacht wordt

Werkgever: Marktontwikkelingen
In welke mate zullen de volgende marktontwikkelingen in de komende 5 jaren 
aan belang toenemen of afnemen?

21%

14%

14%

7%

21%

43%

29%

43%

14%

21%

43%

29%

14%

7%

7%

21%

21%

7%

14%

7%

Sterk toenemen Toenemen Blijft gelijk Afnemen Sterk afnemen Speelt niet Weet niet

Basis: n=14

Binnenstedelijk bouwen/ werken & 

aandacht voor logistiek

Ketensamenwerking

Verschuiving risico van opdrachtgever 

naar opdrachtnemer

(meerjarige) onderhouds- en/of 

beheerovereenkomsten

Steigerbouwer

Toekomstperspectief
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Werkgevers verwachten een toename aan belang van het inhuren 

van zzp’ers

Werkgever: Arbeidsmarktontwikkelingen I
In welke mate zullen de volgende arbeidsmarktontwikkelingen in de komende 
5 jaren aan belang toenemen of afnemen?

33%

33%

33%

25%

25%

42%

33%

25%

25%

25%

17%

25%

25%

33%

25%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

17%

8%

Sterk toenemen Toenemen Blijft gelijk Afnemen Speelt niet Weet niet

Basis: n=12

Meer zzp'ers inhuren (flexibilisering)

Vraag naar kwalitatief goed personeel

Duurzame inzetbaarheid

Flexibele schil

Inlenen personeel

Steigerbouwer

Toekomstperspectief
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Er wordt de minste verandering verwacht rondom grensoverschrijdende 

opdrachten en concurrentie van buitenlandse bedrijven

Werkgever: Arbeidsmarktontwikkelingen II
In welke mate zullen de volgende arbeidsmarktontwikkelingen in de komende 
5 jaren aan belang toenemen of afnemen?

8%

8%

8%

8%

50%

42%

25%

17%

25%

25%

50%

50%

50%

33%

8%

8%

17%

8%

25%

33%

Sterk toenemen Toenemen Blijft gelijk Afnemen Speelt niet

Basis: n=12

Meer diversiteit op werkvloer

Hogere gebruikseisen opdrachtgever

Vergrijzing personeel

Grensoverschrijdende opdrachten

Concurrentie buitenlandse bedrijven

Steigerbouwer

Toekomstperspectief
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Veel werkgevers zien geen verandering in functies waarmee ze werken

Basis: n=12
‘Geen’: 33%; Weet niet: 8%

Steigerbouwer

Toekomstperspectief

Echter wordt door sommigen wel genoemd dat veiligheidsmanagers steeds vaker voorkomen.

Werkgever: Arbeidsmarktontwikkelingen
Wat zijn beroepen/ disciplines waarmee uw bedrijf steeds meer in aanraking 
komt?

Geen
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Ook het ontstaan van nieuwe beroepen wordt niet echt gezien

Basis: n=12
Weet niet: 67%

Steigerbouwer

Toekomstperspectief

De gevolgen van circulariteit, duurzaamheid en energietransitie worden, anders dan dat hier meer werk uit volgt en brandstof een

belangrijke rol speelt, nog niet gezien.

Werkgever: Arbeidsmarktontwikkelingen
Welke nieuwe beroepen heeft u zien ontstaan de afgelopen jaren of verwacht 
u dat gaan ontstaan?

Wat zijn de gevolgen van een circulaire economie, duurzaamheid en 
energietransitie op het uitoefenen van uw beroep?

Basis: n=12
Weet niet: 17%

Geen Geen
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Relatief veel bedrijven verwachten te gaan groeien, m.n. de grotere
Ze denken dit nieuwe personeel met name via social media te zullen vinden, of vanuit het buitenland binnen te halen.

Basis: n=12

Ontwikkeling personeelsbestand
Hoe zal het vaste personeelsbestand van 
uitvoerende werknemers zich de komende 5 jaren 
gaan ontwikkelen?

Basis: n=7, indien groeien
Weet niet: 14%

Basis: n=2, indien krimpen
Weet niet: 50%

Groeien
Waar gaat u het nieuwe personeel vandaan halen?

Krimpen
Waar denkt u uw personeel aan te verliezen?

Steigerbouwer

Toekomstperspectief

58%
17%

17%

8%
Groeien

Blijft gelijk

Krimpen

Houdt op te 

bestaan

Saldo:
+ 42 %

Lage minimumlonen in de bouw
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Vooral de procesoptimalisatie door digitalisering, en betere persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden verwacht belangrijker te worden

Werkgever: Technologische ontwikkelingen
In welke mate zullen de volgende technologische ontwikkelingen in de 
komende 5 jaren aan belang toenemen of afnemen?

14%

14%

7%

64%

64%

50%

50%

36%

36%

29%

21%

14%

36%

21%

29%

21%

57% 7%

7%

7%

7%

14%

29%

14%

7%

14%

29%

Sterk toenemen Toenemen Blijft gelijk Afnemen Sterk afnemen Speelt niet Weet niet

Basis: n=14

Betere persoonlijke 

beschermingsmiddelen

Procesoptimalisatie door digitalisering

Gebruik lichtere materialen

Smart Infra

Augmented en/ of virtual reality

BIM/ CIM

Kleine machinale arbeidsverlichtende

hulpmiddelen

Steigerbouwer

Toekomstperspectief
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Werkgevers denken dat onderstaande wet- en regelgevingen zullen 

toenemen in belang

Werkgever: Wet- en regelgeving I
In welke mate zullen de volgende aspecten aangaande wet- en regelgeving  in 
de komende 5 jaren aan belang toenemen of afnemen? 

33%

33%

33%

25%

25%

25%

25%

33%

33%

17%

58%

50%

33%

33%

25%

17%

42%

17%

25%

42%

33%

8%

8%

17%

8%

Sterk toenemen Toenemen Blijft gelijk Afnemen Speelt niet

Basis: n=12

Eis opdrachtgever m.b.t. veiligheids- en 

gezondheidsplan

Energietransitie

Dubbele aanlijning

Eis opdrachtgever m.b.t. duurzaamheid

Veiligheid

Gebruik van middelen met 

duurzaamheidscertificaat of -keurmerk

Maatregelen tegen fijnstof

Steigerbouwer

Toekomstperspectief
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Er wordt weinig toename in belang van productaansprakelijkheid 

verwacht, net als klimaatadaptatie

Werkgever: Wet- en regelgeving II
In welke mate zullen de volgende aspecten aangaande wet- en regelgeving  in 
de komende 5 jaren aan belang toenemen of afnemen? 

25%

25%

17%

17%

8%

8%

33%

25%

50%

33%

42%

25%

25%

17%

17%

17%

42%

50%

8%

17%

8%

8%

8%

25%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

Sterk toenemen Toenemen Blijft gelijk Afnemen Speelt niet Weet niet

Basis: n=12

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Stikstof en PFAS

Wet Natuurbescherming

Waarborgregeling VSB

Klimaatadaptatie

Toenemende productaansprakelijkheid

Steigerbouwer

Toekomstperspectief
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De hieronder genoemde bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen 

worden ongeveer even vaak verwacht toe te nemen

Werkgever: Bedrijfsorganisatorsiche ontwikkelingen
In welke mate zullen de volgende bedrijfsorganisatorsiche ontwikkelingen in 
de komende 5 jaren aan belang toenemen of afnemen?

25%

8%

17%

8%

50%

50%

50%

58%

17%

25%

8%

25%

8%

17%

25%

8%

Sterk toenemen Toenemen Blijft gelijk Speelt niet

Basis: n=12

Automatisering van bedrijfsprocessen

Logistieke organisatie naar bouwplaats

Logistieke organisatie op bouwplaats

Professionalisering van de organisatie

Steigerbouwer

Toekomstperspectief
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Werknemer
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Er is veel variatie in genoemde kerntaken, maar de belangrijkste zijn 

(de)montage van steigers, leidinggeven en veiligheid

Werknemer: Kerntaken
Voordat ik u allerlei specifieke werkzaamheden ga voorleggen, wil ik u eerst 
vragen wat voor u de kerntaken en/of belangrijkste activiteiten zijn horende bij 
uw vakmanschap? 

Steigerbouwer

Huidige werkzaamheden

Basis: n=51
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Monteren, controleren en opruimen komen het vaakst dagelijks voor
Het werk voorbereiden wordt voornamelijk gedaan door een voorman steigerbouw (72% van hen doet dat dagelijks en 22% wekelijks)

Steigerbouwer

Huidige werkzaamheden

Werknemer: Overkoepelende werkzaamheden I
Hoe vaak voert u de volgende werkzaamheden zelf uit?

73%

73%

67%

53%

51%

14%

12%

14%

22%

24%

6%

6%

8%

16%

6%

8%

8%

12%

8%

20%

Basis: n=51

Monteren

Controleren

Werk afronden/ werkplek opruimen

Demonteren

Werk voorbereiden/ werkplek inrichten

Dagelijks Wekelijks Maandelijks < 1x per maand Niet
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Constructies berekenen en tekenen wordt door 57% niet uitgevoerd
Als het wel gebeurt, dan gebeurt dit met name door werknemers werkzaam bij bedrijven met minimaal 11 medewerkers. Het inspecteren 

en keuren is meer voorbehouden aan een voorman steigerbouw (78% dagelijks + wekelijks) en in iets minder mate de eerste monteur 

steigerbouw (50% dagelijks + wekelijks). 

Steigerbouwer

Huidige werkzaamheden

Werknemer: Overkoepelende werkzaamheden II
Hoe vaak voert u de volgende werkzaamheden zelf uit?

35%

24%

12%

12%

22%

33%

18%

14%

10%

14%

8%

14%

4%

6%

6%

4%

29%

24%

57%

57%

Basis: n=51

Transport

Inspecteren/ keuren

Constructies berekenen (steiger ontwerp)

Constructies tekenen (steiger ontwerp)

Dagelijks Wekelijks Maandelijks < 1x per maand Niet
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Tegenwoordig is veiligheid en administratie volgens werknemers ook 

onderdeel van het werk; vroeger waren ze meer uitvoerend bezig

Basis: n=51
Weet niet: 29%

Steigerbouwer

Toekomstperspectief

Werknemer: Arbeidsmarktontwikkelingen
Wat zijn volgens u werkzaamheden die u vroeger niet deed in deze functie, 
maar die u de laatste vijf jaar wel regelmatig hebt uitgevoerd?

Wat zijn volgens u werkzaamheden die u vroeger wel deed in deze functie, 
maar die u de laatste vijf jaar niet regelmatig hebt uitgevoerd?

Basis: n=51
Weet niet: 53%

Geen

Geen
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Wanneer er iets gemist wordt in opleidingen, is dat met name ervaring

Steigerbouwer

Toekomstperspectief

Relatief erg veel steigerbouwers weten geen nieuwe beroepen te noemen die afgelopen jaren ontstaan zijn of gaan ontstaan.

Werknemer: Arbeidsmarktontwikkelingen
Wat mist u als vakman in opleidingen ten opzichte van wat er nu in uw functie 
gevraagd wordt?

Welke nieuwe beroepen heeft u zien ontstaan de afgelopen jaren of verwacht 
u dat gaan ontstaan?

Basis: n=51
Weet niet: 43%

Basis: n=51
Weet niet: 82%

Niets Geen
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Veel werknemers zien geen gevolgen van circulariteit, duurzaamheid 

en energietransitie; als ze dit doen, benoemen ze vaak hogere kosten

Steigerbouwer

Toekomstperspectief

Werknemer: Arbeidsmarktontwikkelingen
Wat zijn de gevolgen van een circulaire economie, duurzaamheid en 
energietransitie op het uitoefenen van uw beroep?

Basis: n=51
Weet niet: 31%

Geen



Index

Werkgever

Werknemer

Conclusies voor het onderwijs
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Conclusies en aanbevelingen voor het onderwijs (1)
BCP onderzoek 2021 - 2022

Conclusies Aanbevelingen

Krapte arbeidsmarkt lijkt grootste bottleneck te zijn
Spontaan geven de bedrijven met steigerbouwers in dienst met name aan 

te maken te hebben met arbeidstekorten, 42% van de bedrijven geeft dit 

spontaan aan. Waar andere branches ook in hoge mate te maken hebben 

met trends als duurzaamheid, digitalisering en wet- en regelgeving, is 

dat hier ook wel aan de orde, maar in mindere mate.

→ Diverse instroom van nieuw personeel, dat ook opgeleid moet worden
Waar in andere branches de vergrijzing in de top 2 stond, is dat hier niet het geval. Binnen 

steigerbouw is de trend naar flexibilisering (zzp’ers inhuren) de grootste, gevolgd door de vraag 

naar kwalitatief goed personeel. Deze mensen moeten allemaal goed opgeleid en ingewerkt 

worden en gezien de instroombronnen (social media, buitenland en uitzendbureaus) is dat een 

hele uitdaging. 

Ontwikkelingen m.n. op veiligheid en minder op duurzaamheid 

en digitalisering
Qua werkzaamheden zien we geen hele grote veranderingen op 

hoofdlijnen, zo worden er niet veel werkzaamheden gemist uit de 

voorlegde lijst. De grootste veranderingen hebben met name plaats 

gevonden op het gebied van veiligheid: technologisch (betere 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), gebruik lichtere materialen) en 

qua wet- en regelgeving (eisen opdrachtgever ten aanzien van V&G plan, 

dubbele aanlijning, veiligheid). Qua duurzaamheid en digitalisering zien we 

wel enkele ontwikkelingen, maar niet zo sterk als in andere beroepen.

→ Blijf informeren over veiligheid en bereid voor op digitalisering
De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit leiden niet zozeer tot nieuwe 

beroepen, maar eerder tot enige aandacht binnen de werkzaamheden die de steigerbouwers 

uitvoeren, bijv. elektrisch werken en de rol van brandstof. Belangrijker voor steigerbouwers is de 

rol van veiligheid, zowel qua uitvoerend werk (PBM) als qua administratief werk (wet- en 

regelgeving, eisen opdrachtgevers).
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Conclusies en aanbevelingen voor het onderwijs (2)
BCP onderzoek 2021 - 2022

Conclusies Aanbevelingen

Dossier lijkt nog compleet en actueel te zijn
Hoewel de clusteranalyse niet in zijn volledige omvang uitgevoerd kon 

worden, zien we wel door nadere analyses te doen dat 1) de 

verschillende functies verschillende werkzaamheden uitvoeren en 2) 

de diverse werkzaamheden nog voldoende frequent worden 

uitgevoerd. Tevens ontbreken er geen werkzaamheden. Verder zien we 

dat de oorsprong van de steigerbouw nog steeds belangrijk is: de 

bouwsector; maar dat andere sectoren ook belangrijk zijn: bijv. offshore en 

industrie.

→ Kwalificatiedossier Steigerbouw versus Richtlijn Steigers
De inhoud van het huidige kwalificatiedossier lijkt redelijk goed overeen te komen met de praktijk. 

Wel dient er gekeken te worden naar de rol van veiligheid en de bijbehorende wet- en regelgeving 

binnen dit dossier. 

Verder zien we dat de keuzedelen Industriële steigerbouw (K0681) en Offshore Steigerbouw 

(K0691) bestaan en waarde hebben voor deze specifieke sectoren, aangezien daar met andere 

omstandigheden, eisen en typen steigers wordt gewerkt. 

Tevens hanteren veel (grotere) bedrijven de Richtlijn Steigers. Door alle bij de Richtlijn Steigers 

betrokken partijen en overige stakeholders is in 2013 gekozen voor de invoering van een nieuwe 

scholingsstructuur voor de steigerbouw per 1 januari 2017. In de Richtlijn Steigers is de 

scholingsstructuur opgenomen voor het veilig werken op hoogte (steigerbouw). Hierbij wordt de 

vakbekwaamheid van uitvoerend personeel op objectieve en eenduidige wijze aangetoond, 

bewaakt en geregistreerd. Deze structuur is sinds januari 2017 ondergebracht bij de Stichting 

Veilig Werken Op Hoogte. Hier is bijvoorbeeld ook een verplichte persoonscertificering 

opgenomen, die ervoor dient om ervan verzekerd te zijn dat de kennis en

kunde van de betrokkenen met betrekking tot veiligheid, toepassingen van technische activiteiten,

kennis van wettelijke bepalingen etc. op vakbekwaam niveau blijft. Dit geldt voor de profielen 

Hulpmonteur, Monteur en 1e Monteur.

Aan te bevelen is te kijken hoe de twee structuren (standaard beroepskwalificatiestructuur en de 

Richtlijn Steigers) zich tot elkaar verhouden. 
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