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Bijlage 9a-2: Functie- en loonstructuur Steigerbouw bouwplaatswerknemers 
 
Onderstaande functieomschrijvingen voor werknemers werkzaam in de steigerbouw zijn 
tot stand gekomen in 2000. De beloning voor functiegroep A tot en met D is conform 
tabel I van de loonschalen voor bouwplaatswerknemers. Voor de voorman in 

functiegroep E geldt loongroep D van tabel II. Voor de met * gemerkte functies geldt de 
verplichte intredekeuring, als bedoeld in artikel 16 van de cao. 
 
GROEP A 
 
1. Hulpsteigerbouwer* 
Het verrichten van eenvoudige (transport)werkzaamheden ter ondersteuning van de 

montage van steigers. Hiervoor is geen speciale kennis vereist. 
 
GROEP B 
 
2. Monteur steigers III* 
Het construeren van normale steigers. Om deze functie te mogen vervullen is het 
wenselijk dat de werknemer in het bezit is van het Certificaat A steigerbouw. 

 
GROEP C 
 
3. Monteur steigers II* 
Met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en bedrijfsinstructies, het aan 
de hand van tekeningen of volgens aanwijzingen zelfstandig uitvoeren van een technisch 
niet ingewikkelde steigerconstructie, alsmede het onder leiding uitvoeren van alle soorten 
steiger- en ondersteuningsconstructies op elke voorkomende hoogte. Om deze functie te 

mogen vervullen moet de werknemer ten minste 1 jaar ervaring hebben. De 
hulpsteigerbouwer, de opperman-steigermaker en de monteurs steigers II zijn 
verantwoordelijk en bevoegd tot: 
 veilig werken, gebruik maken van de van toepassing zijnde persoonlijke 

beschermingsmiddelen en milieubewust werken; 
 werken volgens de procedures en instructies; 
 melding van tekortkomingen, gevaren (onveilige situaties), bijna-ongevallen en 

ongevallen aan de directe leidinggevende; 
 actief meewerken aan verbeteringen op alle gebied; 
 meewerken aan goed overleg. 
 
GROEP D 
 
4. Monteur steigers I* 

Met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en bedrijfsinstructies, het aan 
de hand van tekeningen of volgens aanwijzingen zelfstandig maken van alle 
voorkomende steiger- en ondersteuningsconstructies op iedere voorkomende hoogte, 
alsmede het leidinggeven aan ten hoogste drie monteurs steigers II. Het leiding geven 
dient een structureel karakter te hebben. Om deze functie te mogen vervullen moet de 
werknemer in het bezit zijn van het Certificaat B steigerbouw. De monteur steigers I is in 
nauwe samenwerking met de voorman verantwoordelijk voor en bevoegd tot: 
 het in ontvangst nemen van de mondelinge en schriftelijke instructies van de 

voorman; 
 bespreken van het werk met de ter beschikking gestelde eigen en ingeleende 

medewerkers, inclusief de veiligheidsaspecten daarbij; 
 het verzorgen van de benodigde materialen en werkinstructies; 
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 het melden van afwijkingen en tekortkomingen aan de voorman en de uitvoering van 
passende corrigerende maatregelen, met inbegrip van het, in voorkomend geval, 
informeren van de veiligheidskundige; 

 het, in overleg met de voorman, treffen van preventieve maatregelen teneinde 
afwijkingen of tekortkomingen in de toekomst te voorkomen; 

 het, in overleg met de voorman uitvoeren van ontvangst- en eindcontroles met 
registratie van resultaten; 

 uitvoeren van de eindinspecties, met registratie van de resultaten en aftekenen door 
klant; 

 het melden van klachten van klanten aan de voorman, alsmede het verzorgen van 
een snelle correctie van eventuele tekortkomingen; 

 het voeren van de uren- en steigerregistratie; 

 actief meewerken aan het uitvoeren van werkoverleg; 
 het ter beschikking stellen van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
GROEP E 
 
5. Voorman 
De voorman is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het op de toegewezen werklocaties 

ondersteunen van de projectleider in alle voorkomende zaken. Indien er geen 
projectleider is aangesteld, dan verricht hij zelfstandig de taken. Hij rapporteert aan de 
projectleider of rechtstreeks aan de operations manager. De werknemer dient tien jaar 
werkervaring te hebben opgedaan alvorens hij/zij de functie van voorman mag vervullen. 
De voorman is in overleg met de projectleider of zelfstandig verantwoordelijk voor en 
bevoegd tot: 
 het in ontvangst nemen van de projectgevers van toegewezen steigerwerken, 

planningen en mondelinge instructies en het controleren van deze gegevens op 

volledigheid en ondubbelzinnigheid; 
 het zekerstellen dat ter beschikking gestelde, eigen en ingeleende medewerkers 

adequaat zijn opgeleid voor hun taak, inclusief de veiligheidsaspecten daarbij; 
 het verzorgen van passende werkinstructies op de werkplek; 
 het registreren van afwijkingen en tekortkomingen en de uitvoering van passende 

corrigerende maatregelen, met inbegrip van het, in voorkomend geval, informeren 
van de veiligheidskundige; 

 het treffen van preventieve maatregelen teneinde afwijkingen en tekortkomingen in 
de toekomst te voorkomen; 

 het uitvoeren van ontvangst- en eindcontroles met registratie van resultaten; 
 het opleveren van het steigerwerk aan de klant na uitvoering van de eindinspecties, 

met registratie van de resultaten en aftekenen door de klant; 
 het registreren van klachten van klanten, alsmede het verzorgen van een snelle 

correctie van eventuele tekortkomingen; 

 uitvoeren van werkoverleg conform de gestelde eisen en frequentie; 
 het beheer van de orderadministratie op de werklocatie; 
 het voeren van de uren- en steigerregistratie; 
 het ter beschikking stellen van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
 
  


