Branchenieuws
Registratie Aspirant Hulpmonteur:
zo gedaan!
Voor wie?
Voor de toekomstige hulpmonteur, die voor bepaalde
tijd meewerkt in de steigerbouw als “logistiek medewerker”, voorheen sjouwer genoemd. Verantwoordelijk on
de (hulp)monteurs op hun aanwijzing van het juiste steigermateriaal te voorzien. Of bij demontage het materiaal
weer af te voeren. Op het moment dat de aspirant hulpmonteur er aan toe is en zijn toekomst in de steigerbouw
ziet, gaat hij de opleiding van Hulpmonteur steigerbouw
volgen, afgesloten met een examen en registratie in het
Centraal Diploma Register. De aspirant hulpmonteur mag
niet monteren en mag ook niet de steiger in aanbouw betreden.

Waarom registreren?
De opdrachtgever (en de Inspectie SZW) moeten -naast
het steigerpersoneel- ook van de aspirant hulpmonteur
een formele registratie terug kunnen vinden, op naam en
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geboortedatum. Om dat te kunnen realiseren, wordt door

Wacht niet af totdat u erop wordt aangesproken

de SVWOH een overzicht in een database bijgehouden.

maar registreert u. Laat uw medewerkers
registreren en voorkom discussie op de site of

Via de arbocatalogi van opdrachtgevers, de Arbocatalogus

de bouwplaats!

van de Bouw en Infra én omdat de steigerbouw er zich toe
verplicht hee�, worden er ook beperkte eisen gesteld aan
de aspirant hulpmonteur. In het bezit zijn van de Nederlandse VCA, is daarvan de belangrijkste. Globale kennis
van veilig werken is verder een vereiste.

Hoe werkt de Registratietool?
Op de homepage van de SVWOH (www.svwoh.nl) kan de
aspirant hulpmonteur zich registreren, na het beantwoorden van een aantal basis vragen. Persoonlijke gegevens
én geldige VCA-gegevens. Als ook betaling van de registratiekosten (75 euro) geven hem de toegang tot de vragen. Bij voldoende goede antwoorden, vindt registratie
automatisch plaats en ontvangt de aspirant hulpmonteur
een bewijs via email.
Alleen voor Nederlandstaligen? Nee. De registratietool is
benaderbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Pools.
Er wordt stapsgewijs toegelicht hoe de tool moet worden
doorlopen.
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