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Introductie PASMA
PASMA, opgericht in 1974, is de associatie van rolsteiger 
fabrikanten en leveranciers en de enige brancheorganisatie die zich uitsluitend op de 
internationale rolsteigermarkt richt. Erkend en gerespecteerd als de autoriteit op het 
gebied van rolsteigers, biedt PASMA een belangrijke bron van informatie, richtlijnen 
en trainingen aan in de hoogwerksector aluminium rolsteigers.

Jaarlijks gebeuren er met deze alledaagse arbeidsmiddelen nog steeds veel ongevallen. 
Gemiddeld komen daarbij vijf mensen om het leven en houden tientallen personen 
blijvend letsel over door een val van een ladder of steiger. Het bouwen van een steiger, 
standaard of complex, is een specialistisch vak, dat zowel door gespecialiseerde
bedrijven als in de particuliere sector wordt toegepast. Ofschoon het gebruik en de 
omstandigheden hetzelfde zijn: het blijven pijpen en koppelingen of systeemsteigers. 
Ook al bouw je de steiger voor eigen gebruik, zoals bijvoorbeeld een metselbedrijf of 
voegbedrijf doet, het blijft een werkplek voor mensen die ook graag na het werk weer 
heelhuids naar huis willen. Een grote verantwoordelijkheid dus voor diegenen die de steigers 
monteren. Dat er met name op de kleinere bouwplaatsen het nodige aan schort en er nog 
steeds op onveilige wijze wordt gewerkt, tonen de jaarlijkse inspectieresultaten van de 
Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) helaas telkens weer aan.

SZW geeft aan steeds meer controles te gaan uitoefenen vanuit de inspectie SZW op het 
gebied van rolsteigers.

Als er valgevaar wordt aangetroffen zal er onherroepelijk een hoge boete volgen en zullen de
werkzaamheden worden stilgelegd. Bij het aantreffen van andere onveilige situaties zullen 
de inspecteurs passende maatregelen afdwingen om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt 
kan worden. 

Rixax Verhuur staat garant voor kwaliteitsopleidingen en vakopleidingen op maat en biedt 
ondermeer ook de genoemde pASmA-rolsteigertraining aan. Wij onderscheiden ons van 
collega-opleiders door écht naar de klant te luisteren en ‘op maat’ trainingen te 
verzorgen; Nee is géén optie!

Wij kunnen iedere cursus verzorgen, vertel wat uw wensen zijn en wat u van ons verwacht. 
Dan bieden wij u een passende oplossing en komen eventueel kosteloos langs om de 
locatie en faciliteiten te bekijken en te bezien wat de mogelijkheden zijn.

Neem contact met ons op via 036-5323623 of stuur ons een bericht via verhuur@rixax.nl
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U kunt meer informatie terugvinden op www.pasma.co.uk
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PASMA opleiding Aluminium Rolsteigers
Opleiding volgens de sectornormen in de Goedgekeurde Opleidingscentra van 
PASMA.

pASmA zet zich in voor de hoogste normen en levert het erkende cursuspakket 
van de sector via een geselecteerd netwerk van goedgekeurde opleidingscentra. 
Alle opleidingscentra van pASmA moeten voldoen aan strenge criteria en worden 
door pASmA gecontroleerd om ervoor te zorgen dat u kunt rekenen op de beste 
kwaliteit. Onze kwalificaties zijn 5 jaar geldig en alle cursisten ontvangen een 
pASmA’s Gebruikscode samen met een pASmA-certificaat en een identiteitskaart.

Rolsteigers voor Gebruikers
De populairste cursus van pASmA waar jaarlijks meer dan 70.000 cursisten aan 
deelnemen, is bedoeld voor het personeel dat verantwoordelijk is voor het bouwen, 
afbreken, verplaatsen en inspecteren van rolsteigers waarbij gebruik gemaakt 
wordt van de nieuwste veiligheidsmethoden.

Rolsteigers voor Bedrijfsleiders
Deze dagcursus is een must voor iedereen die verantwoordelijk is voor activiteiten 
op de werkplek. De cursus is bedoeld om ervoor te zorgen dat het werk op hoogte 
met rolsteigers correct gepland en georganiseerd wordt en dat alle betrokkenen 
op de werkplek bekwaam en gecertificeerd zijn.

Kamersteigers
Deze cursus van een halve dag is bedoeld voor gebruikers van kamersteigers 
(rolsteigers van minder dan 2,5m) gemaakt van rolsteiger onderdelen zoals ramen 
en ladders. De cursus geeft een overzicht van de regelgeving, de wetgeving en 
de productnormen en omvat de huidige best practice, inspectie, en de te vermijden 
risico’s bij het gebruik van kamersteigers.

Kamersteigers en Rolsteigers voor Gebruikers gecombineerd
Deze gecombineerde cursus geeft cursisten zowel de kwalificatie Rolsteigers voor 
Gebruikers als Kamersteigers.

Essentiële Kennis voor het Werken op Hoogte
Deze cursus van een halve dag behandelt de essentiële punten voor het werken op 
hoogte. Daarbij krijgt men belangrijke informatie over het gebruik van rolsteigers en 
bovendien krijgt men ook meer inzicht in het gebruik van andere klimmaterialen en 
hoogwerkers zoals dat wordt aanbevolen door de leden van het Access Industry 
Forum (AIF).
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