
MASTERCLASS LAYHER 
ALLROUND STEIGERS 
 

In veel trainingen word je overspoeld met kennis die 
vervolgens in de kast verdwijnt. Veel kennis wordt niet benut.  
 
Paul Brouwer vindt dat onderwijs 
een feest is en pleit voor 
kennisdeling en het direct 
toepasbaar maken van kennis. 
Overeenkomstig het Zweedse 
begrip #Lagom zoekt hij naar 
balans: goed is goed. Er is genoeg 
voor iedereen. 
 
Op 28 november a.s. verzorgt ir. 
Paul Brouwer (steigeringenieur 
gespecialiseerd in Layher) de 
eerste Lagom Masterclass, 
waarin de cursisten samen de 
onderwerpen op het gebied van 
Layher Allround steigers bepalen. Hierdoor wordt kennis voor 
de cursisten direct toepasbaar. Ter inspiratie, onderstaande 
onderwerpen behoren tot de mogelijkheden: 

o Ondersteuningsconstructies in Layher Allround  
o Alu flex beam 
o Crash decks 
o Vrijstaande constructies  
o Steigers voor evenementen 
o Layher Keder dakconstructies  
o Windbelasting voor steigers 
o Inleiding in de niet-lineaire mechanica (complex) 
o Inleiding in de crisiscommunicatie  



 

Zin om mee te doen? 
 

• Schrijf je in op pbrouwer@pbxxl.com en  

• Naam van je bedrijf 

• Namen van de deelnemers 

• Welke onderwerpen zijn interessant voor jou? 

• Wil je gebeld worden om ff te sparren? 
 

Wat dan? 
 

• Op basis van de interesse en aangedragen onderwerpen stellen 
we het programma van de unieke masterclass samen, op maat 
voor de deelnemers. 

 

Wat krijg je? 
 

• Vooraf de lijst met onderwerpen die behandeld gaan worden 
met een dagplanning.  

• Na afloop het studiemateriaal in pdf formaat. 

• Indien gewenst een certificaat van deelname. 
 

Zien we je? 
 
• De training is op 28 november 2019. 

• We zijn te gast bij Layher, Mouterij 6, 2550 Kontich in België. 
Bij meer dan 20 deelnemers wijken we uit naar een andere 
locatie. 

• We starten de training om 9.00 uur. Je bent vanaf 8.30 welkom 
voor de inloop. We sluiten meestal af tussen 15.00 en 16.00 
uur. 

• Voor leuke vragen is na afloop altijd tijd. 

• De kosten zijn € 250,- exclusief btw en inclusief lunch. 

mailto:pbrouwer@pbxxl.com

