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Sinds januari 2012 heeft de Inspectie SZW
een intensieve aanpak en een gerichte fo-
cus op de gecertificeerde asbestsanering-
sector. De Inspectie heeft een speciaal
inspectieteam geformeerd met tien inspec-
teurs die volledig zijn vrijgemaakt voor de
aanpak van asbest. Als relatief nieuw be-
drijf in de sector kreeg BAS de afgelopen
maanden daarom enkele keren bezoek van
de Inspectie. Beide keren bleek dat Jane de
touwtjes strak in handen had en dat BAS

de regels keurig naleeft. Jane legt uit waar-
om dit voor haar zo vanzelfsprekend is.
Ze begon zich te interesseren in asbestsa-
nering door haar vader. “Ik had een admi-
nistratieve baan in de verpakkingssector,
maar dat bedrijf werd opgeheven. Mijn
vader vroeg of het me leuk leek om me te
gaan oriënteren op asbest. Ik zou mijn ad-
ministratieve ervaring daarbij goed kunnen
gebruiken. Ik twijfelde in eerste instantie,
maar ben in september 2015 toch de cur-

sus Deskundig Asbestverwijderaar (DAV)
gaan volgen.”

Certificaat
Haar vader runt al dertig jaar een handels-
onderneming en bouwbedrijf, en zag mo-
gelijkheden daar een asbestsaneringsbedrijf
onderdeel van te maken. Nadat Jane met
succes de DAV-cursus afrondde, liep ze
stage bij een saneerder in Ureterp. “Dat
vond ik fantastisch! De mensen, het we-

“Wie goed
voorbereidt,
werkt snel
en netjes”
Het saneren van asbest gaat gepaard met een hoop regels. En niet voor niets: veilig-
heid is van groot belang bij zulke ingewikkelde operaties. Bij niet zorgvuldig handelen
kan de gezondheid van werknemers en omwonenden in gevaar komen. Asbestsane-
ringsbedrijf BAS heeft dit goed begrepen. Dit relatief jonge bedrijf in de asbestsector
hecht veel waarde aan een goede navolging van de regelgeving. Jane Huten, DTA'er
van BAS, legt in dit artikel onder meer uit waarom een uitgebreide voorbereiding
van elk project zo belangrijk is.
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reldje; vanaf dat moment was ik verkocht.
In oktober 2015 heb ik aansluitend de cur-
sus Deskundig Toezichthouder Asbestver-
wijdering (DTA) gevolgd.”
Om als asbestsaneringsbedrijf aan de gang
te mogen gaan, had BAS een certificerende
instelling (Cki) nodig. In overleg met haar
vader koos Jane voor TÜV, omdat dat in
hun ogen het best bij hun bedrijf paste.
“Na een kantooraudit en tweetal initiële
project audits - een buiten- en binnensane-
ring -, zijn we op 11 februari 2016 tot het
certificaat gekomen.”

Andersom denken
Bij het werken met asbest komt een hoop
regelgeving kijken. Aan Jane de taak om
niet alleen met haar eigen organisatie reke-
ning te houden, maar met alle organisaties
die met het proces te maken hebben.
Jane: “Dat zijn bijvoorbeeld het laboratori-
um, de chauffeurs die verantwoordelijk
zijn voor het transport en alles wat daar-
tussen zit. Je moet goed nadenken over
het gehele proces en dat vergt een uitge-
breide voorbereiding. Om dit voor elkaar
te krijgen, probeer ik altijd andersom te
denken. Als je het proces van achter naar
voren bekijkt; waar kunnen dan knelpun-
ten ontstaan of is er ergens extra aandacht
nodig zodat het proces niet wordt ver-
stoord? Er kan namelijk altijd iets misgaan
en door alle scenario's vooraf door te ne-
men, kun je problemen voor zijn.”

Helder communiceren
In de voorbereiding van een klus gaat vaak
veel meer tijd zitten dan in de klus zelf,
legt Jane uit. “Voorbereiden doe je niet in
een dag. Je voorbereiding is alles, het be-

paalt in grote mate ook het eindresultaat.
En mochten er toch onverwachts proble-
men opspelen, dan is het van het grootste
belang dat je duidelijk communiceert rich-
ting de opdrachtgever. Dat vinden wij zelf
belangrijk, maar we merken dat onze op-
drachtgevers dat ook erg op prijs stellen.”
Om dit werk goed te doen, moet je ook
streng kunnen zijn, geeft Jane aan. “Soms
willen opdrachtgevers dat het sneller gaat.
Dan moet je op je strepen kunnen staan. Je
wilt ten eerste gewoon goed werk afleve-
ren, daar staan wij voor. Regelmatig krijg
ik daarin tegengas, maar ik ben degene die
verantwoordelijk is voor de veiligheid en
gezondheid van mijn werknemers en de
omgeving. Die gedachte maakt het voor

mij eenvoudig om hier scherp op te zijn.”
Die heldere communicatie werpt zijn
vruchten af. “Dat begint al in de offerte-
fase. Scoren op alleen de prijs is niet vol te
houden en komt vaak niet ten goede aan
de kwaliteit van het project. Wij zien dat
opdrachtgevers vooral waarde hechten aan
een goede communicatie, leveren wat je
hebt afgesproken en vertrouwen in elkaar.
Voor ons is dat hét bewijs dat we het goed
doen. Je moet respectvol met klanten om-
gaan en ervoor zorgen dat je personeel dat
ook doet. Dat is zowel voor ons als voor
de klant erg belangrijk.”

Uitbreiding
BAS heeft meer dan voldoende werk en
denkt stiekem zelfs aan uitbreiding in de
komende jaren. Momenteel heeft BAS
twee DAV-1'ers in dienst. Over enkele
maanden mogen zij starten met de DAV-2
vervolgcursus. Jane hoopt dat zij in de toe-
komst een extra DTA-functie kunnen gaan
invullen. Dat dit een reële optie is, blijkt
wel als Jane vertelt dat er ook plannen zijn
voor een tweede decontaminatiewagen.
“Dat zou heel mooi zijn. Dan kunnen we
met twee ploegen op pad!”

Versteviging aanpak

De ambitie van de Inspectie SZW is om de komende jaren de aanpak verder
te verstevigen. Naast de verscherping van de handhaving worden dan ook
andere instrumenten ingezet. Hiervoor gaat de Inspectie nauw samenwerken
met andere inspecties, certificerende instellingen en werkgevers- en werk-
nemersorganisaties.

Wilt u meer informatie over de aanpak van de inspectie SZW, de risico's bij
asbestverwijdering en meer goede voorbeelden, zie inspectieszw.nl/asbest

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Inspectie SZW. In het kader van een
‘goed voorbeeld doet goed volgen’ wil zij aandacht voor bedrijven in de asbestsector die door
hun werkwijze aansluiten bij de doelstellingen van de Inspectie. Hoe completer een bedrijf het

volledige proces in beeld heeft, een volledig werkplan maakt en toeziet op de naleving daar-
van, hoe kleiner de kans dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels. Ook het aantal

boetes, stilleggingen en processen-verbaal dat de Inspectie uitdeelt aan bedrijven die de regels
niet of niet volledig naleven, kan hierdoor dalen (zie ook kader ‘Versteviging aanpak’).




