






 

 



 

Score Horyon BV 
Visie    

Missie     

Strategie    

Doelen: financieel   

Doelen: organisatieontwikkeling    

Doelen: marktbenadering    

Doelen: producten en dienst-ontwikkeling    

Rendementsverbetering   

Versterken en uitbouwen positie    

Stuurbaarheid realisatie   

Opvallende succesfactoren 
Internationalisatie 

Marktbenadering (focus/pmc) ! ! ! ! 

Interne efficiëntieverbetering ! ! !

Omzetverhoging ! ! !

HR-beleid 

Duidelijke Competentie-ontwikkeling 

Consistente Managementstijl ! ! !

Innovatie ! ! ! ! 

Productdifferentiaties ! ! !



Oordeel Nominatiecommissie 
Horyon BV (officiële naam: Asbestverwijdering & Milieutechniek Horyon BV) presenteert zich als 
de absolute specialist in een bijzondere sector, te weten die van de asbestsanering. De basis van 
haar succes ligt in de passie, gedrevenheid en deskundigheid van de eigenaar van het bedrijf, Jan 
Horijon, die algemeen wordt gezien als de asbestspecialist van Nederland, en diens vermogen 
om zijn know how (en enthousiasme) over te brengen op anderen. 
Innovatie is het sleutelwoord bij Horyon, want zij is continu bezig om haar producten en diensten 
verder te verbeteren. Men maakt gebruik van de modernste technieken (zoals meekijken op 
afstand met de uitvoerende medewerkers) en kan ook haar opdrachtgevers de mogelijkheid 
bieden de voortgang van een project on-line te monitoren..   

De Nominatiecommissie is van mening dat Horyon BV op basis van die gronden uitgeroepen kan 
worden als winnaar/vertegenwoordiger in de Asbestsaneringbranche en tevens in aanmerking 
dient te komen voor de Nationale Business Succes Award 2015. 

Horyon BV  is door de commissie tevens genomineerd als kanshebber voor: 

Hoofdprijs: Nationale Business Succes Award  2015 
• Beste werkgever
• Meest innovatieve onderneming
• Snelste groeier
• Beste Start Up
• Beste vrouwelijke ondernemer/CEO
• Groenste bedrijf van Nederland
• Beste in Online Business

Sectoren-awards: 
• Beste in ICT
• Beste in High Tech
• Beste in Hospitality
• Beste in Maritiem / Deltatechniek
• Beste in Agri & Food
• Beste in Logistiek
• Beste in Bouw
• Beste in Chemie
• Beste in Finance
• Beste in Retail / Consumergoods
• Beste Kleinbedrijf
• Beste in Zakelijke dienstverlening

Horyon BV is winnaar/vertegenwoordiger 2015 in de 
Asbestsaneringbranche 

Nominatiecommissie 
Nationale Business Succes 
Award 

Betreft 
Horyon BV 

Oordeel commissie 
Positief 
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R.J. Zwaan 
Hoofd Dagelijkse 
Nominatiecommissie 



Toelichting op de beslissing van de commissie 

Profiel Horyon BV  – beschrijving activiteiten 
Horyon BV heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een toonaangevende onderneming 
binnen de asbestsanering, met een zeer sterke positionering. Het biedt een breed scala aan 
mogelijkheden op het gebied van asbestverwijdering en heeft op dat gebied inmiddels een 
uitstekende reputatie opgebouwd. Het bedrijf wordt algemeen als een van de leidende bedrijven 
in de branche gezien en weet haar grote kennis van alle aspecten van asbest en haar klant- en 
oplossingsgerichte aanpak uitstekend met elkaar te combineren, waardoor zij een zeer grote 
mate van tevredenheid bij haar klanten weet te bereiken.  

Opmerkelijk Onderscheidend Vermogen 

Horyon BV is een van de leidende bedrijven op het gebied van asbestsanering. Zij onderscheidt 
zich door de grote kennis die zij in huis heeft ten aanzien van asbest(sanering), waardoor zij als 
benchmark voor alle overige asbestbedrijven wordt gezien c.q. vaak als gesprekspartner (voor 
wet- en regelgeving) tot op het hoogste ambtelijke niveau. Ook verzorgt Horyon regelmatig 
trainingen en opleidingen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van een eigen high tech 
uitgeruste opleidingsruimte, waarin tal van praktijksituaties kunnen worden gesimuleerd. 
Hoewel er nog voor decennia asbest te verwijderen is, is Horyon al bezig met de toekomst, want 
als er één ding is wat Horyon wil, dan is het haar leidende positie behouden. Dientengevolge 
besteedt het bedrijf dan ook veel aandacht aan kennisontwikkeling van het eigen personeel en in 
de ontwikkeling van nieuwe methodieken en processen. Gelet op de gevaren van asbest moeten 
deze processen natuurlijk zonder uitzondering goed doordacht zijn, want er mag niets mis gaan 
en de veiligheid van de mens staat natuurlijk altijd voorop! 

MVO 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat ook bij Horyon BV hoog in het vaandel. Het 
bedrijf heeft duidelijke normen en waarden geformuleerd en voert zijn kernactiviteiten uit op een 
manier waarop het verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu en de sociale context. 
Niet voor niets heeft het bedrijf al eerder prijzen gewonnen voor zijn duurzaamheid en beschikt 
het over elk certificaat wat in de branche toepasselijk is, zoals SC-530 (2008 en 2011), SC-570, 
ISO9001: 2008, OHSAS 18001 etc. Ook was het bedrijf de eerste die voldeed aan de ISO26000 
norm, aan de hand van de NPR9026:2012. 

Positie in de markt 

Horyon BV is een familiebedrijf, dat is opgericht in 1988 en is gevestigd in Eindhoven. Het bedrijf, 
waar thans de derde generatie Horijon actief is, heeft 37 medewerkers en is door heel Nederland 
actief.  
Het bedrijf valt op bij de Nominatiecommissie door de uitstekende reputatie die het in de branche 
heeft. In een markt die continu in beweging is, weet Horyon BV door zijn vooruitstrevende 
instelling uitstekend te anticiperen op de laatste nieuwe trends en ontwikkelingen en is het zijn 
concurrenten vaak een slag voor.  

De Nominatiecommissie ziet in de Horyon BV een stabiele, vooruitstrevende onderneming die 
naar verwachting in de toekomst nog veel successen kan behalen binnen de markt. 




