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Het powerkoppel van het beste asbest-

saneringsbedrijf in Nederland heeft een

enerverend jaar achter de rug, met natuur

lijk de nodige uitdagingen maar des te meer

hoogtepunten.

Een goed begin, is het halve werk
"2015 begon meteen erg goed voor ons met de nomina

tie voor de Eindhoven Business Award. Ik voelde me

ontzettend vereerd om tussen anderen succesvolle

Eindhovenaren, als burgemeester Van Gijzel en top

man Van der Leegte te staan. Het was echt een kroon

op mijn werk. Daarnaast hebben we als bedrijf de no

dige certificaten behaald, nemen we onze maatschap

pelijke verantwoordelijkheid en zijn we afgelopen juni

branchewinnaar geworden voor de "Nationale Busi

ness Succes Award", begint de goedlachse krachtvrouw

Sharita. "Afgelopen jaar hebben we ook een nieuwe

B.V opgezet, Horyon Innovaties en Technieken. Mijn

man komt continu met innovatieve ideeën en daardoor

is hij een koploper binnen de branche. Met deze nieu

we B.V kan Horyon nieuwe technologie lanceren bin

nen het bedrijf en binnen de branche", gaat ze verder.

"Ik heb de gekke tik om overal de eerste in te willen

zijn, dat is erg ambitieus een voorbeeld: wij wisten bin

nen drie maanden, als Ie van Nederland, een MVO

certificaat te behalen. Continu zijn we gefocust op in

novaties en ontwikkelingen. We wachten niet af en

spiegelen ons niet af aan andere marktpartijen. Wij

zijn vooruitstrevend en continu in ontwikkeling", ver

telt Jan. "Zoals de door ons ontwikkelde app, dit is

nieuw en uniek in onze branche. Het biedt voor zowel

opdrachtgevers alsmede toezichthouder en handha

vers een inkijk in onze werkzaamheden. Vanaf het mo

ment dat we werk aannemen, voelen wij ons pro

bleemeigenaar. Met de app kunnen we onze klanten

aan de hand meenemen en laten zien hoe wij te werk

gaan met de asbest in een ruimte. Tevens hebben wij

de mogelijkheid om een videostream op te zetten,

waardoor onze klanten en medewerkers buiten de af

gesloten ruimte live mee kunnen kijken. Stel je voor

dat je hals over kop je huis moet verlaten en er vervol

gens een tijdje niet meer in mag omdat onze medewer

kers afgeschermd moeten werken. Dan is het gerust

stellend om te zien dat je kostbare spullen met zorg

behandeld worden. Sommige spullen zijn onvervang

baar en wij beseffen dat onze klanten de regie graag
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willen behouden. Waar anderen stoppen, gaan wij door",

aldus de directeur.

"Kennis delen is essentieel"

Horyon is niet alleen de nummer één in asbest saneren en

het lanceren van de nieuwste technieken daaromtrent, ook

het opleiden van betrokkenen is een belangrijke taak binnen

het bedrijf. Veel partijen zijn gesloten om hun kennis te de

len. Wij denken daar totaal anders over. "Kennis delen is ook

kennis verrijken". Zo hebben wij nog vrij recent advocaten,

toezichthouders en andere betrokken mogen begeleiden tot

het behalen van hun 'asbestdeskundige' diploma (Jan Horyon

was hierin de Ie gediplomeerde van Nederland). Conculle-

ga's zijn vaak te huiverig als een opdrachtgevers te veel te

weten komt over wetgeving en de werkwijze van een asbest

sanering. Velen werken niet transparant en jagen klanten op

kosten. Wij werken liever met opdrachtgevers die op de

hoogte zijn, zodat we transparant en eerlijk kunnen werken.

In het komende jaar blijven we op onze eigen koers varen en

onze kennis delen. Want bovenal moeten we de veiligheid

voor omstanders, betrokkenen en medewerkers kunnen ga

randeren en het asbest efficiënt te gaan. Als je het doet, moet

je het goed doen", legt Jan uit.

Goede raad is goud waard
Al jaren wordt Jan Horyon uitgenodigd in Den Haag om daar

zijn visie te geven alsmede zijn praktijkervaringen te delen

aan de verschillende Ministeries. "De wetgeving rondom as

bestsanering kan veel eenduidiger. Nu mist men vaak de es

sentie nog en dat is natuurlijk weer voer voor juristen. De

onduidelijkheid kan alleen verholpen worden door kennis

vergaring. Wij nemen directieleden, van de verschillende Mi

nisteries, mee van offerteaanvraag tot aan de stortplaats",

zegt de directeur. Hierdoor ontstaat er een hele andere be

wustwording. "Daarnaast zijn we erg gebrand op veüigheid.

Wij hebben als enige asbestbedrijf twee hogere veiligheids

deskundigen, waar ik er zelf 1 van ben, en kunnen hierdoor

een juiste bijdrage leveren aan het deskundig opleiden van

mensen op beslissingsniveau. Door onze kennis en jarenlan

ge ervaring Wij benaderen onze projecten ook op een totaal

andere manier. Eerst komt de veiligheid en het milieubelang,

daarna het toepassen van de juiste techniek om aan de eind

streep het juiste 'prijskaartje' te kunnen bepalen. We durven

te kijken door de bril van onze opdrachtgever waardoor wij

ons weten te positioneren als klant. Alleen zo kun je optimaal

aan de behoefte van je klant voldoen", vult Sharita aan.
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