
oor de meest bijzondere en complexe projecten 
op het gebied van asbestverwijdering, sloop en 
milieutechniek weten opdrachtgevers dit Eindho-
vense bedrijf te vinden. „We hebben net een project 
aangenomen waarbij we een gebouw met 1.400 
vierkante meter asbest saneren en slopen. Het pand 

ligt op een eiland en is alleen per boot te bereiken. Voor de 
werkzaamheden huren we een speciale boot uit Denemar-
ken. Een leuke uitdaging,” glimlacht Jan Horyon.

DEZE EINDHOVENAAR GROEIDE OP IN EEN ECHT 
FAMILIEBEDRIJF. In 1951 richtte zijn opa een slopersbe-
drijf op, zijn vader zette dit voort en Jan nam het, samen 
met zijn echtgenote Sharita, in 1993 officieel over. In 1987, 
toen Jan al werkte voor zijn vader, besloot hij zich ook te 
richten op asbestsanering. Hij legde de lat hoog: „Ik wilde 
het eerste gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf van Ne-
derland worden en dat lukte me.” 
De lijn van ‘de eerste zijn’ houdt hij sindsdien vast. Zo 
behaalde Horyon als eerste vele certificaten (BRL 5050, 
SC-530:2008, MVO, SC-530:2011, OHSAS 18001, ISO 
26000 zelfverklaring) en de nodige keurmerken voor duur-
zaam ondernemerschap. Daarnaast is Jan Horyon de eerste 
gediplomeerde asbestdeskundige van Nederland en is hij 
hogere veiligheidskundige.

NOG ALTIJD LOOPT HORYON VOOROP OP HET GE-
BIED VAN DUURZAAMHEID EN TECHNOLOGIE. „We 
kijken dagelijks hoe we het werk zo milieuvriendelijk en 
efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.”
Dat doet het bedrijf door te kiezen voor duurzamere 
producten en zelfs te helpen met de ontwikkeling daarvan. 
Horyon heeft daarvoor een speciale testruimte bij haar 
hoofdkantoor in Acht. En in de cleanroom ontmantelt 
Horyon producten met asbest. 

„De verschillende afvalstromen scheiden 
we, waardoor we alle elementen voor 
recycling apart kunnen aanleveren.”  

HET PARADEPAARDJE VAN HO-
RYON IS DE ZELF ONTWIKKELDE 
‘PROJECT BEHEERS SYSTEEM APP’. 
„Uniek in Nederland”, zegt MT-lid Jan 
van Hamond. Hij is bij Horyon werk-
zaam als hogere veiligheidskundige en 
KAM-coördinator (Kwaliteit, Arbeids-
omstandigheden en Milieu). 
„Het heeft zes jaar geduurd om deze 
app te ontwikkelen. Het helpt ons zo 
efficiënt mogelijk te werken, maar ook 
om zo transparant mogelijk te zijn naar 
opdrachtgevers, toezichthouders en 
handhavers.”
De benodigde gegevens voor een project 
staan in deze app, zodat medewerkers 
alle informatie op hun tablet terug 
kunnen vinden. „Hiermee besparen we 
maandelijks tussen de 800 en 1.200 euro 
aan papier en toners.” 

Daarnaast heeft de app een videostream. „We kunnen 
live op afstand meekijken bij een project. We hoeven 
zo minder vaak de weg op en dat scheelt CO2-uit-
stoot. Ook onze opdrachtgevers kunnen via de 
livestream hun project in de gaten houden. Hierdoor 
zijn we heel transparant.”

JAN HORYON: „ALS OPDRACHTGEVERS EEN 
ASBESTPROBLEEM HEBBEN, DAN NEMEN WIJ 
DAT PROBLEEM OVER. Met ons team kijken we 
hoe we dat zo efficiënt en veilig mogelijk op kunnen 
lossen. Vaak is het beter om met andere partijen, 
alle schakels in de keten, in teamverband te werken. 
De ervaring leert dat de opdrachtgever in de meeste 
gevallen veel goedkoper uit is.”

Horyon voert opdrachten uit voor onder meer zie-
kenhuizen, winkelketens, luchthavens, woningcorpo-
raties, gemeenten, defensie, industrie en petrochemie 
maar ook voor particulieren. Met een extra vestiging 
in Utrecht bestrijkt het bedrijf het hele land. 
Jan van Hamond: „Bij steeds meer opdrachtgevers 
dien je vooraf inzichtelijk te maken hoe je een project 
uit gaat voeren en wat je doet aan duurzaamheid. 

Door onze transparantie, uitvoe-
ring en ruime ervaring hebben 
wij vaak een flinke voorsprong.”

DUURZAAMHEID STAAT BIJ 
HET MILIEUTECHNISCH BE-
DRIJF HOOG IN HET VAAN-
DEL. Inzet van apparatuur met 
een stroomreductie van 35% is 
hierin geen uitzondering. „En 
we letten op onze vervoersmid-
delen. Alle MT-leden rijden al 
in een elektrische personen-
wagen. Zodra de actieradius 
voor elektrische bedrijfswagens 
acceptabel is, vervangen wij 
ook de dieselauto’s. We willen 
blijven innoveren en zijn continu 
bezig met verbeterprocessen. 
Uiteindelijk plukken ook onze 
opdrachtgevers hier de vruchten 
van.”

WWW.HORYON.NL

V
JAN VAN HAMOND VOLGT EEN PROCES IN EEN SPECIALE ‘ASBESTSANERINGSBOX

TEKST MARJOLEIN VAN HOOF 
FOTO’S EDDIE MOLHoe blijft een familiebedrijf van drie generaties 

succesvol? Door zich te blijven ontwikkelen en 
voorop te lopen in nieuwe technologieën. 

Dat blijkt uit het succes van Horyon Innovaties 
en Technieken. Dit Eindhovense bedrijf is 

landelijk een van de grote spelers binnen de 
asbest- en sloopbranche. Hun kracht: zo 
duurzaam en efficiënt mogelijk werken. 

H O R Y O N
KOPLOPER IN DE WERELD 
VAN ASBESTSANERING EN 

MILIEUTECHNIEK

004 005

GROEN DENKENGROEN DENKEN


