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HORYON strijdt ‘tot de laatste vezel’ 
voor een gezonde asbestbranche

D
oor steeds voorop te (willen) 

lopen in ontwikkelingen en door 

de markt feilloos aan te voelen, 

wist HORYON al begin 2011 in te spelen op 

termen als ‘duurzaam’ en ‘maatschappelijk 

verantwoord ondernemen’.  Dit terwijl deze 

kreten tegenwoordig bijna dagelijkse kost 

zijn.

“Een nog veiligere en gezondere branche. 

Dat is waar wij sinds 1989, toen we als 

sloopbedrijf zijn begonnen met het sane-

ren van asbest, naar streven”, leggen Jan 

en Sharita Horyon uit. “We leggen dan ook 

graag de lat voor onze concullega’s als het 

gaat om maatschappelijk verantwoord en 

duurzaam ondernemen. Bedrijven die de 

regels aan hun laars lappen, moeten ver-

dwijnen. We pleiten daarom voor een veel 

betere en strakkere handhaving van regels 

waaraan bedrijven, binnen de volledige 

asbestketen, moeten voldoen.”  

Daar waar andere bedrijven lobbyen om 

de scherpe kantjes van de regelgeving af te 

halen, brengt HORYON de strengere regels 

juist graag in de praktijk. Dit het liefst als 

eerste, vaak al voordat de regelgeving er 

daadwerkelijk is. “Het verantwoord verwij-

deren van asbest is voor ons namelijk niet 

een kwestie van geld, maar een kwestie 

van volksgezondheid”, verduidelijkt Jan 

Horyon.

Is er binnenkort geen asbest meer?

Een Nederland zonder asbest zal er volgens 

het Eindhovense ondernemerskoppel de 

eerste 25 jaar nog niet zijn. Zo ligt er in heel 

Nederland nog zo’n 250 miljoen vierkante 

meter aan golfplaten die de overheid graag 

voor 2024 verwijderd wil zien. Volgens 

HORYON is dit een onmogelijke opgave als 

je bedenkt dat er nu jaarlijks zo’n 5 miljoen 

vierkante meter wordt verwijderd. Ook 

geeft het ondernemerskoppel aan dat er 

in Nederland nog totaal tussen de 45 en 55 

miljard euro aan asbestsaneringen uit te 

voeren zijn.

Toch is het verwijderen van de asbestgolf-

platen voor HORYON geen corebusiness. 

“Wij gaan het liefste door waar anderen 

stoppen. Tot de laatste vezel”, vertelt het 

echtpaar enthousiast. 

Juist voor moeilijke klussen wordt HORYON 

dan ook vaak ingeschakeld. Enkele 

voorbeelden van opdrachtgevers van 

HORYON zijn overheden, ziekenhuizen, uni-

versiteiten, energiebedrijven en industriële 

bedrijven. “Hoe moeilijker en uitdagender, 

hoe interessanter”, geeft Sharita Horyon 

aan. Maar met net zoveel plezier en passie 

voeren wij ook kleinere klussen uit. Voor 

particulieren bijvoorbeeld. Wij voelen ons 

voor geen enkele klus te groot.” 

Continu investeren in het op de juiste wijze 

opleiden en begeleiden van personeel is 

voor HORYON essentieel. De juiste kwaliteit 

werknemers waarop je kunt rekenen en 

vertrouwen is volgens de Eindhovense 

ondernemers namelijk cruciaal in deze 

business. 

HORYON wil zich dan ook op basis van kwa-

liteit onderscheiden van collega-bedrijven. 

Innovatieve en alternatieve saneringstech-

nieken spelen hierbij een belangrijke rol. 

“Hierdoor weten we ons steeds weer zeer 

concurrerend neer te zetten binnen de 

branche”, legt Jan Horyon uit. “Zo wisten 

we onlangs voor een opdrachtgever maar 

liefst 6,8 miljoen euro te besparen door een 

alternatieve techniek toe te passen”, geven 

ze als een voorbeeld.

Dat HORYON er alles aan doet om de kwa-

liteit binnen de organisatie te waarborgen, 

blijkt bovendien uit het feit dat het bedrijf 

in ruim twintig jaar asbestsanering nog 

nooit een stillegging van werkzaamheden 

heeft gehad. Iets dat in de asbestbranche 

een unicum mag worden genoemd. “Een 

trackrecord dat ervoor heeft gezorgd dat 

wij als HORYON binnen de asbestbranche 

een begrip zijn geworden”, besluiten Jan 

en Sharita. “Iets dat we hebben bereikt 

door continu vast te houden aan onze 

langetermijnvisie. Een visie waarin ‘gezond-

heid’ centraal staat en niet het ‘korte 

termijn gewin’.
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