
S oopbedrijf ook 
kennisbed ejf 
Gezien de vele negatieve berichten over de asbest

branche bestaat het beeld nog steeds dat er maar wat 

wordt aangerommeld. Sloopbedrijven staan vooraan 

als er wordt gewezen naar 'schuldigen'. Dat dit beeld 

niet klopt met de werkelijkheid bewijst het bedrijf 

Horyon uit Eindhoven. Een modern bedrijf dat draait 

op kennis en kwaliteit. 

Door: Rob Olthof 

Het Eindhovense bedrijf wordt geleid door het echtpaar Horyon. 

Asbestverwijderings- en Milieutechniek/Sloop- en Renovatiewerken 

Horyon b.v. is oorspronkelijk ontstaan in de familie van Jan Horyon. 

Jan is de derde generatie die de werkzaamheden van jongs af aan 

leerde kennen en voor hem was het logisch dat hij het roer zou over

nemen van zijn vader. Ook de vrouw van Jan, Sharita Horyon, staat al 

vanaf het begin aan zijn zijde in deze 'mannenwereld'. 

Asbestdeskundige SC 570 
Dat ik Jan Horyon graag wilde spreken voor een artikel in Asbest en 

Bouw ontstond naar aanleiding van een ander artikel in deze uitgave 

over de SC 570. Het is namelijk zo dat Jan Horyon als eerste in 

Nederland het diploma SC 570 wist te behalen. In april 2009, toen de 

inkt van het document 'SCA-Examineringsschema voor het SCA

Diploma Asbestdeskundige' nauwelijks droog was, kreeg hij zijn SC 

570-diploma tijdens een asbestcongres uitgereikt. 

Jan Horyon is hier trots op maar ziet het ook niet als een uitzonder

lijke prestatie:"Dat wij voldoen aan de eisen is in onze ogen inherent 

aan onze totale bedrijfsvoering. Om tegemoet te komen aan de 

markteisen is het certificeren van het sloop- en asbestsaneringspro

ces gewoon noodzakelijk" 

Verderop in het gesprek blijkt dat Jan Horyon niet alleen de eerste 

SC 570 gediplomeerde is, maar dat hij ook als eerste het Procescerti

fIcaat Asbestverwijdering SC 530 verwierf en als eerste onderneming 

van Nederland in april 1995 zijn KOMO-procescertiflcaat BRL5050 

wist te bemachtigen, 

Kwaliteit 
Asbestverwijderaars moeten voldoen aan diverse Arbo- en milieu

eisen. Aan de hand van de Nationale Beoordelingsrichtlijn SC 530 

worden de borging en beheersing van deze processen beoordeeld. 

Alle bedrijven die gecertificeerd zijn door een erkende instelling 

voldoen aantoonbaar aan deze richtlijnen. Om de beheersing blijvend 

te waarborgen, na het behalen van het SC 530 certificaat, worden 

gecertificeerde bedrijven gecontroleerd op de naleving van deze be

palingen. De certiflcerende instelling voert onaangekondigd controles 

uit op de vestiging- en projectlocaties. Waarbij, twee keer per jaaé op 

de vestigingslocatie het verloop van een volledig jaar nog eens op de 

juiste kwaliteit getoetst zal worden. Jan Horyon laat zijn interne audits 

extern uftvoeren om op deze wijze een nog hoger niveau aan zijn 

borging van kwaliteit te kunnen geven. 

Ondanks al deze kwaliteitseisen hebben we te maken met veel nega

tieve berichtgevingen in de media, hoe valt dit met elkaar te rijmen? 

"Uit het rapport 'naleving asbestregels' blijkt het voor veel bedrijven 

een moeilijke opgave om de geldende asbestregels na te leven. Een 

van de oorzaken is dat de handhavende partijen te weinig onder

steuning hebben gekregen van de overheid om strak en adequaat te 

kunnen en mogen handhaven. De bedrijven die willens en wetens 

de regels overtreden kunnen ze niet hard genoeg aanpakken. Hierbij 

moeten zeer hoge boetes en desnoods gevangenisstraffen worden 

opgelegd om de kans op herhaling te voorkomen. Ook het intrekken 

van een certificaat moet direct gebeuren en niet achteraf zoals dit nu 

in de praktijk gebeurt. De ci's (certificerende instelling) zijn momen

teel commerciële bedrijven. Maak deze onafhankelijk en plaats deze 
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onder de directe verantwoordelijkheid van het ministerie zodat een 

strakkere handhaving mogelijk is. Indien men opzettelijk de gezond

heid van mens en milieu op het spel zet moet dit aangepakt en 

afgestraft worden." 

Heeft Horyon weleens te maken gehad met stillegging van de werk

zaamheden op verzoek van het bevoegd gezag? 

Jan Horyon is hier duidelijk over: "Nog nooit is onze onderneming 

getroffen door een stillegging van de werkzaamheden. Wat wij 

eveneens belangrijk vinden is dat een opdrachtgever informatie bij 

een certificerende instantie en/ofArbeidsinspectie opvraagt inzake de 

kwaliteit van een uitvoerend bedrijfWij zijn er scherp op dat we als 

modern bedrijf aan alle wettelijke eisen en normen voldoen. Ook leg

gen we deze kwaliteitseis zeer strak op aan ons personeel. Wij willen 

ons onderscheiden door het bieden van kwaliteit, zelfs een eventuele 

kleine negatieve beoordeling nemen wij serieus en zal gevolgen heb

ben binnen ons bedrijf en indien nodig in ons kwaliteitszorgsysteem 

worden aangepast. Dit om de kans op herhaling te voorkomen." 

Is het kennisniveau wel voldoende bij alle schakels in de asbestketen? 

Jan Horyon:"De praktijk is onze beste leerschool omdat elk project 

een stukje maatwerk is. Om een project met het juiste resultaat tot 

de eindstreep te brengen is kennis de beslissende factor. Indien je 

deze kennis zelf niet in huis hebt probeer deze dan in te huren of 

volg een opleiding. Uitvoerende partijen moeten open communice

ren met de opdrachtgever(s) en niet terughoudend zijn in het delen 

van hun kennis. In de praktijk zijn de meeste bedrijven bang dat de 

concurrent met zijn kennis aan de haal gaat. Ik ben van mening hoe 

beter je een opdrachtgever informeert en op de hoogte brengt van 

een juiste werkwijze, des te beter kunnen zij ook je collega-bedrijf be

oordelen. Er zijn uiteraard vele wegen die naar een goed eindresultaat 

kunnen leiden. Hierbij is het de kunst om de juiste techniek te kiezen 

en toe te passen waardoor je toch voor een correcte prijs de beste 

kwaliteit kunt leveren." 

Toekomst 
Horyon b.V. heeft eind 2008 intrek genomen in een nieuw pand in 

Eindhoven. Een moderne nieuwbouwlocatie die onder andere is 

voorzien van een speciale demonteerruimte waarin asbesthoudende 

onderdelen op een veilige wijze van asbest kunnen worden ontdaan. 

Ook kunnen in deze ruimte asbestinventarisaties worden gedaan 

van bijzondere objecten, zoals bijvoorbeeld speciale vermogens

schakelaars die op locatie van de opdrachtgever moeilijk of niet te 

inventariseren zijn. Het nieuwe pand is toekomstbestendig en hier wil 

Jan Horyon de komende jaren nog een stuk expansie maken: "Deze 

expansie zullen wij gelijkmatig plaats laten vinden zodat dit niet ten 

koste zal gaan van onze kwaliteit . • 
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