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een oDe aan
De asBesTsPeCiaLisT

Daar is ie dan; hét nieuwe magazine van SGS Search. Met dit magazine willen
we het vak van de saneerder in de spotlight zetten en laten zien dat zij échte
vakmensen zijn. Als DTA’er of DAV’er weet je het zelf natuurlijk al lang, maar op 
deze manier krijgen ook vrienden, familie en opdrachtgevers inzicht in het vak, de 
complexiteit ervan en wat dit zo’n mooi beroep maakt. En mannen (en vrouwen) 
laat je niet gek maken. Het is niet zo dat ‘iedereen dit werk wel even kan doen’. 
Vroeg of laat wordt duidelijk waarom het werken met gevaarlijke stoffen zoals 
asbest echt vakmanschap vraagt. Een ode aan saneerders dus, of zoals onze 
docenten verder in het magazine omschrijven: ‘Échte specialisten met kennis van 
zaken.’

Werken binnen de asbestbranche klinkt misschien niet heel sexy, maar verdient 
echt meer waardering. Saneerders zijn echte deskundigen, met kennis van de 
theorie én de praktijk. Hoofdtaak nummer 1: zorgen dat onze leefomgeving 
veiliger wordt. Een soort heldenrol, dat klinkt al een stuk sexyer toch? De titel is 
niet voor niks ‘De mannen van de sanering’. Zij domineren de markt, maar vergis 
je niet: er zijn zeker ook vrouwen!

Zelf heb ik in het verleden ook mijn DTA-papieren gehaald, maar ik zou het er 
in de praktijk niet best vanaf brengen verwacht ik. Ik kijk met veel respect naar 
asbestspecialisten zoals DAV’ers en DTA’ers. Met een belangrijke rol in de 
waarborging van kwaliteit zijn ze de spil tussen de opdrachtgever en de eigen 
organisatie. Maar ook partijen als handhaving, gemeente en pers kloppen aan bij 
de DTA’er. Als spin in het web is communiceren op verschillende niveaus een van 
de hoofdtaken, met kennis van zaken én aansturend vermogen. 

In dit magazine is volop ruimte voor het verhaal van de ‘echte specialisten’. De 
mooiste cases, grote en kleine uitdagingen, grappige anekdotes; je leest het 
allemaal. Maar ook verhalen van de zijkant; wat houdt zo’n opleiding nou precies 
in, de laatste ontwikkelingen en innovaties die spelen in de markt. Zie het als 
een bedankje. Niet alleen van mij, maar van de hele asbestbranche. DAV’ers 
én DTA’ers: bedankt dat jullie er zijn, zonder jullie geen succesvolle saneringen. 
Samen maken we Nederland echt een stukje beter, gezonder én veiliger. 

Veel leesplezier!

voorwoorD

Thomas hazenBerg
manager LaBoraTorium

in De PrakTijkDe sanering
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25 jaar  
asBesTverBoD: 
roL van DTa’er 
sTeeDs 
BeLangrijker

Dolmans Milieutechniek is de grootste 
calamiteitendienstverlener van 
Nederland. Dagelijks werken in totaal 
2500 mensen vanuit 22 verschillende 
vestigingen gericht op water-, brand- 
en stormschade. Daarnaast richt de 
vestiging Zaltbommel zich volledig op 
asbest. Hier werken dagelijks zo’n 40 
mensen, waaronder 12 DTA’ers. 

veeL minDer Paniek
Peter Snaphaan, inmiddels 
doorgegroeid tot Projectmanager, 
behaalde zijn DTA-certificaat in 
1997. 12 jaar later volgde het 
certificaat Asbestdeskundige: ‘In 
de markt is zoveel veranderd, met 
name wat betreft de omgang met 
asbest. Vroeger was er veel meer 
paniek, bij het vermoeden van 
asbest bij een brand werden we 
meteen met alle toeters en bellen 
opgetrommeld. Zelfs nog voordat de 
inventarisatie plaatsvond. Nu gaat 
het zoveel relaxter, eerst wordt er 
een asbestinventarisatierapport en 
een plan van aanpak opgesteld. We 
worden nog maar enkele malen per 
jaar bij nacht en ontij voor een brand 
opgeroepen.’

nieT meer De ruige jongens
‘Ook zijn er nu veel meer bedrijven 
met asbest bezig’, vervolgt hij. 
‘Toentertijd leefde het veel minder. 
De wetgeving is flink veranderd, de 
omgang is strenger en er is meer 
toezicht. DTA’ers zijn niet meer 
de ruige jongens met lang haar en 
tatoeages, maar intelligente jongens 
die veel kennis bezitten, de boel 
volledig aansturen en ook nog op 
beleidsniveau met toezichthouders 
kunnen communiceren.’

ieDere keuze moTiveren
Die verandering beaamt Marcel 
Haaksman, Operationeel Manager: 
‘Vroeger waren het praktisch 
ingestelde slopers met spierballen. 
Nu moeten ze zich ook nog met een 
enorme papierwinkel bezighouden; 
iedere keuze motiveren en ieder detail 
opschrijven. Deze administratie kost 
enorm veel tijd. Om een schroefje uit 
de muur te halen heb je al een heel 
reglement, de ruimte voor interpretatie 
en eigen keuzes is verdwenen.’

weTen waT er sPeeLT
Zelf behaalde Marcel zijn

Het asbestverbod is in Nederland alweer ruim 25 jaar van kracht. In 
de loop der jaren is er veel veranderd; op het gebied van wet- en 
regelgeving, maar ook wat betreft de functie van een DTA’er. De 
Dolmans-collega’s Peter Snaphaan en Marcel Haaksman werken 
al die tijd in de asbestbranche en bespreken de belangrijkste 
veranderingen. 

DTA-certificaat in 1998: ‘Ik heb de 
papieren nog steeds. Iedere drie 
jaar ga ik weer aan de bak om mijn 
certificaat te verlengen, zo blijf ik zo 
goed mogelijk op de hoogte en weet 
ik wat er speelt. Wat mij betreft zijn 
de veranderingen van de afgelopen 
25 jaar wel een beetje doorgeslagen. 
Tuurlijk, ontwikkeling is goed, vroeger 
ging het echt niet altijd zoals het 
moest. Maar nu gaat het heel ver, er is 
geen ruimte meer voor een praktische 
invulling ter plekke. Een gulden 
middenweg is beter denk ik.’

DTa’er sTeeDs BeLangrijker
Peter vult aan dat de rol van de DTA’er 
dan ook steeds belangrijker geworden 
is: ‘Je moet die jongens echt niet 
onderschatten. We vragen veel van ze. 
Hoe goed wij ook alles voorbereiden, 
zij moeten ter plekke alles organiseren, 
iedereen aansturen en communiceren 
op verschillende niveaus. En ook 
bij fouten op locatie moeten zij hun 
verantwoordelijkheid nemen.’

BLik oP De ToekomsT
Hoe de toekomst er precies uitziet 

is voor beide mannen onduidelijk. 
Marcel: ‘De wetgeving blijft zich 
ontwikkelen, dat hoort ook zo. 
Momenteel is er veel discussie in 
de markt. Ik hoop dat dit resulteert 
in meer ruimte om risicogericht te 
werken en dat er meer innovaties 
ingevoerd worden om het werk 
makkelijker en beter te maken. 
We worden al jaren verrast door 
veranderingen in wetgeving én 
werkwijze, dat zal ook blijven 
gebeuren. Het is aan ons om daar 
flexibel in mee te gaan.’

marCeL haaksman 
DoLmans miLieuTeChniek

PeTer snaPhaan
DoLmans miLieuTeChniek

aan heT woor
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resuLTaTen 
naTionaLe asBesTenquêTe
Voor hen die dagelijks bezig zijn Nederland asbestveiliger te maken, voert SGS Search jaarlijks de 
Nationale AsbestEnquête uit. Het onderzoek richt zich op meerdere doelgroepen: saneerders, gemeenten 
& omgevingsdiensten, industrie, installatiebranche en woningcorporaties. In dit overzicht zetten we de 
belangrijkste resultaten van saneerders voor je op een rij. Benieuwd naar alle resultaten? Vraag deze op 
door een mail te sturen naar redactie@sgssearch.nl. 

2019 46%54%

29%71%

het tekort aan saneerders blijft een probleem. Toch 
hebben dit jaar meer saneringsbedrijven voldoende 
werknemers ter beschikking dan vorig jaar.

Heb je op dit moment voldoende asbestsaneerders ter 
beschikking om de vraag uit de markt te beantwoorden?

 ja    nee

2018

er zijn steeds vaker 
geluiden uit de markt 
dat het toezicht 
versnipperd en 
onduidelijk is. een 
opvallend hoog aantal 
zegt in minder dan 
een kwart van de 
saneringen door een 
toezichthoudende 
instantie te worden 
gecontroleerd. 

In hoeveel procent van de saneringen word je gecontroleerd door een handhavende instantie, zoals Inspectie 
SZW, de gemeente of de omgevingsdienst? 

minder dan 25% van de 
gevallen

tussen de 25 en 50% van de 
gevallen

tussen de 51 en 75% van de 
gevallen

meer dan 75% van de 
gevallen

2019
52%

2019
28%

2019
12%

2019
8%

ondanks dat nieuwe 
technieken een 
ruime bekendheid 
hebben, vinden 
veel saneerders dat 
hiervoor onvoldoende 
ruimte is in de 
markt. een veel 
gehoorde reden is de 
strenge wetgeving 
en het gebrek aan 
samenwerking tussen 
belanghebbende 
partijen.

Vindt u dat er voldoende 
ruimte is voor innovatie 
in de asbestsanerings-
markt?

 ja    nee   
 

37%

63%

2019

2019 84%16%

Ter bevordering van 
een sanering worden 
er steeds meer 
nieuwe technieken 
ontwikkeld en in de 
markt gebracht. een 
grote meerderheid 
zegt bekend te 
zijn met nieuwe 
technieken in de 
markt, maar maakt er 
weinig gebruik van. 

Bent u bekend met nieuwe saneringstechnieken,  
waarmee saneringen sneller of tegen lagere kosten  
kunnen worden uitgevoerd?

 ja    nee

2019 28%72%

Maakt u zelf gebruik van deze nieuwe  
saneringstechnieken?

 ja    nee
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een monumenTaaL PanD 
vraagT om een anDere 
werkwijze
Een sanering in een monumentaal pand zoals een kasteel is alles behalve alledaags. Sinds januari zijn de 
fluwelen handschoenen uit de kast gehaald en wordt al het ondergrondse leidingwerk van het kasteel met 
grote zorgvuldigheid gesaneerd.

Dusseldorp, een multifunctioneel 
bedrijf wat betreft sloop, infra, asbest 
én milieutechniek is sinds januari de 
werkgever van Ferry Verplak. Hij kreeg 
bij aanvang van zijn contract direct het 
vertrouwen; als DTA’er was zijn eerste 
klus een groot kasteel en tevens 
monumentaal pand. ‘Een once in a 
lifetime kans’, aldus Ferry. 

een enorme eer
Voorheen was hij werkzaam bij een 
klein familiebedrijf, waar hij zich 
bezighield met dagelijkse, kleine 
klussen. Ferry: ‘Ik was eraan toe om 
voor een grote organisatie grotere 
klussen te gaan leiden. Het voelt als 
een enorme eer dat ik dan meteen 
zo’n opdracht krijg om mezelf te laten 
zien.’

zorgvuLDige werkwijze
In het kasteel moeten alle leidingen 
en leidingisolatie gesaneerd worden, 
zonder dat de bezoekers daar last 
van hebben. En zo’n monumentaal 
pand vraagt om een andere 
werkwijze: ‘We werken veel samen 
met andere bedrijven om alles zo 

goed en zorgvuldig mogelijk aan te 
pakken. Zo heeft een verhuisbedrijf 
alle antieke schilderijen en meubels 
uit de ruimtes gehaald, en trekt de 
aannemer de kostbare vloeren eruit. 
Dan verwijderen wij de ondervloeren 
onder asbestcondities om vervolgens 
het leidingwerk te saneren.’

origineLe onDerDeLen 
TerugPLaaTsen
‘Deze klus vraagt om een hele goede 
voorbereiding’, vervolgt Ferry. ‘Er 
is veel van waarde aanwezig in het 
kasteel, waar we extra zorgvuldig mee 
omgaan. Na de sanering moeten we 
alles dan ook erg goed schoonmaken. 
Alles wordt genummerd verwijderd 
en waar mogelijk worden de originele 
onderdelen weer teruggeplaatst.’

verrassing onDer De vLoer
Naast alle zichtbare waardevolle 
onderdelen, is het ook spannend 
wat er allemaal onder de grond 
aangetroffen wordt. Ferry: ‘We werken 
ruimte voor ruimte en het is telkens 
een verrassing wat we onder de 
vloer allemaal aantreffen. We hebben 

aan heT woorD

ferry verPLak 
DusseLDorP
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Ben je een nieuwe klant of werken we al jaren samen? Wij waarderen al 
onze klanten. Voor de eindcontroles die je bij ons afneemt, hebben we een 
spaarprogramma. Spaar je mee?

Planner, DTA’er, inkoper, werkvoorbereider. Spaar nu punten voor te gekke cadeaus! 
Van koptelefoon tot een iPhone en van een barbecue-set tot parfum.

1. GA NAAR SPAARPOT.SGSSEARCH.NL EN MELD JE AAN
2. START DIRECT MET SPAREN: JE ONTVANGT 150 WELKOMSTPUNTEN!
3. PLAN EEN EINDCONTROLE BIJ ONS IN EN ONTVANG 50 PUNTEN
4. REGELMATIG ONTVANG JE EEN UPDATE OVER JOUW SPAARPOT
5. ZOEK EEN CADEAU UIT OP SPAARPOT.SGSSEARCH.NL

MEER INFORMATIE OVER DE SPAARPOT OF EEN EINDCONTROLE INPLANNEN?
Neem contact met ons op via 088 - 214 66 50 of mail naar 
nl.search.planlab@sgs.com. 

WWW.SGSSEARCH.NL

SPEK JE SPAARPOT
MET SGS SEARCH! 

gaafsTe zaken

‘ Deze klus is 
een once in a 
lifetime kans.’

van alles gevonden, zoals een oude 
wc, oude kranten maar ook botten. 
Na de oplevering komt een bedrijf 
in historisch onderzoek langs om te 
kijken naar de opbrengst.’

De grooTsTe uiTDaging
De meest uitdagende opdracht betrof 
een ruimte waarvan de vloer niet open 
mocht, maar het leidingwerk moest 
wel gesaneerd worden; ‘Een bijna 
onmogelijke klus. We zijn toen vanuit 
de kelder omhoog gaan werken, via 

het plafond zijn we bij het leidingwerk 
terechtgekomen. Dat was eens en 
nooit meer; het vraagt een andere 
werkwijze en gaf ook een beperkte 
werkruimte voor het containment.’

heT werk gaaT voorsPoeDig
Naast alle extra zorgvuldige 
werkzaamheden is ook de interactie 
met bezoekers een hele uitdaging. 
Ferry: ‘Om 10 uur gaat het kasteel 
open en dan moeten wij al onze 
apparatuur en andere materialen 
op de juiste plek hebben liggen. Zo 
hoeven we niet in openbare ruimtes 
te komen, en hebben de bezoekers 
geen idee. Maar alles gaat goed. Alle 
partijen zijn tevreden, alle vrijgaven 
zijn goedgekeurd en het werk gaat 
voorspoedig.’

De sanering sPaarPoT
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een Dag uiT heT Leven  
van De DTa’er
DTA’er Jan Brouwer van NIVO Asbest & Milieutechniek neemt ons mee in zijn dagelijkse werk. Bij een klus 
in ’s-Heerenberg is bij controle van een mutatiewoning asbest aangetroffen. De sanering in risicoklasse 2a 
neemt twee dagen in beslag. Op dag 1 werd het asbest gesaneerd, tijdens de reportage was het tijd voor 
de opleveringsinspectie om te zien of alles goed is verwijderd én schoongemaakt. Waarna de eindcontrole 
van het laboratorium plaatsvindt.

1   Via de planning krijgt Jan zijn 
werkplan voor vandaag. 2   Er is amfibool asbest 

aangetroffen in het plafond van 
de garage en hal.

3   Gisteren hebben zijn collega’s een  
containment gebouwd en hebben 

de sanering uitgevoerd. Er werd met 
onafhankelijke lucht gewerkt, omdat 
het percentage van asbest hoog is.

4   Hij monitort de onderdruk 
van het containment met een 

onderdrukmeter. 
5   Voor het betreden van de ruimte 

trekt Jan de juiste PBM aan.

6   Jan maakt zich klaar voor de 
opleveringsinspectie. 7   Als laatste voorbereiding zet Jan 

zijn masker op…

8   …en gaat door de sluis om het gesaneerde gebied te 
inspecteren.

9  Tijdens de visuele inspectie lijkt 
alle asbest verwijderd te zijn en de 

ruimte schoon opgeleverd.

11  Analist Henk Groenendijk 
van SGS Search voert de 

eindcontrole (gedetailleerde visuele 
inspectie en luchtmeting) uit. 

12  Ook is op zolder asbest 
aangetroffen in een stuk 

grondzeil. Dit is verwijderd met behulp 
van een mini-containment. 

13  De eindcontrole van het  
mini-containment neemt twee 

uur in beslag, Henk kijkt de monsters 
direct na in zijn mobiele laboratorium.
De monsters van de sanering in 
de garage (RK2a) worden naar het 
laboratorium gestuurd voor analyse 
met de SEM.

14  Na een officiële goedkeur kan 
Jan alles afbreken en opruimen. 

Zijn dag zit er weer op. 

10  Jan verlaat het containment 
via de sluis, met een douche 

tussen de vuile en schone ruimte. Het 
mogelijk met asbest verontreinigde 
water wordt gefilterd en afgevoerd.
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roessen & roessen 
innoveerT voor DTa’er
Roessen & Roessen Asbestsanering B.V. is gespecialiseerd in het verwijderen van asbesthoudende 
materialen uit bewoonde- en onbewoonde woningen. Om absolute veiligheid te garanderen is het werken 
volgens de wet- en regelgeving voor de organisatie nummer één. Dan gaat het niet alleen om de veiligheid 
van de medewerkers, maar om alle betrokkenen én het milieu.

Billy van der Bulk, magazijnbeheerder 
bij Roessen & Roessen, organiseert 
alle randzaken voor de DTA’ers 
binnen zijn organisatie. Dit houdt 
in het klaarzetten van apparatuur, 
het bestellen van materialen en het 
inpakken van de bus. Zelf werkte 
Billy ruim zeven jaar als DTA’er voor 
hetzelfde bedrijf. Door de strengere 
wetgeving van tegenwoordig is er 
minder ruimte voor eigen inbreng of 
creativiteit op locatie. Voor Billy reden 
om een andere functie in te vullen. 

jarenLang ProCes
Al ruim vijf jaar kijkt Roessen naar 
de mogelijkheden om het werk van 
een DTA’er te verbeteren en vooral; 
te vergemakkelijken. Billy: ‘Inmiddels 
hebben we meerdere innovaties 
doorgevoerd. Voorheen gingen DTA’ers 
op pad met een dikke multimap vol 
papieren. Nu krijgt de DTA’er een iPad 
met daarop alles wat nodig is, zoals 
vergunningen en ander papierwerk.’

BesTeLLen via weBshoP
Op de iPad staat een nieuwe app 
in de vorm van een webshop. Met 
deze applicatie kunnen DTA’ers alle 
materialen bestellen die aangevuld 
moeten worden of die ze nodig 
hebben voor de klus van de volgende 
dag. Billy: ‘Tijdens de werkzaamheden 
vragen we van onze medewerkers 
om alvast naar de klus van morgen te 
kijken. Dan kunnen ze alle materialen 
en apparatuur die ze nodig hebben 

aan heT woorD

BiLLy van Der BuLk 
roessen & roessen

via de webshop doorgeven. Ik zet 
alles klaar, bestel wat nodig is en pak 
alvast de bus in. De DTA’er heeft er 
geen omkijken meer naar; ze weten 
dat alles goed georganiseerd en 
gecontroleerd is, dus kunnen direct 
vertrekken naar de eerste locatie.’

goeDe voorBereiDing
‘De mogelijkheden die we “de 
jongens” bieden maakt dat ze de 
werktijd veel efficiënter kunnen 
invullen,’ vervolgt Billy. ‘Ze hoeven niet 
zelf te laden en te lossen, kunnen op 
tijd vertrekken en daarmee ook op tijd 
aan de klus beginnen. Bij Roessen 
hebben we vooral dagklussen, die we 
op deze manier goed voorbereiden om 
het werk écht makkelijker te maken.’

hiLTi on TraCk
De webshop is niet de enige applicatie 
op de iPad waarmee de DTA’er 
werkt. In de app Hilti on Track worden 
alle gegevens over de apparatuur 
opgeslagen. Billy: ‘Naast de 
geschiedenis staat er ook in wanneer 
apparatuur gekeurd is of wanneer iets 
vervangen moet worden. Hiermee 
hebben onze medewerkers altijd alle 
informatie voorhanden en weten ze 
precies waar ze aan toe zijn.’

verDuurzaming
Naast het makkelijker maken van 
de werkzaamheden, behaalt de 
organisatie ook meer rendement 
door de ontwikkelingen en passen 

deze goed in de verduurzaming 
van het bedrijf. Roessen beschikt 
over 15 bussen, waarmee zo’n 
25 verschillende DTA’ers werken. 
Billy: ‘Vanuit één punt hebben 
we overzicht over de materialen 
en gereedschappen in de bus, de 
bestellingen worden centraal geregeld 
en we zien tegelijkertijd hoe zuinig 
onze medewerkers met de spullen 
omgaan.’

eersT even sChoPPen
‘Ook vanuit de DTA’ers horen we 
positieve verhalen. Ze moesten 
natuurlijk wel wennen en tegen de 

veranderingen aan schoppen’, lacht 
Billy. ‘Maar na verloop van tijd zijn ze 
eigenlijk heel blij en vinden ze het fijn 
dat ze bezig kunnen zijn met waar 
het werk om draait; de klussen goed 
coördineren en zich richten op de 
veiligheid van mens en milieu.’
Klaar met ontwikkelen is Roessen 
& Roessen eigenlijk nooit, aldus 
Billy: ‘We blijven altijd bezig 
met ontwikkelen. Zodat al onze 
medewerkers zich kunnen focussen 
op waar het om draait. En regels 
veranderen natuurlijk continu, ook 
daarom moeten we mee blijven 
bewegen.’ 

‘ Klaar met 
ontwikkelen 
is Roessen 
& Roessen 
eigenlijk 
nooit.’
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asBesT-aLerT Pro1000®
In de komende maanden wordt 
de Asbest-Alert Pro1000® op de 
Nederlandse markt geïntroduceerd. 
Deze monitor geeft real time aan of er 
asbestvezels in de lucht rondzweven. 

Vergelijkbaar met een rookmelder, 
begint de Asbest-Alert te piepen op 
het moment dat er actie moet worden 
ondernomen.  
Het apparaat zuigt lucht aan en 
analyseert de aanwezigheid van 
asbestvezels. Bij een sanering kan 
de Asbest-Alert Pro1000® monitoren 
of er asbestvezels binnen of buiten 
het containment rondzweven. Ook 
kan het apparaat asbestverdachte 
situaties inventariseren. Momenteel 

duurt het minstens een paar uur 
om vast te stellen of er asbest in de 
lucht zit of niet, met de Asbest-Alert 
Pro1000® is het wachten voorbij. 
Toch een beperking: het apparaat kan 
geen luchtmeting bij een eindcontrole 
vervangen, hij zuigt slechts 15 
liter lucht per uur aan, conform de 
NEN2990 dient bij een eindcontrole 
minimaal 480 liter lucht aangezogen te 
worden. 

2
BaTTerysPray
De Batteryspray werkmethode is 
een combinatie van een beheersbare 
spuittechniek (Batteryspray PRO) en 
een benattingsproduct (BS Wetting 
Agent) waarmee een deken van nevel 
wordt gecreëerd. De methode zorgt 
voor een aanzienlijke vermindering 
van vrijkomende asbestvezels en 
is om deze reden geschikt voor alle 
asbestverwijderingswerkzaamheden. 

De draagbare stand-alone apparatuur 
is mobiel en overal inzetbaar. 
De werkmethode is bij het 
verwijderen van chrysotielhoudende 
flenspakkingen vorig jaar opgenomen 
in SMART. Asbesthoudende 
flenspakkingen mogen in een 
risicoklasse 1 worden gesaneerd, 
mits men aan een aantal voorwaarden 
voldoet, zoals het volgen van 
de training Veilig Saneren met 
Batteryspray. De eigenaar van 
asbesthoudende flenspakkingen 
bespaart op inventarisatie en 
containmentbouw.

1

innovaTies in De markT
Om sneller, beter en goedkoper te saneren worden verschillende innovaties in de markt gezet. Goede 
ontwikkelingen die bijdragen aan een toekomst zonder asbest. Een greep uit de innovaties die we 
momenteel zien in de markt: 

miniConTainmenT®
Niet zelden leidt de enorme 
impact van een asbestsanering 
tot grote frustratie bij bewoners 
en opdrachtgevers. Zelfs bij een 
kleine toepassing. Om dit te 
voorkomen kan nu in risicoklasse 
2 of 2A het MiniContainment® 
worden ingezet. Het is een nieuwe 
vorm van containment, waarbij 
de saneerder niet in het gebied 
komt waar mogelijk asbestvezels 
vrijkomen. Het MiniContainment® is 
uitermate geschikt voor kleinschalige 

toepassingen zoals een hitteschild, 
koord, gevelkachel, bovenlicht, 
panelen, vensterbanken en dorpels.  
Het containment wordt, voorzien 
van handschoenopeningen, 
rond de toepassing geplaatst en 
lekvrij afgedicht. Er wordt een 
onderdrukregistratie en een speciale 
ODM-stofzuiger aan gekoppeld. 
Met vooraf klaargelegd gereedschap 
wordt vervolgens de asbesthoudende 
toepassing gedemonteerd en 
verpakt. Als gevolg van de hoge 
mate van luchtverversing worden 
eventuele vrijkomende asbestvezels 
efficiënt en veilig afgezogen. Het 
MiniContainment® kost minder tijd 
en scheidt letterlijk de mens van 
de bron. Er is minder werkruimte 
nodig en bewoners kunnen 

3

gewoon thuisblijven. Nadeel is de 
bewegingsvrijheid van de saneerder; 
het gebruik is beperkt tot de armen. 
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fiBerCover®
Met het gepatenteerde FiberCover® 
schuim wordt de vezelbron tijdens 
een asbestsanering of bewerking in 
zijn geheel afgedekt. Dit voorkomt 
de verspreiding van asbestvezels in 
de lucht. Het schuim hecht op gladde 
muren, plafonds én asbest. Het drupt 
niet, ook niet na enkele uren. De 
methode is bruikbaar bij bewerking 
in de vorm van zagen, boren, slijpen, 
hakken en breken. Het schuim van de 
FiberCover® is pH-neutraal en bevat 
geen giftige stoffen voor mens en 
milieu.  
Validatiemetingen tonen 

 
rz-eCoseaL®
De RZ-Ecoseal® is een elastische 
coating op waterbasis (vinylacetaat-
polymeerdispersie) versterkt met 
glasvezel. De coating is zuur-, 
alkalisch-, UV- en ozonbestendig. Door 
middel van een roterende kop sealt 
het apparaat de binnenzijde van een 
asbesthoudend betonkanaal met een 
laag van 1,5 mm RZ-Ecoseal®. Op 
deze manier ontstaat er een nieuw, 
onbrandbaar, kanaal. Deze methode 
wordt gebruikt bij asbesthoudende 
betonkanalen, -buizen en -pijpen.  
Bij deze methode is een containment 
niet nodig, en dus is er nauwelijks 
tot geen overlast voor de bewoners. 
Daarnaast is het kostenbesparend 
en is er geen meldingsplicht. Wel 
moet de eigenaar van het pand of 
object registreren dat het betonkanaal 
geseald is.  
 

emissiereductie tot wel 100 procent, 
hierdoor wordt de risicoklasse 
teruggedrongen en dus ook de 
benodigde veiligheidsmaatregelen én 
kosten. Werken in een containment 
is hierdoor vaak niet meer nodig, wat 
naast tijd en geld ook veel overlast 
bespaart. 

5

6

automatisch aan aan de hoogte of 
helling van het dak. 
Voordeel van het apparaat is dat op 
het dak geen mensen meer nodig zijn 

Levo
Voor het verwijderen van 
asbesthoudende platen op het dak is 
de LEVO in ontwikkeling. Door middel 
van vacuüm zuignappen, aangesloten 
op twee vacuümpompen, worden 
platen van het dak getild. In totaal 
lift de LEVO maximaal zes platen per 
keer. Vervolgens worden de platen in 
een BIG BAG geplaatst en afgesloten.  
Voor vlakke platen worden standaard 
zuignappen geleverd. Voor het saneren 
van platen met een andere radius zijn 
speciale nappen te bestellen. Naast 
het saneren van asbesthoudende 
platen kan de LEVO ook nieuwe 
platen of geïntegreerde zonnepanelen 
plaatsen. Het apparaat past zich 

4

na het losdraaien van de bouten op 
de plaat. Het werk is veilig, snel en 
efficiënt. Regen is geen beperking en 
er kan acht uur worden doorgewerkt. 
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v&D zwoLLe: een 
BuiTensanering 
miDDen in een Drukke 
winkeLsTraaT
Op de laatste dag van 2015 werd het faillissement van V&D bekendgemaakt. Alle zaken in Nederland 
gingen op korte termijn sluiten. Nadat er een nieuw doel was gevonden voor het pand in Zwolle, werden 
bouwplannen gemaakt. Maar de verbouwing kon pas starten na een uitgebreide asbestsanering.

De RGS Groep uit Rijssen is naast 
circulair slopen en bodemsaneringen 
gespecialiseerd in het bouwen 
van complexe containments voor 
asbestsaneringen in risicoklasse 2A. 
Vanuit deze specialiteit werd het 
familiebedrijf aangetrokken voor het 
oude V&D-pand in Zwolle. Het pand 
zat vol met asbesthoudende beplating, 
met name rondom de luifels aan de 
buitenkant van het gebouw. 

groTe uiTDaging
Naast verschillende saneringen in 
het gebouw, waren de luifels aan 
de buitenkant absoluut de grootste 
uitdaging voor RGS. Operationeel 
Manager Wilco Koekoek, betrokken 
als projectleider bij het project: ‘Het 
pand staat midden in een winkelstraat, 
mét dagelijks publiek. In overleg met 
de gemeente hebben we een plan 
gemaakt om de beplating van de 
luifels, met asbest in risicoklasse 2A, 
op de juiste manier te verwijderen.’

zorgvuLDig werken
Rond het hele pand heeft RGS een 
schutting gebouwd, afgesloten met 
een dak. Met een bouwaannemer 

werd de luchtdichte omheining 
gebouwd, daarin het containment om 
de luifels onder asbestcondities te 
demonteren. Koekoek: ‘De mensen 
in de stad mochten op geen enkele 
manier gevaar lopen, dus het werk 
moest uiterst zorgvuldig gebeuren.’

afPLakken en sChoonmaken
Los van de veiligheid was ook het 
behoud van de grote glazen puien 
een reden om voorzichtig te werken. 
‘De eigenaar was niet van plan om 
deze te vervangen. Aan ons de taak 
om het asbest te saneren, zonder de 
puien te beschadigen. Daar komt heel 
wat werk bij kijken, waaronder alles 
afplakken en ook weer schoonmaken’, 
aldus Koekoek.

suCCesvoL afgeLeverD
Naast de gecompliceerde 
buitensanering werd ook in het pand 
asbest gesaneerd, bijvoorbeeld 
in machineonderdelen of in 
luchtbehandelingskasten. Koekoek: 
‘De buitensanering was echt een 
uitdaging maar het is gelukt, we 
hebben alles in de originele staat weer 
opgeleverd, maar dan zonder asbest.’ 

aan heT woorD

wiLCo koekoek
rgs groeP
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vrouw in een 
mannenwereLD: 
heT gaaT nieT aLLeen 
om sPierBaLLen

Na 18 jaar thuis met de kinderen wilde Anja graag weer aan het werk. 
Solliciteren op 45-jarige leeftijd bleek een hele opgave, ze kreeg vaak 
te horen dat ze te oud was. Of zoals ze het zelf zegt ‘te duur, want 
als ik doodga, zouden ze mij te jong vinden’. Haar man ging voor 
verlenging van zijn DTA-certificaat in opleiding en vroeg: ‘Waarom ga 
je niet mee?’

De sanering 27

aan heT woorD

anja Duis kooiman 
Duis sLooPwerken

Ook ik moet regelmatig in een 
containment werken. Mannen staan 
vaak raar te kijken wanneer ik uit de 
sluis kom in mijn ondergoed. Maar het 
hoort bij het werk en met schaamte 
kom ik nergens. Of ik nou op het 
strand rondloop in een bikini of op de 
werkvloer in mijn bh en boxershort. 
Mij maakt het niet uit, om de grappige 
reacties kan ik alleen maar lachen.

 
Mannen van de sanering? Inmiddels 
werkt Anja zever als DTA’er. Na de 
opleiding heeft ze 4 weken vrijwillig 
praktijkervaring opgedaan: ‘Wat je 
allemaal tijdens de opleiding leert is 
zinvol, maar de praktijk is minstens 
zo belangrijk. Asbest is niet vooraf te 
plannen, ter plekke moet je er staan 
en dat wilde ik ervaren voor ik aan de 
slag ging.’

verrassing
Een vrouwelijke DTA’er is toch iets 
bijzonders. Zelf is ze nog nooit 
een vrouw tegengekomen op de 
werkvloer. Anja: ‘Vaak worden de 
vragen gesteld aan de mannelijke 
DAV’er waarmee ik samenwerk. 
Wanneer hij zegt dat ze bij mij moeten 
zijn, reageren ze altijd wel even 

verrast. Terwijl ik denk dat vrouwen 
juist goed passen in dit beroep.’

vrouwenLogiCa is anDers
‘De asbestmarkt staat in de 
volksmond bekend als een 
mannenwereld en ja, fysiek is dat 
misschien ook wel terecht’, vervolgt 
ze. ‘Maar vrouwenlogica is anders dan 
mannenlogica. Ik denk dat vrouwen 
organisatorisch juist sterker zijn dan 
mannen. Tijdens mijn werk denk ik 
altijd 4 stappen vooruit. Dát maakt 
dat ik goed ben in mijn werk, niet de 
spierballen.’

nieT mijn ProBLeem
Om in haar functie als DTA’er leiding 
te geven aan mannen, vindt Anja niet 
erg. ‘Ik kan eigenlijk met iedereen 

overweg en praat vijf kwartier in een 
uur, dus dat zit wel goed. Of mannen 
dat lastig vinden? Daar houd ik mij echt 
niet mee bezig. Als dat zo is, is dat hun 
probleem. Dan gaan ze zelf hun DTA-
certificaat maar halen, dan hebben ze 
mij niet meer nodig, haha.’

jezeLf aanPassen
Anja kreeg ook weleens de vraag of 
ze wilde samenwerken met een team 
van vrouwelijke DAV’ers. Dat zag ze 
niet zitten: ‘Als je als vrouw voor een 
beroep in een mannenwereld kiest, 
moet je je ook aanpassen. Het werk is 
het werk, en dat is niet ineens anders 

voor een vrouw. Als je liever met 
vrouwen samenwerkt, kun je naar mijn 
mening beter ander werk zoeken, dan 
andere collega’s.’

TroTs naar De ToekomsT
Anja is de asbestbranche ingerold en 
dat bevalt haar heel erg goed. Stilzitten 
is er voor haar niet bij en binnen deze 
functie hoeft dat ook niet: ‘Ik heb het 
als DTA’er echt heel erg naar mijn 
zin. Samen met mijn man heb ik Duis 
Sloopwerken BV. opgebouwd en dat 
loopt erg goed. Ik ben trots op wat we 
samen bereikt hebben en ben van plan 
dit nog wel een tijdje vol te houden zo.’

’ Als je liever 
met vrouwen 
samenwerkt, 
kun je naar 
mijn mening 
beter ander 
werk zoeken, 
dan andere 
collega’s.’
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heT vaLT juisT nieT mee
Het klopt dat mensen in bepaalde 
gevallen relatief weinig risico lopen, 
bijvoorbeeld omwonenden of 
toevallige voorbijgangers van een 
asbestbrand. Om vervolgens te stellen 
dat ‘het in zijn algemeen allemaal wel 
meevalt met de impact van asbest’, 
vind ik gevaarlijk én onterecht. Dit gaat 
in tegen alle gedragsregels die de 
afgelopen vijfentwintig jaar ontwikkeld 
zijn en er juist toe leidden dat we in 
Nederland veilig met asbest omgaan.  

regeLs voor veiLig geDrag
Er zijn regels nodig die veilig gedrag 
aanmoedigen zodat we ook in de 
toekomst goed met asbest omgaan. 
Ik ben van mening dat juist op dit 
vlak de afgelopen jaren een enorme 
slag is gemaakt. Denk onder andere 

De discussies rondom de beheersing van risico’s van asbest zijn al jaren onverminderd fel. Het kan 
allemaal stukken minder wat betreft kosten en controles, is een veel gehoord geluid. Maar is dit terecht? 
Kunnen we zomaar zeggen dat het borgingssysteem overbodig is? Wat mij betreft niet.  Asbest is 
simpelweg zo gevaarlijk dat regels, controles en borging nodig zijn. Daarnaast gaan verschillende mensen 
met asbest aan de slag, en het effect van menselijk gedrag mag nooit onderschat worden.

aan de manier van toezichthouden 
en de controles die plaatsvinden. 
Werkzaamheden worden hierdoor juist 
beter en zorgvuldiger uitgevoerd.

De remmenDe werking van 
TrajeCTConTroLes
De vraag om minder toezicht, 
minder maatregelen en minder (eind)
controles vind ik gevaarlijk. Om 
duidelijk te maken waarom, trek ik een 
vergelijking met de trajectcontrole op 
de A2: 99% van de bestuurders op de 
A2 rijdt overdag netjes 100 km/u. Is 
de trajectcontrole dan overbodig? Ik 
denk juist dat deze snelweg veiliger 
is en het merendeel zich aan de 
maximumsnelheid houdt, omdát de 
trajectcontrole er is. Schaf je deze af, 
dan zit er letterlijk geen rem meer op 
automobilisten. Er zullen meer risico’s 

aan heT woorD

uDo waLTman
DireCTeur sgs searCh

De TrajeCTConTroLe 
oP De a2 sChaf je 
ToCh ook nieT af?

Het beheersen van asbestrisico’s levert 
felle discussies op. Udo Waltman is o.a. 
directeur van SGS Search en mengt zich al 
jaren in deze gesprekken. In deze column 
gaat hij in op hoe toezicht en controles 
volgens hem veilig gedrag bevorderen om 
ook in de toekomst het borgingssysteem in 
stand te houden.
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‘ Zonder trajectcontrole is 
het aannemelijk dat het 
gedrag binnen aanzienlijke 
tijd leidt tot een veel lager 
nalevingspercentage.’

worden genomen. Ik ben bang dat 
het binnen de asbestketen ook zo kan 
gaan. Er wordt nu zorgvuldig gewerkt, 
mede omdát er borging, controles en 
onafhankelijke eindbeoordelingen zijn.  

uiTDagenD PuzzeLsTuk
Natuurlijk is er ruimte voor discussie 
en heeft niet iedereen dezelfde 
mening. Dat mag en houdt ons 
allemaal scherp. Het is ook zeer 
terecht om goed naar de kosten 
binnen de keten te kijken. Het 
afschaffen van het borgingssysteem 
vind ik echter geen optie. Dan 
wordt het een ongecontroleerde 
situatie. Met bovenstaande in het 
achterhoofd, is het interessant om 
te kijken hoe we de risico’s, kosten 
en arbeidsomstandigheden op elkaar 
afstemmen. De hamvraag: hoe 
kunnen we de kosten verlagen en 
controles verminderen, en houden 
we tegelijkertijd een geaccepteerd 
veiligheidsniveau? Wat mij betreft 
blijven controles een belangrijke 
rol spelen. Op welke manier? Daar 
kunnen we het natuurlijk samen over 
hebben. 

sTeekProeven?
Zonder trajectcontrole gaan 
automobilisten op korte termijn weer 
harder rijden. Maar wat gebeurt er als 
we afspreken dat de trajectcontrole 
één dag in de week aanstaat, zonder 
te zeggen welke dag? Neem je 
het risico? En als na tien foutloze 
controles de afspraak komt dat je om 
de vijf keer steekproefsgewijs wordt 
gecontroleerd; wat doet dit met je 
gedrag?  

zoveeL Druk aLs noDig
Bovenstaande is gemakkelijk te 
vertalen naar het asbestwerkveld. 
Moeten we altijd 100% 
controleren? Of is het voldoende 
om bij repeterende saneringen met 
voorspelbaar risico, één op de drie 
keer een visuele inspectie te doen en 
één op de vijf keer onaangekondigd 
een luchtmeting uit te voeren? 
Wanneer je weet dat er iemand 
kan komen controleren, levert dat 
misschien wel voldoende positieve 
druk op. We bepalen samen of dat 
een aanvaardbaar niveau is en of het 
de gezondheidsrisico’s waard is. Het 
ultieme streven? Een acceptabel 

opleveringsniveau dat recht doet aan 
de kosten én veiligheid.

BeTrokkenheiD van De markT
Om te bekijken hoe we tot dit 
acceptabele opleveringsniveau komen 
wordt er regelmatig onderzoek 
gedaan. Dan vraag ik mij af, wordt 
de markt hier wel voldoende bij 
betrokken? De DTA’ers en DAV’ers 
die dagelijks op de werkvloer staan, 
die kunnen spreken vanuit een bak 
aan praktijkervaring? Dat zijn de 
mensen die precies weten hoe het 
werkt én wat er nodig is. Zo heeft 
TNO samen met het ministerie van 
SZW onlangs een nieuw onderzoek 
gepubliceerd over de differentiatie van 
asbestrisico’s, klassen en werkwijzen. 
Hierin worden ook het aanpassen van 
grens- en toetswaarden en minder 
borging op asbestwerkzaamheden 
aangehaald. 

geen ruimTe voor grijs geBieD
Dat de controles soms vervelend zijn, 
snappen we helemaal. We zijn niet uit 
op een afkeur. Ja, het lijkt misschien 
muggenzifterij wanneer er nog drie 
vezels vastgesteld worden. Maar de 
veiligheid van mens en milieu mag 
nooit in gevaar komen. De regels 
zijn de regels; al lijken ze soms wat 
(te) streng, we bewaken hiermee de 
grenzen. Op deze manier willen we 
ook voorkomen dat er een grijs gebied 
ontstaat, een speelveld waarbinnen 
iets geoorloofd is omdat het risico 
misschien klein lijkt. We hebben het 
over de gezondheid van mensen zoals 
jij en ik, dat staat wat mij betreft altijd 
boven alles. 
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men@work In een magazine dat ‘De mannen van de sanering’ 
heet, moeten deze mannen natuurlijk goed 
vertegenwoordigd zijn. Daarom riepen wij hen
op om foto’s van zichzelf of collega’s in te zenden.

Eigenaar en DTA’er Eerhard Mensink van Asbest Service Salland.

Nestor Zimmerman heeft al 10 jaar ervaring in de asbestwereld. Als zelfstandig 
ondernemer werkt hij voor verschillende asbestbedrijven.

Bij Dolmans Milieu Techniek is Joey Tomson actief als DTA’er.

Robert van Dijk was in 2013 L-DAV’er en 
heeft in 2019 zijn eigen gecertificeerde 
bedrijf gestart: Asbest Team BV.

Christian Mensink van Asbest Service 
SallandPascal Butz van Van Damme Asbestsanering BV
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DoCenTen aan heT woorD: 
marC & mark
Volgens docenten zijn DTA’ers intelligente, stressbestendige en communicatieve leiders. Deze 
eigenschappen zijn van groot belang, naast de kennis van alle normen en protocollen. Er gaat een heel 
traject vooraf aan de opleiding tot DTA’er. Welke stappen moet je doorlopen om DTA’er te worden?

sTaP 1: Dav1
De eerste stap is de opleiding tot 
DAV1, en dat is gelijk een flinke. 
Marc: ‘Iedereen kan starten met 
de opleiding DAV1, of je nou wel of 
geen asbestervaring hebt. Tijdens 
deze tweedaagse opleiding leren de 
cursisten alles wat betreft de theorie 
en de praktijk. Na de opleiding start 
de stageperiode van 6 maanden, 
gekoppeld aan een mentor. Na 
afronding meldt de mentor de cursist 
gereed bij Ascert en is de opleiding 
pas echt afgerond.’

sTaP 2: Dav2
Bij DAV2 krijgt de cursist de keuze; 
een eendaagse examentraining of 

120 pakuren als DAV1 op 

aangemelde asbestsaneringen

Spoorboekje doorlopen onder 

begeleiding van mentor

DAV1 opdrachtenset

compleet indien:

• Spoorboekje en urenregistratie 

 ingevuld zijn door mentor in 

 Ascert-register.

• Mailbevestiging vanuit Ascert 

 voor deelname aan DAV2.

Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. In de asbestopleidingen van SGS 
Search leren cursisten stap voor stap wat nodig is om het werk veilig te kunnen uitvoeren en om de risico’s 
voor mens en milieu te beperken. Welke stappen moet u doorlopen om een asbestexpert te worden? 

HOE WORDT U EEN ASBESTEXPERT?

DAV2
2-daagse training 

Voor deelname aan examen:
 Geldig Facefit-test

 certificaat 

 Online instructie

 Vezelveiligheid deel 2 

 Werkgeversverklaring

 Facefit masker

 Ingevuld DAV1 opdrachtenset

DAV2 examen - theorie & praktijk

DAV2 CERTIFICAAT
3 jaar geldig

DAV2

DAV1
2-daagse training 

Voor deelname aan examen:
 Geldig Facefit-test certificaat

 Online instructie Vezelveiligheid 

 deel 1 

 Werkgeversverklaring

 Facefit masker 

DAV1 examen - theorie & praktijk

DAV1 CERTIFICAAT
6 maanden geldig DAV1

DTA

DTA
4-daagse training 

Voor deelname aan examen:
 Geldig Facefit-test

 certificaat 

 Online instructie

 Vezelveiligheid deel 2 

 Werkgeversverklaring

 Facefit masker

 Geldig DAV2 certificaat

DTA examen - theorie & praktijk

DTA CERTIFICAAT
3 jaar geldig

een tweedaagse opleiding. Marc: ‘Ik 
adviseer eigenlijk altijd de uitgebreide 
tweedaagse training, omdat het 
examen DAV2 best pittig is. Je moet 
op de correcte manier douchen, 
controles doen, een sanering 
uitvoeren en een werkgebied op de 
juiste manier inrichten.’

werkervaring of DoorsTromen?
Geslaagd? Het DAV2-certificaat is 
drie jaar geldig. Dan begint vaak het 
opbouwen van werkervaring en kennis 
in de praktijk. Mark: ‘Wanneer iemand 
duidelijk boven de groep uitsteekt, 
qua kennis en inzicht en ook wat 
leiderschap in zich heeft, gebeurt het 
wel dat iemand direct doorstroomt 

mark PunT

Senior docent Mark studeerde aan de Cios 

en de PABO. Hij werkte in de toerismebran-

che voor hij in 2015 bij SGS Search begon als 

docent. Hij geeft alle asbesttrainingen, chroom-

6-training, VCA Basis, VCA-Vol en daarnaast 

verzorgt hij allerlei maatwerktrainingen. 
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mark PunT
senior DoCenT
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 ingevuld zijn door mentor in 

 Ascert-register.
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SGS Search Opleidingen
organiseert praktijkgerichte
asbesttrainingen; of het nu gaat
om een DTA-opleiding of het
volledige traject voor Deskundig 
Asbestverwijderaars. Wij
zetten de 9 redenen om voor 
SGS Search Opleidingen te
kiezen graag voor u op een rij!

gesLaagDe 
asBesTTrainingen
een asBesTveiLige werkomgeving sTarT meT De juisTe kennis.
DaT geLDT voor ieDereen Die meT asBesT in aanraking kan komen. 

1. De sCherPsTe Prijs voor De BesTe kwaLiTeiT

2.   aLTijD een LoCaTie Bij u in De BuurT

3.  onze DoCenTen kennen De PrakTijk

4.  hoog sLagingsPerCenTage

5.  een PersoonLijke aanPak

6.  aLTijD voLgens De LaaTsTe weT- en regeLgeving

7.  DigiTaaL CerTifiCaaT Binnen Drie (werk)Dagen Per maiL

8.  BeTrokken Dav-menTor

9.   wij regeLen heT heLe TrajeCT: meDisChe keuring, fiTTesT,  

Training, eXamen Én menTor

www.sgssearchopleidingen.nl 

marC van Den Broek

Docent Marc begon zijn carrière in de asbest-

branche als saneerder. In 2006 werd hij DTA en 

die papieren heeft hij nog steeds. Sinds 2018 

is hij in dienst bij SGS Search als DAV-mentor 

en -docent voor de training DAV1, DAV2 en 

Asbest Herkennen. 

naar DTA. Maar eerst een paar jaar 
praktijkervaring opdoen als DAV2 is 
ook zeker geen verkeerde weg om te 
bewandelen.’

De sTaP naar DTa
Wanneer ben je klaar om te starten 
met de opleiding DTA? Mark: ‘Dat 
wisselt. Van DAV naar DTA is duidelijk 
een stapje hogerop. Iemand kan er zelf 
klaar voor zijn, of een werkgever heeft 
die mening. Vooral leidinggevende 
capaciteit is belangrijk. Je bent 
verantwoordelijk op locatie en moet 
op hoog niveau gesprekken voeren 
met de gemeente, toezichthouders en 
soms ook de pers. Daarnaast moet je 
ook je eigen collega’s aansturen. Op 
de werkvloer, maar ook de planner op 
kantoor.’

kwaLiTeiTen van een DTa’er
‘In principe zet de DTA’er alle lijntjes 
uit op locatie’, vervolgt Mark. ‘Hoe 
en waar moet het containment 
gebouwd worden? Hoe en in welke 
volgorde moeten de werkzaamheden 
uitgevoerd worden? Allemaal de 
verantwoordelijkheid van de DTA’er. 
Diegene moet stevig in de schoenen 
staan, communicatief sterk zijn en 
kunnen plannen en organiseren.’ 

oPLeiDing DTa
Met de opleiding DTA wordt er 
ook op inhoudelijk niveau een stuk 
meer verwacht. Denk aan wet- 
en regelgeving, toezichthouden, 
leidinggeven, en het dragen van 
verantwoordelijkheid. Mark: ‘De 
opleiding DTA duurt vier dagen. 
Hiervan is 25% praktijk en 75% 
theorie. Bij een onafhankelijk 
exameninstituut wordt vervolgens op 
de vijfde dag het examen afgelegd. 
Bij een succesvol examen is het 
certificaat DTA voor drie jaar in the 
pocket.’

aan heT woorD

marC van Den Broek
DoCenT

kennis uPDaTen
Dat het certificaat maar drie jaar geldig 
is, is niet zonder reden. Op deze 
manier is de DTA’er verplicht om de 
ontwikkelingen in de praktijk en wat 
betreft wet- en regelgeving iedere drie 
jaar te updaten én te herhalen. 

gesChikTe kanDiDaTen
De DTA-opleiding is misschien pittig, 
maar wel erg leuk, aldus Mark: ‘De 
groep is eigenlijk nooit hetzelfde, de 
een brengt meer ervaring mee dan 
de ander. We bespreken daardoor 
echte praktijksituaties. De cursisten 
worden niet alleen klaargestoomd 

voor het examen, maar echt voor het 
werkveld. Iedereen die de opleiding 
succesvol verlaat is een geschikte 
kandidaat voor het vak DTA. Wij 
doen er alles aan om de cursisten te 
ondersteunen en de juiste kennis bij 
te brengen.’

De sanering

kennismaken?
Benieuwd naar de mogelijkheden
voor uw organisatie?
Maak dan een vrijblijvende afspraak 
met een van onze adviseurs via
088 – 214 66 00 of
opleidingen@sgssearch.nl. 

Met de kortingscode 15%KDTAM ontvangt u eenmalig een korting van 15% op 
de actuele websiteprijzen van een asbesttraining naar keuze. Deze korting kunt 
u gebruiken bij aanmeldingen voor een open inschrijving via onze website en is 
geldig tot en met 31 maart 2020.
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roLiCo waTamaLeo: 
niemanD vinDT een
afkeur Leuk, ook ik nieT
Voorheen werkte analist Rolico Watamaleo maar liefst 16 jaar als beroepsmilitair. Toen zijn situatie 
veranderde, koos hij voor een zelfstandig beroep; geen ingewikkelde, hiërarchische lijntjes, maar zelf op 
pad met de bus en onafhankelijk aan de slag als asbestanalist. 
Als analist vindt Rolico zijn functie belangrijk; beoordelen of een situatie of ruimte weer veilig begaanbaar 
is voor de gebruikers. Inmiddels werkt hij alweer twee jaar als analist. Na de sanering voert hij de 
eindcontrole uit en analyseert hij of de ruimte vrijgegeven mag worden voor gebruik. 

DuiDeLijke, eenvouDige 
CommuniCaTie
Rolico vindt in zijn functie twee 
dingen bijzonder belangrijk; omgang 
en communicatie. ‘Ik kom veel 
verschillende mensen tegen en 
probeer mijzelf zoveel mogelijk 
aan te passen. Dan heb ik het over 
wisselende niveaus, maar ook 
andere culturen. Dan helpt het om 
je benadering daarop aan te passen. 
Daarnaast staat duidelijke, eenvoudige 
communicatie voorop. Én meedenken; 
wat is de situatie van de saneerder of 
DTA’er en hoe kan ik helpen om deze 
te vergemakkelijken?’

meeDenken en oPLossen
Na de controle van Rolico volgt er 
een resultaat; een goed- of afkeur. 
Vooral een afkeur vraagt om duidelijke 
communicatie. Wat is er mis en wat 
moet er gebeuren om het om te 
draaien? Rolico: ‘Ik probeer echt mee 
te denken met de saneerder en de tijd 
te nemen om de afkeur op te lossen, 
zodat we beiden tevreden naar huis 
kunnen. We hebben tenslotte allemaal 
hetzelfde doel; veiligheid. Vaak is een 

aan heT woorD

roLiCo waTamaLeo
anaLisT

Ik heb meerdere grappige situaties 
meegemaakt in de afgelopen twee 
jaar. Het hoogtepunt was toch wel 
bij een huis in Gouda. Ik was daar 
voor een eindcontrole. Na nog geen 
10 minuten stond de politie binnen 
en moesten mijn handen letterlijk de 
lucht in. Ze dachten dat ik aan het 
inbreken was haha!

kleine aanpassing of schoonmaak al 
voldoende.’

geen grijs geBieD
‘De regels zijn de regels’, gaat Rolico 
verder. ‘Niemand vindt een afkeur 
leuk, ook ik niet. Maar het is wel 
noodzakelijk om een ruimte echt 
volledig schoon en veilig op te leveren. 
Er is in dit geval geen speelveld of grijs 
gebied. Een ruimte wordt goed- of 
afgekeurd en is dus veilig of niet veilig 
(genoeg). Bij Defensie waren de regels 
ook glashelder, en was er soms ook 
geen speelveld, ik denk dat het helpt 
dat ik geleerd heb hoe je daarmee 
omgaat.’

mensenkennis aLs kwaLiTeiT
Rolico: ‘Ik durf te zeggen dat mijn 
mensenkennis een kwaliteit is, 
geleerd bij Defensie. Ik probeer 
mensen zo goed mogelijk in te 
schatten en ze te helpen waar nodig. 
Een vervelende afkeur heb ik nog 
niet gehad. Meestal heb ik de ruimte 
om het samen met de DTA’er ter 
plekke op te lossen. Dat scheelt voor 
iedereen een hoop gezeur.’
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kDv haren: eXTra 
nauwkeurig werken
voor De kinDeren
Boven het plafond van Kinderdagverblijf (KDV) Haren werd asbest aangetroffen. In het verleden zijn er 
oude verwarmingsbuizen weggehaald en werd er niet goed schoongemaakt. Hierdoor was er asbest 
achtergebleven. In het pand met een totale oppervlakte van 900 m2 moest de ruimte boven de plafonds 
gesaneerd worden, terwijl het kinderdagverblijf in bedrijf was. 

asBesTTeChniek neDerLanD
Johan Hummel is DTA’er bij 
Asbesttechniek Nederland (ATN), een 
specialist op het gebied van onder 
andere asbestsaneringen. Naast 
openlucht- en glove bag-saneringen 
houdt het bedrijf zich met name bezig 
met containmentwerkzaamheden.
Bij het KDV was Johan als DTA’er 
betrokken; ‘Al direct bij de inspectie 

uitgevoerd. Door de strengere regels 
wisten we zeker dat we de ruimte met 
een goed gevoel achter konden laten 
voor de kinderen.’

een eXTra uiTDaging
In de ruimtes stonden allerlei grote 
speeltoestellen; een extra uitdaging. 
‘De speeltoestellen hebben een 
certificaat. Wanneer we de toestellen 
verplaatsen vervallen deze en dan 
zouden we het KDV op onnodige 
kosten jagen. Dus hebben we ze 
allemaal afgedekt met folie en daarna 
afgeschermd met hout.’

BLijven kijken
‘Tijdens de werkzaamheden besloten 
we om regelmatig kleefmonsters te 
nemen’, aldus Johan. ‘Zo konden we 
ons werk goed in de gaten houden; 
Zijn we op de goede weg? Werken 
we zorgvuldig genoeg? En dat was 
succesvol, we hebben alles in een 
keer goed opgeleverd.’

een fanTasTisChe BeLoning
‘Dit zijn de leukste projecten’, vindt 
Johan. ‘Er is volop uitdaging om de 
locatie te laten voldoen aan alle regels 
én om de veiligheid van iedereen 
constant te kunnen garanderen. Ter 
plaatse lopen zaken vaak toch anders 
dan voorzien. Hierop hebben we goed 
gereageerd met het juiste resultaat. 
Op de laatste dag kregen we snoep 
en tekeningen van de kinderen als 
beloning, dat is toch fantastisch!’

aan heT woorD

johan hummeL 
asBesTTeChniek
neDerLanD (aTn)

was duidelijk; het asbest kon niet via 
de bovenkant gesaneerd worden, 
we moesten vanuit de plafonds naar 
boven en dus konden de kinderen niet 
in de lokalen blijven.’

eXTra goeD sChoonmaken
‘Naast het gebouw werden 
noodlokalen geplaatst voor het KDV’, 
vervolgt Johan. ‘Dat betekent dat we 
extra voorzichtig moesten werken. 
Naast overlast wat betreft geluid 
en aan- of afvoer, moesten we het 
pand met hekken volledig afzetten 
en wilden we natuurlijk extra goed 
schoonmaken voor die kleintjes.’

veiLig oP hoogTe werken
Boven het systeemplafond zat de 
verontreiniging tot aan de nok van 
het dak. Johan: ‘We hebben de 
situatie vooraf uitvoerig bekeken en 
voorbereid, om zo veilig mogelijk aan 
de slag te gaan. Het plafond zat op 
acht meter hoogte, vanaf daar tot 
aan het hoogste punt nog eens acht 
meter. We hebben een tijdelijke vloer 
op de zolders gebouwd, zodat we 
veilig op hoogte konden werken.’

sTrengere vrijgave regeLs
Saneren in een gebouw voor kinderen, 
gaf voor ATN extra drang om het werk 
nauwkeurig uit te voeren. Johan: 
‘Vooraf hebben we afgesproken om 
de tijd te nemen voor de sanering. 
Zo werden de voor- en eindinspecties 
onder de condities van spuitasbest 
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In de afgelopen jaren zijn 
de gesprekken in en met de 
klankbordgroep erg zinvol geweest, 
vindt Elrie Bakker, voorzitter van 
Stichting Ascert. ‘Het geluid kwam 
hiermee rechtstreeks van de 
werkvloer. Op deze manier werden 
de laatste ontwikkelingen en nieuwe 
initiatieven besproken. En daarnaast 
was er ruimte om ervaringen te delen 
en te overleggen voordat een advies 
werd uitgebracht.’

onevenwiChTige samensTeLLing
Nu gaat er het een en ander 
veranderen; en dat is ook nodig. Elrie: 
‘We hebben goed gekeken naar de 
vorm die we nu gebruiken, en na 
een lange evaluatie werd duidelijk 
dat de samenstelling van CCvD en 
werkkamers beter kon. Zo hadden de 
werknemers in de sector geen formele 
positie in deze overlegorganen, dus 
ook daar moest wat aan gebeuren. 
We hebben zaken opgeschoond en 
reglementen aangepast. En daar horen 
ook de aanstaande wijzigingen bij.’

kLankBorDgroeP verDwijnT
’De klankbordgroep in zijn huidige 
vorm gaat verdwijnen’, gaat 
Elrie verder. ‘De verhoudingen 
moeten in balans komen. Zodat 

Dia en DTa krijgen
evenwiChTig BeLang
Bij CCvD en werkkamer
Het asbeststelsel is bedoeld om werknemers die in aanraking komen met asbest te beschermen. Tot 2016 
waren deze werknemers niet vertegenwoordigd bij de gesprekken over de ontwikkelingen, wijzigingen in 
de certificatieschema’s en adviezen die aan het ministerie werden aangeboden. Ascert nam in 2016 het 
initiatief om een klankbordgroep van 25 DIA’s en DTA’ers te starten. Na drie jaar maakt de klankbordgroep 
plaats voor een nieuwe vorm van inspraak.

de belangen van opdrachtgevers, 
opdrachtnemers, vertegenwoordigers 
vanuit het maatschappelijk belang 
én werknemers gelijk verdeeld zijn 
bij het opstellen en beheren van 
de certificatieschema’s. Om dit te 
organiseren worden er vier saneerders 
toegevoegd aan het Centrale College 
van Deskundigen (CCvD) en vier aan 
de werkkamer.’

verkiesBaar sTeLLen
Om dit op de juiste manier 
te organiseren konden 
persoonscertificaathouders zich 
verkiesbaar stellen. Elrie: ‘De 
afgelopen periode hebben we goed 
gekeken naar waar behoefte aan 
is en hebben we de profielen van 
kandidaten vormgegeven. Iedereen 
die lid van de werkkamer van 
Ascert is en in het bezit van een 
persoonscertificaat kon zich hiervoor 
aanmelden.’ Op het moment van 
schrijven hebben ruim 20 kandidaten 
zich aangemeld. Dit betekent dat er 
verkiezingen plaatsvinden, waarna 
acht saneerders geïnstalleerd worden 
in het CCvD en de werkkamer op 1 
november. 

werknemers van groTe waarDe
‘De waarde die de werknemers gaan 

toevoegen aan de bijeenkomsten van 
de CCvD en de werkkamer is groot’, 
aldus Elrie. ‘Allereerst: als groep word 
je beter gehoord dan als individu. We 
hebben de aandacht van de werkvloer 
ook echt nodig, vanaf de buitenkant 
worden dingen toch vaak anders 
ingeschat. Het ene moment vinden 
de werknemers iets misschien streng 
of overdreven, op een ander moment 
kunnen ze ook precies aangeven waar 
het gevaar zit.’

een groTe sTaP vooruiT
De asbestbranche heeft de 
afgelopen jaren veel ontwikkelingen 
doorgemaakt en het is duidelijk dat dit 
ook zo blijft doorgaan. ‘Door nieuwe 
inzichten blijft de wetgeving continu in 
ontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat we 
moeten meebewegen waar mogelijk. 
De werkkamers en het CCvD komen 
iedere paar maanden samen om de 
laatste ontwikkelingen te bespreken 
en op basis daarvan een advies te 
vormen voor de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Dat de werknemers daar nu 
vanuit een officieel orgaan ook bij 
vertegenwoordigd zijn is een grote 
stap vooruit’, besluit Elrie. 

Het CCvD is door het bestuur van 
Ascert ingesteld voor het ontwikkelen 
en beheren van certificatieschema’s 
binnen het werkveld asbest. Daarnaast 
adviseert het college het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
over aanwijzigingscriteria in 
certificatieschema’s voor het werkveld. 

De werkkamer is ingesteld om in het 
voortraject onderzoek te doen en het 
CCvD te adviseren over de te stellen 
eisen aan personen die zich bezighouden 
met asbestinventarisatie en -verwijdering 
of het toezichthouden daarop. De 
kamer moet dit advies inhoudelijk en 
vaktechnisch onderbouwen en uitwerken.

aan heT woorD

eLrie Bakker
voorziTTer van sTiChTing 
asCerT
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samen kunnen we 
neDerLanD een sTukje 
veiLiger maken

‘In mijn werkzaamheden was ik altijd 
al een pietje precies. Alles moet tot 
in de puntjes in orde zijn’, vertelt 
Murat. ‘Dat was een van de redenen 
waarom mijn manager voorstelde om 
mijn DTA-certificaat te halen. En ook 
leidinggeven en nauwkeurig werken 
gingen mij goed af.’
Inmiddels is Murat 20 jaar verder. 
Kleine dagklussen doet hij niet meer. 
Als zelfstandige wordt hij vooral 
gevraagd voor grote klussen, tot zijn 
eigen tevredenheid: ‘Eerlijk gezegd 
heb ik een hekel aan dagklussen. 
Kleine werkzaamheden, alles snel en 
hop weer naar de volgende. Met grote 
klussen kan ik ergens naar toe werken 
en geeft een goed resultaat meer 
voldoening. Een groot project vraagt 
om een goede voorbereiding. Zo werk 
ik sinds het najaar bij een ziekenhuis, 
hiervoor was ik dagelijks te vinden bij 
de sloop van Universiteit Leiden. Bij 
dit soort projecten ben ik minimaal 
een jaar werkzaam. Het is niet alleen 
leuker, het biedt ook meer zekerheid 
voor mij en mijn gezin.’
In de loop van de jaren is het een en 
ander veranderd, en dat geldt ook voor 

nawoorD 

muraT ozDiL 
zeLfsTanDig DTa’er

Murat is 46 jaar en woont samen met zijn vrouw en drie kinderen. Het is 1990 wanneer Murat van Turkije 
naar Nederland verhuisd. Hij gaat aan het werk bij een sloper en komt hier voor het eerst in aanraking met 
de asbestbranche. Na vijf jaar maakt hij de overstap naar een saneerder, die hem later aanstuurt op het 
halen van zijn DTA-certificaat. 

Aan grappige verhalen geen 
gebrek. Wat mij het meest is 
bijgebleven komt uit 1995. In 
Amsterdam moesten we een 
weiland bouwrijp maken. Hier 
lagen losse fragmenten golfplaat 
die middels handpicking gesaneerd 
moesten worden. We hadden het 
werkgebied afgezet met deco unit, 
afzetlint en waarschuwingsborden. 
Er stond een paard in de wei, hij 
beet telkens het afzetlint kapot. 
Na diverse reparaties stond het 
paard ineens in het werkgebied. 
Ik bedacht mij geen moment en 
sprong op zijn rug. Eerst bleef 
het paard staan, om vervolgens 
in galop weg te rennen. Ik zat in 
pak met masker op het paard, tot 
deze ineens stopt met lopen en ik 
meters door de lucht vloog!

Murat; ‘Ik vind mijn werk gewoon heel 
erg leuk. Maar ja, vroeger was het 
makkelijker denk ik. De regelgeving is 
flink veranderd, alles is veel strenger. 
De regels zijn de regels, en die volg 
je of je stopt met dit werk. Gelukkig 
heb ik nog nooit problemen gehad, 
krijg ik altijd positieve reacties en voel 
ik mij erg gewaardeerd. Tenslotte gaat 
veiligheid en gezondheid boven alles. 
Ik geef leiding aan een grote groep 
mensen. Mijn doel is dat iedereen in 
goede gezondheid om vier uur naar 
huis gaat; dan is mijn dag geslaagd.’

Aan andere DTA’ers wil Murat graag 
meegeven dat het belangrijk is om je 
werk goed uit te voeren: ‘We moeten 
nou eenmaal binnen de regels en 
wetten van nu werken. Je werk goed 
uitvoeren zorgt voor een positieve 
sfeer en waardering van alle betrokken 
partijen. En deze complimenten 
geven je dan weer extra motivatie 
om zo door te gaan. Natuurlijk, we 
werken om ons brood te verdienen, 
maar samen kunnen we Nederland 
een stukje veiliger maken, dat is toch 
geweldig?’
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