in-for-mail
Hoe ambitieus
is Nederland?
verduurzaming in volle gang
Van duurzaamheid een winstgevende businesscase maken. Hoe ver zijn
Nederlandse organisaties op het gebied van duurzaam ondernemen?
Welke ambities hebben ze? Hoe maken ze duurzaamheid aantoonbaar?
We onderzochten het in de Nationale Duurzaamheidsmonitor. Een schets
van de kansen.

Niet meer of, maar hoe

De marktvraag is er

‘Ondernemingen die voorop lopen en

Een ruime meerderheid (62%) van de

uitblinken op het gebied van duurzaamheid

deelnemers aan de monitor ziet een

hebben de toekomst. Ze scheppen

toenemende vraag naar duurzame

merkwaarde, vullen een belangrijke plek in

producten. Een oer-Hollands voorbeeld

de distributieketens, trekken meer klanten,

komt uit de textielindustrie. Eén van de

zijn aantrekkelijk voor de meest talentvolle

grootste gebruikers van schaars drinkwater.

medewerkers en leveren hun aandeel-

Per kilo textiel is 150 liter nodig om de stof

houders meer rendement op,’ aldus Search-

te kleuren. Wereldwijd komt het neer op vier

directeur Anne-Marie Rakhorst. De koplopers

biljoen liter! Het Nederlandse DyeCoo vond

besparen niet alleen kosten, maar verdienen

er wat op.

er flink geld mee. Niet voor niets blijkt uit het
onderzoek dat 41% sinds de crisis meer aan
duurzaamheid doet.

Lees verder op pagina 2.
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Duurzame brandweerkazerne Amsterdam
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P6.	Iquality: MVO in elke ICT-oplossing

Meer over de Nationale
Duurzaamheidsmonitor op pagina 4.

i n ge n i e u r s - e n a dv i e s b u r e a u, la b o r ato r i u m e n o p le i d i ng s i nstituut

en vi ronment ins pires ....

Vervolg...
Hoe ambitieus is Nederland?

Duurzame brandweerkazerne
voor Amsterdam
ambitie te bepalen, de productieketen in
kaart te brengen, vastgoed te verduurzamen, aantoonbaar te maken wat uw
organisatie doet. Tijd om de kansen in
kaart te brengen, prioriteiten te bepalen
en aan de slag te gaan! Lezen we volgende
keer uw verhaal?
Bekijk ook de infographic op pagina 4-5
voor meer informatie en onderzoeksresultaten!

Nu verantwoord omgaan met de aarde, voordat het te laat is. De vertaling van Marks & Spencer: Plan A, because there is no
plan B. De warenhuisketen investeert volop in duurzaamheid, vanaf de bron tot in de schappen.

Waar liggen de kansen?

Van twee brandweerkazernes naar één

Ambitie bepalen

verlichting, komen we op A+. Als het

• Begin met een ambitie

modern en functioneel pand voor

Als Bram Tromp het project start, ligt er

gebouw er staat, berekenen we dit

Bepaal de stip aan de horizon en uw

Brandweer Amsterdam-Amstelland.

binnen de brandweer nog geen vastom-

opnieuw en hangen we het energielabel

prioriteiten.

Toen Bram Tromp (projectleider Bureau

lijnde visie op het gebied van duurzaam-

op naast onze andere keurmerken.’

Verwerving) aan de slag ging met deze

heid. Dat is dan ook één van de eerste

• Breng kansen in kaart

DyeCoo ontwikkelde een machine die

veel laaghangend fruit in onze bedrijfs-

Een quickscan geeft snel inzicht in de

opgave vroeg hij zich af: Kan het ook

stappen. ‘Om helder te krijgen wat wij

Beren op de weg?

grote hoeveelheden textiel kleurt zonder

voering, waar we nog weinig gebruik van

grootste kansen.

duurzaam? Mede op zijn initiatief krijgt

onder duurzaamheid verstaan en wat

‘Zien dat je op een relatief eenvoudige

onze hoofdstad nu een duurzame kazerne.

onze ambities zijn, hebben we een

manier toch binnen het budget duurzaam

ambitiedocument gemaakt. Met de

kunt bouwen, heeft geholpen om

Een brandweerkazerne heeft zo zijn

afdeling Beheer en met Search.’ De

iedereen in het team enthousiast te

specifieke eisen. De brandweermannen

ambitie kreeg vorm aan de hand van

maken en mee te laten denken,’ vertelt

verblijven er lang en moeten snel in hun

de thema’s uit de BREEAM-methode als

Bram Tromp over de start van de ontwerp-

voertuigen kunnen zitten. Dat vraagt om

energie, materiaalgebruik en gezondheid.

fase. ‘Niet iedereen zag namelijk direct

• Maak verduurzaming behapbaar

dat er water aan te pas komt. En inmiddels

maken. Maatregelen die verduurzamen en

zijn grote organisaties als Nike en Ikea

tegelijk ook kosten besparen. Zo kunnen

U hoeft niet alles tegelijk te doen: kies voor

aandeelhouder. Reinier Mommaal,

de energiekosten van een gemiddeld

een aantal centrale thema’s.

directeur van DyeCoo Textile Systems,

bedrijfspand met een paar eenvoudige

• Denk circulair

vertelt in het onderzoeksrapport hoe je

ingrepen tot wel 100 euro per vierkante

De economie van morgen draait om delen,

ook als klein bedrijf een gelijkwaardige

meter oppervlak worden teruggebracht.

hergebruiken en waarde toevoegen.

partner blijft tussen de grote spelers.

En dat met relatief eenvoudige ingrepen.

‘Door de markt steeds een stap vóór te
zijn en er zo voor te blijven zorgen dat
ze je nodig hebben. En door hun taal te
spreken.’

Klein beginnen,
groots eindigen
Organisaties die hun processen het

• Werk samen in de keten

een goede match tussen duurzaamheid

de mogelijkheden voor de brandweerka-

Wat er voor en na u in de keten gebeurt,

en functionaliteit. ‘Bij bijvoorbeeld de

Energielabel al helder

zerne. In de beginfase bezocht ik met een

bepaalt mede hoe duurzaam uw

verlichting telt niet alleen het verbruik,

Waar het ontwerp rekening mee moet

aantal collega’s het duurzaam gebouwde

organisatie is.

maar ook het type licht. Als de brand-

houden is dan helder. Later is het

kantoor van Search in Amsterdam om te
laten zien wat er kan.’

• Laat zien wat u doet

weermannen dienst hebben, zijn ze er 24

voorlopige ontwerp doorgerekend op

Maak de resultaten op het gebied van

uur. De kazerne voelt als hun woonhuis.

deze ambities. Zo heeft Bram Tromp al

inrichten, creëren de meeste gedeelde

duurzaamheid zichtbaar voor mede-

Fel licht is dan niet prettig. Ook ligt de

zicht op de energieprestatie van het

Volgens planning is het nieuwe gebouw

waarde. Geen enkele voorloper is groot

werkers, klanten, aandeelhouders en

sportruimte straks deels ondergronds en

gebouw. ‘Het ontwerp zou nu een A-label

medio 2016 klaar.

samenwerken zijn de motor van een

begonnen. Ook bij hen begon het traject

andere betrokkenen.

aan de schaduwkant van het gebouw. Dat

krijgen. Met een aantal eenvoudige

duurzame economie. Tegelijk is er ook nog

met de eerste stap. Bijvoorbeeld door de

scheelt extra koelen.’

maatregelen als het aanpassen van de

beste regisseren en het meest duurzaam

Laaghangend fruit
Innovatie en nieuwe manieren van

Vragen?
Leestip:

Vastgoed verduurzamen of duurzaam bouwen?

‘De Upcycle’; het nieuwste boek van

In de ontwerpfase nadenken over verduurzaming

Cradle to Cradle-auteurs Michael

helpt. Neem voor advies contact op met Kees Faes

Braungart en William McDonough.

of Rooske van Gaal op (020) 506 16 16. Of per mail

Bestel het boek via

via bouwadvies@searchbv.nl.

Amsterdam-Amstelland

www.duurzaamheid.nl.
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environment ins pires ....

Nationale Duurzaamheidsmonitor
Hoeveel MVO zit er in Nederland?
Duurzaamheidsambities
worden steeds breder

Zijn er duurzaamheidsambities?

Meten is nog lang niet
altijd weten

energieverbruik
medewerkersbetrokkenheid

Naast het terugdringen van het energieverbruik
(75%) noemen zes op de tien ondernemers het
vergroten van de betrokkenheid van hun
medewerkers als een belangrijke ambitie.

ja
van plan
nee
weet niet

Worden doelstellingen gemeten?

Een derde van de ondernemingen meet alle duurzame doelstellingen.
46% volstaat met het in kaart brengen van een deel van de
duurzaamheidsprestaties. Daar staat tegenover dat 45%
duurzaamheidsdoelstellingen vertaalt in een prestatie-indicator en
dat de onderneming dus mede op basis daarvan wordt aangestuurd.

CO2-uitstoot
papierverbruik
waterverbruik

KPI’s duurzaamheid

ja
deels
van plan

ja
van plan

nee
weet niet

weet niet

nee

plaats op de sustainability index
anders
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De meeste ondernemingen laten
kansen op kostenbesparingen liggen
Mobiliteit en de slimme inzet van ICT worden door een
minderheid in het gevoerde duurzaamheidsbeleid
meegenomen (respectievelijk 43% en 26%). Een gemiste
kans want hier zijn eenvoudig kosten te besparen.

Duurzaamheidsambities dringen
door in alle organisatielagen
Welke processen verduurzamen we?

Bijna de helft vindt dat de organisatie de eigen duurzaamheidsambitie kent en
dat deze ook leeft onder de medewerkers. Drie kwart van de bedrijven vindt dat
de duurzame doelstellingen meetellen in alle aspecten van de bedrijfsvoering.
In dit verband is het wel opvallend dat het communiceren erover nog maar bij
30% prioriteit heeft.

inkoop
personeel
mobiliteit

Wat heeft prioriteit?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

personeel
product en productontwikkeling
inkoop
primair proces
mobiliteit
assetmanagement/huisvesting
ﬁnancieel beheer
ICT
communicatie/marketing

strategie

product en productontwikkeling

Stellingen cultuur

primair proces
assetmanagement/huisvesting

Duurzaamheid leeft echt binnen mijn
organisatie.

communicatie/marketing

Onze duurzaamheidsambities zijn bij iedereen
binnen de organisatie bekend.

ICT
ﬁnancieel beheer

0

Er zijn binnen mijn organisatie veel medewerkers
met een speciale belangstelling voor duurzaamheid,
zogenaamde ambassadeurs.

10 20 30 40 50 60 70%
0

20

40

mee eens

Duurzaamheid bindt
61% biedt medewerkers de kans om hun meningen en
ideeën over duurzaamheid te delen. Twee derde van de
bedrijven met een duurzaamheidsbeleid betrekt klanten,
leveranciers en aandeelhouders actief bij het ontwikkelen
en uitvoeren van dat beleid.

Stellingen actoren

De vraag naar verantwoording stijgt
Mijn organisatie betrekt klanten, leveranciers of
aandeelhouders actief bij het verduurzamen.
Medewerkers worden actief betrokken bij de
ontwikkeling van duurzame producten en diensten.

0

20

40

mee eens

60

80 100%

neutraal

mee oneens

Stellingen middelen
Mijn organisatie geeft interne stakeholders volledig
inzicht in de aanpak van duurzaamheid.

De helft van de ondernemingen ervaart dat toezichthouders
en andere externe partijen meer behoefte hebben aan een
goed onderbouwde en gestructureerde uitleg over de
doelstellingen en resultaten op het gebied van duurzaamheid.

Mijn organisatie geeft externe stakeholders
volledig inzicht in de aanpak van duurzaamheid.
0

80 100%

neutraal

60

20

40

mee eens

mee oneens

60

80 100%

neutraal

mee oneens

Over het onderzoek

4

Maar liefst 893 organisaties gaven antwoord op de vraag hoe het verduurzamen hen vergaat.

Nieuwsgierig naar alle resultaten uit de Nationale Duurzaamheidsmonitor?

De uitkomsten geven een betrouwbaar en feitelijk beeld van belangrijke trends en ontwikkelingen.

Lezen hoe Marqt, DyeCoo, BAM Utiliteitsbouw en Philips duurzaam ondernemen?

Door ook in de toekomst te blijven meten, kunnen we in kaart brengen hoe het MVO-beleid er in

Ontdekken waar de kansen voor uw organisatie liggen?

Nederland voor staat.

Op www.duurzaamheid-search.nl vindt u de publicatie.
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Iquality verduurzaamt slim
met MVO Prestatieladder
Internet en software zijn niet het eerste

bij de klantvraag. En automatisch rekening

waar je aan denkt bij maatschappelijk

houdt met people, planet en profit.’

verantwoord ondernemen. Toch heeft juist
de ICT-branche de kans bij te dragen aan

Bewijslast: MVO Prestatieladder

het oplossen van MVO-vraagstukken. Bij

Klanten vragen steeds meer naar bewijslast

hun eigen klanten wel te verstaan. Iquality,

van MVO, merkt Van Wijlick: ‘Bij aanbeste-

ontwikkelaar van ICT-oplossingen, grijpt

dingen wordt bijvoorbeeld vaak gevraagd

deze kans. Marlon van Wijlick, marketing-

naar certificeringen. In 2012 zijn we gestart

manager én MVO-coördinator bij Iquality,

met het schrijven van een MVO-jaarverslag

vertelt.

en het optimaal inrichten van onze
processen. Eerst met een kwaliteitssysteem

‘Met ICT-middelen organisaties structureel

(ISO 9001). Daarna volgde de certificering

beter maken, dat is onze ambitie. Er zijn

met de MVO Prestatieladder.’

zoveel slimme oplossingen te bedenken
verantwoord ondernemen bij onze klan-

Slim integreren met
kwaliteitssysteem

ten,’ legt Van Wijlick uit. MVO is bij het

Voor een specialist in business intelligence

ICT-bedrijf niet enkel een kwestie van

een mooie uitdaging om samen met Search

een duurzame bedrijfsvoering. Juist door

te kijken hoe dit zo slim mogelijk kon. ‘We

innovatieve oplossingen te realiseren

integreerden de prestatieladder in het

heeft de organisatie een positieve

kwaliteitssysteem. Met een dashboard

impact op de klant en zijn omgeving.

zien we nu precies hoe het met onze doel-

die bijdragen aan het maatschappelijk

Colofon

	

In-for-mail is een
nieuws- en informatieblad
en verschijnt 2x per jaar.

Overname van artikelen
of gedeelten daarvan is
alleen toegestaan met
bronvermelding.
Redactie
Search, Postbus 83
5473 ZH Heeswijk (N.Br.)
(0413) 29 29 82
redactie@searchbv.nl
www.searchbv.nl
Concept & realisatie
david-raakt.nl
Infographic
Studio Mosgroen

stellingen staat. En daarmee kunnen we

Verduurzamen met de klant

betrokkenen gemakkelijker informeren.’

‘We betrekken onze klanten heel actief bij

Zo maakt MVO niet alleen deel uit van de

elk traject. Als een klant vraagt om een

oplossingen voor klanten, maar helpt het

internet- of softwareoplossing, inventari-

ook de eigen bedrijfsvoering.

seren we de behoeften. Daarin nemen
we standaard alle MVO-aspecten mee.

Iquality behaalde afgelopen zomer niveau 3

Elke keer kijken we of we een betere

op de MVO Prestatieladder.

oplossing kunnen bouwen die aansluit

Wilt u uw (ICT-)organisatie ook verduurzamen?
Consultant Gert-Jan Vroege hielp Iquality.
Bel voor meer informatie naar (020) 506 16 16.
Of mail consultancy@searchbv.nl.
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Marlon van Wijlick

NEW Energy Services
‘Ons asbestbeleid is helder’
Wie dagelijks sleutelt aan installaties in

training wordt elke twee jaar herhaald.

gebouwen, krijgt geregeld met asbest te

Daarmee zijn de monteurs in ieder

maken. Hoe zorgen de installatie-

geval gewapend met de belangrijkste

bedrijven dat hun monteurs (asbest)-

basiskennis. Daar blijft het niet bij:

veilig kunnen werken? We vroegen het

asbest krijgt ook meerdere keren per

Marcel Joling, Manager QHSE bij NEW

jaar via andere kanalen onze aandacht.

Energy Services. Een organisatie die

Bijvoorbeeld in bijeenkomsten voor

industriële-, energie- en ketel-

de buitendienstmedewerkers en als

installaties voor hun klanten onder-

onderdeel van toolboxmeetings.’

houdt. Een helder asbestbeleid,
(herhaald) opleiden en regelmatig
aandacht schenken aan het thema,
zorgt ervoor dat het aantal incidenten
per jaar op één hand te tellen is.

Procedure voor onverwachte
asbestvondst
‘Ons asbestbeleid is helder. Komen

asbestfeit
‘De Inspectie SZW wil in 2014 gericht
inspecteren bij bedrijven in de
installatiebranche.‘
Bron: Sectorrapportage Asbest 2013 – Inspectie SZW

onze monteurs ergens asbestverdacht
materiaal tegen dan onderbreken ze,
werkzaamheden en melden dit bij hun

Medewerkers én klanten
steeds bewuster

leidinggevende. De directie, manager

‘Dat de inspanningen hun vruchten

QHSE en manager HRM worden ingelicht.

afwerpen, merken we doordat onze

We maken een melding in het bloot-

medewerkers zich beter bewust zijn van

stellingsregister en waarschuwen de

de gevaren verbonden aan asbest en dit

klant. Dan is het aan de klant om de

in de praktijk veel beter signaleren’,

ruimte te laten inventariseren en als dat

legt Joling uit. ‘Dit geldt ook voor onze

nodig blijkt te saneren. Onze monteur kan

klanten. Ze overleggen vaker en geven

weer aan het werk als er een schriftelijke

voor aanvang van de werkzaamheden de

verklaring is dat de ruimte veilig is.’

verplichte asbestinventarisatie of hebben

volgens onze procedure, direct hun

Herhalen, herhalen, herhalen

toch nog asbest gesignaleerd, dan vormen

‘Alle buitendienstmedewerkers bij NEW

communicatie en een aanvullende

Energy Services krijgen een training

asbestinventarisatie de basis om

asbest herkennen’, aldus Joling. ‘Deze

mogelijke blootstellingen te voorkomen.’

Leestip:
‘Installatiebranche pakt asbest aan.’
U downloadt de gratis publicatie op
www.asbest-search.nl.
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deze ter inzage. Wordt er onverhoopt
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Meer informatie over Search?
Kijk op www.searchbv.nl.

De thema’s van Search
Duurzaamheid
Asbest
Gebouwen
Energie
Bodem
Veiligheid
Milieu

environment ins pires ....

Asbest in de industrie
Hertel aan het woord

Asbest in de industrie
Nationale AsbestEnquête

asbest. Paul Kok (commercieel directeur)

er op een boot iets speelt, moet dit

Ook in een industriële omgeving is asbest

Vertrouwen op ervaring

beleid niet en is niet van plan om het op

en Gerard Holvast (projectleider) gunnen

dezelfde avond nog opgelost worden

beheersbaar. Hoe pakken industriële

Hebben de industriële organisaties

te stellen. Opvallend, omdat dit wel helpt

een kijkje achter de schermen.

zodat direct doorvaren mogelijk is.

organisaties in Nederland dit aan?

kennis in huis met betrekking tot asbest?

de risico’s van asbest beheersbaar te

Hetzelfde geldt voor een fabriek: je kunt

Een paar antwoorden op een rij uit de

Ruim een derde (36%) heeft medewer-

maken. Zowel als het gaat om veilig

Sneller, beter en veiliger

de productie niet zomaar stil leggen.’ Een

Nationale AsbestEnquête 2013.

kers in dienst die speciaal opgeleid zijn

werken, als om het voorkomen van een

Welke ontwikkelingen spelen er eigenlijk

betere toepasbaarheid van deze regels

om asbest te herkennen. Bijna de helft

stop in de productie.

in de industrie als het gaat om asbest?

staat hoog op het wensenlijstje van de

Asbest in kaart

(48%) geeft aan geen speciaal opgeleide

Paul Kok: ‘De markten waarin we werken,

industrie. Als branche aan tafel zitten

Zeven op de tien deelnemende indus-

asbestherkenners in dienst te hebben,

De Nationale AsbestEnquête

vragen in het algemeen méér van hun

als deze regelgeving gemaakt wordt, is

triële organisaties (71%) hebben in kaart

maar dat de medewerkers voldoende

De enquête is dit voorjaar uitgevoerd

leveranciers. Steeds vaker praten we niet

volgens Holvast één van de oplossingen.

gebracht of er asbesthoudende materia-

ervaring hebben om asbest te herkennen.

door onderzoeksbureau Blauw, in

meer vanuit het specialisme, maar vanuit

len aanwezig zijn in hun gebouwen en

opdracht van Search. Dit jaar zijn de

een bovenliggend niveau. Zo ook met

Naar nieuwe technieken

installaties. Bijna één op de tien heeft dit

Specifiek beleid

vragen voor het eerst ook aan een groep

asbest. Niet voor niets spreken we vaker

Hertel wil die verbeterde regelgeving

nu nog niet gedaan, maar wil er binnen-

Het thema mag daarnaast bij een aantal

industriële bedrijven in Nederland voor-

met een plantmanager, die het gehele

niet stilletjes afwachten, maar kijkt ook

kort wel mee starten. Het inzicht

van de deelnemende bedrijven rekenen

gelegd. Met het onderzoek wordt het

proces strategisch bekijkt.’

uit naar andere oplossingen. De roep om

verkrijgen zij niet alleen uit officiële

op structurele aandacht. Zo heeft een

mogelijk om te monitoren wat er feitelijk

innovatie is groot. Bijvoorbeeld om op

onderzoeken (50%), maar ook op basis

kleine meerderheid (53%) asbestbeleid

gebeurt in de asbestketen.

De aanpak van asbest wordt steeds meer

een nog snellere, maar veilige en ade-

van de ervaringen van medewerkers (39%).

opgesteld. Vier op de tien heeft dergelijk

onderdeel van de langetermijnvisie op

quate manier asbest in een fabriek in

De aanwezigheid van asbest associëren

een sneller, beter en veiliger (productie)-

kaart te brengen. Ondertussen werkt de

we vooral met huizen, scholen en

proces. ‘Als je de risicogebieden goed in

gespecialiseerde afdeling asbest met

kantoren. Minder snel met de industrie.

kaart brengt, kun je over een langere

andere ketenpartijen en klanten aan

Toch heeft ook deze sector veel te maken

termijn plannen. Dat vermindert het

nieuwe onderzoeksmethoden gericht op

met asbest. Toepassingen vind je hier

aantal ad-hoc situaties: positief, want

de specifieke vragen uit de industrie.

vooral in de technische installaties.

een stop kost tenslotte veel geld.’ Het

En elke minimale verstoring van het

deskundig verwijderen van asbest maakt

Cirkels maken

productieproces kost veel geld. Hoe gaat

daarom bij Hertel logisch onderdeel uit

Industriële organisaties zijn bij uitstek

een sector - waar veilig werken voorop

van het bredere onderhoudsplaatje.

sterk in het feilloos laten verlopen van

staat - om met asbest?

In kaart brengen van asbest

Asbestbeleid opgesteld

70,5%
53%

42%

5%

een productieproces. Dat principe kan

Betere aansluiting regels

ook goed werken als het om de aanpak

In gesprek met Hertel

Wat zijn specifieke aandachtspunten?

van asbest gaat. Bijvoorbeeld door het

Het internationaal opererende Hertel

Wet,- norm- en regelgeving rond asbest

maken van afspraken met en in de

is kind aan huis bij veel bedrijven in de

zijn vooral gericht op gebouwen. Gerard

asbestketen. Paul Kok: ‘Als de inventa-

industriële sector. De onderneming

Holvast: ‘De regels – oud en nieuw –

riserende en verwijderende partijen

onderhoudt grote, complexe installaties

passen niet bij de industrie en scheeps-

samen kunnen werken, maak je daarmee

in industrie, scheepsbouw en offshore.

bouw, waar ongelofelijk snel geschakeld

de cirkel rond. Je kunt dan gericht de

En heeft een gecertificeerde afdeling die

moet worden. Saneringswerkzaamheden

vraag van de opdrachtgever oplossen.’

gespecialiseerd is in het verwijderen van

hoor je 48 uur vooraf te melden. Maar als

9,1%
9,1%

11,4%
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20%
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60%

80%

100%

ja
nee

ja
nee

nee, maar wel van plan binnen
één jaar op te stellen

nee, maar we willen hier binnenkort mee starten
nee, dit is voor ons niet van toepassing

Bron: Nationale AsbestEnquête editie Industrie.

Naast het onderzoeksrapport over industriële organisaties,
rapport juni

2013

deden we ook onderzoek onder woningcorporaties, gemeenten en
asbestsaneerders. Op www.asbest-search.nl/asbestenquetes vindt
u er meer over.

Industrie

Gerard Holvast
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environment ins pires ....

Vervolg...
Grip op het asbestdossier

Leidse woningcorporaties trainen samen
Over feiten en emoties
Sleutelstad Leiden telt vijf woningcorporaties. Van gezonde concurrentie is ongetwijfeld sprake, toch zoeken ze elkaar juist
op om samen te werken. Zo ook als het
gaat om asbest. Want wat doe je als je te
maken krijgt met een asbestincident? Hoe
zorg je dat je emoties serieus neemt én de
juiste feitelijke informatie verzamelt?
Dit voorjaar volgden 20 communicatieadviseurs, beleidsmedewerkers en bestuursleden een training Communicatie,
Asbest en Calamiteiten. Gerda van den
Berg, directeur-bestuurder bij woningcorporatie de Sleutels, nam het initiatief
om de woningcorporaties en de gemeente
Leiden bij elkaar te brengen. Van den

Vraag 2: Wanneer hebben we
grip op het asbestdossier?

laten we in de paniek en snelheid nog wel

nu gaat om de situatie in een specifiek

Berg zag er vooral meerwaarde in om de

eens de basisprincipes en de uitwerking

pand of om op strategisch niveau op te

gesprekspartners in de regio bij deze

Laten we nog eens teruggaan naar de

ervan los. Gezond en veilig werken en

sturen. Een dashboard op basis van alle

training te betrekken. ‘In Leiden trekken

maken met veel verschillende partijen.

mogelijk aan de rand van het onderzochte

doelstelling. Grip op het asbestdossier

leven zijn dan goed geformuleerd en

informatie kan deze vraag slim oplossen.

de woningcorporaties vaker samen op.

Met de gemeente bijvoorbeeld, als het

gebied. In dit minst vervuilde gebied,

betekent dat de basisprincipes van veilig

uitgewerkt, maar op individueel project-

Niet enkel om data op te slaan, zeker ook

Dat is goed voor de samenwerking en

om een crisis- en rampensituatie gaat.

kun je relatief snel meters maken en

en gezond werken in de haarvaten van

niveau grijpen we er niet meer naar terug.

om zowel manager als beheerder direct

de onderlinge relaties.’

Ook is het belangrijk te weten wat we

de meeste bewoners geruststellen.’

de organisatie zitten. Asbest staat in

Al met al vraagt het om een goede

inzicht te geven. Bijvoorbeeld: voor

als leider en aanspreekpunt van onze

Daarnaast is het contact met de gemeente

het ideale geval op de agenda waar de

afstemming tussen strategie en de

hoeveel geld is er in het afgelopen jaar

Een crisis los je niet alleen op

corporatie kunnen communiceren over

erg belangrijk, ook op vergelijkbare

strategie en tactiek worden bepaald,

uiteindelijke werkwijze in de praktijk.

gesaneerd? Maar ook toegang tot hele

Ingrediënten voor escalatie van een

asbest. Los van de meer technische

risicovraagstukken. ‘Het gaat er uiteinde-

én in de uitvoering.

Bijvoorbeeld door vooraf te bepalen

praktische informatie over het asbest

asbestincident? De combinatie van

informatie.’

lijk om dat je eensgezind en op dezelfde

welke informatie en zekerheden huurders

dat in kaart is gebracht in bijvoorbeeld

publieke gezondheid, een andere

krijgen als asbest wordt gevonden.

een woning. In samenwerking met

risicobeleving en gebrek aan regie op

Snel duidelijkheid

business intelligence specialist Blue

onderzoek en communicatie. Voor Gerda

Een van de meest waardevolle opgedane

Juist de combinatie tussen de technische,

Mountain is er een eerste asbestdash-

van den Berg waren de actuele asbest-

inzichten? Van den Berg: ‘Als corporatie

feitelijke kant van asbest en oog voor de

board ontwikkeld. En op dit moment

crises aanleiding om de eigen voorberei-

wil je zo snel mogelijk zo veel mogelijk

emoties zorgt voor succesvolle crisiscom-

en de gebruikers van het pand goed

Vraag 3: Hoe maken we
optimaal gebruik van
de onderzoeksfeiten?

gaan een aantal woningcorporaties

ding onder de loep te nemen. ‘Het gaat

mensen duidelijkheid geven. In de

municatie. De training is dan ook een

informeren. Gebeurt er een incident,

Hoe zorg je dat je de juiste informatie

ermee aan de slag.

niet over de dagelijkse werkzaamheden

training heb ik begrepen dat het slim

samenwerking tussen Search en Bex

bijvoorbeeld een onderhoudsklus waarbij

over asbest in de gebouwen paraat hebt

waarin asbest een rol speelt; daar zijn we

is om bij een sanering van buiten naar

Communicatie. En is speciaal ontwikkeld

door asbestplaten wordt geboord? Dan

op het moment dat het nodig is? Of het

op getraind. Maar bij incidenten heb je te

binnen te werken: je begint zover

voor bestuurders van woningcorporaties.

Een voorbeeld? Meestal is in asbestbeleid
opgenomen dat eigenaren aan de
wettelijke regels willen voldoen rondom
asbest. En daarnaast hun medewerkers

manier communiceert en oplost.’

Meer informatie over het dashboard asbest?

Hoe voorkomt u dat een (asbest)calamiteit een crisis

Neem dan contact op met Hans de Jong via (020) 506 16 16.

wordt? Meer tips vindt u op het kennisplatform Asbest.

Op de hoogte blijven? Volg het laatste nieuws op
het kennisplatform Asbest: www.asbest-search.nl.

Gerda van den Berg
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in-for-mail
Grip op het
asbestdossier
3 x vraag en antwoord
Veilig en gezond werken, wonen en leven. Dat is waar het thema asbest
in basis over gaat. Hoe bereikt een gebouweigenaar dat einddoel, zonder
overspoeld te worden door protocollen, hoge kosten en een stroom aan
onderzoeksfeiten? Hoe houdt hij grip op het asbestdossier? Drie veelgestelde vragen en antwoorden geven inzicht.

Vraag 1: Hoe krijg ik een juist
beeld van asbest?

denken en eerst het doel helder te krijgen.

Met de juiste onderzoeksvraag. Een open

die alleen als opslag gebruikt wordt,

deur? Dat blijkt in de praktijk wel mee te

vraagt om een andere benadering dan een

vallen. Waar asbest in kaart wordt gebracht,

klaslokaal. Ook inzicht in de geschiedenis

gaat het gesprek al snel over het type

van de omgeving en gegevens uit eerdere

onderzoek en ligt de nadruk op het speur-

metingen maken een onderzoek specifieker.

werk op locatie. Juist in de fase daarvoor

Met deze informatie kan een deskundige

kun je het verschil maken. Een goede

onderzoeker een juiste inschatting en een

onderzoeksvraag maakt een gebied

gerichte beoordeling maken. Al met al een

niet groter dan nodig is en kan veel

samenspel tussen onderzoeker en gebouw-

(sanerings)geld besparen.

eigenaar.

Neem bijvoorbeeld een school: een kelder

Om tot een goede formulering te komen,
helpt het om los van de protocollen te

Lees verder op pagina 2.
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