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De mens blijft leidend
Kees de Gelder, projectleider Buro Boot:
“De ontwikkeling van een digitaal instrument
juich ik zeer toe. Het TNO-rapport over
de risico-indeling is op een eenduidige wijze
in de software verwerkt en juist over die
risicoclassificatie is wel eens discussie met
aannemers en andere belanghebbenden.
Nu kunnen we bij dat overleg ook verwijzen
naar de uitkomsten van SMA-rt. Toch vind ik
onze eigen beoordeling ook heel belangrijk.
Het is mijns inziens ongewenst dat er
blindgevaren wordt op de uitkomsten van
het computersysteem. Wij hebben veel
ervaring met de beoordeling, en het gezonde
verstand is toch ons belangrijkste instrument.
De mens blijft wat dat betreft leidend. Als de
beoordelingen verschillen, is het interessant
om uit te zoeken waardoor dat komt.
Dat helpt om een goede onderbouwing
van de beoordeling boven tafel te krijgen
en daarmee een sterke positie tegenover
opdrachtgevers en andere belanghebbenden.
Wat ik niet snap, is waarom er gekozen
is voor de productnamen als eerste ingang
in SMA-rt. De beoordelaar weet het merk
of de productnaam vaak niet. Het is mijns
inziens beter om je te richten op de door
het laboratorium bepaalde analysegegevens
van het asbestmonster en het type
product, bijvoorbeeld plaat of asbestkoord.
Het gebruiken van de productnaam is wat
dat betreft een beetje theoretisch.Verder
ben ik blij met SMA-rt. Het zal de kwaliteit
van beoordelingen doen toenemen.”

RESULTATEN
Risicogericht beleid voor de verwijdering van asbest krijgt meer aandacht in
Nederland. Alle toegestane handelingen met asbest zijn nu ingedeeld in een
drieklassensysteem: Hoog, Midden, Laag Risico. Op basis van de ingeschatte
of bepaalde risicoklasse is een specifiek beschermingsregime van toepassing.
De huidige praktijksituatie van ‘altijd maximale bescherming’ bij asbest
verwijderen wordt ‘altijd optimale bescherming’. Belangrijkste instrument:
Stoffenmanager
SMA-rt is de Stoffenmanager Asbest.
Dit is een digitaal programma dat objectief
de risicoklasse kan vaststellen van het
uit te voeren werk. De projectpartners

hebben ook een plan gemaakt voor
de ontwikkeling en implementatie van
de Stoffenmanager.
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“De Stoffenmanager is rijp voor export.
Nederland loopt voorop.”
Wim de Brabander

De asbestverwijderingsbranche

Hoge kwaliteit en goede concurrentie
bij asbestverwijdering
De asbestverwijderbranche startte VASt tegen heug en meug. Nu is de branche enthousiast over de kwaliteitsimpuls
voor haar werk en denkt ze aan ‘export’. Misschien kan ze met de inkomsten daaruit de Stoffenmanager Asbest naar
een nog hoger plan brengen.

gedaan hebben. Met de Stoffenmanager Asbest – deze staat los
van de generieke Stoffenmanager – faciliteren wij onze branche
nu veel beter en zorgen we voor transparante en eenduidige
risicoclassificatie en verwijderingsvoorwaarden voor de
deelnemende bedrijven.”

Asbest is, sinds de bedrijfsarts Stumphius in de jaren zestig
de gevaren beschreef, steeds meer als ‘gevaarlijk’ aangemerkt.
Dat heeft uiteindelijk geleid tot een verbod op het gebruik
en tot certificering van bedrijven en personen die zich
bezighouden met de verwijdering. Deze certificering wordt
gefaciliteerd door de Stichting Certificering Asbest (SCA) in
Bennekom. De SCA heeft een VASt-traject uitgevoerd.

Penvoerder Wim de Brabander was er
eerst niet enthousiast over: “Onbekend
maakt onbemind. We zijn al heel druk
met onze taak rond de certificering en
de branche zat niet te wachten op nog
meer werk. Het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid drong er
echter op aan dat wij zouden meedoen.
TNO had de asbestbranche tenslotte
aangemerkt als ‘prioritair’, dat wil
zeggen belangrijk voor dit project.
De subsidiemogelijkheden hebben ons
uiteindelijk over de streep getrokken.
Achteraf gezien ben ik blij dat we het

Toegankelijk
In de branche zijn ongeveer achtduizend werknemers, werkzaam
in circa vierhonderd bedrijven, betrokken bij asbest. De bedrijven
zijn georganiseerd in een kleine tien organisaties. De Brabander:
“De grote brancheorganisaties maakten deel uit van de
klankbordgroep. Dat verzekerde ons van een goede aansluiting
op de praktijk.” In de fase voorafgaand aan VASt heeft TNO een
risicoclassificatie van werkzaamheden met asbest gemaakt. Deze
gegevens moesten toegankelijk worden gemaakt voor de mensen
die zich met asbestverwijdering of de inventarisatie daarvan
bezighouden. Het TNO-rapport met de onderliggende database –
met circa 95 procent van alle typen asbestverwijdering – vertalen
naar een logische beslisboom voor de juiste risicoklasse bleek
geen eenvoudige opgave.
De Brabander: “Halverwege hebben we even een pas op de plaats
moeten maken om zeker te kunnen zijn van een betrouwbare
risicoclassificatie. We zijn er toen, dankzij de goede samenwerking
met ICT-bedrijf Datheon en TNO, goed uitgekomen.
De StoffenManager Asbest risico-indelingstechniek (SMA-rt) is
sinds eind november 2007 operationeel. Naast de mogelijkheid
om gegevens, ontleend aan de inventarisatie, in te voeren, komen
ook de verwijderingsvoorwaarden uit het systeem. Dankzij de
toegankelijkheid via www.asbestinfo.nl, de eenduidigheid en
de objectiviteit, ondersteunt SMA-rt ook het toezicht over de
keten. Dit omvat toezicht op asbestinventarisatie, het aanvragen
van (sloop)vergunningen, de voorbereiding van een op risicoklasse
gebaseerd werkplan, de uitvoering, de afvoer van het asbest naar
de stortplaats, verklaring van asbestvrij enzovoort.”
Export
De SMA-rt heeft in een voorlaatste versie proefgedraaid en bleek
goed te werken. De Brabander: “Een van de consequenties van de
Stoffenmanager Asbest is dat er door de eenduidige definitie van
de risicoclassificatie meer eerlijke concurrentie is en de plannen
gemiddeld van hogere kwaliteit en inzichtelijker worden. Door de
eenduidige definitie zijn offertes ook beter vergelijkbaar. We willen
de Stoffenmanager Asbest graag verder ontwikkelen. Wij zijn trots
op wat we hebben bereikt, en zien naast de verbeterslag in
Nederland mogelijkheden om bedrijven die in het buitenland werken,
met SMA-rt te ondersteunen. Nederland loopt hierin voorop.”
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Stoffenmanager Asbest
geeft duidelijkheid
Henk van Wijk van Asbestinventarisatiebureau Van Wijk:
“Voordat ik SMA-rt had, heb ik met een Engels systeem
gewerkt, maar SMA-rt werkt sneller, beter en prettiger.
In het begin sta je altijd wat vreemd tegenover een nieuwe
applicatie, maar ik ben er toch snel aan gewend. Ik heb nog
enkele opmerkingen, maar dat zijn meer schoonheidsfoutjes
of kleine aanpassingen. In de toekomst zie ik ook nog wel
uitbreiding komen op de mogelijkheden. Er komt een redelijk
gestandaardiseerd rapport uit SMA-rt. Ik vind echter dat het
niet helemaal eenheidsworst moet worden; er moet wel
enige ruimte voor eigen gebruik zijn. Sowieso zijn er situaties
die je niet in SMA-rt kwijt kunt. Zo doe ik veel calamiteiten,
een brand waarbij asbest vrijkomt, bijvoorbeeld. Die kan ik
(nog) niet in SMA-rt kwijt. In een discussie met bijvoorbeeld
een gemeente kan ik verwijzen naar de eenduidige methodiek
van SMA-rt. Alle collega’s hanteren dezelfde methodiek.
Dat maakt het voor iedereen duidelijk.”

