11e Landelijke Asbest Praktijkdag
Maandag 26 oktober 2020 | Hotel Postillion Bunnik
Uw jaarlijkse update van nieuwe ontwikkelingen, knelpunten
en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk

Thema 2020:

Risicogericht werken
in de praktijk!
Tijdens deze 11e Landelijke Asbest Praktijkdag
wordt u uitgebreid geïnformeerd over:
• Wat heb je nodig om risicogericht beleid werkelijk
te kunnen uitvoeren als opdrachtgever, professional,
particulier?
• Visie en standpunt VNG over asbestdaken verwijderen
en het nieuwe asbeststelsel
• Veiligheid en risico’s: “Manage the risks, not the
paperwork”
• Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?
• De dynamiek en ingrediënten van het Vlaamse
asbestafbouwbeleid
• Onderzoek verdere verbetering vakmanschap
asbestdeskundige (ADK): naar een systeem van
Permanente Educatie?
• Is het werken met Private asbestprotocollen onmogelijk?
• Risicogericht werken in de praktijk: asbestsanering
onder Risicoklasse 1 en het toezicht daarop
• Praktijkcasus: Van asbesthoudend afval naar een
hoogwaardige grondstof
• Opdrachtgeverschap en omgaan met risicogericht
asbestbeleid
• Juridische actualiteiten asbest
• Verzekeraars en asbestcalamiteiten; hoe verder na
uitstel van het asbestdakenverbod?

Dagvoorzitter:
Tom van ’t Hek

Tv- en radiopresentator

Met medewerking van onder andere:
VNG, OVAM, Ascert, PMC,
Aedes, LXA The Law Firm,
Van Steenderen MainportLawyers

www.asbestpraktijkdag.nl

OOM Milieumanagement

PROGRAMMA
09.00 - 09.50

Ontvangst, registratie en
uitreiking documentatie

10.00 - 10.05

Opening door de dagvoorzitter
Tom van ’t Hek, Tv- en radiopresentator

Visie en standpunt VNG over asbest10.05 - 10.30
daken verwijderen en het nieuwe asbeststelsel
De VNG pleit voor een bundeling van de asbestopgave met
maatschappelijke opgaven (energietransitie) om de effectiviteit
van beleid te vergroten. En voor een grotere scheiding van
private en publieke taken om het functioneren van het
asbeststelsel te verbeteren. Door meer druk op innovatieve
en simpelere werkwijzen, met behoud van aandacht voor
veiligheid en gezondheid, kunnen de kosten voor eigenaren
worden gereduceerd voor een gezonde marktwerking.
Spreker namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG)

De dynamiek en ingrediënten van
het Vlaamse asbestafbouwbeleid

11.55 - 12.20

Het Vlaamse Actieplan Asbestafbouw (2018) wil Vlaanderen gefaseerd tegen 2040 asbestveilig maken. Tegen 2034
streeft het naar een afbouw van alle asbestdaken en -gevels
en niet-hechtgebonden toepassingen. Het beschikken over
een verplichte asbestinventaris wordt verplicht bij verkoop en
algemeen tegen uiterlijk 2032. Het informeert eigenaars en
brengt de asbestproblematiek globaal in kaart. OVAM regisseert het asbestafbouwbeleid en beheert alle asbestinventarissen in een centrale databank. OVAM ontwikkelde verschillende nieuwe instrumenten om doelgroepen zoals scholen
en particulieren te ondersteunen. Zo lanceerde ze subsidies
voor projecten organiseren met een goedkope en veilige
inzameling van asbestcementafval aan huis of een collectieve
verwijdering.
Sven de Mulder, Projectleider, Team Asbest, OVAM Mechelen

Onderzoek verdere verbetering
vakmanschap asbestdeskundige (ADK): naar een
systeem van Permanente Educatie?
12.20 - 12.45

Veiligheid en risico’s: “Manage the
risks, not the paperwork”
10.30 - 10.55

We hebben vaak gezien dat het veiligheids- en gezondheidsdomein in conflict komt met het economische en administratieve
domein. Daar is asbest geen uitzondering op. Veel papierwerk,
waar het moet gaan om risicodenken. Hoe kan het anders?
dr. Paul Swuste, Universitair hoofddocent, Safety Science
Group, TU Delft
10.55 - 11.20

Pauze

11.20 - 11.55

Het asbeststelsel. Gevangen door

belangen?
De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) deed
vanuit bestuurskundig perspectief onderzoek naar de inrichting
en werking van het asbeststelsel en schreef hierover een essay.
Worden met de huidige inrichting en werking van de governance van het asbeststelsel de publieke waarden die hiermee
gemoeid zijn, voldoende geborgd?
prof. dr. Paul Frissen, Decaan en bestuursvoorzitter,
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
Hoogleraar Bestuurskunde, Tilburg University

In de branche kennen we een systeem van certificering op basis
van persoonscertificatieschema’s. Om in het huidige systeem
een certificering te verkrijgen en te behouden vindt een theorieen een praktijkexamen plaats. De examens zijn bedoeld om te
toetsen of de persoon de juiste competenties heeft en de taken
met betrekking tot de functie kan uitoefenen. In dit project onderzoeken we in hoeverre het vakmanschap door doorlopende
aandacht voor ontwikkeling verder verbeterd kan worden. Een
mogelijke optie is het inzetten van een systeem van Permanente
Educatie. Bij her-certificatie krijg de persoon dan niet eenzelfde
examen als iemand die start, maar zal meer accent komen te
liggen op vernieuwing en verandering in het werkveld. We gaan
toe naar een systeem waar we naast de kennis en vaardigheden
meer aandacht voor gedrag en cultuur inbrengen.
drs. Ilse Anthonijsz, Voorzitter Ascert examencommissie
12.45 - 13.05

Panel
Onder leiding van de dagvoorzitter

13.05 - 14.00

Lunch

SPREKERS PLENAIR OCHTENDPROGRAMMA

prof. dr. Paul Frissen
Decaan en bestuursvoorzitter,
Nederlandse School voor
Openbaar Bestuur (NSOB)
Hoogleraar Bestuurskunde,
Tilburg University

Sven de Mulder
Projectleider,
OVAM Mechelen

drs. Ilse Anthonijsz
Voorzitter Ascert
examencommissie

dr. Paul Swuste
Universitair hoofddocent,
Safety Science Group,
TU Delft

SPREKERS PRAKTIJKSESSIES
14.00 - 15.15
Praktijksessies Ronde 1
Er vinden twee rondes met praktijksessies plaats. Uitgebreide
informatie per sessie vindt u op de website. U kunt de twee
sessies van uw keuze vermelden bij uw aanmelding.
15.15 - 15.45

Pauze en wisseling sessies

15.45 - 17.00

Praktijksessies Ronde 2

17.00

Sluiting

Kijk voor het volledige programma,
meer informatie en aanmelden op
www.asbestpraktijkdag.nl

mr. Jelle Bekke
Advocaat, LXA The Law Firm

mr. Irini Dalpi
Advocaat,
Van Steenderen MainportLawyers,
Rotterdam

drs. Otto Hegeman MBA
Adviseur, OOM-milieumanagement

PRAKTIJKSESSIES
Naast plenaire bijdragen kunt u uw eigen programma samenstellen met een keuze uit verschillende praktijksessies. De meest
relevante actualiteiten en ontwikkelingen voor de asbestinventarisatie- en verwijderingsbranche, opdrachtgevers, adviseurs en
toezichthouders zijn verzameld op deze landelijke praktijkdag.
Zo bent u in één dag weer bijgeschoold om verder te werken
aan de realisatie van een Asbestvrij Nederland!

Sessie 1. Is het werken met Private
asbestprotocollen onmogelijk?
ing. Gerwin Lensink BSc RVK
ir. Ingmar Scheiberlich MSc MRE

Sessie 2. Risicoklasse 1-saneringen als
instrument voor risicogericht asbestbeleid
ing. Marc Prins

Sessie 3. Praktijkcasus Van asbesthoudend
afval naar een hoogwaardige grondstof

ing. Gerwin Lensink BSc. RVK,
DGA en Arbo- en
Milieukerndeskundige-asbest,
RIR Nederland B.V.

ing. Marc Prins
Adviseur asbest en arbeidshygiënist,
(vanuit Prins Milieu Consultancy b.v.),
namens Aedes

ir. Ingmar Scheiberlich MSc MRE
Consultant en projectmanager,
AT Osborne B.V.

Jan Henk Wijma

Sessie 4. Opdrachtgeverschap en omgaan met
risicogericht asbestbeleid

mr. Tim Segers
Advocaat, LXA The Law Firm

drs. Otto Hegeman MBA

Sessie 5. Juridische actualiteiten asbest
mr. Jelle Bekke
mr. Tim Segers

Sessie 6. Verzekeraars en asbestcalamiteiten:
hoe verder na uitstel van het
asbestdakenverbod?
mr. Irini Dalpi
mr. Martina Smit

Sessie 7. Kijk op www.asbestpraktijkdag.nl
voor onderwerp en spreker

mr. Martina Smit
Advocaat / Partner,
Van Steenderen MainportLawyers,
Rotterdam

Jan Henk Wijma,
CEO, Purified Metal Company (PMC)

Actuele informatie en aanmelden: www.asbestpraktijkdag.nl
11e Landelijke Asbest Praktijkdag
Datum
Maandag 26 oktober 2020
Locatie
Hotel Postillion Bunnik
Baan van Fectio 1
3981 HZ Bunnik
Organisatie
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Klantenservice: 030-698 4222
klantenservice@kerckebosch.nl
Organisatorisch: Stephanie van der Linden
030-698 4217 | svanderlinden@kerckebosch.nl
Inhoudelijk: Idith Beljaars
030-698 4204 | ibeljaars@kerckebosch.nl
Wat is mijn investering?
€ 395,- excl. btw. per persoon.
€ 345,- excl. btw. per persoon bij
gelijktijdige aanmelding van twee of meer
collega’s.
Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en
(digitaal) documentatiemateriaal.
Hoe meld ik mij aan?
• Online via: www.asbestpraktijkdag.nl
• Evt. per mail:
klantenservice@kerckebosch.nl
Spoedig na ontvangst van uw aanmelding
sturen wij u een bevestiging van uw
deelname en een (digitale)factuur; ongeveer
tien dagen voor dato ontvangt u uw
inschrijvingsbewijs en een routebeschrijving.
Ik ben verhinderd
Annulering is uitsluitend schriftelijk
mogelijk tot drie weken voor dato; na deze
datum is annulering niet meer mogelijk.
U kunt zich echter te allen tijde laten
vervangen door een collega. Bij tijdige
annulering wordt € 75,- exclusief btw
administratiekosten in rekening gebracht.

Deze praktijkdag is bestemd voor:
Directeuren, afdelingshoofden,
beleidsmedewerkers, handhavers,
inspecteurs, toezichthouders,
milieucoördinatoren (HSE/SHEQ),
vastgoedeigenaren, opzichters,
projectleiders, medewerkers beheer
en onderhoud, arbocoördinatoren
en preventieadviseurs, KAMcoördinatoren, SHE-coördinatoren,
veiligheidskundigen, (bouw)technisch
medewerkers, mutatieopzichters,
risicodeskundigen, aannemers,
projectontwikkelaars, adviseurs,
consultants, bouwplantoetsers en
bouwinspecteurs

Accreditatie
Accreditatiepunten zijn aangevraagd bij
Hobéon - SKO
Voor concrete puntentoekenning kunt u
kijken op www.asbestpraktijkdag.nl of
contact met ons opnemen via
klantenservice@kerckebosch.nl.
Alle deelnemers krijgen kort
na de bijeenkomst een digitaal
deelnamecertificaat toegestuurd.

Werkzaam bij:
Rijk, provincies, gemeenten,
omgevingsdiensten,
woningcorporaties, bouwbedrijven,
asbestinventarisatie- en
asbestverwijderingsbedrijven,
certificerende instellingen, milieuinspectie, industrie,
bedrijfsmilieudiensten, laboratoria,
ingenieurs en adviesbureaus,
consultancybedrijven,
onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

Sponsoring
Wij bieden verschillende mogelijkheden om uw organisatie te profileren tijdens
deze bijeenkomst. Heeft u interesse? Neem voor meer informatie en mogelijkheden
contact met ons op via marketing@kerckebosch.nl.
Studiecentrum Kerckebosch
Postbus 122 – 3700 AC Zeist
Telefoon: 030-698 4222
E-mail: klantenservice@kerckebosch.nl
Website: www.kerckebosch.nl
Uw adresgegevens
Gegevens wijzigen of verwijderen? Ga naar uw Mijn Kerckebosch account
of geef het door via mailing@kerckebosch.nl.

Volg ons ook op twitter: @werk_veiligheid #APD2020

11e Landelijke Asbest Praktijkdag

