
Sloop Asbest Bodem
VIA & SCL in de praktijk



Aangenaam kennis te maken

• Opgericht in 1978 door Arie Hollenberg
• Asbestsaneringen, bodemsaneringen, totaal- en 

renovatiesloop
• Brandschade opruiming
• Calamiteitendienst, 24/7
• Sinds 23 November 2020 SCL trede 3 gecertificeerd
• Vaste contactpersonen, korte lijnen
• Communicatie is het toverwoord
• Gespecialiseerd in de woningbouw, utiliteitsbouw en

industrie



SCL trede 3 in de praktijk

S. Hollenberg, al 22 jaar betrokken in het bedrijf en vele functies 
bekleed. Nu vooral bezig met sloop- en bodem administratie en 
werkvoorbereiding. 
‘Het SCL certificaat heeft raakvlakken met hoe wij de VCA** 
en ISO hebben geïnterpreteerd en toonbaar hebben 
gemaakt middels toolboxen, MEMO’s en de vergaderingen. 
Het is een mooie aanvulling op de bewustwording van 
gedrag & houding van alle medewerkers.’



SCL trede 3 in de praktijk
- Omgang tussen inhuurpersoneel en eigen personeel gelijkwaardig.
- Betrokkenheid is groot door dezelfde mensen jarenlang in te zetten en 

laagdrempelig contact met elkaar.
- Ook kijken naar de persoon achter de werknemer; afkomst, religie, 

cultuur.
- De procescertificaten laten aansluiten op het SCL certificaat. 12 

toolboxen per jaar voor het VCA** certificaat, maar de onderwerpen en 
invulling hiervan overlaten aan de uitvoerenden. 

- Veilige omgeving creëren om kwetsbaar en open te durven zijn voor 
bewustwording.

- Projectleiders iedere ochtend opstart met een startwerkbespreking. 
- Directie zit einde middag in de kantine met de uitvoerenden om de dag 

te bespreken.



SCL trede 3 in de praktijk;

E. Gumustas, sinds 2010 werkzaam als DTA bij Hollenberg 
en per december 2020 als uitvoerder asbest.

‘Het teamverband binnenin het bedrijf is erg nauw en 
maakt het werk leuk. We kunnen alles tegen elkaar zeggen
en leren hierdoor van elkaar. Door de diverse af komsten 
hebben we ook een ruime bezetting door het gehele jaar. 
De moslims werken bijv. graag met de Kerstdagen en de christelijken, joden, 
katholieken of atheïsten werken wanneer wij Suikerfeest vieren.’



SCL trede 3 in de praktijk

- Gewenst V&G gedrag
- Toolbox onderwerpen
- Complimenten van de week, 
vanuit de organisatie en externen
- Praktische tips
- Corona regels



SCL trede 3 in de praktijk

M. Klomp, sinds juli 2020 betrokken als DTA op ZZP 
Basis bij Hollenberg; ‘Al ruime tijd ben ik werkzaam
als ZZP’er in de asbestbranche. Bij Hollenberg is 
echter het eerste bedrijf waarbij ik niet alleen 
de werkzaamheden uitvoer die betrekking hebben 
tot mijn klussen, maar ook meedenk aan 
de onderwerpen van de toolboxen.’



VIA in de praktijk

Wij zijn officieel gecontracteerd als partner van Dura Vermeer 
Onderhoud & Renovatie Midden West. 

Opgenomen is dat beide partijen de doelstelling hebben om het proces 
tot samenwerking structureel te verbeteren en innovatie te stimuleren. 

Dit houdt in dat we kwartaal overleggen voeren met daarin o.a. 
communicatie, kwaliteit, orde & netheid, veiligheid en voortgang. 

Tevens heeft Dura Vermeer aangeboden te helpen bij het behalen van 
SCL certificaat. 



VIA in de praktijk
- Geen prijs over de schutting, maar mee denken.
- Alle betrokkenen bij het project hebben een GPI-Bouw 
certificaat.
- Rondgang door externe partij welke alle aanwezige aannemers 

beoordeeld op kwaliteit, planning en veiligheid.
- Door het te bespreken met het uitvoerende team

voor begrip en medewerking. 
- Ca. 40% van onze jaaromzet 2021 gerelateerd bij een
uitvraag waarin veiligheid rol speelde.  



Afsluitende SCL  in de praktijk

Ik heb een voorbeeld waarin toonbaar is dat we geen blaming & shaming
mentaliteit moeten nemen, maar open en eerlijk met elkaar moeten kunnen 
communiceren om te blijven ontwikkelen. 



Bedankt voor uw aandacht

Arie Hollenberg sloop en milieuwerken

Vredenburghweg 1

1461 GT Zuidoostbeemster

info@ariehollenberg.nl
www.ariehollenberg.nl
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