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Hoe beweegt u mee met de (on)mogelijkheden 
die er nu zijn?
De discussie over de gezondheidsrisico’s, het gebrek aan arbeidscapaciteit, de 
(on)mogelijkheden van financieringsconstructies en de strenge eisen aan veiligheid 
zorgen dat ook u voor een uitdaging staat. Tijdens de 17e Nationale Asbest Conferentie 
ontdekt u met dé experts oplossingsgerichte ideeën voor uw project, zoals:
> Juridische en praktische toepasbaarheid van het certificeringstelsel  
 In hoeverre staan de vereiste veiligheidseisen voor u in verhouding tot 
 de werkelijke risico’s?
> Bewustwording en stimuleringsmethoden  
 Hoe creëert u meer bewustwording bij pandeigenaren en stimuleert u hen 
 om asbest te saneren?
> (On)mogelijkheden van innovatie 
 Hoe vindt u toch een opening om te innoveren?
> Toezicht en handhaving  
 Hoe houdt u toezicht op het asbestverbod en het volgens wet- en regelgeving  
 verwijderen van asbest?
> Versnelling sanering van asbestdaken
 Wat kunt u doen om de daken in uw regio voor 2024 asbestvrij te maken? 

5 redenen waarom u het event niet mag missen
> 16 praktijksprekers
 zodat u gegarandeerd naar huis gaat met praktische ideeën voor uw eigen project 

> Ontmoet ruim 150 vakgenoten
 leg nieuwe contacten en praat bij met oude bekenden

> Onafhankelijk
 de Nationale Asbest Conferentie biedt al 17 jaar een platform voor de complete sector

> Praat direct mee
 deel tijdens de lezingen van 26 experts uw vragen en mening via uw smartphone

> Diversiteit
 met experts uit 30 verschillende organisaties krijgt u gegarandeerd nieuwe inzichten 

ONZE PARTNERS 

Inspirerend programma
> Wees co-creator: Stel uw vragen en geef uw mening via uw smartphone. 
 Door deze interactie ontstaan boeiende discussies en krijgen uw vragen en feedback   
 direct een podium.
> Discussie: We leggen de experts prikkelende stellingen voor zodat gegarandeerd   
 discussie ontstaat. Geef ondertussen uw mening vanuit uw expertise.
> Cross industry: Internationaal topscheidsrechter Bas Nijhuis maakt 
 een verfrissende vergelijking tussen de asbestsector en de topsport. 
 Vanuit een humoristische invalshoek krijgt u vernieuwende inzichten.
> Expertsessies: Kies het thema dat het best bij uw praktijk past. 
 Interactie staat centraal zodat u kennis en ervaring kunt
 uitwisselen met vakgenoten. 

Leer van experts uit diverse organisaties, zoals:

“Ik pleit voor risico gestuurd 
beleid, het herstellen van de 

balans tussen de feitelijke 
risico’s en de kosten.” 

Arthur Oerlemans

“Asbest is veel in het nieuws: 
het is tijd om zin en onzin te scheiden. 

Wat vaststaat is dat er in een duurzame 
leefomgeving geen plaats is voor asbest.”

Leo Klaassen

“Asbest is dodelijk 
maar disproportioneel 

asbestbeleid net zo.”
Ira Helsloot

www.bouw-instituut.nl/asbest
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09.00 Ontvangst

09.30 Opening door dagvoorzitter
 De dagvoorzitter betrekt u gedurende de dag actief bij het programma 
 met behulp van een interactief stemsysteem
 David van den Burg, Partner Ambient

09.50 Wake up call: ‘alleen fluiten als het moet’
> De overeenkomsten tussen de asbestsector en topsport
> Samenwerking, omgaan met verschillende culturen & vertrouwen:
 je kunt het niet alleen, maar bereikt je doel “samen”
> Innovatie: zowel binnen de arbitrage als het bedrijfsleven blijven 

innoveren om het resultaat te verbeteren
> Onder grote druk presteren en je niet van de wijs laten brengen

 Bas Nijhuis, internationaal topscheidsrechter   
 Eddy van der Ley, presentator, journalist AD en auteur van het boek 
 Niet Zeiken, Voetballen!

10.20 Juridische en praktische toepasbaarheid van    
 certificeringstelsel 

> Hoe stimuleer je innovatie met inachtneming van de vereiste 
bescherming van werknemers?

> Hoe kan een risicogerichte aanpak nog verder doorontwikkeld worden?
> Op welke manier zorg je voor een evenwichtige 

belangenvertegenwoordiging in het certificatiestelsel?
> Hoe ervaart de sector de huidige toezicht mogelijkheden?

10.50 Opdrachtgevers vs opdrachtnemers
Planet:
> Tegen welke uitdagingen loopt de bouwsector aan?
> Wat is goed werkgeverschap op het gebied van asbest?
People:
> Op welke manier borg je de veiligheid van je werknemers?
> Op welke wijze borg je de veiligheid van kopers, huurders of gebruikers 
 van een pand tijdens saneren?
Profit:
> Samen staan voor de beste oplossingen!

 Wilfred Lansbergen, Hoofd Productie Dura Vermeer

11.20  Netwerkmoment 
 Tijd voor cafeïne 

PROGRAMMA
6 november 2018

Bouw & Infra Park Harderwijk

11.50  De Grote Asbestdiscussie
> We zijn nu druk bezig met het dakenverbod, maar hoe ver staan we met een 

asbestvrij Nederland?
> In hoeverre overdrijven we de risico’s van asbest?
> Is asbest een economisch- of een gezondheidsprobleem?
> Hoe kunnen we de regelgeving inrichten zodat het innovaties stimuleert?

 Ira Helsloot, Hoogleraar Besturen van Veiligheid Radboud Universiteit Nijmegen
 Leo Klaassen, Directeur - Secretaris Omgevingsdienst Haaglanden,    
 portefeuillehouder asbest ODNL
 Arthur Oerlemans, Directeur Woonbron
 Jeroen Pepers, Directeur Aedes
 Edward Stigter, Directeur Leefomgeving VNG
 Henk Jans, Arts Maatchappij en Gezondheid, medische milieukunde, 
 (bio)chemicus en gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen

12.30 De erfenis van Asbestona 
 Het congres vindt plaats in Harderwijk, op enkele kilometers van waar Asbestona,  
 de op één na grootste Asbestfabriek van Nederland, tot voor kort heeft gestaan. 

> Hoe is het proces van opruimen van de oude asbestfabriek verlopen?
> Hoe is de gemeente omgegaan met het zwaar vervuilde gebied?
> Welke invloed heeft de erfenis gehad op de nieuwbouwwijk en toeristische 

voorzieningen?
 Jeroen de Jong, Wethouder Gemeente Harderwijk 

13.00  Netwerkmoment 
 Tijd voor broodjes en een goed gesprek

14.00  EXPERT INSIGHT 
 Kies de sessie die het beste bij uw praktijk past 

14.50  EXPERTSESSIES RONDE 1
 Kies de tafel die het beste past bij uw vraagstukken

15.40  Netwerkmoment 
 Tijd voor cafeïne

16.10  EXPERTSESSIES RONDE 2 
 Kies de tafel die het beste past bij uw vraagstukken

17.00 Netwerkborrel
 Borrel & hapjes en volop nieuwe ideeën weer naar huis 
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Gezondheid Daken Bewustwording en Stimulering Toezicht en handhaving

14.00 EXPERT INSIGHT > Kies uit een van de volgende 4 sessies

Ontwikkelingen in de inzichten en 
behandelingen van asbestkanker 
Op dit moment worden de meeste 
ontwikkelingen gemaakt in;
> Behandeling met immunotherapie 
> Het zoeken naar doelgerichte 

behandelingen van genetische afwijkingen 
die bij het mesothelioom aanwezig zijn

Prof. Cornelissen praat u hierover bij!
Prof. Robin Cornelissen, Longarts Erasmus 
Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Stand van zaken rondom asbestdake
> Hoe staat het met de landelijke aanpak 

voor de versnelling van de sanering van 
asbestdaken? 

> Wat zijn de vervolgstappen? 
> Welke voorbeelden zijn er binnen de 

provincie Gelderland? 
Bea Schouten, Gedeputeerde Provincie 
Gelderland

Bewustwording van de gevaren van asbest 
op de werkplek. Maar waar begin je?
> Kennis ontbreekt bij de nieuwe generatie 

werknemers
> Wanneer en hoe begin je met het 

aanbieden van informatie?
> Mijn naam is Fenna, ik ben 12 jaar en ik 

weet wat de gevaren van asbest zijn!
Jasper Kosters, Directeur Admanstars en 
onafhankelijk asbestdeskundige en Fenna 
Kosters (12 jaar)

Handhaving op asbestdaken
In principe zijn asbesthoudende daken 
verboden met ingang van 1-1-2024. 
> Handhaven op slechte, verweerde daken 

is echter nu ook al mogelijk. Wordt dat 
gedaan? En waarom wel of waarom niet? 

> Hoe staat het met de voorbereidingen voor 
handhaving na 1-1-2024?

> Geeft de overheid het ‘goede voorbeeld’ 
met haar overheidsgebouwen?

Wico Ankersmit, Algemeen Directeur 
Vereniging Bouw en Woningtoezicht en 
Ingeborg Kriegsman, Communicatieadviseur 
Asbest

14.50 en 16.10 EXPERTSESSIES > Kies in 2 rondes uit de volgende 12 tafels

1 Nuchtere en gezondheidskundig 
verantwoorde benadering van asbest

> Wat is een realistische risicobeoordeling?
> Hoe weeg je het gezondheidsrisico af 

tegen de impact van maatregelen?
Ben Rozema, Voorzitter van de landelijke 
GGD projectgroep asbest

4 De agrarische sector wil alle 
asbestdaken saneren, maar hoe 
organiseer je dat in de praktijk? 

> Op welke manier wordt de agrarische 
sector gestimuleerd om te saneren?

> Tegen welke uitdagingen loopt de sector 
aan?

> Welke oplossingen zijn hiervoor toe te 
passen?

Alfred Jansen, Portefeuillehouder Veiligheid 
en Pacht LTO Nederland en asbestdossier

7 Innovatieve saneringsmethoden
> Welke innovatieve saneringsmethoden zijn 

er?
> Waarom worden deze methoden nog niet 

in Nederland toegepast?
> Welke succesverhalen zijn er uit het 

buitenland?
> Hoe kunnen we innovaties meer 

stimuleren?

10 Rolverdeling tussen verschillende 
handhavers

> Wat is de wettelijke rolverdeling tussen de 
verschillende handhavers?

> Hoe kijkt de rechter tegen deze rolverdeling 
aan?

> Wat is de gewenste rolverdeling?
Tim Segers, Advocaat LXA The Law Firm

2 Goed werkgeverschap: hoe ver gaat 
het?

> Hoe gaat u er als werkgever mee om als:
> U aansprakelijk wordt gesteld voor iets dat 

35 jaar geleden heeft plaatsgevonden?
> Uw medewerker wel kan aantonen dat hij 

een asbestrisicoberoep bij u had maar 
geen bewijs van asbestblootstelling?

> Uw medewerker bij meerdere werkgevers 
aan asbest kan zijn blootgesteld? 

Simone Aarendonk, Beleidsmedewerker 
Instituut Asbest Slachtoffers

5 Collectief saneren
> Welke mogelijkheden zijn er als er op grote 

schaal gesaneerd wordt?
> Hoe zet u het proces van collectief saneren 

in gang?
> Hoe gaat u om met saneren in bewoonde 

woningen?

8 Verleiden, Stimuleren en motiveren:     
de Utrechtse aanpak

> Hoe worden particulieren geïnformeerd en 
gestimuleerd om hun dak te verwijderen?

> Wat zijn de eerste resultaten van het 
onderzoek naar gedragskennis bij 
asbestdaken van particulieren?

> Waar staat de gemeente Utrecht nu en wat 
zijn de vervolgstappen van hun plan van 
aanpak?

Harold Murk en Anouk Adan Projectleiders 
asbestdaken, Gemeente Utrecht

11 Pakkans laag, winst hoog 
> Hoe wordt illegaal verwijderen tegen 

gegaan?
> Hoe ziet de samenwerking tussen de 

omgevingsdienst en SZW eruit?
> Welke voordelen levert dit op voor de 

sector?
> Hoe organiseert u (keten)toezicht op asbest 

binnen de Regionale Omgevingsdienst?

3 ‘Als ik toen geweten had wat ik nu wist…’
> Waardoor heeft u de asbestziekte gekregen?
> Wat zijn de gevolgen van de ziekte voor u 

en voor uw omgeving?
> Hoe beïnvloedt de ziekte uw dagelijks leven?
> Wat moeten we volgens u doen om de ziekte 

bij toekomstige generaties te voorkomen?
Asbestslachtoffer ism Jan Verschoor, 
Voorzitter Asbestslachtoffers Vereniging 
Nederland

6 Co creatie in Financiering
> Op welke manier kan een nationaal 

financieringsfonds werken en bijdragen tot 
de oplossing?

> Hoe komt u tot financieringsoplossingen 
voor particulieren en agrariërs? 

Richard Luigjes, Manager Fondswisseling 
Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten

9 Crisissituatie bij asbestbrand
> Wat komt er op u af bij een crisis met 

asbest? En hoe kunt u hierop anticiperen?
> Hoe neemt u in een kort tijdsbestek met 

veel onzekerheden de juiste beslissingen 
in een (dreigende) crisissituatie met 
asbest?

> Hoe maakt u stakeholders bewust van de 
risico’s bij een crisissituatie?

12 De ontwikkeling van LAVS in relatie tot 
Toezicht en Handhaving

> Hoe kunnen we data blijven verzamelen en 
voldoen aan de nieuwe voorwaarden van de 
AVG?

Rutger Sluik, Coördinator Asbest 
Kenniscentrum Infomil 
Hans van der Steen, afdelingshoofd Water, 
Verkeer en Leefomgeving Rijkswaterstaat
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12 De ontwikkeling van LAVS in relatie tot 
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”Aedes wil een effectief en 
proportioneel asbestbeleid dat is 
gebaseerd op onafhankelijkheid 

van normstelling en toezicht.”
Jeroen Pepers

“Asbestbeleid is in Nederland bepaald 
door angst en overspannen reacties 

als het gaat om de gezondheidsrisico’s 
voor de omgeving.”

Henk Jans

“Geen asbest in je tuin? 
Dan moeten we nu 

aan de slag!’
Edward Stigter

www.bouw-instituut.nl/asbest

Asbest is verwijderd en afgevoerd…what’s next?
> Wat gebeurt er met asbest na de sanering? 
> Waar en hoe wordt het opgeslagen en/of verwerkt? 
> Wat zijn de uitdagingen voor de afvalsector?
> In hoeverre kan een innovatieve methode voor de verwerking van asbest een bijdrage leveren aan een circulaire economie? 
> Waar staat de sector op het gebied van recycling en andere innovatieve methodes van verwerking?
We bezoeken een asbestverwerkingsbedrijf welke lid is van de Vereniging Afvalbedrijven op een nog nader te bepalen locatie. 

Reserveer 7 november alvast in uw agenda!

EXCURSIE 
7 november 2018 

Asbestverwerkingsindustrie



5 redenen waarom u het event niet mag missen
> 16 praktijksprekers
 zodat u gegarandeerd naar huis gaat met praktische ideeën voor uw eigen project 

> Ontmoet ruim 150 vakgenoten
 leg nieuwe contacten en praat bij met oude bekenden

> Onafhankelijk
 de Nationale Asbest Conferentie biedt al 17 jaar een platform voor de complete sector

> Praat direct mee
 deel tijdens de lezingen van 26 experts uw vragen en mening via uw smartphone

> Diversiteit
 met experts uit 30 verschillende organisaties krijgt u gegarandeerd nieuwe inzichten 

ONZE PARTNERS 

 

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig.

Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.bouw-instituut.nl

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen
in ons adressenbestand. Kloppen uw gegevens niet of u wilt niet meer op de hoogte gehouden worden? 
Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.bouw-instituut.nl. Op de website vindt u ook 
ons Privacy Statement waarin beschreven staat hoe wij met uw persoonsgegegevens omgaan.

Nederlands Instituut voor de Bouw
Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB) organiseert onder de vlag van Euroforum, al ruim 40 jaar events, 
opleidingen en trainingen. In samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten zijn we 
leading in het spotten van nieuwe trends, die we vertalen naar inhoudelijke opleidingen en innovatieve events. 
Naast topbestuurders staan game changers op het podium, leading topics en disruptieve markten worden 
besproken en communities worden gevormd. Zo maken we vooroplopen in uw vakgebied gemakkelijk. 
Kijk voor ons portfolio op www.bouw-instituut.nl

Uw investering

Congres
tot 20 juli

Excursie 
tot 20 juli

Congres 
+ Excursie 
tot 20 juli

Congres 
vanaf 20 juli

Excursie 
vanaf 20 juli

Congres 
+ Excursie 
vanaf 20 juli

Werkzaam bij 
overheidsinstelling 
of woningcorporatie

€ 399,- € 399,- € 699,- € 499,- € 499,- € 899,-

Overige doelgroep € 540,- € 540,- € 980,- € 699,- € 699,- € 1.299,-

Eenvoudig aanmelden via internet: 

www.bouw-instituut.nl/asbest
U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur.
Of kies voor direct online betalen via iDeal of credit card.
Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op 040 - 2 972 774
of stuur een email naar Nancy Kager: n.kager@bouw-instituut.nl 
Klantenservice: 040 - 2 974 888

Datum en locatie 
6 november 2018 

Bouw & Infra Park Harderwijk

7 november 2018

Excursie Afvalverwerkingsbedrijf 

Voor routebeschrijving zie: 

www.bouw-instituut.nl/asbest

70471

Meer informatie & aanmelden
Persoonlijk congresadvies

Nancy Kager

Tel: 040 - 2 972 774

Email: n.kager@bouw-instituut.nl 

MELD U 
SNEL AAN EN 

PROFITEER VAN 
DE VROEGBOEK-

KORTING TOT 
20 JULI!


