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Vereniging Bouw- en Woningtoezicht nederland  juni 2014 2  Handreiking asbestcommunicatie 

1   inleiding
in nederland is nog veel asbest in gebouwen van vóór 
1994 aanwezig. Het gaat om alle mogelijke soorten 
gebouwen: woningen, woonzorgcomplexen, scholen, 
winkels, kantoren, schuren bij boerderijen, enzovoorts. 
De verwachting is dat de eigenaren van die gebouwen, 
zoals particulieren, woningcorporaties, schoolbesturen 
en vastgoedeigenaren, de komende jaren veel groot-
schalig onderhoud, renovatie en verbouw zullen doen. 
Vanwege de grote kans op aanwezigheid van asbest in 
de panden, is het voor de veiligheid en gezondheid van 
een ieder van belang die werkzaamheden zorgvuldig 
uit te voeren. richtlijnen daartoe staan in het arbeids-
omstandighedenbesluit, Bouwbesluit 2012 en het 
asbestverwijderingsbesluit 2005. 

asbest kan bij mensen veel vragen oproepen en paniek 
veroorzaken. Communicatie neemt een steeds belang-
rijker plaats in wanneer er sprake is van eventuele aan-
wezigheid van asbest. Vooral op plekken waar mensen 
wonen of langdurig verblijven voor werk, onderwijs, 
verpleging of recreatie.  

goede informatie en communicatie is nodig over werk-
zaamheden waarbij asbest planmatig verwijderd gaat 
worden of werkzaamheden waarbij asbest onverwacht 
is vrijgekomen. Die communicatie kan veel beter. Dat is 
gebleken bij een aantal incidenten in de afgelopen jaren. 
Dat het beter kan en moet blijkt ook uit de scan naar de 
betrouwbaarheid van asbestinformatie op gemeentelijke 
websites, die in opdracht van het ministerie van 
i & M is uitgevoerd (kriegsman Consultancy, 2013). 

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht nederland wil 
de informatie verbeteren door het opstellen van deze 
Handreiking asbestcommunicatie. Daarbij komt ook de 
afstemming van de communicatie binnen en tussen de 
betrokken organisaties aan de orde. 
Zowel bij asbestverwijderingen met een geaccepteerde 
sloopmelding, als bij een plotselinge asbestvondst of 
een brand waarbij asbestvezels verspreid zijn. 

De Handreiking asbestcommunicatie is er voor de 
inspecteurs en handhavers van Vergunningverlening 
en Handhaving van gemeenten, regionale Uitvoerings-
diensten (rUD’en), provincies en ministeries (i&M, SZW 
en BZk). Daarnaast ook voor communicatieadviseurs, 
perswoordvoerders en communicatiemedewerkers van 
genoemde organisaties. Evenals voor medewerkers 
van de Veiligheidsregio en van ggD’en (in een aantal 
gemeenten Volksgezondheid genoemd), die vaak 
betrokken zijn bij vragen in relatie tot gezondheid. 
in deze handreiking staat de afkorting BWT voor de 
inspecteurs en handhavers, ongeacht waar zij werk-
zaam zijn (zie kader).

Het taakveld Bouw- en Woningtoezicht (BWT) is de 
spin in het web. Het advies aan de medewerkers van 
Bouw- en Woningtoezicht is, om met de Handreiking 
asbestcommunicatie de collega’s van de afdeling 
Communicatie te benaderen en te vragen om samen 
de noodzakelijke stappen door te nemen. Ook voor 
grote crisissituaties waarbij de organisatie van de 
Veiligheidsregio in actie komt. Verder is het verstandig 
de handreiking onder de aandacht te brengen van de 
verantwoordelijke bestuurders en managers. Het is van 
belang dat betrokkenen al voor een crisissituatie weten 
wie welke rol en taken heeft. 

in deze handreiking Asbestcommunicatie 
spreken we over het ‘taakveld’ bouw- en 
Woningtoezicht, in plaats van over de ‘afdeling’. 
bij veel gemeenten is bouw- en Woningtoezicht 
nu al vaak niet meer als afdeling te herkennen. 
door overheveling van taken naar regionale 
diensten (rud of omgevingsdiensten) of naar 
private partijen zal de herkenbaarheid verder 
afnemen. toch gaat het hier om een taakveld, 
dat vooralsnog valt onder de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid, ook als de uitvoering 
elders is of wordt georganiseerd.
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De Handreiking asbestcommunicatie sluit naadloos aan 
op de informatie in de Handreiking Slopen (versie 1.6, 
juni 2014), de Handreiking Handhaving bij illegale 
asbestsloop (versie 1.4, juni 2014) en het Plan van 
aanpak asbestbranden/ongelukken, Breda (1997), 
het Plan van aanpak asbestbranden VrOM, 2006. 
Maar ook sluit deze handreiking aan op de richtlijn voor 
de ggD (ggD-richtlijn 2014) en het Handboek asbest 
van aedes (2013) voor de aangesloten woningcorpo-
raties. Er is ook rekening gehouden met de werkwijze 
van de Veiligheidsregio en de gecoördineerde 
regionale incidentenbestrijding Procedure (griP).

de handreiking Asbestcommunicatie bestaat uit 
zes delen: 
 1 algemene informatie 
 2 internetmodule 
 3 aanpak communicatie
 4 Communicatie bij geplande asbestverwijdering 
 5  Communicatie bij illegale sloop waarbij asbest 

is vrijgekomen  
 6  Communicatie bij en na een asbestbrand, 

stormschade en/of instorting waarbij asbest 
  is vrijgekomen
 7 Communicatie na illegale stort/dump van asbest

Dit onderdeel gaat over de aanpak van communicatie.

omroep Zeeland@omroepzeeland 
asbestplaten gevonden bij #kruiningen 
#asbest http://www.omroepzeeland.nl/
nieuws

gemeente Alkmaar@gemeente-
alkmaar 
Bekijk de planning van de #asbest 
saneringswerkzaamheden in de 
#rekerbuurt op http://www.alkmaar

gemeente heereveen@heeren-
veen Update #asbest brand #kemp-
haanstraat: opruimen van asbest is 
afgerond. Terreinen weer vrijgege-
ven op 2 bosjes na. Lyt.sr/kmgkp

https://twitter.com/omroepzeeland
https://twitter.com/hashtag/Kruiningen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/asbest?src=hash
http://t.co/M43frudRHu
http://t.co/M43frudRHu
https://twitter.com/gemeentealkmaar
https://twitter.com/gemeentealkmaar
https://twitter.com/hashtag/asbest?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Rekerbuurt?src=hash
http://t.co/zDlxPrYv3L
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2  AAndAchtspunten bij 
AsbestcommunicAtie 
2.1 inleiding 
                                                              
Communicatie heeft een belangrijke rol wanneer er 
sprake is van (eventuele) aanwezigheid van asbest. 
Vooral op plekken waar mensen wonen of langdurig 
verblijven. Bijvoorbeeld in leslokalen, gymzalen, kan-
toorruimten, werkplaatsen (inclusief renovatieprojecten, 
verbouwingen en bij werkzaamheden aan installaties). 
Er is een groot aantal punten waar men rekening mee 
dient te houden bij communicatie over asbest. Doe je 
dat niet dan kan er in de communicatie veel misgaan. 
Dat is helaas in de praktijk wel gebleken. Daarom is het 
raadzaam de communicatie via een planmatige aanpak 
te organiseren. in dit hoofdstuk leest u op welke punten 
u extra alert dient te zijn. 

2.2 Algemene eenduidige en 
Actuele informAtie 

Bij renovatie of sloop van gebouwen is het van belang 
zeer voorzichtig om te springen met het opruimen van 
asbesthoudende materialen. Er mogen namelijk geen 
asbestdeeltjes vrijkomen. Daarom is het belangrijk dat 
mensen weten wat asbest is, het kunnen herkennen en 
weten hoe te handelen bij het laten verwijderen of het 
plotseling vinden van asbest. Daartoe dient eenduidige 
en actuele informatie beschikbaar te zijn. 

regionaal en lokaal kan het nuttig zijn om al dan niet 
gekoppeld aan de actualiteit in een gemeente of regio 
– ondersteund vanuit de ggD – via de media aandacht 
te besteden aan asbest, asbestverwijdering, slopen, etc. 

Elke organisatie die folders of brochures uitgeeft over 
asbest moet deze middelen tijdig aanpassen aan de 
actualiteit. De inhoud van de folders en brochures kan 
het best bestaan uit de algemene informatie over 
asbest: wat is het, hoe ziet het eruit, wat moet ik doen 
als ik het vind of wil (laten) verwijderen. 
 Vanaf 1 januari 2015 hebben alle gemeenten een 
klant Contact Centrum. Ook de medewerkers van deze 
kCC’s dienen goede informatie tot hun beschikking 
te hebben. Daarmee kunnen zij antwoord geven op 
gestelde vragen. 

alle informatieverstrekkers hanteren dezelfde informatie, 
dus gemeenten, regionale Uitvoeringsdiensten 
(rUD’en), provincies, ministeries, bedrijven in de 
asbestsector en ggD. 

Het advies aan de medewerkers van BWT is, om regel-
matig de inhoud van de communicatiemiddelen die je 
eigen organisatie hanteert, te checken op juistheid. 
in ieder geval na wijzigingen in wet- en regelgeving, 
zoals te verwachten is per 1 juli 2014 en 1 januari 2015. 
Dat geldt ook voor de inhoud van bijvoorbeeld websites 
en websites waarnaar links zijn aangebracht. U kunt 
bepleiten dat de gemeente de informatie van het 
ministerie van i&M gaat gebruiken, beschikbaar via 
rWS Leefomgeving/infoMil en/of van de Vereniging 
BWT nederland.

2.3 nAuWkeurig bepAlen vAn 
doelgroepen 

Bij elke asbestverwijdering of bij een plotselinge vondst 
van asbest (bij sloop of incident als brand, stort, etc) 
is het zaak voor de communicatie meteen goed na te 
denken wie het aangaat. Heeft de sanering gevolgen 
voor mensen binnen het gebouw of ook voor mensen 
in de omgeving? Met andere woorden welke communi-
catiedoelgroepen betreft het? Vanuit die analyse denk 
je verder hoe je de verschillende doelgroepen gaat 
benaderen.  

Bij een asbestverwijdering zijn vaak meerdere partijen 
betrokken. Functioneel betrokkenen zoals de eigenaar, 
asbestinventarisatiebureau, gemeente/ggD en asbest-
verwijderingsbedrijf. Maar ook gebruikers van een pand, 
omwonenden, etc. Een complex proces. Het in kaart 
brengen van alle spelers en de onderlinge communica-
tie is dan ook van groot belang. 

2.4 begrijpelijke, betrouWbAre 
en tijdige informAtie 

Zorgvuldig, betrouwbaar, begrijpelijk, consistent, open 
en transparant, proactief, tijdig en continue zijn de 
aspecten waar het in de communicatie op aankomt. 

Openheid naar buiten toe, vooraf, tijdens en als nazorg 
over wat er aan de hand is bij een geplande asbestver-
wijdering of bij een onverwachte vondst. Dat bevordert 
de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de 
afzender van de informatie. 
 Tijdig en begrijpelijk communiceren over de 
aanwezigheid, de aard en noodzaak van onderzoek, 
de risico’s, de maatregelen en de verwijdering van 
asbest is altijd cruciaal. Dat kan voorkomen dat de 
aanwezigheid van asbest uitmondt in een crisis. 

Wees transparant en communiceer over wat er is 
aangetroffen en wat de risico’s daarvan zijn. Vermijd 
daarbij zoveel mogelijk het gebruik van vaktermen. 
ga niet eerst wachten op onderzoeksresultaten die tot 
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achter de komma zekerheid moeten geven. Dan wordt 
men onrustig. En onrust is een uitstekende voedings-
bodem voor indianenverhalen die een eigen leven 
gaan leiden en de crisissituatie verergeren. Juist niet 
informeren levert paniek, problemen en risico’s op.  

Zorg voor een continue berichtgeving. Laat weten wan-
neer u weer informatie gaat verstrekken of waar men de 
juiste informatie over het item kan vinden, zoals bij ggD 
als het gaat om gezondheid. Belanghebbenden kunnen 
erop vertrouwen dat ze iets horen. Meldt het ook als er 
nog geen nieuwe informatie is. Voorkom radiostiltes. 

2.5 geZondheid en Asbest

asbest is een beladen woord. De meeste mensen 
schrikken bij het horen van het woord asbest. iedereen 
weet dat blootstelling aan asbest gezondheidsrisico’s 
met zich mee kán brengen. Om onrust te voorkomen 
en de risico’s in een juist perspectief te plaatsen, dient 
juiste informatie over blootstellingsrisico’s en gezond-
heidsklachten voor een groot publiek beschikbaar te 
zijn.  

Vooral langdurige blootstelling aan een hoge dosis 
asbestvezels geeft een verhoogde kans op schade aan 
de gezondheid. Dit is ook de reden dat er vrijwel altijd 
ruimte is om goed na te denken over welke maatregelen 
te treffen zijn als er asbest is aangetroffen. Met name 
voordat men overgaat tot het nemen van ingrijpende 
maatregelen is een goede voorbereiding vereist. 
De nieuwe ggD-richtlijn biedt hiervoor handvatten.

Werknemers van een asbestsaneringsbedrijf werken 
elke dag met asbest. Zij moeten alle veiligheidsvoor-
schriften naleven en dus beschermende kleding, de 
zogenaamde ‘witte pakken’ dragen en maskers om de 
adem te beschermen.  
           

in de dagelijkse praktijk is het voor veel mensen moeilijk 
te begrijpen waarom ze mannen in witte pakken zien 
rondlopen, terwijl zij nog niets weten over de mogelijke 
aanwezigheid van asbest. Om onnodige onrust te voor-
komen is het belangrijk goede en tijdige informatie te 
verstrekken vóór de werknemers in de witte pakken 
verschijnen. 

Onrust kan er ook zijn omdat mensen vermoeden dat 
in het gebouw sprake is van blootstelling aan asbest 
(zowel vaste als losse vezels). Onrust is nooit goed en 
dient serieus genomen te worden. Bijvoorbeeld door een 
deskundig en onafhankelijk bureau opdracht te geven 
een onderzoek te doen en de ggD erbij te betrekken 
als het om gezondheid gaat. Voorafgaand aan het 
onderzoek krijgen de betrokkenen informatie over het 
besluit een asbestinventarisatiebureau in te schakelen, 
over de inhoud van het onderzoek en de toezegging 
dat zij zo spoedig mogelijk informatie krijgen over de 
onderzoeksresultaten en de eventuele maatregelen.  

in zo’n geval dient men te beginnen met een asbest-
inventarisatieonderzoek, uitgevoerd door een deskundig 
bureau, dat beschikt over het procescertificaat 
SC 540, en daar de bewoners/gebruikers vooraf juist 
heel nadrukkelijk over te informeren. 
Het komt ook voor dat mensen in aanraking zijn 
geweest met asbest zonder een gezondheidsrisico 
te hebben gelopen. Of de bewoners, werknemers, 
etc. vertrouwen hebben in deze constatering, is sterk 
afhankelijk van de concrete maatregelen, de coördinatie 
en de aanpak van de communicatie van alle betrokken 
instanties. Vooral het optreden van het bevoegd gezag 
(gemeente, etc.) is van invloed op het vertrouwen dat 
er niets aan de hand is. De ggD vervult hierin een 
onafhankelijke en adviserende rol. 

pAk bij een crisis de communi-
cAtie snel en AdequAAt op 

Als bepaalde gegevens (nog) niet vaststaan of de 
juistheid daarvan nog ter discussie staat, is het 
verstandig dat ronduit te erkennen. ondertussen 
is het nodig zich in te spannen om aanwezige 
vraagtekens of twijfels met spoed weg te nemen 
en daarop gebaseerde aanvullende informatie te 
verstrekken. geheimzinnigheid ‘om de burger te 
beschermen’ werkt averechts. 
het verbloemen of verdraaien van wat er feitelijk 
aan de hand is en het achterhouden van gegevens 
zijn funest voor het vertrouwen. dat slaat over 
op degene die informatie moet verstrekken. de 
onderzoeksrapporten over kanaleneiland tonen 
dat aan en in zijn boek ‘verloren vertrouwen’ 
laat communicatiespecialist ir. remco de boer 
dit zien. laat de juiste mensen met de juiste 
kennis en kunde communiceren.

Witte pAkken stAAt voor veilig 
Werken

het werken met asbest brengt risico’s met zich 
mee. langdurige blootstelling aan asbest kan 
de gezondheid ernstig schaden. daarom zijn 
werknemers van asbestverwijderingbedrijven 
verplicht beschermende kleding te dragen: 
de bekende witte pakken. voor wie er niet 
dagelijks mee omgaat, kan het er bedreigend 
uitzien. maar eigenlijk is het tegendeel waar. 
het geeft aan dat het betreffende bedrijf 
zorgvuldig en veilig omgaat met asbest. 
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Het is van belang in de communicatie begrip te tonen 
voor de zorgen die er leven na een blootstelling aan 
asbestvezels. Door goede communicatie maakt de 
ggD-medewerker de situatie inzichtelijk, met aandacht 
voor de risicobeleving, de zorgvragen en emoties die 
daarbij een rol kunnen spelen. 

Bij de afweging om te besluiten tot ontruiming van bij-
voorbeeld woningen, een school of een winkelcentrum, 
moeten de betrokken partijen het (extra) gezondheids-
risico als gevolg van asbestblootstelling afwegen tegen 
de impact van de maatregelen, waaronder de psycho-
sociale gevolgen. Tijdige en juiste informatie is van 
belang zowel voor, tijdens, als na een ontruiming. 
Steeds met empathie voor de gevoelens van de betrok-
kenen en met als doel de mensen goed te informeren. 

2.6 mAAtWerk

Te ondernemen communicatieactiviteiten zijn sterk af-
hankelijk van de situatie, de advisering en inzet van de 
ggD, de overige betrokkenen en de besluiten die geno-
men worden in het kader van de gezondheid en veilig-
heid. iedere situatie is uniek, dus gaat het om maatwerk. 
    

2.7 orgAnisAtie en verAntWoor-
delijkheden  

Om te beginnen is een eigenaar (corporatie, school-
bestuur, vastgoedeigenaar, etc.) verantwoordelijk voor 
het informeren van de gebruikers van een pand over de 
(eventuele) aanwezigheid van asbest. De eigenaar moet 
voorkomen dat de gebruiker handelingen uitvoert aan 
asbest dat in het pand is verwerkt. 

Bij de (voorbereiding van een) asbestverwijdering zijn 
vaak veel partijen betrokken. naast de eigenaar is er 
sprake van bedrijven en overheidsinstanties (gemeente, 
rUD’en, provincie, ministerie, brandweer, politie). ieder 
met eigen rollen en taken. indien er gezondheidsvragen 
zijn, is het raadzaam de ggD er tijdig bij te betrekken. 
goede onderlinge communicatie is van belang. Maar 
ook de inhoudelijke afstemming van de communicatie 
en de timing verdienen aandacht.

De eigenaar is ook verantwoordelijk voor de commu-
nicatie over onderzoeken naar de aanwezigheid van 
asbest in een gebouw, de voorbereiding van de verwij-
dering van asbest, de verwijderingwerkzaamheden en 
de nazorg. inclusief de communicatie over het tijdelijk 
afsluiten van ruimten en eventuele tijdelijke ontruiming 
van gebouwen.                            
 De communicatie met belanghebbenden is onderdeel 
van de voorbereiding om asbest te gaan verwijderen. 
Communicatie is net zo belangrijk als het onderzoek 
naar de aanwezigheid van asbest. 

Of een eigenaar de communicatie gedegen aanpakt, 
moet blijken uit de ingediende sloopmelding. BWT kan 
bij het toetsen van een sloopmelding aandacht vragen 
voor de communicatie voor, tijdens en na de verwijde-
ring van het asbest. 
 Het Bouwbesluit 2012 artikel 1.29 biedt de mogelijk-
heid tot het stellen van nadere voorwaarden aan een 
sloopmelding die de eigenaar doet (of laat doen). als de 
voorgestane communicatie tekort schiet, kan aanpas-

ggd: onAfhAnkelijk deskundig 
Adviseur op gebied vAn 
geZondheid en risico’s 

er zijn in nederland vijfentwintig regionaal 
georganiseerde ggd’en. dit zijn de overheids-
instanties die zich bezighouden met de volks-
gezondheid. de teams ‘milieu en gezondheid’ 
van de ggd’en zijn al ruim twintig jaar betrokken 
bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s in 
situaties met asbest. 

De GGD in elke regio heeft specifieke deskundig-
heid over gezondheid en asbest en kan samen 
met de gebouweigenaar, asbestinventarisatie-
bureau en de gemeente de kans op verspreiding, 
blootstelling, gezondheidsschade, ongerustheid 
en individuele en maatschappelijke onrust beoor-
delen. hiermee kan de ggd een belangrijke 
bijdrage leveren aan de besluitvorming en de 
risicocommunicatie rond een asbestvondst. 

de ggd’en in de verschillende regio’s zijn te 
vinden via www.ggd.nl/contact/bij-u-in-de-buurt

de asbestexpert van het bevoegd gezag geeft 
opdrachten om inventarisatieonderzoeken naar 
asbest uit te voeren. hij/zij heeft ervaring om te 
beoordelen of een onderzoek goed is uitgevoerd 
en om de resultaten te interpreteren en te ver-
talen. 

de ggd is deskundig in het bepalen van de 
risico’s voor de gezondheid op basis van de 
onderzoeksresultaten. samen met het onder-
zoeksbureau leveren zij input voor de communi-
catieboodschap.

http://www.ggd.nl/contact/bij-u-in-de-buurt
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sing daarvan worden geëist. BWT kan een overleg daar-
over organiseren. Bijvoorbeeld als BWT inschat dat de 
consequenties van de asbestverwijdering verder reiken 
dan alleen de gebruikers van het gebouw. BWT kan in 
zo’n situatie de sloopmelding alleen accepteren als de 
communicatie goed geregeld is. 

2.8 bestuurlijke verAntWoor-
delijkheid

De eigenaar is verantwoordelijk voor de communicatie 
met gebruikers en andere belanghebbenden (passanten, 
buren, etc). in de praktijk komen er situaties voor waar-
bij het belangrijk is om een goede afstemming met de 
gemeente te hebben. Bijvoorbeeld in het geval van een 
asbestverwijdering waarbij veel mensen betrokken zijn, 
met name in de openbare ruimte of andere voor het 
publiek toegankelijke ruimten zoals winkelcentra, etc. 

in geval van een brand waarbij asbest vrijkomt ligt 
de regie van de communicatie bij het bevoegd gezag. 
Op de eerste plaats voor de veiligheid en gezondheid 
van mensen. Maar ook vanwege de bestuurlijke verant-
woordelijkheid van bijvoorbeeld een wethouder, gede-
puteerde of minister. De medewerkers van BWT dienen 
alert te zijn op dit soort situaties. Zij dienen oog te heb-
ben voor politiek bestuurlijke gevoeligheden en moeten 
in staat zijn om intern bij de gemeente korte lijnen te 
onderhouden en snel te handelen in geval van een 
calamiteit. Er moet een actueel plan van aanpak zijn 
voor dergelijke onverwachte situaties.  

2.9 een slimme meid is op hAAr 
toekomst voorbereid

in de praktijk blijkt dat bij een crisis betrokken organi-
saties en medewerkers niet altijd op de hoogte zijn van 
het functioneren van crisisorganisaties van de overheid. 
Terwijl in zo’n situatie samenwerking cruciaal is. 
aedes roept haar leden in het Handboek asbest op, 
zich voor te bereiden op een dergelijke situatie. Om zo 
snel en adequaat te kunnen handelen indien het nodig 
is. andere vastgoedeigenaren, zoals schoolbesturen, 
zorginstellingen, vastgoedbeheerders, etc. kunnen zich 
daar ook op voorbereiden. Denk hierbij aan het organi-
seren van een vast team. Dat team kan dan kennis 
nemen van de werkwijze van de Veiligheidsregio, 
griP-situaties, de mogelijkheden van de ggD en 
andere betrokken partijen in het geval van een crisis. 
Het is aan te bevelen dat gemeenten partijen wijzen 
op het belang om goed voorbereid te zijn op mogelijke 
crisissituaties. 

2.10 luisteren

Communicatie staat letterlijk voor: ‘verbinding’, ‘uitwisse-
ling’. Het geven van informatie is één kant daarvan, 
het ontvangen hoort evenzeer tot goede communicatie. 
Het gaat om het ontvangen van signalen die binnen-
komen al dan niet in respons op de gegeven informatie. 
Het is van belang de signalen op waarde te schatten 
en in goede banen te leiden door deze te delen met 
relevante andere betrokkenen. 

2.11 omgAAn met (sociAle) mediA  

asbest is een dankbaar onderwerp voor media. 
Bovendien bestaan er véél nieuwsmedia. naast de 
traditionele media zoals dagbladen, huis-aan-huis-
bladen, tv en radio zijn er tal van digitale nieuwsmedia, 
zoals nu.nl, nOS.nl, etc.  
 Media ontvangen nieuws via hun eigen redacteuren, 
maar ook via lezers en luisteraars die berichten ver-
spreiden langs digitale weg (Twitter, YouTube, Face-
book, Whatsapp). Een goed contact met de media is 
van belang voor een correcte weergave van de stand 
van zaken omtrent asbestverwijdering, risico’s, 
gevolgen voor mensen en de nazorg. 

De verspreiding van het nieuws gaat heel snel. Daarmee 
dienen we rekening te houden. Onze doelgroepen voor 
communicatie bereiken berichten via ons én via de 
(sociale) media. Die media krijgen dus informatie 
van ons, maar ook van ieder ander die dat maar wil. 
Eenduidige informatie voor de media namens de betrok-
ken partijen bij asbestverwijdering is essentieel. Dat 
betekent aandacht voor afstemming over te verstrekken 
informatie qua inhoud en planning. Maar ook het moni-
toren van de berichtgeving op sociale media. Op basis 
daarvan reageren op geplaatste berichten door het ver-
strekken van de correcte informatie. Met gebruikmaking 
van de mogelijkheid te verwijzen naar een website of 
informatiepunt voor belanghebbenden. 

Een goede samenwerking en afstemming tussen pers-
woordvoerders en communicatiemedewerkers van de 
gemeente, vastgoedeigenaren, politie, brandweer, ggD, 
etc. zorgt voor eenduidige berichtgeving. 

Wijkagent rijsbergen@wa_rijsbergen
n.a.v. #Asbest #FortOranje heeft@
gem_zundert o.a. een Q&a opgesteld 
met antwoorden op meest gestelde 
vragen. 

https://twitter.com/wa_Rijsbergen
https://twitter.com/hashtag/Asbest?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FortOranje?src=hash
https://twitter.com/gem_zundert
https://twitter.com/gem_zundert
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3   plAnmAtige AAnpAk 
communicAtie 

3.1 inleiding

als er veel partijen en gebruikers van een pand betrok-
ken zijn bij een geplande asbestverwijdering, is het aan 
te bevelen een communicatieplan op te stellen om de 
communicatie stelselmatig aan te pakken. Doel daarvan 
is dat met iedereen die bij de asbestverwijdering 
betrokken is goed en tijdig communicatie plaatsvindt. 
Bovendien is duidelijk wie wat moet doen. Het uitein-
delijke doel van deze aanpak is het zo goed mogelijk 
waarborgen van de veiligheid en gezondheid van
betrokkenen. De stelselmatige aanpak van de commu-
nicatie is ook aan te bevelen in geval van onverwachte 
asbestvondsten. 

geplande asbestverwijdering                                                                                 
Er is sprake van geplande asbestverwijdering als een 
eigenaar of uitvoerder op basis van een goedgekeurde 
sloopmelding aan de slag gaat. De eigenaar heeft in 
dat geval van het bevoegd gezag bericht ontvangen dat 
de sloopmelding is geaccepteerd. in deze Handreiking 
asbestcommunicatie sluiten we aan op de werkwijze 
die in de Handreiking Slopen, versie 1.6 (juni 2014) is 
beschreven. 

Bij een geplande asbestverwijdering kan het gaan om:                                               
   Een verwijdering door een particulier. 
  Hij/zij dient dit zorgvuldig en volgens de richtlijnen
  te doen en ervoor te zorgen dat andere mensen 
  er geen hinder van hebben;   
      Een verwijdering door een erkend bedrijf. in alle 

gevallen is er eerst een inventarisatie en analyse 
gemaakt van de aard, omvang en noodzaak van 

  de ingreep. De asbestverwijdering kan plaats-
   vinden als afzonderlijke activiteit of als onderdeel 

van groot onderhoud, renovatie of verbouwing of  
bij gehele of gedeeltelijke sloop van een gebouw. 
Met een sloopmelding die voldoet aan de bepa-
lingen van het Bouwbesluit 2012 mogen de werk-
zaamheden beginnen.

Een verwijdering van asbest uit een gebouw door een 
gecertificeerd bedrijf kan voor de gebruikers en soms 
ook voor de directe omgeving (verstrekkende) gevolgen 
hebben. Verwijdering van asbest mag nooit leiden tot 
ongewenste blootstelling aan asbestvezels. 

Het bedrijf dat de asbestverwijdering uitvoert is verplicht 
de verwijdering conform de richtlijnen van de SC 530 uit 
te voeren. Het is zaak om met iedereen zo goed moge-
lijk te communiceren. 

niet-geplande asbestverwijdering/onverwachte 
asbestvondst                                                                         
Van niet-geplande verwijdering van asbest is sprake als:   
      er geen of geen goede asbestinventarisatie is 
  uitgevoerd, of nog bezig is;
      de uitvoering van het werk al is gestart voordat de 

sloopmelding is behandeld;        
      er geen sloopmelding nodig was, maar in het werk 

toch is gestuit op asbest;   
      men bij een sloop onverwachts op asbest stuit, 

ondanks voorafgaand onderzoek of een geaccep-
teerde sloopmelding; 

      men bij een sloop anders te werk gaat dan via de 
sloopmelding is afgesproken;

      er sprake is van een illegale sloop (er is geen 
   geaccepteerde sloopmelding, er is geen onderzoek 

gedaan naar de aanwezigheid en omvang van 
  asbest);
      er asbest is vrijgekomen bij brand, stormschade 
  of instorting; 
      er illegaal asbestafval is gestort in openbaar gebied 

of buitengebied;
                                               
in sommige gevallen is er sprake van opzet en mogelijk 
strafbare feiten. Deze handreiking gaat niet in op der-
gelijke opzettelijkheid, maar wel op de communicatie 
omtrent de verwijdering van het asbest.

De incidenten hebben met elkaar gemeen, dat de pro-
cedures pas op gang komen als er asbesthoudend ma-
teriaal is verwijderd en/of asbestvezels zijn vrijgekomen. 
Bij een asbestincident is snel en adequaat optreden 
van belang voor de veiligheid en gezondheid. Dat geldt 
ook voor de communicatie. Betrouwbare en begrijpe-
lijke informatie van overheden en andere ‘autoriteiten’ 
(woningcorporaties, politie, ggD, experts) is van grote 
waarde om de communicatie met de doelgroep effectief 
te houden. 

De Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop is 
vooral gericht op de medewerkers BWT. Daarnaast gaat 
het ook in op de rollen van andere betrokkenen wanneer 
bij sloopwerkzaamheden ‘plotseling’ asbest vrij komt. 
Onderstaande communicatieaanpak sluit hierop aan. 

het bevoegd gezag kan zijn: gemeente, provincie 
of ministerie, of uit naam van hen de regionale 
uitvoeringsdienst of omgevingsdienst. 
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aan de orde komen:  
      De eisen aan communicatie, deze zijn een 
  afgeleide van de aandachtspunten uit hoofdstuk 2;              
      Bepalen doel van de inzet van communicatie 
  rekening houdend met risicocommunicatie en 
  crisiscommunicatie; 
      Bepalen van de doelgroepen, in- en extern;    
      Hanteren kernboodschap;  
      Een toelichting op mogelijk te gebruiken communi-

catiemiddelen;               
      Planning van communicatieactiviteiten; 
      De verantwoordelijkheden en taken van de betrok-

ken partijen;    
      kosten en dekking.

Bijlage 1 bevat een stramien voor het opstellen van een 
communicatieplan aan de hand van een invulschema 
met vragen. 

3.2  eisen AAn de communicAtie

in hoofdstuk 2 is een groot aantal punten besproken 
waarmee we rekening dienen te houden in de communi-
catie over asbest. Deze monden uit in een aantal eisen 
waaraan de communicatie over asbestverwijdering dient 
te voldoen. Het betreft:

tijdig en continue communiceren                                                           
Communiceer tijdig over een vondst, inventarisatieon-
derzoeken, de resultaten, de verwijdering van asbest 
en de vrijgave. Tijdige communicatie is cruciaal voor het 
vertrouwen tussen partijen. Het kan de kans verkleinen 
dat een asbestvondst uitmondt in een crisis. 

informeer bewoners altijd voordat er onderzoek 
plaatsvindt over noodzaak en aard van het onderzoek. 
Bijvoorbeeld voordat medewerkers van een gespecia-
liseerd bedrijf in witte pakken aan de slag gaan. 

Zorg voor continuïteit in de berichtgeving en werk zoveel 
mogelijk met dezelfde woordvoerder of een klein en 
hecht team van woordvoerders. geef zo mogelijk in 
een bericht aan, wanneer men een volgend bericht kan 
verwachten. Laat dan altijd wat weten, ook als er nog 
geen nieuwe informatie beschikbaar is. 

begrijpelijk en betrouwbaar                                                                                 
geef begrijpelijke informatie die betrouwbaar is. 
Betrouwbaar kan betekenen: met onderzoek gestaafd. 
Houd geen informatie achter en wees eerlijk als iets nog 
niet bekend is. De informatie moet juist zijn, ongeacht 
de afzender (eigenaar, gemeente, ggD, etc.). 

empathie in communicatie                                                                                   
Houd rekening met de gevoeligheden rondom asbest 
wat betreft de gezondheid en de risicobeleving. 
Toon empathie voor bewoners, gebruikers, publiek. 
anticipeer op gevoelens die leven.

eenduidige boodschap en timing                                                                                       
De inhoud van de communicatie is nauwkeurig afge-
stemd op het advies van het asbestinventarisatiebureau, 
de asbestexpert van het bevoegd gezag en de ggD. De 
betrokken partijen communiceren dezelfde inhoud. Ook 
qua planning van de communicatie is er een nauwkeu-
rige afstemming. De coördinator in het veld bepaalt het 
tempo. richting media is zoveel mogelijk één en 
dezelfde woordvoerder. in geval er meerdere woord-
voerders zijn van verschillende partijen stemmen zij 
de boodschap onderling af. 

Stem communicatieactiviteiten af op (specifieke) 
doelgroepen
Verdiep je in de verschillende doelgroepen. Wie zijn het 
en hoe kun je de mensen het best bereiken. Leef je in 
hun situatie in en bedenk communicatieactiviteiten die 
effectief zijn.

tweerichtingsverkeer                                                                                   
Communiceren is tweerichtingsverkeer. geef informatie, 
maar stel mensen ook in de gelegenheid op zaken te 
reageren of vragen te stellen, of nog eens contact op 
te nemen met iemand die er alles van af weet. Verwerk 
vragen die gesteld zijn in nieuwsberichten en bijvoor-
beeld ‘Vraag en antwoord’ overzichten. Luister goed 
naar wat er onder de mensen leeft en doe daar wat 
mee. Laat zien dat je reacties serieus neemt. 

sociale media                                                                                                       
Wees actief op sociale media, zoals Twitter. Volg de 
meldingen en reageer met inhoudelijk correcte 
berichten. 

3.3 doel communicAtie 

in relatie tot asbest zijn er drie vormen van communi-
catie te onderscheiden:
     preventieve communicatie;
     risicocommunicatie;
     crisiscommunicatie.

Het doel van preventieve asbestcommunicatie is het 
informeren van mensen over asbest, over hoe zij het 
beste kunnen handelen indien er asbest aanwezig is 
of als er een vermoeden bestaat en bij wie zij terecht 
kunnen met vragen. Preventieve communicatie kan een 
bijdrage leveren aan het voorkomen van blootstelling 
aan asbest. 
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risicocommunicatie omvat voorlichting over en geeft 
inzicht in de risico’s waaraan mensen kunnen blootstaan 
voordat zich een ramp voordoet. Veel problemen en 
onduidelijkheden rondom asbestincidenten zijn met 
goede communicatie te voorkomen. Bewoners kijken 
vaak op een andere manier tegen risico’s aan dan 
deskundigen. Daardoor overtuigen cijfers niet altijd 
en kan een getalsmatig klein risico toch als zeer bedrei-
gend worden ervaren. De ggD kan ondersteunen bij 
het inzichtelijk maken van de situatie, met aandacht 
voor de zorgvragen en emoties die daarbij een rol 
kunnen spelen. Het doel is dat ieder voor zich een 
afgewogen oordeel kan vormen van de situatie (concept 
ggD-richtlijn medische milieukunde riVM – 2014)

Crisiscommunicatie is communicatie tijdens een crisis-
situatie en voorziet in de maatschappelijke informatie-
behoefte. Crisiscommunicatie is een in de Wet veilig-
heidsregio’s (Wvr) vastgestelde taak van de burgemees-
ter of van de voorzitter van de Veiligheidsregio 
(Wvr; art. 7 en 39).

3.4 bepAlen doelgroepen                                                                                                                                      
                                                                          
Zowel bij een geplande verwijdering van asbest als bij 
een incident is één van de eerste zaken het inventarise-
ren van doelgroepen. De onderverdeling in doelgroepen 
biedt de gelegenheid op maat met de verschillende 
groepen te kunnen communiceren.
grofweg kunnen we vijf doelgroepen onderscheiden:
 1  Verantwoordelijken: eigenaar en de betrokken 

(asbest)bedrijven, aannemer;
 2 Functioneel betrokkenen: inspecteurs BWT 
  (asbestexpert), asbest inventarisatiebureau, 
   asbestverwijderingsbedrijf, gHOr/ggD, politie, 
   brandweer, inclusief de verantwoordelijke 

bestuurder(s);
 3 Direct belanghebbenden zoals gebruikers van 
   een pand en vertegenwoordigende organisaties 

zoals huurdersverenigingen, maar ook belang-
  hebbenden in de directe omgeving;
 4 Het grote publiek;
 5 De media.

aan de hand van de vragen in het schema van bijlage 2 
is snel een inventarisatie van doelgroepen te maken. 

Zowel bij de ‘reguliere’ asbestverwijdering als bij 
incidenten horen – vanuit de optiek van BWT en andere 
gemeentelijke diensten en afdelingen – de eigenaar en 
de bewoners / gebruikers van het gebouw de eerste 
prioriteit in de communicatie te krijgen.

Degenen die als werknemer of als ingeschakeld expert 
via de gebouweigenaar of via de overheid een actieve 
rol hebben in het proces van onderzoek, asbestverwij-
dering, advisering, bewonersondersteuning, medische 
en andere hulp, inclusief communicatiemedewerkers, 
verdienen ook aandacht. Doorgaans vindt aansturing 
van deze mensen en de onderlinge communicatie 
plaats via protocollen (inclusief de Handreikingen van 
de VBWTn).  

corporatiesector@corposector
Er zijn opnieuw twee woningen ont-
ruimd in wooncomplex Louweshoek 
nadat er #asbest is aangetroffen. 

veiligheidsregio pag@vr_start-
pagina
‘#Brand in lege fabriek met #asbest    
bij #Eemnes’ - http://www.nu.nl/binnen-
land/3739200/brand-in-lege-fabriek-
met-asbest-bij-eemnes.html …

https://twitter.com/corposector
https://twitter.com/hashtag/asbest?src=hash
https://twitter.com/VR_Startpagina
https://twitter.com/VR_Startpagina
https://twitter.com/hashtag/Brand?src=hash
https://twitter.com/hashtag/asbest?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Eemnes?src=hash
http://t.co/jiDueIJLPU
http://t.co/jiDueIJLPU
http://t.co/jiDueIJLPU
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3.5 kernboodschAp
 
Het formuleren van een kernboodschap heeft tot doel 
de verschillende doelgroepen eenduidige informatie 
te verstrekken. De inhoud van de boodschap komt tot 
stand met inbreng van BWT (de asbestexpert die de 
resultaten van het onderzoek interpreteert) en de ggD 
(die de risico’s voor de gezondheid benoemt). 

Met de volgende zes ingrediënten is het mogelijk een 
boodschap op te bouwen in geval van risico- en crisis-
communicatie (ggD-richtlijn risicocommunicatie, 
M.g. Elsman-Domburg – 2006):

 1 Wat is waar, wanneer en door welke oorzaak 
  gebeurd?
 2 Wat is de omvang van de locatie?
 3 Wat zijn de (mogelijke) gevolgen voor de 
  gezondheid?
 4  Welke maatregelen zijn/worden door de eigenaar/

overheid genomen?
 5 Welke maatregelen kunnen de bewoners treffen?
 6 Wanneer volgt nadere informatie onder andere 
  over kennis die nu nog ontbreekt?

Deze zes ingrediënten zijn in de eerste plaats samen-
gesteld om een bericht te maken tijdens incidenten. 
Ze zijn ook in andere situaties toepasbaar. Het is niet 
altijd noodzakelijk om alle ingrediënten te noemen. 
Houd daarnaast ook de toonzetting van de boodschap 
in de gaten.
 Een boodschap moet helder zijn, in eenvoudige taal 
geschreven/gesproken en voldoende informatie bevat-
ten. Dan weten mensen wat er aan de hand is en wat er 
van hen verwacht wordt. als het risico goed omschreven 
is, zijn de doelgroepen beter in staat om de adviezen te 
begrijpen en is de kans groter dat zij deze opvolgen.

3.6 communicAtiemiddelen 

Er is een grote keuze aan communicatiemiddelen, zowel 
persoonlijk, schriftelijk als digitaal. in dit hoofdstuk een 
opsomming daarvan met een korte typering. Vaak is 
het nodig via meerdere kanalen met de doelgroepen 
te communiceren. Er is dan sprake van een communica-
tiemix.

persoonlijk

persoonlijk bezoek 
Veel gebruikt middel bij individuele vragen of problemen.

(inloop)bijeenkomst
Een bijeenkomst is een goed middel om met bewoners 
of ondernemers te communiceren. Mensen kunnen rea-
geren en vragen stellen. Tijdens een inloopbijeenkomst 
kunnen mensen gedurende een bepaalde tijd binnen-
lopen en aan de aanwezigen uitleg vragen. Een inloop-
bijeenkomst is een ideale vorm om mensen persoonlijk 
te woord te staan. Wel is een inschatting nodig van 
mogelijke opkomst en daarvoor beschikbare contactper-
sonen. Dit ter voorkoming van lange wachttijden, irritatie 
en onrust. Meestal is er gelegenheid om gedurende een 
lange periode (bijvoorbeeld van 16.00 tot 20.30 uur) bin-
nen te lopen. 

informatiepunt/loket: voor bezoek, telefonisch en 
e-mailcontact
Een duidelijke plek waar mensen terecht kunnen met 
hun vragen en suggesties.

spreekuren
Contactpersonen en/of ggD houden spreekuren zodat 
mensen onder vier ogen hun vragen en opmerkingen 
kunnen bespreken. 

schriftelijk

brief op naam
Deze is goed te gebruiken als de doelgroep met naam 
en adres bekend is. Een brief op naam met (digitale) 
ondertekening heeft een bepaald gewicht. Ook kan het 
formeel nodig zijn belanghebbenden officieel per brief 
te informeren. 

bewonersbrief 
Brief ‘aan de bewoner, ondernemer van dit pand, 
ouders van leerlingen op school, etc…’. 
Deze vorm is te gebruiken indien het onmogelijk is om 
mensen persoonlijk te informeren. Bewonersbrief is een 
goed middel om een beperkte groep bewoners te berei-
ken met informatie die ze nog eens kunnen nalezen.

voorbeeld boodschAp

er is een brand geweest in pand X,Y,Z. daardoor 
zijn asbestvezels verspreid. Wij gaan nu vanuit 
onze verantwoordelijkheid onderzoek laten doen 
naar de aanwezigheid, aard en omvang van 
het asbest. de resultaten van het onderzoek 
verwachten wij binnen … tijd. daarna informeren 
wij u over de resultaten en het vervolg. 
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brochure/folder
Een goed middel voor informatie die niet snel verandert 
en langer is te bewaren. 

Affiches
Op te hangen in openbare ruimten van gebouwen en 
op plaatsen waar veel publiek komt. Hierop kan worden 
verwezen naar een bijeenkomst, adressen, telefoon-
nummers en websites waar nadere informatie te 
vinden is. 

nieuwsbrief
Bij lang lopende projecten een goed middel om de doel-
groepen regelmatig te informeren over de voortgang. 

digitAAl

intranet & Yammer (interne communicatiemiddelen)                                                                                                    
intranet biedt de mogelijkheid om op een vaste plek 
alle informatie over asbest aan te bieden. Via Yammer 
is informatie intern te delen. 

dropbox (intern communicatiemiddel)                                                                                                   
Een gemeenschappelijk account via Dropbox biedt 
betrokken in- en externe partijen bij een asbestsanering 
de mogelijkheid om documenten te delen. Maar ook 
signalen die binnenkomen, bijvoorbeeld reacties op 
gegeven informatie.

Website
Op de website van een organisatie is informatie over 
een asbestsanering te plaatsen. Zowel over een ge-
plande als ongeplande asbestverwijdering. Een website 
is altijd toegankelijk en makkelijk actueel te houden. 
Websites bieden steeds vaker een afgesloten deel voor 
bijvoorbeeld huurders of werknemers. naast publieke 
informatie op het openbare deel, kan de organisatie 
gedetailleerde gerichte informatie aanbieden op het 
afgesloten deel. 
digitale nieuwsbrief
Bij lang lopende projecten een goed middel om de doel-
groepen regelmatig te informeren over de voortgang. 

e-mailberichten
Ook nog steeds goed te gebruiken voor het informeren 
van belanghebbenden in- en extern. 

nl-Alert
nL-alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de 
mobiele telefoon. Met nL-alert kan de overheid mensen 
in de directe omgeving van een noodsituatie met een 
tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek 
wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste 
kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en 
worden mensen beter geïnformeerd. nL-alert werkt 
óók als het netwerk overbelast is.

(sociAle) mediA

persbericht
Bij een voldoende nieuwswaardig onderwerp en mits 
goed opgesteld een snelle manier om een groot publiek 
te bereiken met je boodschap.

persbijeenkomst
goede gelegenheid om snel een groot aantal media 
te informeren en gelegenheid te geven tot het stellen 
van vragen. Het tijdig aankondigen van een volgende 
bijeenkomst voorkomt ad hoc contact met de media. 

twitter
Met de komst van de sociale media is het nieuws zo 
snel als water. Zowel tekst als beeld is door bijna ieder-
een, op elk moment, vanaf elke plek te verspreiden en 
te zien. Het advies is als organisatie zelf ook actief te 
zijn op Twitter. in geval van een incident is het belangrijk 
te volgen wat er aan berichten geplaatst wordt. Zelf kun 
je berichten plaatsen om mensen te informeren. Maar 
ook biedt Twitter de mogelijkheid om in het openbaar 
te reageren, ook om te corrigeren. Let ook op wat er op 
YouTube en Facebook gebeurt. 

WhatsApp 
Biedt de mogelijkheid om berichten en beelden te delen 
met een groep van mensen. Projectorganisaties gaan er 
steeds meer gebruik van maken. 

3.7 plAnning

in een planning van communicatieactiviteiten staat hoe 
met wie en wanneer gecommuniceerd wordt. De com-
municatie in deze Handreiking asbestcommunicatie sluit 
aan op het proces zoals in de Handreikingen Slopen 
en Handhaving bij illegale sloop is verwoord. 
Communicatiemomenten zijn gekoppeld aan de vier 
fasen, te weten het onderzoek, de onderzoeksresultaten, 
de saneringswerkzaamheden en de oplevering. 
Ook is genoemd wie voor welke communicatie verant-
woordelijk is. 

            

toezicht rheden@toezichtrheden
Vandaag onderzoek ingesteld n.a.v. 
een asbestdumping. Dumpen van 
#asbest is gevaarlijk en niet nodig, 
lees meer op: http://www.rheden.nl

https://twitter.com/ToezichtRheden
https://twitter.com/hashtag/asbest?src=hash
http://t.co/2WutlNOayp
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3.8 orgAnisAtie 

Bij een asbestverwijdering zijn veel partijen betrokken. 
Dat is zeker het geval bij een asbestbrand. Een complex 
proces, waarin elke partij zijn eigen taak en verantwoor-
delijkheid heeft. Ook op het gebied van communicatie. 
gezien het belang van eenduidige en betrouwbare 
informatie voor belanghebbenden is het belangrijk dat 
er namens de betrokken partijen één geluid klinkt. 
Daarvoor is tussen de partijen goede afstemming nodig 
qua inhoud, maar ook de timing van communicatieacti-
viteiten. als er vanuit de verschillende partijen gecom-
municeerd wordt is de afstemming in tijd een aandachts-
punt. Degene die de coördinatie heeft, let daarop en 
spreekt partijen aan op wel/geen actie te ondernemen. 
in geval van illegale activiteiten of een incident als een 
brand, kunnen de overheidsinstanties de communicatie 
bepalen. Hierna volgt een beschrijving wie welke verant-
woordelijkheden heeft. 

eigenaar                                                                                                                      
Een eigenaar moet de gebruikers van een gebouw altijd 
informeren over de aanwezigheid van asbest. Daarbij 
hoort ook het geven van instructies over wat zij er wel/
niet mee mogen doen. De eigenaar is ook verantwoor-
delijk voor de communicatie over onderzoeken naar 
de aanwezigheid van asbest in een gebouw, de voor-
bereiding van de verwijdering, de werkzaamheden en 
de nazorg. inclusief de communicatie over het tijdelijk 
afsluiten van ruimten en eventuele evacuatie van 
bewoners en andere gebruikers. 
Communicatie met belanghebbenden is onderdeel van 
de voorbereiding om asbest te gaan verwijderen. Het is 
net zo belangrijk als de onderzoeken naar de aanwezig-
heid van asbest en het indienen van de sloopmelding. 
in een optimale situatie maakt een communicatieplan 
onderdeel uit van de ingediende sloopmelding. 
Wanneer de asbestverwijdering ook gevolgen heeft voor 
de directe omgeving van het gebouw en het openbaar 
gebied, is het aan te bevelen om de inhoud en timing 
van de communicatie vooraf af te stemmen met de 
gemeente. nog beter is het de communicatie gezamen-
lijk aan te pakken.       
       

marktpartijen
Bedrijven die door een eigenaar zijn ingehuurd voor 
onderzoek naar of het verwijderen van asbest dienen 
gecertificeerd te zijn. Dat betekent dat zij aan kwaliteits-
eisen moeten voldoen. Het is optimaal als bedrijven en 
hun medewerkers ook oog hebben voor communicatie-
aspecten. Dan immers weten medewerkers goed om 
te gaan met gebruikers van panden. Zij weten wat zij 
wel/niet kunnen zeggen, zeker in geval van een crisis. 
Zij houden zich aan de afspraken over woordvoering 
richting publiek en media.

bevoegd gezag: gemeenten, provincies, ministerie 
en voor deze werkende uitvoeringsdiensten (overal 
bWt genoemd in deze handreiking)              
Of een eigenaar de communicatie gedegen aanpakt, 
moet blijken uit de ingediende sloopmelding. De 
gemeente toetst een sloopmelding op het onderdeel 
communicatie tijdens het gehele proces. als er twijfel is 
of de voorgestelde communicatie voldoende zal zijn, kan 
BWT aanpassing daarvan eisen. BWT kan een overleg 
daarover organiseren. Het is raadzaam overeenstem-
ming over de communicatie te bereiken voor de accep-
tatie van de sloopmelding. 

Om meer inzicht te hebben in de aanpak van de com-
municatie bestaat de mogelijkheid om een communica-
tieplan te vragen (voor invulling zie bijlage i). De aard 
van een sloopwerk kan impact hebben op anderen 
dan de bewoners of gebruikers van het gebouw. Bij-
voorbeeld op bewoners of gebruikers in omringende 
gebouwen en passanten in de tussenliggende, al dan 
niet openbare ruimte. Hoe groter de impact van zo’n 
sloopwerk, hoe meer reden er is voor de gemeente om 
de communicatie niet volledig over te laten aan de op-
drachtgever of uitvoerder van het sloopwerk in kwestie. 
Het is raadzaam inhoud en timing van de communicatie 
af te stemmen en van elkaar te weten wie wanneer 
welke stappen gaat zetten. Het aanwijzen van een 
coördinator, die deze onderlinge afstemming bewaakt, 
kan bij complexe projecten nodig zijn.

de eigenaar is verantwoordelijk voor de sloop-
melding, de zorgvuldige verwijdering van het 
asbest én de communicatie met belanghebbenden 
daarover. denk bijvoorbeeld aan asbestverwijde-
ring in het kader van de renovatie van een 
woningcomplex (corporatie, vereniging van 
eigenaren), winkelcentrum (vastgoedeigenaar) 
of school (schoolbestuur).



14    Handreiking asbestcommunicatie Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland    juni 2014 

De informatie op websites over het indienen van een 
sloopmelding moet ook vermelden dat bij de voorberei-
ding om asbest te verwijderen er ook aandacht dient te 
zijn voor communicatie. Een communicatieplan en/of 
vroegtijdig overleg met de gemeente is aan te bevelen 
om de communicatie goed voor te bereiden. De informa-
tie vermeldt ook dat de gemeente, provincie of ministerie 
de mogelijkheid hebben om bij het toetsen van de mel-
ding een communicatieplan te vragen.

politiek verantwoordelijk bestuurder(s):                                                             
BWT bezoekt regelmatig de sloopwerken waarbij sprake 
is van het verwijderen van asbest. Bij overtredingen en 
afwijkingen van de sloopmelding kan BWT het werk 
stilleggen en de plek laten ontruimen. Bij de afweging 
van wat er verder moet gebeuren, wordt – als het gaat 
om bewoners en publiek - ook de ggD betrokken. als 
het gaat om de gezondheid van werknemers moeten 
werkgever, arbodienst en inspectie SZW worden inge-
schakeld. als het gaat om beide is onderlinge afstem-
ming van de communicatie belangrijk. in een dergelijke 
situatie stelt BWT ook de verantwoordelijke politieke 
bestuurder op de hoogte. BWT weet wanneer het nood-
zakelijk is de politiek verantwoordelijke bestuurder te 
informeren over het incident. Dat is een kwestie van 
inzicht en ervaring. 
 
Afdeling communicatie gemeenten, rud’en, 
provincies en ministerie
Elke overheidsorganisatie heeft een afdeling Communi-
catie. De afdeling staat meestal in nauw contact met 
het dagelijks bestuur (B&W, gS, minister), BWT en de 
afdeling Communicatie werken nauw samen indien 
er een incident is omtrent asbest. Op de afdeling 
Communicatie is kennis over asbest aanwezig en over 
de te nemen acties. Er zijn afspraken over wie wat 
moet doen. Een draaiboek is aanwezig en pers- en 
publieksvoorlichters zijn te allen tijde beschikbaar. 

De afdeling Communicatie is ook vertrouwd met de 
protocollen indien er sprake is van een crisis. De 
diensten van de Veiligheidsregio komen dan in actie. 
Te denken valt aan brandweer, politie en ggD.

Communicatie maakt deel uit van een crisisorganisatie 
omtrent asbest. 
 Ten behoeve van de voorbereiding van de informa-
tie aan publiek is het raadzaam goed te luisteren naar 
de adviezen van de ggD en de asbestdeskundige van 
het bevoegd gezag. in de meeste gevallen staan daarin 
handvatten voor teksten van brieven, folders, website 
en tweets. 

Voor de contacten met de media is het verstandig om 
met een gezamenlijke woordvoerder te werken. Dit 
komt de eenduige berichtgeving ten goede. 

veiligheidsregio
Een crisis komt nooit gelegen. Dan is het maar goed, 
als je er op voorbereid bent. in ernstige crisissituaties 
neemt de gemeente of de veiligheidsregio de leiding. 
als na een melding hulpdiensten als politie, brandweer 
en gHOr/ggD ter plaatse komen, bepalen zij van 
welke omvang sprake is. Er zijn vijf mogelijkheden, 
van griP 0 tot en met griP 4. griP staat voor gecoör-
dineerde regionale incidentbestrijding Procedure. 

gemeenschappelijke gezondheidsdienst (ggd) 
Een taak van de ggD is het adviseren van gemeenten 
over de gezondheidsrisico’s bij de aanwezigheid van as-
best en over het te volgen communicatietraject daarbij. 
De ggD adviseert in eerste instantie over de risico’s van 
asbest voor de gezondheid, over eventuele maatregelen 
om die risico’s te beperken en in het uiterste geval over 
het wel of niet ontruimen van een pand tijdens de aan-
wezigheid van asbest of tijdens de verwijdering daarvan. 
Tijdens het communicatietraject draagt de ggD bij aan 
een goede informatievoorziening aan burgers. Daartoe 
stelt zij teksten op die gebruikt kunnen worden in brieven, 
toelichtingen tijdens bijeenkomsten, op websites, etc. 

het bouwbesluit 2012, artikel 1.26 vijfde lid en arti-
kel 1.29, biedt bWt de mogelijkheid tot het stellen 
van nadere voorwaarden aan een sloopmelding 
die de eigenaar doet (of laat doen). voor het voor-
komen of beperken van hinder of onveilige situa-
ties tijdens het uitvoeren van de sloopwerkzaam-
heden. dit geldt ook voor eisen op het gebied van 
communicatie voor, tijdens en na de verwijdering 
van het asbest. ook als een communicatieplan 
deel uitmaakt van een ingediende sloopmelding 
kan bWt aanpassing eisen, als blijkt dat het plan 
tekort schiet.

een veiligheidsregio is een gebied waarin ver-
scheidene besturen en diensten samenwerken 
ten aanzien van taken op het terrein van brand-
weerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheer-
sing, geneeskundige hulpverleningsorganisatie 
in de regio (ghor/ggd) en handhaving van 
de openbare orde en veiligheid. de gebiedsinde-
ling komt overeen met die van de voormalige 
politieregio’s; vandaar dat nederland 25 veilig-
heidsregio’s kent. de samenwerking is gestoeld 
op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 

het is voor eigenaren van vastgoed (corporaties, 
schoolbesturen, zorginstellingen, etc) en over-
heidsdiensten raadzaam om elkaar te kennen 
en op de hoogte te zijn van ieder zijn verantwoor-
delijkheden en werkwijzen. Als tijd dringt, kan 
een crisisorganisatie snel op gang komen. 
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De ggD kan een belangrijke rol spelen bij bijvoorbeeld 
een inloopspreekuur, als het gaat om gezondheids-
vragen.
 als deelnemer aan het communicatietraject kan 
de ggD inbreng hebben over de randvoorwaarden. 
Bijvoorbeeld over het te volgen traject of over de 
noodzaak van een onafhankelijke voorzitter bij een 
informatiebijeenkomst. 
 Daarnaast speelt de ggD een rol bij de beantwoor-
ding van vragen en klachten van burgers, waarbij 
communicatie eveneens een belangrijke rol speelt. 
(uit: richtlijn risicocommunicatie 2006)
 Belangrijk is dat de ggD als onafhankelijk deskun-
dige gezien kan worden. De ggD brengt advies uit op 
basis van gegevens van het asbestinventarisatiebureau 
en het laboratorium die de resultaten van de analyses 
van luchtmetingen en kleefmonsters leveren. De ggD 
maakt op basis van de onderzoeksresultaten een 
inschatting van de gezondheidsrisico’s (blootstellings-
risico’s) voor de bewoners. Leidraad hierbij is het advies 
van de gezondheidsraad uit 2010. als ook de gezond-
heid van werknemers in het geding kan zijn, is afstem-
ming met arbodienst en inspectie SZW noodzakelijk. 

3.9 kosten en dekking 

De kosten van de communicatie komen voor rekening 
van de eigenaar van het vastgoed. De inzet van over-
heidsdiensten is voorzien in de gemeentebegroting. 
gelet op de beperkte mogelijkheden om reserveringen 
meerjarig in stand te houden, ook als deze niet worden 
aangesproken, zal in veel gevallen de dekking ad hoc 
moeten worden gevonden. in gevallen waar niet goed 
wordt gecommuniceerd – zo heeft ook de kwestie 
kanaleneiland laten zien – lopen de kosten die daaruit 
voortvloeien vaak op tot bedragen die een veelvoud zijn 
van de kosten die gemoeid zijn met adequate en tijdige 
communicatie. 

den bosch nieuws@_denbosch
#Asbest vrijgekomen bij schuur-
brand buitengebied gemonde: 
Een uitslaande brand heeft maan-
dagavond ee... http://bit.ly/1dkycj9  
#DenBosch

bndestem breda@bndestem-
breda
#Breda laat drie smerige plekken 
#asbest langs spoor afgraven... 
http://www.bndestem.nl/regio/breda

https://twitter.com/_DenBosch
https://twitter.com/hashtag/Asbest?src=hash
http://t.co/meQH39FyKC
https://twitter.com/hashtag/DenBosch?src=hash
https://twitter.com/BNDeStemBreda
https://twitter.com/BNDeStemBreda
https://twitter.com/hashtag/Breda?src=hash
https://twitter.com/hashtag/asbest?src=hash
http://t.co/yVoXxfnrIZ
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bijlAge 1
strAmien voor het opstellen vAn een communicAtieplAn 
bij een AsbestsAnering

Wat is in het kort de inhoud van het 
(asbestsanerings-)project?
  Locatie
  Omvang

Wat is het doel van de inzet van communicatie?
  informeren
  goed omgaan met asbest 
  Mensen kunnen zelf een oordeel vormen over 

    een risico   
  Overleg
  Medewerking
  Voorkomen gevaarlijke situatie

voor welke doelgroepen heeft het project 
gevolgen?  
aan de hand van de vragen in onderstaand 
hulpschema is snel een inventarisatie van 
doelgroepen te maken.

Wat is de boodschap?
geef in het kort aan wat de hoofdboodschap is in 
de verschillende fasen:

1 Onderzoek
2 resultaten onderzoek
3 Sanering

       4 Eindcontrole 

Welke communicatiemiddelen zijn beschikbaar?
Denk aan persoonlijk, schriftelijk en digitaal

Wat wordt wanneer gedaan?

Wie is bij de communicatie betrokken? 
  asbestdeskundige
  ggD
  Communicatieadviseur

hoe is de planning van de 
communicatieactiviteiten?
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hulpschemA bij het invullen vAn de doelgroepen

Wie is de eigenaar?   particuliere eigenaar
  woningcorporatie
  schoolbestuur
  zorginstelling
  ondernemer
  vastgoedeigenaar 
  projectontwikkelaar

Welke marktpartijen werken in opdracht (onder 
verantwoordelijkheid) van de eigenaar? 

  asbestinventarisatiebureau 
  asbestverwijderingsbedrijf
  aannemer, onderaannemers
  werknemers

Welke overheidsinstanties zijn erbij betrokken 
– wie zijn functioneel betrokken? 

  bevoegd gezag (gemeente, provincie,
    ministerie of uit naam hiervan optredende rUD
    of Omgevingsdienst): 
    - inspecteur BWT - is de asbestexpert, 
      hij/zij geeft opdracht tot onderzoeken en
      hij/zij weet de resultaten te interpreteren  
    - afdeling communicatie (bij crisis)
  politie
  brandweer
  gHOr/ggD – voor gezondheidskundige interpretatie

    en advies
  veiligheidsregio

bestuurlijk verantwoordelijke   gemeente: wethouder en burgemeester (bij crisis)
  provincie: gedeputeerde
  ministerie: minister

Wie zijn de gebruikers van het gebouw?   bewoners/eigenaren                               
  huurders
  werknemers                                           
  leraren/leerlingen/ouders
  ouderen/zorgmedewerkers                     
  bezoekers
  patiënten/verpleegkundigen/artsen, etc.

Zijn er belangenorganisaties van de gebruikers 
van het gebouw?

  bewonersorganisaties
  vereniging van eigenaren
  oudervereniging
  winkeliersverenigingen
  ondernemingsraad

Wie zijn de buren/gebruikers van gebouwen in de 
omgeving van het gebouw?

  bewoners                                                      
  ondernemers 
  scholen
  bedrijven                

betreffen de maatregelen ook de openbare ruimte, 
waaronder het (gedeeltelijk) afzetten van een 
straat?

  passanten, publiek
  openbaar vervoer
  verkeer

Zijn er intermediaire groepen in te schakelen?   maatschappelijk werkers
  huisartsen

Welke media zijn actief, met welke media bestaan 
afspraken in geval van een crisis.

  lokaal en regionaal
  landelijk
  digitaal

bijlAge 2
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bijlAge 3
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