
Naam: Frank Grupstra
Woonplaats: Leeuwarden
Leeftijd: 53 jaar 
Kinderen: Zoon en dochter en 2 kleinkinderen
Functie: D.T.A.-er

Wat doe je in je vrije tijd?
Samen met m’n vrouw in de camper erop uit, instappen en 
wegwezen. Deze zomer hebben we Duitsland, Tsjechië, Polen 
en Slowakije aangedaan. Het is ons huisje op wielen, alles zit er 
in en hij is winterhard. Je hebt alle vrijheid!

Opleiding
Het DTA-er certificaat is wettelijk verplicht, anders mag je het 
beroep niet uitvoeren. Het is een 4/5 dagen opleiding. Te-
vens iedere drie jaar 2 dagdelen herhalingscursus en medische 
keuring. Het is wel droge stof  om te leren. Als het je niet echt 
interesseert, is het wel pittig.

Hoe lang ben je al in dienst?
Vorig jaar werd van Gunst Asbestsanering overgenomen door 
NIVO. Ik werkte toen ongeveer een jaar voor Van Gunst. 
Daarvoor werkte ik als laborant. Ik voerde de controles uit 
zodra de asbestsanering klaar was. Dan inspecteerde ik buiten-
klussen puur visueel. Binnenklussen worden ook met luchtme-
tingen gecontroleerd. 

Huidige werk
Het werk als asbestsaneerder bevalt me prima. We werken 
veel in teams en dat past mij goed. Ik heb nu profijt van mijn 
werkervaring als laborant. Ik kan mijn collega’s goed uitleggen 
welke controlepunten de inspecteur zal hanteren. 
Ik heb voor deze baan gesolliciteerd bij Van Gunst. Omdat ik al 
in deze sector zat, was dat lijntje snel gelegd. We zijn altijd op 
zoek naar goede mensen. De welvaart zorgt er eigenlijk voor 
dat we in de sector regelmatig personeel zoeken. Schoolver-

laters gaan niet de asbestsanering in. Ze willen volgens mij hun 
handen niet vies maken. 

Een opleiding voor DAV-er (Deskundige Asbest Verwijderaar) 
begint met de douche procedure. Als je die haalt, mag je verder 
met de rest. Op die manier handel je alle onderwerpen af.  
Je bent verplicht om minimaal 120 ‘pakuren’ te draaien (binnen 
en buitensanering) voordat je examen mag doen. Dit houdt in 
dat je 120 uren in een pak bezig moet zijn geweest in de prak-
tijk. Dit moet je binnen een half  jaar tijd doen, anders kun je 
weer opnieuw beginnen. Je moet dus eigenlijk al bij een bedrijf  
binnen zijn, of  via een uitzendbureau de kans krijgen om de 
opleiding te doen. 

Hoe leg jij uit wat je dagelijks doet?
Bij de meeste mensen is het wel bekend wat asbestsanering is. 
Maar het asbest is nog wel een lastig onderwerp, want mensen 
hebben er een negatief  beeld van. Ikzelf  sta er nuchter tegen-
over. Mijn advies? Laat het gewoon deskundig verwijderen. Als 
je je hier zelf  aan waagt, is de kans groot dat je een besmetting 
creëert.

Wanneer er sprake zou kunnen zijn van asbest, komt er een 
inventarisatie bureau langs. Zij bepalen eerst waar het asbest zit, 
welke soort, welke percentages, etc. Zij bepalen wat er precies 
gesaneerd moet worden. Daarvan wordt een rapport opge-
steld. Daarna wordt een saneerbedrijf  ingeschakeld. Die gaan 
vervolgens melding doen aan de Inspectie SZW (ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en eventueel sloopvergun-
ningen aanvragen bij gemeenten. Dan worden de saneerwerk-
zaamheden ingepland en dan komen wij een keer om de hoek 
kijken. Wanneer het verwijderd is komt er een eindinspectie. 
Tenslotte komt er een vrijgave rapportage en mogen we de 
linten weghalen. Dan mag ook het publiek weer de omgeving 
betreden. 

Wat vind je leuk aan je werk?
Er is geen dag hetzelfde, ondanks dat we hier op een project zit-
ten van een aantal maanden. Dit project omvat 104 woningen, 
met twee man doen wij het buitenwerk. Ook ’s winters kunnen 
we gewoon doorwerken. Wanneer de (gevoels)temperaturen  
-6 of  lager zijn, worden de werkzaamheden zoveel mogelijk 
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“Laat asbest gewoon 
deskundig verwijderen”



binnen voortgezet. Bijvoorbeeld vorige winter, het was -20 
graden, dan is het wel fijn om een binnenklus te kunnen doen. 
Maar dat zijn uitzonderingen. Minder leuke kanten van het werk 
zijn er eigenlijk niet. 

Memorabele klus
Proefsanering in Groningen, dit was voor een nieuwe opdracht-
gever. Er waren vermoedens van asbesthoudend materiaal 
(exoot met hoog percentage) in  het stucwerk. Dit komt spora-
disch voor. Ik vond het al vreemd, bijna onmogelijk. 
Er werden nog twee onderzoeken gedaan door onafhankelijke 
inventarisatiebureau’s. Het bleken keramische vezels. Beide 
onderzoeken wezen uit dat het geen asbest was. 

Ondertussen waren wij wel al aan het saneren, op de juiste 
manier. De opdracht was bijna 1500 m2. Gelukkig hebben we 
maar een klein gedeelte gedaan. Achteraf  wekte het naar de 
klant wel vertrouwen dat we het grondig en volgens de regels 
oppakken. Tot het 100% uitgesloten is dat het asbest is, kunnen 
we geen risico’s nemen. 

Woningen van voor 1993 kunnen asbest bevatten. Als jij asbest 
vermoedt in je woning, dan komt er eerst een bureau langs. 
Dit inventarisatiebureau doet onderzoek en rapporteert of  het 
asbest is of  niet. Vervolgens komt er een asbestsaneerder langs 
die alles volgens de juiste procedures verwijderd. Tenslotte 
wordt ons werk gecontroleerd door de inspectie. Het saneer-
bedrijf  moet in mijn optiek de zorg op zich nemen, zodat de 
klant alles uit handen kan geven. 

Ik vind persoonlijk langlopende projecten het leukst. Ik weet 
wat ik heb en waar ik aan toe ben. Ik heb wel plezier in mijn 
werk en ik wil dit wel doen tot mijn pensioen. Op dit moment 
lijkt kantoorwerk lijkt me benauwend. Tenslotte heb ik nu alle 
vrijheid. 

Naam: Alf Brand
Woonplaats: Heerenveen
Leeftijd: 41 jaar 
Kinderen: Zoon
Functie: D.A.V.-er

Opleiding en carrière
Ik heb via de gemeente Heerenveen een de opleiding tot 
D.A.V.-er (Deskundig Asbest Verwijderaar) kunnen volgen bij 
opleidingsinstituut Westpoort. Met behoud van uitkering heb 
ik als leerling bijna een jaar in de sanering gewerkt via ASM in 
Sexbierum. In januari van dit jaar ben ik overgenomen door 
NIVO. Ik heb zelf  het initiatief  genomen om te solliciteren. 
Zodra er ruimte was, zou men contact opnemen. Ik verdien nu 
veel beter en ik word iedere week netjes uitbetaald. Ik werk nu 
via het uitzendbureau In4work. Men kon mij zo constant werk 
garanderen. Het is een beetje geven en nemen, het gaat om de 
sportiviteit binnen het bedrijf. Ik ben daar wel tevreden over. 
Iedereen werkt eerst een jaar via het uitzendbureau, in novem-
ber hoop ik een contractbespreking te hebben. 

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik zeg altijd: “Ik verwijder asbest.” Dan snappen mensen het 
meteen, maar ze zijn wel vaak bezorgd. Wij zijn volledig be-
schermd, dus wij lopen geen risico. Maar je moet ook discreet 
blijven over het onderwerp. Het is namelijk wel een serieuze 
zaak. Je moet ook wel een gepaste afstand houden. Ik woon 
hier in de buurt, dus ik stel me in deze omgeving zeker als 
professional op. 

Privacy en planning
We zijn soms wel een beetje maatschappelijk werker. Je hebt 
er soms mensen bij die niet blij zijn met de situatie. Alles staat 
op z’n kop. Je kunt niet in of  uit je huis, kinderen moeten naar 
school gebracht worden tussendoor. Je treft mensen in hun pri-
vacy. Soms hebben mensen ook gewoon pech. Laatst ook een 
mevrouw in Gorredijk. Die bewoner moesten we helaas teleur-
stellen. Nadat we het asbest gesaneerd hebben en een aantal 
gaskachels verwijderd, moest o.a. de lucht nog gecontroleerd 

worden. De partij die aansluitend een nieuwe CV installatie zou 
installeren, kon dus niet meteen beginnen. Want wanneer zij 
daar staan de zagen en te boren, raakt de lucht weer vervuilt. 
En dan pakt de luchtmeting waarschijnlijk niet goed uit. Het 
moet stofvrij opgeleverd worden. Dat bedrijf  moest hun plan-
ning aanpassen. Tot teleurstelling van de bewoner, want zij zat 
letterlijk in de kou (en rotzooi). Dat proberen we natuurlijk te 
allen tijde te voorkomen.

Variatie in werksituaties
Het is iedere keer weer een kick als de controleur ons werk 
goedkeurt. Het is belangrijk dat de DAV-er secuur werkt en dat 
de DTA-er het werk goed controleert. Die laatste check is erg 
belangrijk. Wanneer er toch asbestdeeltjes gevonden worden, 
wordt de klus afgekeurd. Dan ben je verder van huis, maar die 
onafhankelijke controle is verplicht en dus onvermijdelijk. Ik heb 
in mijn werk als saneerder nog nooit een afkeur gehad. Daar 
ben ik wel trots op. Dan weet je toch dat je je werk goed doet. 

Alf  is positief  over dit werk: Ik pas me altijd aan en ik heb geen 
echte voorkeur voor bepaalde opdrachten. Ook de opdracht-
gever maakt niet veel verschil, want het werk blijft hetzelfde. 
We hebben onze eigen routine. Ik doe lekker m’n werk. Ik heb 
met zoveel mensen te maken, hoe je met elkaar om gaat is 
belangrijk. Dat zit wel goed.

Wat kiest Alf?
 Moppen / Stofzuigen
 Hogedruk / Glasbewassing
 Zelf koken / Kant en klaar/afhaal
 Bellen / Appen Beide!
 Eten/Slapen Beide!
 Hotel / Camping 
 Vliegtuig / Auto
 Zee/Zwembad
 Appel / Banaan
 Hond/ Kat
 Pizza/ Pannenkoek
 Fotograaf / Selfie

 Frank Grupstra (links) en collega Alf  Brand (rechts) bij het 
asbestsaneerproject in Heerenveen, in opdracht van Jorritsma 
Bouw.

“Ik heb in mijn werk als 
saneerder nog nooit een 
afkeur gehad. Daar ben 

ik wel trots op.”
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ken met je collega’s, kun je wel ophouden. Je moet je professi-
oneel opstellen. We hebben allemaal hetzelfde doel; een goed 
resultaat. Het is echt teamwerk, alleen kun je dit ook niet doen. 
We hebben op het moment redelijk vaste teams, dat werkt 
prettig vind ik. 

Wat vind je van de NIVO academie?
De NIVO academie ken ik niet. Ik heb er geen opleiding gedaan. 
De D.T.A. opleiding was extern, via Westpoort Opleidingscen-
trum.

Wat kiest Frank?
 Moppen / Stofzuigen
 Hogedruk / Glasbewassing
 Zelf koken / Kant en klaar/afhaal
 Bellen / Appen (Afhankelijk van situatie, geen haast;  
 appen, wel haast; bellen)
 Eten/Slapen ( Alletwee! Ik hou van lekker eten :)
 Hotel / Camping 
 Vliegtuig / Auto
 Zee/Zwembad
 Appel / Banaan
 Hond/ Kat
 Pizza/ Pannenkoek
 Fotograaf / Selfie


