Roland Somers,
sinds 1993 de S van V&S:

“Ik heb zeker hart voor het milieu,
maar wel op rationele gronden”
“Voor het saneringsproject Chemie-Pack heb ik lerend werken geïntroduceerd.
Want als je mag leren, ben je bereid om verder te komen én, niet te vergeten, je
mag ook fouten maken. Het is met name bedoeld om mensen te bewegen om
meer te doen dan waar ze eigenlijk voor komen. Ik vind het belangrijk om aan
zo’n ingewikkeld project een meerwaarde te geven. Wil je dat op een goede manier realiseren en slimme oplossingen bedenken, dan moet de som der delen
uiteindelijk meer zijn dan wat er ingebracht is. En moet je ook mensen individueel inspireren om er meer uit te halen. En ja, dat lukt”.
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“Ik heb HBO Cultuurtechniek gedaan aan Larensteijn in Velp en ben daar afgestudeerd in de richting Bodemsanering en -bescherming. Een generalistische
studie, ik ben heel breed opgeleid. Het was 1983, en in die tijd was net Lekkerkerk geweest. Daarom ontstond de behoefte om een richting Bodemsanering
en -bescherming op te zetten. In die richting heb ik me verder gespecialiseerd.
Wij waren de eerste lichting. We hebben gewerkt aan ons eigen studiemateriaal. Dat was ook de opgave. Meewerken en meeschrijven aan een nieuwe
studie”.
“Wij zijn dus als generalist opgeleid. Je weet in eerste instantie weinig van veel,
maar we waren wel over een breed spectrum inzetbaar. Of het nou gaat om
asfalt draaien, bodemsanering, natuurbeheer of een sportcomplex aanleggen...
voor al die dingen hebben we een basisopleiding en kunnen we als projectleider
of -uitvoerder werk voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren”.

“De verwachting was toen, dat na vijf jaar de sanering van stortplaatsen
en gasfabrieken wel klaar zou zijn. Nu is het dus ruim 25 jaar later en ben
ik nog steeds met bodemsanering bezig. Er bleek nog veel meer onder de
grond te zitten. Ook verontreiniging in binnenstedelijk gebied vanuit andere
bedrijfstakken, zoals bouw- en sloopafval en oorlogspuin.

“Daar lag mijn interesse, dus dat ben ik
gaan doen. Ik kon me toen ook helemaal
niet vinden in het rigide bodemsaneringsbeleid in Nederland. Met het principe van
een multifunctionele bodem moest alles
nog tot het gaatje worden gesaneerd. Al
snel bleek dat dat geen haalbare kaart
en was het voor het bedrijfsleven geen
realistische opgaaf. Toentertijd voor het
bedrijfsleven gaan werken, was dus een
soort kleur bekennen. Overheid en bedrijfsleven stonden nog loodrecht tegenover elkaar. Zowel met de Wet Bodembescherming als de Hinderwet. Dat heb ik
bij Micon gedaan totdat Jack Verschuren
en ik het initiatief namen om voor onszelf
te beginnen. We hebben onze Apple’tjes
opgepakt en zijn hup naar Tilburg vertrokken. Dat was 1 maart 1993”.

“In 1987 was ik klaar en heb ik gewerkt als projectleider bodemsanering bij
adviesbureau Tukkers. Letterlijk aan de boor begonnen, want in die tijd werd
veldwerk nog uitgevoerd door HBO-ers en werden de rapporten geschreven
door academici, maar ook dat veranderde snel. Verder ben ik er nog hoofd van
de afdeling bodemonderzoek geweest. In die tijd ontwikkelden en schreven we
zelf de regels voor het aanpakken van bodemonderzoek of het begeleiden van
saneringen. Dat waren echt de beginjaren van het vak”.

“Ja, het is hard werken. Dat komt door
de keuzes die we zelf gemaakt hebben.
Inmiddels hadden we wel met twintig
mensen kunnen zijn, maar dan ook met dito zorgen. We hebben al die tijd
bewust geen groeiscenario gehad, zodat we zelf projectmatig werk konden
blijven doen. Dat heeft als consequentie dat je veel dingen zelf moet regelen.
Niet alleen de veelal intensieve projecten, ook de organisatorische kant van
het bedrijf, de acquisitie en het financieel-economische deel. Daarnaast doen
we alleen advies. Dus je bent vaak op verschillende abstractieniveaus met veel
tegelijk bezig”.

“Bij Tukkers ging ik steeds meer werken voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld
due diligence onderzoek bij overnames. Als duidelijk was dat er wel eens
bodemverontreiniging zou kunnen zitten, kon dat worden meegenomen in de
waardebepaling van het bedrijf. Korte klappen. Zes weken. Klaar. Dat sprak
me heel erg aan, maar ik liep bij Tukkers vast op ingesleten protocollen, regels
en tempo’s. Daarom ben ik een paar jaar later overgegaan naar Micon bedrijfs
milieu adviseurs in Vught. Dat was meer een adviesbureau en ook gericht op
het bedrijfsleven. Ze deden daar zelf geen bodemonderzoek. Het was puur adviseren, met name aan het bedrijfsleven”.

“Creëren van niets naar iets in een lege omgeving”, dat doe ik het liefst. Iets
vormgeven, terwijl er nog niets is of geen referentie ligt. En daar waar het
wringt, piept en kraakt. Zoals bij het gasfabriekproject in 1994 tot meer recent
met Chemie-Pack. Er was geen referentie. Dus begin maar ergens. En dat doe
ik ook graag op maatschappelijk gebied. Begin van deze eeuw met vier ouders
vanuit het niets een heus jongerencentrum “De Schuilplaats” opgezet en recent
als buurtinitiatief een jongerenhangplek met een trapveldje aangepakt. Er
was heel veel gedoe en vandalisme. Hangplek en veldje zijn verhuisd richting
het jongerencentrum en op de plaats van het veldje hebben we de tuin van het
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vroegere nonnenklooster in ere hersteld. Ook de oude boomgaard met hoogstam fruitbomen. En met speeltoestellen voor kleintjes. Dat vind ik leuk, zo’n
project opzetten. Samen met de buurt is er een voorstel gemaakt en we kregen
gemeentesubsidie. Daarna gezamenlijk aan de slag”.

Ap Kemmeren, sinds 2007
mede-eigenaar V&S:

“Nee, niet zo’n wat je noemt bevlogenheid voor milieu of natuur. Niet dat geitenwollen sokkengevoel. Ik heb zeker hart voor het milieu, maar wel op rationele
gronden. Zo was ik met de opgedane kennis bij Micon in de jaren negentig geestelijk vader van een keuzemodel om tot een andere opzet van bodemsanering
te komen. Niet alle vervuiling meer uit de bodem halen, maar bijvoorbeeld 80%
schoonmaken voor 60% van de kosten, dat is ook prima voor het doel waarvoor
het dan geschikt gemaakt moet worden. Het gaat mij om balans en redelijkheid. Wat is de situatie, wat gebeurt er, wat kan en moet er en welke mogelijkheden heeft de opdrachtgever? Komt er gedoe van? Daar kijk ik naar. Vanuit de
regie geef ik de richting aan en zet ik mee de kaders uit. Vervolgens is het aan
de ander om bij de uitvoering verantwoordelijkheid te nemen. Ondertussen ben
ik vraagbaak voor onvoorziene problemen waarna mijn rol naar het einde weer
intensief wordt. Soms ben ik meer de verbindingsman met de nodige antennes
dan herkenbaar als een milieuadviseur”.

“Ik wil graag voor iemand een
probleem oplossen. Zo goed
en goedkoop mogelijk”
“Ik ben in 2001 bij V&S gekomen, ik was 27 en dacht er zo’n drie tot vijf jaar te
blijven. Dan zou het vast weer tijd worden voor iets anders. Maar toen het zo
ver was, wilde ik eigenlijk helemaal niet weg. Ik had het erg naar mijn zin, kon
zo’n beetje doen wat ik wilde en ik had niet het gevoel dat ik er klaar mee was.
Dus rond de zomervakantie van 2006 hebben Jack, Roland en ik daar eens over
gesproken en besloten dat ik mede-eigenaar zou worden. De twee jaren daarna
waren we met z’n drieën eigenaar. Toen is Jack iets anders gaan doen en zijn
Roland en ik met z’n tweeën doorgegaan”.

Roland Somers (1963)
Larensteijn, Velp (1983-1987)
Studie: HBO Cultuurtechniek, richting Milieutechniek
Woont in Engelen (‘s-Hertogenbosch)
Getrouwd met Alice
Drie kinderen: Lieke, Joris en Marleen
Sport: MTB
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“Mijn opleiding? Ik heb van 1992 tot 1998
in Wageningen Milieuhygiëne gestudeerd.
Dat was toen het toverwoord, milieu. Afgestudeerd in milieutechnologie richting
bodemsanering. Milieuhygiëne was een
heel brede opleiding, maar eigenlijk heb
ik er inhoudelijk wat minder aan gehad,
als ik kijk naar wat ik nu doe. Je hoort ‘t
vaker, dat een opleiding niet aansluit op
de praktijk, hier is dat ook zo. Wel een
hoop geleerd, maar de praktijk kwam er
niet veel aan bod. Best een verschil met
de opleiding van Roland. Die deed echt
veldwerk en zo. Volgens mij ben ik in
Wageningen afgestudeerd zonder dat we
ooit het veld in zijn geweest”.
“Nee, met een boor rondlopen doe ik
nu ook niet, want we doen bij V&S niet aan bodemonderzoek. Wij komen pas
in beeld als blijkt dat de bodem verontreinigd is. Dan kijken we wat er gedaan
kan en moet worden, wat wenselijk is. Ik heb wel veel praktijkervaring met de
uitvoering van bodemsanering, maar het is niet zo dat ik er met een schepje bij
sta. Vanuit de inhoud, en met name vanuit wetgeving, contracten, beleid, stuur
ik het proces en de werkzaamheden op basis van de informatie van collega’s en
anderen. Mensen die goed weten waar ze mee bezig zijn. Die informatie combineer
ik met mijn eigen praktijkervaring en uitvoeringskennis en dat gebruik ik bij de
voorbereiding en uitvoering van een sanering”.
“Ik heb de afgelopen vijftien jaar veel verschillende dingen gedaan, zoals het
begeleiden van bodemonderzoeken, directie voeren over saneringen, saneringsplannen schrijven, contractdocumenten opstellen, aanbestedingen begeleiden en
onderhandelen. Dat kan ik mooi combineren met wat ik in Wageningen geleerd
heb. Namelijk het zoeken van combinaties en mogelijkheden en dat is meer dan
het ordinaire studiestampwerk. Al die inhoudelijke bagage combineer ik met
strategisch denken, plannen en een helicopterview. Hierdoor kan ik een project
doorgronden en de oplossingsrichting uittekenen. Ik zie mezelf dan ook als de
regisseur van bodemsaneringen of projecten”.
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“Maar goed, terug naar 1998. Ik was dus klaar, heb nog een half jaar als uitzendkracht bij Arcadis in Den Bosch gewerkt (daar had ik ook stage gelopen) en
kwam toen terecht bij Geofox in Tilburg. Bij dat bodemonderzoeksbureau heb ik
ruim 2 jaar gewerkt. Leuke club, waar ik als projectleider ook zelf echt iets kon
doen. Bodemonderzoeken, plannen maken, saneringen uitvoeren... vooral voor
Texaco, dat was mijn grootste klant”.

“Twee jaar later volgde de overstap naar V&S. Dat was in 2001 en eind van dat jaar begon bij
SBNS, de Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen, de aandacht te verschuiven van
bodemonderzoek naar bodemsanering. Dus klopten ze bij ons aan, want ze hadden directievoerders nodig. Mensen die buiten de boel gingen organiseren. Zo kreeg ik eind 2001 de eerste
twee directievoeringsprojecten van SBNS en verder waren er nog wat andere opdrachten, met
name gasfabrieken kan ik me herinneren. Ik heb vanuit Geofox ook wel vernieuwende inzichten binnengebracht. Vond ik heel leuk, dat ik ook zelf iets meebracht, een inbreng had. En zo
groeide het door”.

“Ik ben wel een natuurmens, maar geen ideoloog. Ik vind dat we fatsoenlijk
met natuur en milieu om moeten gaan, maar niet tot in het extreme. Ik ben
geen wereldverbeteraar à la Greenpeace of zo. Natuur is goed en mooi. En mijn
kinderen zijn lid van de WNF-Rangerclub en de Bamboeclub, dat wel natuurlijk.
Afgelopen zondag zijn we bijvoorbeeld met een schepnetje het bos in gegaan
om beestjes te vangen in het water. Dat vind ik leuk en goed voor de kinderen.
Iedereen moet weten dat natuur er is en dat je er zuinig op moet zijn. Maar ik
ben geen idealist die de barricades opgaat. Ik ben nuchter in dat soort dingen.
Inderdaad ja, rationeel duurzaam”.

“De sfeer bij V&S is goed, we zijn een apart, klein bedrijf. We kunnen het goed
met elkaar vinden. We zijn een team en we mogen elkaar. Maar het is wel hard
werken, dat is de keerzijde van gedrevenheid. Ik doe iets goed of ik doe het
niet. Half werk zit niet in mijn systeem. Wat ik nu doe, dat past, even los van de
inhoud, wel mooi bij me. Consultancy, dienstverlening, dat is gewoon mijn aard.
Ik wil graag voor iemand een probleem kunnen oplossen. Zo goed mogelijk, zo
goedkoop mogelijk en bovenal dat het eerlijk gebeurt. En dat is ook wat we bij
V&S aan het doen zijn”.
“Ik ben de bodem en dan vooral de sanering ervan steeds boeiender gaan
vinden. Omdat ik er in de loop der jaren ook steeds meer kennis en ervaring
mee heb gekregen. Dat maakt het weer makkelijker om iemand te kunnen
helpen. Die kennis maakt het ook leuker. Als je ergens verstand van hebt en
weet hoe het zit en de mogelijkheden kunt vinden om te helpen... dat maakt het
interessant. Huis-, tuin- en keukenadvies kan iedereen, maar het vinden van de
slimmigheden, dat vind ik de uitdaging. Daarmee bedoel ik niet dat ik er voor
de opdrachtgever iets doorheen wil duwen dat eigenlijk niet kan. Daar voel ik
me te ethisch voor. Maar er zijn heel veel mogelijkheden waarbij alle partijen
geholpen zijn. Die wegen zoek ik”.

Ap Kemmeren (1974)
Landbouw Universiteit Wageningen (1992-1998)
Studie: Milieuhygiëne/Milieutechnologie
Woont in Breda
Getrouwd met Yvonne
Twee zoons: Sven en Luuk
Sport: te weinig
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Jack Verschuren, 16 jaar lang de ‘V’
van V&S:

“Roland en ik hebben elkaar leren kennen bij Micon bedrijfs milieu adviseurs in
Vught. Van daaruit hebben we samen de stap naar de oprichting van V&S gezet.
Bij Micon werkten we in de “huisarts” functie, als breed georiënteerde bedrijfs
milieu adviseurs met de specialisatie bodemsanering. Omdat we daar al
werkten op “naam” en onze eigen opdrachtgevers hadden, zijn er velen met ons
meegegaan toen we daar vertrokken. Zo hadden we al direct een heel mooie
start”.
“Net als Roland heb ik de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School in Velp
gedaan. Maar ik zat er eerder, van 1975 tot 1979. De richting heette toen nog
Cultuurtechniek, het in cultuur brengen van grond voor bijvoorbeeld de landbouw. Bij mij lag het accent meer op grondmechanica en civiel en bij Roland
later meer op de milieuaspecten”.
“Bodemsanering bestond toen nog niet. Dat kennen we hier pas vanaf begin
jaren ‘80, met Lekkerkerk. Het enige wat er in mijn studietijd aan milieu was,
waren ontwikkelingen op het gebied van verontreiniging oppervlaktewater. In
de jaren ‘60 en ‘70 werden overal rioolwaterzuiveringen gebouwd. Voor die tijd
liep het afvalwater gewoon de sloten en grachten in”.
“Werk was begin jaren ’80 best moeilijk te vinden, dus na mijn afstuderen heb
ik een tijd van alles gedaan. Met de toen nieuwe Post HBO-opleiding Milieukunde
in de hand was een baan snel gevonden, want na Lekkerkerk werd bodemsanering
booming. Vanaf 1986 heb ik 4 jaar bij de provincie Utrecht gewerkt als projectleider bodemsanering en daarna twee jaar bij Micon. Een half jaar voor Roland
daar kwam. En in 1993 dus V&S”.

“Wij kozen ervoor om mee te denken
over het hele proces en het geheel te
blijven overzien”

opmaak versie def.indd 25-28

“We startten in 1993 met veel werk voor zo’n 75 bedrijven in Midden-Brabant
die bij de Bedrijfsmilieudienst in Tilburg waren aangesloten. En vanaf het eerste
jaar hebben we al gewerkt voor de auto-importeur Louwman, die ook veel
onroerend goed beheert. In het voorjaar van 1994 kwam er een enorm verzoek
vanuit de PNEM, de sanering van 11 gasfabrieken. Is vanuit ons netwerk
gewoon op V&S afgekomen”.
Roland: “En door jouw contacten bij de provincie Utrecht kwam daar later de
nieuwe stad naast Utrecht, Leidsche Rijn bij”.
“Uit de tijd dat ik bij de provincie Utrecht werkte, kende ik daar nog veel mensen.
Ook van de gemeente Utrecht. In Leidsche Rijn moesten 30.000 woningen ge-

bouwd worden en één man moest de bodemsanering gaan trekken. Binnen de
gemeente zelf was daar niemand voor en toen werd ik gevraagd. Nou, dat wilde
ik wel. En niet veel later kwam SBNS (Stichting Bodemsanering Nederlandse
Spoorwegen). Was allemaal een beetje de Utrechtse hoek. Vanuit die contacten
gegroeid”.

stemming van een terrein, maar dat hoeft niet meer. Een woonwijk is toch wat
anders dan bijvoorbeeld een industrieterrein. Het bedrijfsleven heeft dat van
het begin af aan geroepen, maar de overheid dacht er toen nog anders over”.

“De vraag was toen ook, regel het! Bodemsanering was al een bepaald vakgebied, maar feitelijk hebben we bij V&S de vraag ingevuld vanuit projectmanagement en in mindere mate vanuit de techniek. Dit was redelijk nieuw voor die tijd
en onderscheidend ten opzichte van andere bureaus.

“Wij hadden samen al snel door dat dat spoor het gewoon niet was. Dat is ook
de reden dat we de eerste vijf jaar alleen voor bedrijven werkten en niet voor
de overheid. Die omslag in denken vind ik een heel belangrijke kentering op het
gebied van de bodemsanering. Het geeft ook aan dat het vakgebied volwassen
is geworden. Het is verder ook veranderd van pionieren naar volledig uitgekristalliseerd en volgens protocollen werken en van ontgraven als enige oplossing
naar een scala aan technieken”.

“We kregen van opdrachtgevers natuurlijk ook de vrijheid om dat te mogen
doen. En als je dat dan eenmaal een keer gedaan hebt, wordt het gemakkelijker.
Niet alleen voor jezelf, maar ook in de communicatie met anderen. Dan kun je
ergens op terugvallen”.
Roland: “Zoals gezegd, bodemsanering had geen vorm in de jaren 80. Er was
wel van alles en we knoopten dat met kennis en kunde, met gezond verstand,
aan elkaar, maar jij hebt toen een boek geschreven, dat zelfs als studiemateriaal
is gebruikt. Want de opleidingen hadden toen nog helemaal niets”.
“Dat boek is ontstaan in mijn tijd bij de provincie Utrecht. Naast projectleider
was ik aanspreekpunt voor bedrijven en op een gegeven moment kreeg ik heel
veel dezelfde vragen. Dus ik dacht, ik ga het een keer opschrijven, dan wordt
het wat efficiënter. Na een tijdje had ik vrij veel op papier staan. Daar heb ik in
de avonduren een boek van gemaakt, Bodemsanering van bedrijfsterreinen, en
het in 1990 in eigen beheer uitgegeven”.
“Dat boek laat ook wel een beetje zien hoe wij zelf in het vak stonden. Veel
andere bureaus kozen ervoor gewoon technische adviesbureaus te worden en
bodemonderzoeken of saneringsplannen te leveren. Wij kozen ervoor al die
elementen aan elkaar te verbinden en het geheel te blijven
overzien. Meedenken over het hele proces en kijken
welke stappen er steeds moeten worden genomen”.
“Of er veel veranderd is in de loop der jaren? De belangrijkste verandering is volgens mij een omslag in het denken
geweest van vaste saneringsnormen naar risico-denken. In
het begin moest alles gesaneerd worden ongeacht de be-

Roland: “We hebben zelf ook aan die omslag in denken bijgedragen”.

“Hoe het er nu voorstaat? Eerst zijn de stortplaatsen aangepakt, daarna de
gasfabrieken, toen is er een grote olietank operatie geweest, vervolgens zijn
veel industrieterreinen opgeruimd en nu is het ver klaar met de bodemsanering.
Er komt ook niets meer bij, behalve dan als het een keer echt mis gaat, zoals bij
Chemie-Pack. In die zin is bodemsanering een eindige operatie”.
“Toen ik in 2009 bij V&S gestopt ben, heb ik in overleg met Ap en Roland voor
V&S nog even uitloopwerk gedaan, zoals in Leidsche Rijn. Nu ben ik projectleider
realisatie bij de gemeente Goirle. Eigenlijk weer het organiseren van projecten,
aansturen van alles wat er in de openbare ruimte speelt, van initiatief tot en
met uitvoering en alles wat daarbij komt kijken. Bevalt me prima, maar ik kijk
met plezier op mijn jaren bij V&S terug”.

Jack Verschuren (1958)
Studie: Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School (Larenstein), Velp
(1975 -1979) en post-HBO Milieukunde (1984-1985)
Woont in Oosterhout
Getrouwd met Bertie
Kinderen: Frank en Moniek
Sport: hardlopen, bergwandelen
De uitgave “Bodemsanering van bedrijfsterreinen”, geschreven door
Jack Verschuren en vanaf 1990 in eigen beheer uitgegeven. Er verschenen
vier drukken met een totale oplage van 7000 exemplaren.
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Wat hebben jullie gestudeerd?
Geert: “Milieuhygiëne in Wageningen, de richting Milieutechnologie met reiniging
van grond en hergebruik van afvalstoffen. Vooral omdat het een studie was
waar scheikunde, biologie en natuurkunde samenkwamen. Ja, het is dezelfde
studie als Ap. We zijn ook van hetzelfde jaar, alle twee begonnen in 1992”.
Felix: “MTS Civiele Techniek, gestart in Den Bosch en afgemaakt aan de Hendrick
de Keijserschool in Amsterdam. Ik ben van kleins af aan helemaal dol op alles
wat graaft en rijdt. Dus de link met iets in de wegenbouw en Civiele Techniek
was snel gelegd”.
Wat zijn jullie na je studie gaan doen?
Geert: “Ik ben begonnen bij Fugro Milieu Consult en daar werd ik al na een half
jaar projectleider. Daarna in Breda gewerkt bij IDDS en bij Bergmans Bergeijk,
gespecialiseerd in grondboringen en bronbemalingen. Heel interessant werk,
het aanleggen van aardwarmtesystemen voor koeling en verwarming. Maar
de milieubranche trok me toch meer en toen hier een vacature kwam, was het
snel geregeld. Dat was in 2011”.

Projectleiders Geert Mentink
en Felix Buijs:

“Hard werken bij V&S? Nee hoor,
noem het liever gedreven werken”
Geert Mentink (39) en Felix Buijs (39) zijn projectleiders Bodemsanering bij V&S
Milieu Adviseurs. De een (Geert) meer aan de voorbereidingskant, de ander
(Felix dus) vooral op locatie. Ze zijn het over veel dingen eens en over een ding
helemaal: “Hard werken moet je het hier zeker niet noemen. Noem het liever
gedreven werken”. Een tweegesprek.
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Felix: “Tijdens mijn studie was ik al grondwerker bij een lokale aannemer.
Heb mijn studie afgemaakt en ben daar uitvoerder geworden. Toen we werden
overgenomen door BAM, ben ik nog een jaar of wat uitvoerder gebleven. Maar
ik was zo vaak ver van huis dat het te gek werd. Daarom een tijd op kantoor de
werkvoorbereiding gedaan en ook inkoop en personeelsplanning. En toen zoetjesaan deze kant opgekomen. Dat was in 2009”.
En nu dus beiden projectleider Bodemsanering bij V&S
Geert: “Maar wel met een duidelijk andere invalshoek. Felix zit meer aan de
uitvoeringskant. Ik meer aan de voorbereidingskant en de afronding die daarna
nog komt. Plannen schrijven, vergunningen aanvragen, evaluatieverslagen
schrijven. Ik zit hier ook bijna altijd op kantoor en Felix meestal op locatie”.
Felix: “Da’s waar ja, zeker de laatste tijd. Maar bestekken dichten, dat doe ik ook
wel hè. Dat is ons overlapje. We zitten ook wel eens samen te stoeien met teksten”.
Dat noemen jullie bestekken dichten?
Felix: “Nou ja, schrijven, opstellen. Bestekteksten zijn vaak best lastig. Het is
moeilijke stof. Dat moeten we wel wat interessanter maken, want we moeten
steeds een topproductie afleveren. Dus het moet prettig, maar ook helder leesbaar zijn”.

Geert: “Ja, dat is zeker een overlap. Wil je een sanering in een bestek gieten,
dan moet je eerst weten hoe je die technisch gaat uitvoeren. Hoe het zo goed
mogelijk kan. Maar je moet natuurlijk ook weten hoe je dat duidelijk aan een
aannemer kunt vertellen”.

Geert Mentink (1974)
Landbouw Universiteit Wageningen (1992-1999)
Studie: Milieuhygiëne, richting Milieutechnologie
Woont in Tilburg
Woont samen met Jaap

Felix: “En zo sluit het een aan op het ander. Zo gaat dat altijd in onze branche.
Het is wel een breed spectrum, die branche. Heel afwisselend”.

Geen kinderen
Sport: sportschool, fietsen

Geert: “Geen één klus is hier hetzelfde”.
Felix: “Ik zit nu twee dagen bij Chemiepack in Moerdijk en twee dagen in
Helmond en de vijfde dag ga ik naar de locatie waar ik het meest nodig ben”.
Geert: “Ik doe ook veel projecten door elkaar, nog wel meer dan Felix. Zijn
uitvoeringswerk vereist vaak fulltime aanwezigheid, dat je er flink bovenop
zit. Ik kan ook wel eens dingen tussendoor doen. Een monitoringklusje voor
een tankstation bijvoorbeeld, of advies bij het uitvoeren van bodemonderzoek,
zoiets kan ik er wel bijpakken”.
Is het hard werken bij V&S?
Felix: “Nou, dat moet je echt anders zien. Want wat is hard werken, hè? Wat
een ander hard werken vindt, dat vinden Geert en ik misschien wel helemaal
niet. Wij zien het als gedreven werken. Hoe dan ook, links om of rechts om, het
maakt niet uit hoe... maar er wordt hier altijd goed werk geleverd. Dat hoort gewoon een-op-een bij V&S. Daar hoort natuurlijk wel 100% inzet bij, maar hard
werken... die term past hier niet”.
Geert: “Mooi toch? We krijgen hier de gelegenheid om er echt iets goeds van
te maken. Er is geen druk om zo snel mogelijk zo veel mogelijk klussen af te
raffelen en een zo hoog mogelijke marge te halen. We proberen natuurlijk een
goeie boterham te verdienen met z’n allen, maar vooropstaat wel dat we dat
ook op een goeie manier doen. Dat is ontzettend belangrijk voor een bedrijf als
V&S, voor de continuïteit, hè. Wij moeten het niet hebben van openbare aanbestedingen van adviesdiensten, maar van specialistische werken en dan gaat het
vaak om gunnen”.

Felix Buijs (1974)
MTS Hendrick de Keijserschool, Amsterdam (1992-1999)
Studie: Civiele Techniek
Woont in Waalwijk
Getrouwd met Carla
Twee dochters, één zoon: Audrey, Paola en Mart
Sport: duiken, volleybal
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