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Nu de solide basis staat, is het  
moment gekomen om de blik 
op de toekomst te richten. Hoe 
matchen we de kwaliteit die Van 
Esch al drie generaties biedt, zo 
optimaal mogelijk aan de wensen 
van de opdrachtgevers? En op 
welke manier zorgen 
de collega’s binnen 
Van Esch ervoor dat 
de beloftes die we 
doen aan de klant 
uitgevoerd worden? 
We vragen het Inge 
en Ton van Esch.

Eerst even dit: 
zijn jullie broer en zus? 
Haha, je bent niet de eerst die deze 
vraag stelt. We zijn neef en nicht 
van elkaar.

Dus jullie zijn de nieuwe 
‘representives’ van JvESCH? 
Inge: Klopt. Maar dat betekent 
niet dat we alleen aan het roer 
staan. Samen met mijn vader en 
Willy den Ouden vormen wij een 
vierkoppige directie. Ton; Mijn 
vader, Hans van Esch, is weliswaar 
gestopt, maar vindt het nog veel te 
leuk om het reilen en zeilen op de 

achtergrond mee te volgen.

Soms ook vier keer zo koppig?
Ton: haha, ik moet toegeven dat  
we dat soms wel kunnen zijn.  
Maar altijd omdat we voor het  
allerhoogst haalbare gaan.  

Maar meestal gaat het aan de  
directietafel er heel familiar aan 
toe. We weten heel goed wat we 
aan elkaar hebben en hebben 
ieder ons eigen vakgebied.

‘Buiten zit bij ons van binnen’ 
Leg eens uit:
Ton: Niet alleen onze familie,  
maar ook al onze mensen hebben 
gemeen dat ze échte buitenmensen 
zijn. Die passie zie je terug in ons 
werk. We staan met beide voeten 
op de grond, weten van aanpakken 
en waarover we praten.  

Het gaat ons aan het hart.

Waar willen jullie je de 
komende jaren op richten?
Inge: ‘wat ons betreft is deze 
tweeledig: 1. Onze integrale aanpak 
uitbouwen door elkaars expertises 
nóg beter te benutten. 2. Onze 
maatschappelijke verantwoorde- 
lijkheid nemen’. 

1. Integrale aanpak uitbouwen.
Inge: ‘onze integrale aanpak 
versterken we met de opgedane 

kennis en vakmanschap van onze 
teams. Zij opereren ter plaatse, 
kennen ze het areaal en ontwikkel-
den zich de loop der jaren tot  
experts in hun vakgebied.  
Voorheen merkte je dat het voor 
opdrachtgevers ongebruikelijk was  
om deze expertise te benutten.  
De laatste jaren verschuift de 
doelstelling en verantwoordelijk-
heid van opdrachtgever steeds 
vaker door naar opdrachtnemer. 
Iedereen begeeft zich op zijn of 
haar eigen vakgebied. Een ontwik-
keling die wij met enthousiasme 

D
e afgelopen jaren werkte JvESCH 

(voorheen J. van Esch BV, Gebr. van 

Esch Wegenbouw BV en A. van 

Casteren Tilburg BV) aan de integratie van 

de verschillende bedrijfsonderdelen en het 

toetreden van de nieuwe directie. Achter de 

schermen opereerden ze al ruim 7 jaar als 

één organisatie, sindskort ook onder één  

gezamenlijk gezicht. Hiermee leggen we  

nog meer de nadruk op de centrale rol die  

wij als hoofdaannemer bekleden. ‘De nieu-

we huisstijl versterkt ons eenheidsgevoel 

en schept duidelijkheid voor klanten.’ Ook 

het gemeenschappelijke DNA vind je terug 

in hun nieuwe slogan: ‘Buiten zit bij ons van 

binnen’.

Het familiewapen in het nieuwe, gezamenlijke 

logo van JvESCH staat nog steeds centraal.

De initialen ‘JvE’ in het schild vormen samen 

de familiestamboom, oftewel de Es.

Buiten ben je 
op je best.
Inge en Ton van Esch

De nieuwe huisstijl versterkt  
ons eenheidsgevoel en schept  
duidelijkheid voor klanten. 



Op 17 januari 2019 nam Hans 
van Esch, na ruim 40 jaar dienst, 
afscheid als mededirecteur van 
JvESCH om van zijn welverdiende 
pensioen te gaan genieten. 

H
ans wist al op jon-
ge leeftijd wat hij 
wilde gaan doen in 
zijn leven: ‘Hetzelf-
de als onze pa’. En 

dus studeerde hij aan de BTS in 
Apeldoorn waarna hij, inderdaad 
volgens zijn plan, bij pa in de zaak 
startte binnen de machinerie. Hij 
groeide al snel uit tot projectlei-
der, waarbij hij onder andere voor 
provincie, gemeentes en defensie 
zorgdroeg voor berm- en sloot-
onderhoud. Maar ook de liefde 
voor machines bleef, en Hans 

droeg binnen JvESCH zorg voor 
de aanschaf en het onderhoud 
van al het materieel. De collega’s 
omschrijven Hans als een echte 
doener: praktisch ingesteld en met 
passie voor alles wat rijdt en rolt. 
‘Hans is niet de meest luidruchtige 
persoon, maar lekker gewoon, met 
het hart op de juiste plaats’, zeg-
gen zij. ’We hopen dat hij met volle 
teugen van zijn vrije tijd, samen 
met Marianne, kinderen en klein-

kinderen kan gaan genieten. Hij zal 
meer tijd krijgen voor zijn hobby’s, 
zoals mountainbiken en zijn werk 
bij de vrijwillige brandweer. Al zijn 
we ervan overtuigd dat we Hans 
zeker nog regelmatig de werf op 
gaan zien komen.’
Met zijn broer Jos maakte Hans 
het familiebedrijf tot wat het nu 
is. ‘Het was altijd fijn samenwer-
ken met onze Jos. We namen de 
belangrijke beslissingen altijd 
samen. Als we er allebei een goed 
gevoel over hadden, dan gingen 
we ervoor’, vertelt Hans. En ging 
het een keer minder goed, of niet 
zoals gehoopt, dan klonken de 
wijze woorden van hun pa: ‘Het zijn 
kwaaie huwelijken waar het nooit 
een keer rommelt.’ Hans is trots 
dat hij en Jos het werk van hun 

ouders hebben kunnen voortzet-
ten en uitbouwen, en dat Inge en 
Ton als derde generatie nu het 
stokje over hebben genomen. ‘Ik 
heb er alle vertrouwen in dat dat 
in de toekomst goed gaat komen’, 
besluit Hans. ‘Hoe ouder je wordt, 
hoe meer je je realiseert: dat heb-
ben we als familie toch maar goed 
met elkaar gedaan. Ik neem met 
een gerust hart afscheid van dit 
mooie bedrijf.’

omarmen. Op deze manier creëer 
je immers het beste van twee 
werelden’.

Hoe verkrijg je deze kennis?
Inge: ‘we benutten innovaties  
op alle afdelingen binnen onze  
organisatie, elk vanuit hun eigen 
specialisme. We zetten vervolgens 
per vakgebied de expert in de 
lead. Dat doen we ook met externe 
partijen. Soms is dat nog een  
uitdaging, onze branche ken- 
merkte zich in het verleden als  
een individualistische cultuur’.

Spelen jullie familiewaarden in 
samenwerkingsverbanden een rol?
Inge: ‘werken op basis van  
waardegedreven contracten vraagt  
om wederkerig vertrouwen en  
intensiever partnership. Wanneer 
je handelt op wederkerig vertrouwen,  
gaan er deuren open die voorheen 
gesloten bleven. We zien dit  
absoluut terug in onze familie- 
waarden: we zijn gelijkwaardig 
naar elkaar, streven hetzelfde doel 
na en zorgen voor elkaar. Nu en in 
de toekomst. De komende jaren 
willen we daarom nog meer als 
‘familie’ of ‘eenheid’ opereren’. 

2. Maatschappelijke 
verantwoording
Inge: ‘Doordat we steeds vaker 
op de regie-stoel zitten, beseffen 
we dat onze werkzaamheden een 
steeds groter aandeel hebben in 
de samenleving. We betrekken  

bijvoorbeeld omwonenden actiever  
in onze projecten en dragen bij aan 
sociaal ondernemerschap’. 

Noem eens voorbeelden?
Ton; ‘We bieden erkende MBO- 
vakopleidingen voor mensen in  
infra, groen of sport. We bieden 
ook werkgelegenheid aan mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt en we dragen we bij aan de 
klimaatadaptatie. Binnen opdrachten  
grijpen we kansen aan die leiden 
tot verduurzaming en zelf redu-
ceren we actief onze ecologische 
footprint. Denk aan terugdringen 
emissies in mobiliteit, het her- 
gebruiken van grondstoffen  
of het winnen van energie  
uit bermgrasafval’.

Je vertelde onlangs dat de burger/
eindgebruiker nog te vaak in het 
proces wordt vergeten? 
Inge: ‘Klopt. Omdat marktpartijen  
steeds vaker invulling geven 
aan doelstellingen binnen een 
opdracht pakt de markt de maat-
schappelijke handschoen die 
daarbij komt kijken niet vanzelf-
sprekend op. We zijn wel allemaal 
menselijk en maken fouten, er 
moet ook ruimte zijn om fouten te 
maken en om van elkaar te leren. 
Het belangrijkste voor de toekomst  
is de theorie en de praktijk laten 
matchen met elkaar, we zijn hier al 
volop mee bezig, maar hier zitten 
nog veel meer mogelijkheden in’.

Hans van Esch neemt 
afscheid van JvESCH

Hans dankt alle medewerkers en relaties van JvESCH heel hartelijk  
voor de warme woorden bij zijn afscheidsreceptie. Dankzij hun gulle 
bijdragen is er maar liefst bijna €5.000,00 opgehaald wat gedo-
neerd wordt aan de Brandwondenstichting, een organisatie die 
Hans als lid van de vrijwillige brandweer, zeer na aan het hart ligt.

Hartelijk dank voor de mooie 
jaren waarin ik samen met  
jullie mocht werken aan  
alle prachtige projecten!

Hans van Esch

ONS NIEUWS GAAT DIGITAAL...
Dit was de laatste gedrukte uitgave van Eschpresso. We gaan digitaal 
verder in een nieuwe gedaante. Wil je zeker op de hoogte blijven van 
onze ontwikkelingen? Meld je alvast aan op marketing@JvESCH.nl.



Nog voordat de vrachtwagens de 
weegbrug oprijden, is het proces  
al zo efficiënt mogelijk gemaakt.  
Een elektronische aanmeldbon 
zorgt ervoor dat het team direct 
weet wie er komt, wat de chauffeur 
bij zich heeft om te lossen en wat 
hij eventueel aan lading weer mee 
terug gaat nemen. De klant wordt 
binnen zo kort mogelijke tijdspan-
ne geholpen. Tijd is immers geld, 
en hoe sneller die vrachtwagen 
weer naar zijn werkplek kan om 
aan de slag te gaan, hoe groter  
de winst voor de opdrachtgever.

Wat gebeurt er?
Je kan bij JvESCH aan de Sirius-
straat twee kanten op: enerzijds 
heb je de overslag van alle soorten 
grond die worden aangeleverd 
door externe partijen. Deze wordt 
aangenomen, verwerkt, gezeefd of 
omgezet naar andere grondsoor-
ten. Indien gewenst kan degene 
die aflevert meteen zijn vrachtwa-
gen weer gevuld meenemen met 
het volgende product dat hij bij zijn 
klus nodig heeft. Bestellingen geef 

je vooraf aan en Marcel van Giers-
bergen (verantwoordelijk voor het 
voorraadbeheer) zorgt ervoor dat 
je bestelling klaar ligt.  
Aangezien JvESCH meestal zelf 
hoofdaannemer is, is de grond-
bank een waardevolle schakel 
binnen haar projectcyclus. Het is 
immers wel zo efficiënt dat ze met 
eigen materieel, eigen mensen 
en eigen grondmateriaal werken. 
Grondstoffen worden dan opge-
haald in Tilburg, de reststromen 
die vanuit de klus komen, worden 
meteen bij de grondbank verwerkt.

Maar er gebeurt meer. 
Nick van Doremalen (verantwoor-
delijk voor de klantcontacten) is er  
trots op dat ze alles in huis hebben 
aan machinerie, wagens en materiaal 
zodat je op één plek al je werk kunt 
(laten) doen. Hij adviseert graag:  
hij heeft het overzicht van alle 
mogelijkheden en kan zo de op-
drachtgever tot in detail vertellen 
hoe zijn klus dankzij het brede 
scala aan services, door JvESCH 
van voor tot achter geregeld kan 

Geen grond- 
en rest-

stoffenbank 
in Nederland 
is zo volledig 

als hier.

Duurzaamheid: grond- en reststoffenbank4

H
et is een normale vrijdagochtend bij de 

grondbank van JvESCH in Tilburg. Niet 

alleen vrachtwagens, zowel van externe 

partijen als van JvESCH zelf, rijden af en aan.  

“Een supermarkt aan grondsoorten”, ligt hier.  

Een loader rijdt rond om de enorme schappen te 

vullen en inkomende grond te laten verwerken tot 

een eindproduct. Een paar keer per week komt er 

een schip via het kanaal aan met leveringen zee-

zand die worden overgeheveld. Indien nodig kan 

het schip meteen weer binnen een paar uur gevuld 

worden met een bestelling en terugvaren. 



worden. En zijn er aspecten die we 
niet zelf in huis hebben of kunnen 
verzorgen, of zijn er afstand-gerela- 
teerde issues zoals een opdracht 
ver weg, dan is zijn netwerk dusda-
nig groot dat er een voor de klant 
zo makkelijk mogelijke routing 
wordt bedacht, in samenspraak 
met vergelijkbare bedrijven die 
het servicepakket van JvESCH 
kunnen aanvullen.

Integrale werkzaamheden
Het integrale zit hem vooral in 
de mogelijkheid om meerdere 
aspecten van een klus in eigen 
hand te hebben. Nick licht toe: “Als 
de straat vervangen moet worden, 
dan breken we eerst het asfalt 
weg, wat we vervolgens inladen en 
bij de grondbank laten verwerken 
tot een nieuw product. Als daarna 
bijvoorbeeld sleuven gegraven 
moeten worden, riolering vervangen,  
sleuven weer gevuld moeten wor-
den en vervolgens asfalt gestort, 
dan is dat allemaal in één pakket te 
realiseren, met eigen mensen en 
een eigen planning.”  

Een ander scenario is dat ergens 
bomen vervangen moeten worden.  
Dan zorgen we niet alleen voor 
de afgraving (en het afvoeren van 
grond) en het verwijderen van de 

bomen, maar ook voor de productie  
van de benodigde nieuwe grond 
met daarna het aanleveren en 
ingraven van de nieuwe bomen.

Samen werken  
aan de doel- 
stelling van de opdrachtgever.
Nick’s primaire werk is om opdracht- 
gevers te ontzorgen. Hij gaat 
daarbij een stapje verder in de 
advisering. Als iemand zich bij hem 
meldt met een vraagstuk, biedt 
Nick een zo praktisch en efficiënt 
mogelijke routing of verwerkingsplan. 

 De lijnen zijn kort bij JvESCH, en 
dat maakt het fijn werken. “We 
denken graag mee met de klant 
om óók de vraag te beantwoorden 
die hij nog niet heeft gesteld.  

Je vraagt me nu dit, maar heb 
je dan ook al gedacht aan dat?”, 
legt Nick uit. “Wij weten welke 
projecten er spelen, en we weten 
ook hoe we daar gebruik van 
kunnen maken om de klant te 
ondersteunen.”

Trots op kwaliteit en 
het circulair proces
Over de vraag waarop de heren 
trots zijn, hoeft niet lang nagedacht 
te worden. “Als een vrachtwagen 
een lading met voor hem nutteloos 
restproduct (bijvoorbeeld puin-

grond of vervuilde grond) komt 
brengen, maken wij er door middel 
van zeeftechnieken en verrijkings-
technieken een nieuw product van. 
Dat kan dan weer de verkoop in. 

Het is een circulair proces, 
we proberen uit alles wat 
bij ons aangeleverd wordt 
iets te maken”, vertelt 
Marcel. Het product kan 
standaard zijn, maar er kan 
ook vanuit een opdracht 
een specifieke vraag ko-
men naar grond met een 

bepaalde samenstelling, of grond 
die een bepaalde toevoeging 
heeft. Dit wordt dan ter plekke 
gemaakt. “Ook de kwaliteit van 
onze producten en de garantie die 
we erop bieden maken mij trots”, 
zegt Nick. “Onze grond wordt altijd 
door een externe partij gecontro-
leerd en tegen de geldende eisen 
gelegd”. 

Toekomstplannen
Op gebied van efficiency is er 
de afgelopen jaren al veel ver-
beterd. Van digitalisering van de 

bijbehorende administratie tot het 
vormgeven van een one-stop-
shop-concept. “Eigenlijk is er maar 
een klein team van collega’s op 
dit enorme terrein aan het werk, 
en wordt alles door hen gedaan 
dankzij een strakke planning, een 
uitgekiende set van materieel 
en een volledig assortiment aan 
grond”, vertelt Nick. “Er gebeurt 
ontzettend veel in een erg korte 
tijd. Daar valt vrijwel niets meer 
aan te optimaliseren. Interessanter 
vinden de heren het dan ook om 
de komende jaren te werken aan 
een speciale certificering waarbij 
vervuilde grond (bijvoorbeeld door 
olie of metalen) aangenomen en 
verwerkt kan worden. “Dat gaat 
een prachtige aanvulling aan onze 
service vormen”, concludeert Nick.
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We stellen voor de klant een 
proces op maat samen, daarin 
zit voor hem de winst.



Vroegtijdige betrokkenheid
Willy den Ouden, commercieel  
directeur en leidinggevende 
binnen het bedrijfsbureau, licht 
toe: ‘Bij het calculatieproces van 
complexe projecten wordt input 
gevraagd van de collega’s die 
zorgdragen voor de uitvoering in 
het veld. Op die manier worden 
de kansen en risico’s bepaald, en 
vervolgens ook beheerst. Deze  
input is enorm waardevol, zíj 
hebben immers de ervaring in het 
veld. Daarnaast creëert het in het 
voortraject 
al betrok-
kenheid 
tussen alle 
partijen.’ 

Vertaalslag van beleid 
naar werkpakket.
Willy (betrokken bij het aanbeste-
dingstraject) werkt nauw samen 
met Ad Verwijmeren (hoofd uit-
voering en leidinggevende van de 
projectleiders). Ze slaan samen de 
brug van idee naar uitvoerplan.  

Voordelen van waardegedreven 
contractvormen zoals UAV-GC
Normaliter handelt JvESCH vanuit 

het bestek en de inkoopvoorwaar-
den, welke worden vertaald naar 
handelingen. Maar bij contractvor-
men waar we zelf invloed kunnen 
uitoefenen op de invulling, zoals 
UAV-GC, hebben we de ruimte om 
onze meerwaarde voor de klant te 
tonen door bijvoorbeeld extra in  
te zetten op omgevingsmanage- 
ment, (door ons geïnitieerde) 
communicatie met stakeholders 
en extra initiatieven op gebied van 
veiligheid of duurzaamheid. Bij zo’n 
aanvraag vertalen we beleid naar 

een werkvorm. Daarmee verschuift 
de verantwoordelijkheid van op-
drachtgever naar opdrachtnemer. 
Dat vraagt dus om meer expertise. 
Daarvoor hebben we alle kennis, 
certificeringen en technici in huis.

Integrale benadering
Naast periodiek overleg en in-
terdisciplinaire sparring-sessies, 
ontstaat de helicopterblik over 

alle nieuwe en lopende projecten 
op een informele manier. JvESCH 
stimuleert alle medewerkers om 
gebruik te maken van de drie  
vestigingslocaties, en regelmatig  
van werkplek te 
wisselen. 
‘Veel van 
de af-
stemming 
en uitwisseling van 
ervaringen ontstaat doordat colle-
ga’s elkaar steeds weer in andere 
settings tegenkomen’, vult Willy 
aan: ‘De beste ideeën ontstaan bij 
ons bij de koffiemachine!’

Korter op de bal
Het bedrijfsbureau van JvESCH 
zorgt daarnaast vanaf het begin 
van de opdracht al systematisch 
voor korte en open communicatie- 
lijnen met de opdrachtgever.  
Hierdoor krijgt tussentijdse afstem- 
ming tussen beide partijen prioriteit. 
Immers, hoe makkelijker je elkaar 
weet te vinden, hoe eenvoudiger 
het is om adequaat in te springen 
op veranderingen of gebeurtenissen  
binnen een opdracht. In plaats 
van achteraf rapporteren, vindt er 
veel meer informatie-uitwisseling 

gedurende het project zelf plaats. 
‘Continuïteit en beheerste groei is 
het doel binnen het bedrijfsbureau 
van JvESCH’, concludeert Willy. 
‘We willen voorop lopen in de  

ontwikkelingen en technieken  
binnen onze markt en binnen 
waardegedreven contractvormen 
van de toekomst. Onze kracht en 
uitdaging zit in ons onderschei-
dend vermogen en onze toege-
voegde waarde op deze punten.’ 
De klanten van JvESCH zijn op 
zoek naar partnership én naar voor 
hen de economisch voordeligste 
samenwerking. Door onze interne 
expertise al in een vroeg stadium 
intern te bundelen, kunnen wij de 
klant ontzorgen én dat stapje meer 
bieden. 

Projecten 
integraal 
bekeken

V
oordat projecten bij JvESCH van start gaan, 

zorgt het bedrijfsbureau voor een gedegen 

calculatie en voorbereiding. Binnen het 

bedrijfsbureau werkt Willy Den Ouden 

met vijf collega’s elke dag aan de voorbereiding van 

nieuwe projecten en lopende werkzaamheden die 

zoveel mogelijk vanuit een integrale zienswijze wordt 

geoptimaliseerd. Iedereen binnen het bedrijfsbureau 

heeft een eigen specialisme, wat samen zorgt voor een 

complete scope van kennis en kunde. Ze hebben immers 

alles in huis om projecten integraal van A tot Z uit te 

voeren.

Integraal werken6

We benutten kansen voor de 
omgeving, duurzaamheid én 
veiligheid

We geven zelf invulling aan 
de doelstelling van onze op-
drachtgever en stellen ons 
daarin verantwoordelijk.



In de vorige editie van Eschpresso 
besteedden we al aandacht aan 
het versleten groen in Roosendaal, 
waar JvESCH aan de slag ging om 
bestaande beplanting te rooien, 
de grondconditie te verbeteren  
en de nieuwe beplanting te 
realiseren. 

De beplanting was op sommige 
plaatsen zo versleten dat het erg 
veel onderhoud vergde en er niet 
altijd even fraai uitzag. Gemeente 
Roosendaal nam een extern  
bureau in de arm dat de plantvakken  
inventariseerde. Betrokken omwo-
nenden mochten meedenken over 

de nieuwe beplanting en zo ont-
stond een aantal deelopdrachten  
waarmee JvESCH aan de slag 
ging. Inmiddels zijn we bijna een 
jaar verder en is het tijd voor een 
update. 
Martijn Dirven, werkvoorbereider  
binnen dit project, verzorgt de 
complete projectmap voor zijn 
uitvoerende medewerkers. Hij is 
verantwoordelijk voor de werkom-
schrijving, materiaallijsten en in-
koop, tekeningen en het verkeers-
plan. ‘Het is een omvangrijk project 
met een flinke hoeveelheid nieuw 
aan te planten bomen en heesters’, 
vertelt Martijn. ‘Door de nieuwe 

beplanting direct dicht op elkaar 
te zetten, groeien de vakken snel 
dicht waardoor minder onderhoud 
nodig is. Plantvakken die zijn ver-
grast, worden volledig afgegraven 
en voorzien van nieuwe teelaarde. 
Enkele bomen staan in verharding 
waarvoor een nieuwe groeiplaats 
wordt gemaakt, voorzien van 
boomgranulaat en beluchting.’

Bart Teunissen, projectleider, is 
verantwoordelijk voor de aanstu-
ring en begeleiding bij de uitvoe-
ring. Hij zorgt hierbij onder andere 
voor de personeelsplanningen en 
de registratie van de weekproduc-

ties. ‘Met zeven man die ter plaatse 
in Roosendaal onder leiding van 
onze voorman Davy Coehorst 
het daadwerkelijk rooi- en plant-
werk verzorgen, vraagt dit project 
om een nauwkeurige planning 
en voorbereiding van mijn kant’, 
vertelt Bart. ‘Maar alles valt of staat 
bij het uitvoerende team. Zij zorgen 
ervoor dat we succesvol opleve-
ren binnen de deadlines én dat 
bij problemen aan een adequate 
oplossing gewerkt wordt.’ Voor-
alsnog loopt het project hierdoor 
voorspoedig en wordt eind 2019 
het resultaat aan gemeente 
Roosendaal opgeleverd.

Het project bij Rijksvastgoedbedrijf 
bestaat uit vier opdrachten in de 
regio’s Breda en Oirschot, waarbij 
Van Esch het groen op de terreinen 
beheert en daarnaast kleinschalig  
onderhoud voor zijn rekening 
neemt. Van snoeien 
en beplanten, van 
reparaties van  
hek- en straatwerk 
tot gladheids- 
bestrijding: Van Esch draagt zorg 
voor het complete buitenterrein.
In 2015 werd met deze opdracht 
gestart en op dit moment bevinden  
we ons in het vierde en laatste jaar.  
Binnenkort wordt gekeken of deze 
samenwerking voor twee jaar 
wordt verlengd.  

Rob Mollen managet de UAV en 
UAV/CG-projecten die door  
Van Esch worden uitgevoerd.  
De samenwerking tussen Van Esch 
en Rijksvastgoedbedrijf voor de 
terreinen van Defensie is ook ge-
baseerd op deze gedachte en kent 
dus een aantal overeenkomsten 
met deze contractvorm. 

Rob onderhoudt de contacten met 
de klant, zorgt voor optimalisering 
van de kwaliteit en beheert de  
financiën. Kwaliteit, tijd en geld 
worden in de best mogelijke  
verhouding ingezet. ‘Bij een  
traditioneel bestek staat letterlijk  
beschreven wat er moet gebeuren.  
Bij dit contract zijn wij als op-
drachtnemer aan zet om alles 
goed in te regelen’, legt Rob uit. 
‘De contractvorm moet passen bij 

het werk dat dient te gebeuren. 
Weet een opdrachtgever tot in 
detail wat hij wil en wat nodig is, 
dan wordt de vorm vaak een tradi-
tioneel bestek. Gaat de opdracht-
gever uit van de kundigheid van 

de opdrachtnemer, dan past een 
UAV/GC-vorm er beter bij. Er wordt 
dan veel meer gewerkt vanuit een 
wederkerig vertrouwen in elkaars 
expertise.’

En die expertise is er! 
Defensie-terreinen als deze,  
met een dusdanig speciale functie,  
vragen om een andere aanpak  
dan je zou verwachten. ‘Dit is  
terrein waar je niet zonder meer  
op mag. Om bijvoorbeeld de 
vliegbanen te kunnen maaien, 
moet je toestemming hebben van 
de luchtverkeersleiding. Zij leggen 
dan op gezette tijden het vlieg- 
verkeer stil zodat er werkzaam-
heden veilig uitgevoerd kunnen 
worden. Een deel van het werk 
wordt dan ook door ons  
’s nachts uitgevoerd’, vertelt Rob. 
‘Ook het onderhoud van opslag-
depots en munitiebunkers brengt 
specifieke eisen met zich mee. 
Elke veiligheidszone heeft zijn 
eigen specificaties en de controles 
hierop zijn van essentieel belang’. 

Integrale benadering
Om een complexe opdracht als 
deze in goede banen te leiden, is 
er intern nauw overleg en afstem-
ming nodig tussen alle betrokke-
nen. Van Esch heeft naast project-

manager Rob Mollen een 
technisch manager en 
contractmanager aange-
haakt. De communicatie-
lijnen zijn kort, en door de 
helicopterview van het  
team over de verschillende  
werkzaamheden en 

andere projecten die op hetzelfde 
moment in dezelfde regio lopen, 
kan er efficiënt ingezet worden op 
mankracht en middelen. 

Signaleren én aanpakken
‘De inrichting van het werk is veel 
vrijer, en we informeren de op-
drachtgever vanuit een pro-actieve  
basis over de stand van zaken. 
Ontzorgen van de klant is hierbij 
prioriteit. We controleren actief ons 
eigen werk en gaan op zoek naar 
manieren om het werk zo efficiënt 
mogelijk in te richten’, licht Rob toe. 
In het geval van het project van 
defensie houdt dat bijvoorbeeld 
in dat het team zelf controleert 
op verbeteringen, onverhoopte 
afwijkingen of schades, en deze 
aanpakt in plaats van een afwach-
tende houding te nemen. Op deze 
manier levert JvEsch toegevoegde 
waarde en expertise aan het pro-
ject bij Rijksvastgoedbedrijf op de 
terreinen van Defensie. 

Wederkerig vertrouwen als basis
Rob Mollen over specialistisch terreinonderhoud Rijksvastgoedbedrijf

PROJECT-UPDATE: VERSLETEN GROEN, ROOSENDAAL  
Roosendaal nog groener dankzij 68.000 nieuwe heesters en bomen

Van november 2018 tot april 2019 
werkte JvESCH in de Roosendaalse 
wijken Langdonk en Kortendijk en 

het dorp Nispen.

Gemeente Roosendaal  
heeft voor deze werkzaamheden 

een RAW-raamovereenkomst  
geschreven en meervoudig  

onderhands aanbesteed waarna  
JvESCH de werkzaamheden  

heeft aangenomen.

In totaal worden 240 bomen ge-
plant en 68.000 heesters, bos- en 
haagplantsoen. Ook het inzaaien 

van gazons, bloemrijk grasland en 
bermen zijn onderdeel van  

het project.

De opdracht loopt tot december 
2019 en bestaat uit rooien van 
huidige beplanting, grondwerk 

(spitten en uitwisselen van grond), 
planten van heesters en bomen, 

zaaien en straatwerk.
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HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

De inrichting van het werk  
is veel vrijer en we informeren  
de opdrachtgever vanuit een  
pro-actieve basis over de  
stand van zaken.



A
annemersbedrijf Van 
Wijlen en JvESCH bun-
delen hun krachten op 
het gebied van onder-

wijs. Beide bedrijven zijn gespe-
cialiseerd in infra, sport en groen. 
Het tekort aan goed personeel 
kwam bij Bart en Jos regelmatig 
ter sprake. Zo ontstond het idee 
voor de oprichting van een pas-
sende opleiding. Hieruit is Weijs 
werkend leren ontstaan, een 
‘werken en leren’ opleiding die je 
kunt volgen in Cromvoirt, Tilburg, 
Breda en Sprang-Capelle. In sep-
tember gaan de eerste leerlingen 
van start. 

‘We zien een groeiende behoefte 
in onze branche aan goed ge-
schoolde medewerkers. De lat 
wordt vanuit de opdrachtgevers 
steeds hoger gelegd en er is een 
tekort aan breed opgeleid perso-
neel. Weijs werkend leren zorgt 
ervoor dat de leerling kennis ver-

werft van een gedegen en breed 
niveau. Een goede vakman is nu 
eenmaal de basis voor kwaliteit in 
een bedrijf.’
Weijs werkend leren richt zich op 
jongeren vanaf 16 jaar, die een op-
leiding van drie jaar willen volgen. 
Zij zijn vier dagen per week aan het 
werk en een dag per week krijgen 
zij onderwijs. Na een succesvolle 
afronding hebben zij een erkend 
diploma niveau 3 op zak mét 
baangarantie!

Infra, sport, groen
In de uitvoering heb je steeds 
vaker te maken met een overlap 
van deze drie vakgebieden. In het 
eerste leerjaar komen daarom alle 
disciplines aan bod waardoor de 
leerling kan ontdekken wat het 
beste bij hem past. Tijdens het 
tweede gedeelte van de opleiding 
gaat hij zich specialiseren. We 
bieden overigens ook de mogelijk-
heid tot een paar ‘snuffelmaanden’ 

voorafgaand aan de opleiding, 
om het bedrijf te leren kennen. 
De opleiding is gebaseerd op de 
behoefte van het werkveld.  
De vakinhoudelijke kennis wordt 
door onze vakmensen onderwe-
zen, zij zijn op de hoogte van de 
nieuwste technieken. Daarnaast 
zijn we met een erkende opleiding 
vanzelfsprekend gebonden aan 
regels. Er komen dus ook alge-
mene vakken zoals Nederlands, 
Rekenen en Leren, Loopbaan en 
Burgerschap aan bod, die gegeven 
worden door onze partner uit het 
onderwijs. Deze samenwerking is 
een enorm pluspunt ten opzichte 
van de reguliere opleidingen, waar 
vernieuwing vaak meer tijd kost.

‘We zien een 
groeiende 

behoefte in onze 
branche aan 

goed geschoolde 
medewerkers.

Praktijkgerichte MBO-opleidingen
JvESCH en Van Wijlen start in september

Sociaal ondernemershap: opleidingen8

Meer info of inschrijven: 
Weijswerkendleren.nl
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Ook in 2019 is JvESCH trotse am-
bassadeur van Brabants Besten, 
waarbij wij in de categorie ‘Inclu-
sief Werkgeverschap’ aangeslo-
ten zijn. Inclusieve werkgevers 
maken het tot hun beleid om 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst te nemen. 
Door het werk zo te organiseren 
dat alle medewerkers zo goed 
mogelijk tot hun recht komen 
maken ze maximaal gebruik van 
de diversiteit in hun bedrijf. 

Bert Pauli, oprichter van Brabants 
Besten, zei hierover: “Een goede 
Brabantse ondernemer neemt 
verantwoordelijkheid voor zijn 
omgeving. En goed voorbeeld 
doet goed volgen, daarom zetten 
we ondernemers die het voortouw 

nemen op het gebied van sociaal 
en maatschappelijk ondernemen 
in de spotlight.”

JvESCH vanuit de brede maat-
schappelijke taak van het bedrijf 
voor nuttige werkzaamheden voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. “Wij hebben vaak 
veel laagdrempelig werk dat prima 
geschikt is voor deze mensen”, 
vertelt Jos van Esch. “Zij willen 
meestal graag aan het werk; en 
bij ons kan het. We werken daarbij 
nauw samen met diverse sociale 
werkbedrijven.”

Goed werkgeverschap moet van 
binnenuit komen, vindt Pauli, dat 
past perfect bij de zienswijze van 
JvESCH.

Naast ons sociaal werkgeverschap 
voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt, zetten we ons in 
voor het opleiden van vakmensen 
in de infra, groen en sport. Meer 
hierover lees je in het artikel van 
Weijs werkend leren op deze linker 
pagina.

“We zijn in het bezit van het 
PSO-keurmerk op niveau 3, de 
landelijke norm voor sociaal on-
dernemen. In onze ogen staan er 
nog te veel mensen in Nederland 
onnodig langs de zijlijn. Laat het 
een basisgedachte worden om 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een nuttige werkplek 
te geven” concludeert Jos.

Wij staan voor inclusief werkgeverschap
JvESCH ambassadeur Brabants Besten 2019

We hebben vaak werk dat prima 
geschikt is voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. 
Ook zetten we onze expertise graag 

in om vakmensen op te leiden.
Jos van Esch - Ambassadeur Brabants Besten

LEER JIJ LIEVER
IN DE PRAKTIJK?

Kies dan voor:

ERKENDE MBO-OPLEIDINGEN 
VOOR INFRA - SPORT - GROEN

Bij JvESCH of van Wijlen

Schrijf je nu in:
WEIJSWERKENDLEREN.NL
Ook voor meer info over de opleiding.

Een initiatief van Aannemersbedrijf Van Wijlen en JvESCH

Bert Pauli, oprichter van Brabants Besten



Uitlees-apparatuur
Een mooie recente aanschaf 
hiervoor is de Jaltest-uitleesap-
paratuur waarmee de technici 
zelf machines kunnen uitlezen of 
de software kunnen updaten. Bij 
storingen hoeft dan niet langer de 
leverancier benaderd te worden, 
in plaats daarvan kunnen veel 
zaken ter plekke worden opge-
lost, wat veel onnodig tijdsverlies 
tegengaat.

Elektrisch rijden
De toename van het aantal 
elektrische voertuigen op de 
weg zorgt ervoor dat we voorbe-
reid moeten zijn op een nieuwe 
manier van woon-werkverkeer. 

En omdat JvESCH duurzaamheid 
hoog in het vaandel heeft staan 
en graag meebeweegt met de 
ontwikkelingen en mogelijkheden 
op dat gebied, installeerden zij 
op elke vestiging een laadpaal en 
voegden twee nieuwe elektrische 
auto’s aan het wagenpark toe.

Terugdringen emissies
‘Natuurlijk zijn we al jaren druk 
bezig met het verlagen van onze 
emissies’, vertelt Hans van Esch. 
‘We kiezen daarom bij aanschaf 
van nieuwe machines voor het 
beste en het milieuvriendelijkste 
wat de markt te bieden heeft.’ Ook 
opdrachtgevers zijn hier steeds 
bewuster mee bezig en vermel-

den vaak specifieke eisen op ge-
bied van emissie in de bestekken 
die zij uitschrijven. ‘Hier kunnen 
wij vrijwel altijd aan voldoen’, zegt 
Hans. ‘Dit beleid ook doorvoeren 
naar ons wagenpark was dan ook 
een logische vervolgstap.’ Als in de  
toekomst meer collega’s bij JvESCH  
kiezen voor een elektrische of 
hybride auto, en ook onze klanten 
ons bezoeken met een dergelijke 
wagen, dan zal de bezettings-
graad van de drie laadpalen 
ongetwijfeld stijgen. Een mooie 
ontwikkeling die JvESCH graag 
stimuleert.

B
innen de werkplaats in Cromvoirt 

onderhouden vijf technici alle machi-

nes en voertuigen die JvESCH in het 

assortiment heeft. Ook wordt hier continu 

nagedacht over het efficiënter maken en in-

zetten van machinerie om processen zo veel 

mogelijk te optimaliseren. 

Voor de elektrische voertuigen beschikt JvESCH over 
laadpalen op alle vestigingen waarvan in Tilburg toch wel 
de meest markante; een laadpaal die is ondergebracht in 

een oude ANWB-praatpaal.

Verjonging, 
verbetering  
én vergroening 
van de oranje invasie

Duurzame mobiliteit10



Niet alleen probeert JvESCH de CO2-impact van hun werkzaamheden te minimaliseren, ook gebruiken 
én hergebruiken ze duurzame producten. Dat ze goed op weg zijn met het minimaliseren van de 
CO2-impact, blijkt uit het feit dat ze afgelopen jaar wederom niveau 5 van de CO2-prestatieladder 
behaalden. Daarmee behoren ze tot een selecte groep bedrijven in Noord-Brabant die in bezit is 
van dit certificaat wat geregistreerd staat bij SKAO, de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen. SKAO is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van 
het certificeringschema CO2-Prestatieladder.

Wederom het hoogst haalbare certificaat in 
CO2 reductie: prestatieladder niveau 5

BMW i3  Deze aanvulling op ons wagenpark past  
perfect binnen het duurzaamheidsoogpunt waar  
JvESCH naar streeft. De BMW I3 is vol elektrisch en 
wordt gebruikt door onze KAM-coördinator. 

 
TORO 4010 maaier  Deze driedelige cirkelmaaier  

(Tier IV) voldoet aan beste emissiewaarden. Voldoet aan 
de nieuwste en beste emissie-eisen. De comfortabele 
maaier zorgt voor optimaal vermogen en productie. 

STIHL apparaten  Waar mogelijk investeert JvESCH 
in elektrische apparaten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit 
een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de toekomst, 
en merken ook dat opdrachtgevers het vaker in hun 
bestek-eisen opnemen. Door onze steeds groeiende 
elektrische inventaris, kan JvESCH vrijwel altijd aan  
deze eisen voldoen.

VOLVO FH460 met Kemph aanhanger  Deze Volvo 
460pk heeft afneembare schotten en opbouwkraan,  
en de aluminium bak van de Kemph aanhanger heeft 
een door het lage eigen gewicht een hoger netto laad-
vermogen. We zetten de combinatie in voor bermonder-
houd (het laden van grasrollen) en de aan- en afvoer van 
producten. Zowel de voor- als aanhanger kunnen laden 
en lossen wat een productieverhogend resultaat heeft. 

Fendt 514 met GPS  Deze trekker beschikt over 
ingebouwde gps, wat efficiency vergroot én enorm 
bijdraagt aan de nauwkeurigheid bij grond- of 
sportveldenonderhoud.

Fendt 718 maaizuig-combinatie  We zetten deze 
maaizuig-combi voornamelijk in bij bermonderhoud. 
Het is een combinatie opgebouwd uit de topmerken 
Fendt, Herder en Veenhuis, en resulteert voor JvESCH  
in bedrijfszeker, veilig en ergonomisch werken.

5 MB Sprinter bakwagens  vernieuwing van de huidige  
voertuigen met nieuwe, zuinigere motoren. Conform de 
Euro-6 norm, de schoonste in zijn klasse.

MB Atego 1227 bakwagen + hijskraan  Deze bakwagen 
voldoet aan de nieuwste emissie-eisen. De configuratie 
is veelzijdig gebouwd: een kraan om hijsen van materialen 
of materieel mogelijk te maken en oprijmogelijkheden 
om de auto ook als oprijwagen in te kunnen zetten.

Vertidrain sportveldbluchter  Dit werktuig brengt kleine 
gaten aan in sportvelden om de bodem te beluchten.  
Dit zorgt niet alleen voor een beter bodemleven, het ver-
betert ook de waterafvoer en voorkomt en harde toplaag.

Bermspoorwisser  Eén van de door JvESCH ont-
wikkelde en geproduceerde nieuwe aanwinsten op 
machinegebied, is de Sporenwisser. Dit hulpstuk dat op 
de herder connector past, wist sporen uit die gereden 
zijn naast bijvoorbeeld de N-wegen. Het hulpstuk werd 
door JvESCH ontwikkeld uit efficiency- en veiligheids-
oogpunt en kan beschadigde bermen snel herstellen, 
zonder dat er sprake is van langdurige wegafzettingen.

Overigens zijn er meer acties die ervoor zorgen dat de 
bermen waar JvESCH het onderhoud voor doet, zo effi-
ciënt en met zo min mogelijk hinder worden aangepakt. 
JvESCH maakt gebruik van eigen schouwers die ervoor 
zorgen dat alle signaleringen (zoals missende borden, 
rafelend asfalt en omgereden paaltjes) centraal  
gemeld worden. Hierna kunnen deze meldingen  
gegroepeerd worden opgelost.
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Recente investeringen & innovaties 
waardoor team JvESCH nog 

krachtiger opereert:



ONS NIEUWS
GAAT DIGITAAL...

Dit was de laatste gedrukte uitgave van Eschpresso. We gaan digitaal 
verder in een nieuwe gedaante. Wil je zeker op de hoogte blijven van 
onze ontwikkelingen? Meld je alvast aan op marketing@JvESCH.nl.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je eerder met ons contact hebt gehad of omdat je werkzaam 
bent in onze branche. Heb je een wijziging, Wil je aan- of afmelden? E-mail dan naar marketing@JvESCH.nl
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Eschpresso is een uitgave van J. van Esch BV 
Redactie/eindredactie: Joris van Roessel - 
Concept & creatie i.s.m. Alles komt goed support. 
Met dank aan medewerkers, Jos & Inge van Esch. 
Ontwerp & realisatie: Joris van Roessel   

Het basisprincipe is een systema-
tiek waarbij activiteiten planma-
tig, volgens vastgesteld beleid, 
worden uitgevoerd, gemonitord 
en geëvalueerd. Andrea Bakkeren 
is eind december 2018 gestart als 
KAM-coördinator bij JvESCH en 
licht toe waar zij zich binnen haar 
functie mee bezig houdt.
Andrea heeft ruime ervaring 
als KAM-coördinator en 
vervulde de functie de af-
gelopen tien jaar bij andere 
bedrijven. ‘JvESCH als familiebe-
drijf spreekt mij erg aan, daar werk 
ik het liefste in. De rol als intern on-
afhankelijk KAM coördinator past 
mij goed’, vertelt ze. ‘Het mooiste 
van dit werk is het samenspel van 
theorie en praktijk. Ik bewaak de 
processen en toets ze aan de wet- 
en regelgeving, maar ik kom ook 
gewoon in de werkplaats en bij de 
werkzaamheden buiten dit kantoor. 
Dat is ook belangrijk, want ik ben 
afhankelijk van de input en meldin-
gen die vanuit JvESCH zelf komen. 
Die vormen mede de basis voor 
mijn analyses, adviezen en acties.’ 

Het is een functie die veel verant-
woordelijkheid met zich mee-
brengt. ‘Ik probeer ervoor te zorgen 
dat regelgeving op de meest prak-
tische wijze wordt doorgevoerd. Als 
veiligheid tijdens werkzaamheden 
in het geding komt, kan ik het werk 
stil leggen. Veiligheidsmaatregelen 

negeren of overtreden, kan conse-
quenties hebben voor de werkge-
ver en medewerker, maar ook voor 
mij als persoon. Daarnaast fungeer 
ik als vraagbaak voor uitvoerende 
medewerkers en leidinggevenden 
op het gebied van Veiligheid, Ge-
zondheid en Milieu (VGM Aspec-
ten) tijdens werkvoorbereiding, 
uitvoering en oplevering van het 
werk. Op de vraag waar Andrea de 

komende tijd mee aan de slag wil 
gaan is het antwoord stellig: 
‘De  Wet- en regelgeving (Arbo-
wet o.a.) staat voor goed werk-
geverschap’. Om dit maximaal te 
waarborgen zit de uitdaging in de 
vertaalslag naar een praktische 
uitvoering. Ik denk dat ik hieraan bij 

kan dragen door nog 
meer structuur in het 
huidige Kwaliteitsma-
nagementsysteem 
te brengen.’ Daar-
naast heeft JvE-
SCH momenteel 14 
certificaten waarvoor 
het gehele jaar audits 
plaatsvinden en 

waar Andrea de lead in heeft. Haar 
ambities binnen JvESCH zijn groot. 
Ze zet in op leermomenten uit 
praktijksituaties. ‘Er is geen goed 
en er is geen fout, samen moeten 
we bewaken dat het werk volgens 
het kwaliteitsbeleid en wet- en 
regeling gebeurt. Dat neemt niet 
weg dat we de meest praktische 
haalbare invulling eraan willen 
geven’, concludeert Andrea.  

Nieuwe KAM-coördinator 
Andrea Bakkeren aan het woord 

Kwaliteitswaarborging

Een KAM-coördinator coördineert het Kwaliteits- 

managementsysteem binnen alle disciplines 

binnen een organisatie, waarmee een bedrijf 

voldoet aan wet- en regelgeving conform  

gestelde eisen op gebied van kwaliteit,  

arbeidsomstandigheden en milieu. 

BIJ ONS 
WERKEN?

 Meewerkend voorman stratenmaker

 Vakbekwame stratenmaker

 Leerling stratenmaker

 Allround hovenier (groenvoorziener)

STRATENMAKER OF HOVENIER

CHAUFFEUR, MACHINIST OF MONTEUR

 Traktor-chauffeur

 Machinist midigraver

 Traktor-chauffeur / Machinist maai-zuigcombinatie

 Machinist gazonmaaier

 (Beginnend) monteur 

 European Tree Technician / Uitvoerder Bomen

 Bedrijfsbureaumedewerker infra en cultuurtechniek

 HR Functionaris

LEIDINGGEVEND OF PROJECTMATIG

SOLLICITEER NU

JvESCH.NL

VACATURES (FULLTIME) in Cromvoirt, Tilburg of Breda.

Staat jouw functie er niet bij maar ben je geïnteresseerd 

in ons bedrijf? Dan willen we toch graag met je in gesprek. 

Wellicht vinden we samen een passende job!

We bieden uitdagende, fulltime 
functies in Cromvoirt, Tilburg of Breda 
met mooie doorgroeikansen. 

JVESCH.NL/VACATURES
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Ik ga voor 
het hoogst 
haalbare.


