
Het hele land door, lekker buiten,
vrijheid, niemand die op je vingers
kijkt. En als je er na verloop van
tijd belangstelling voor hebt, zijn
er verschillende mogelijkheden om
van werk te veranderen en door te
groeien. Interessant genoeg?
Al 2,5 jaar zitten ze als koppel
samen op een droge-stoffenwagen,
waarmee zand, grind, isolatiemate-
riaal, poeders, cement en ander
droog materiaal kan worden opge-
zogen én uitgeblazen. Zand uit
kruipruimten die leeg moeten,
grind van daken, cement van om-
gevallen molens, poeders uit ver-
stopte silo’s... Met brullende moto-
ren – oordoppen zijn geen luxe –
zuigen en blazen ze met een maxi-
mum-capaciteit van maar liefst
7.000 kubieke meter per uur. Dat is
veel.

Taakverdeling
Mulder en Kamali zijn in die 2,5
jaar dat ze samen op de wagen
zitten goed op elkaar ingewerkt.
Aan een enkel gebaar hebben ze
genoeg. Mulder rijdt meestal, maar
eenmaal op locatie is er geen vaste
taakverdeling en pakken ze allebei
alles aan wat er gedaan moet wor-
den.
Als chauffeur heeft Johan Mulder
ook twee weken per jaar storings-
dienst en rijdt hij met de meer
traditionele rioolvoertuigen rond
om verstoppingen te verhelpen en
ondergelopen vertrekken leeg te
maken. Dat houdt hem allround.
Bij Teeuwissen werkt hij inmiddels
al zo’n elf jaar – zijn maat Rodvic
Kamali is nu 2,5 jaar bij het bedrijf
dat vooral in de achterliggende
twintig jaar een enorme groei heeft
doorgemaakt.
Zo lang geleden is het allemaal nog
niet dat Teeuwissen vanaf een
boerenerf in het oude dorp van
Huizen opereerde. Nu werken er
170 man (waarvan 110 in de buiten-
dienst), is er een nevenvestiging in
Barneveld en bestaat het wagen-
park in de herkenbare geel/groene
kleuren inmiddels uit ongeveer 70
vrachtwagens. Eén daarvan is die
droge-stoffenwagen van Mulder en
Kamali.

Instroom
Een gerichte vmbo- of mbo-oplei-
ding voor het rioleringswerk is er
niet – nieuwkomers leren het vak
in de praktijk die begint met het
volgen van de vca-opleiding veilig
werken in rioleringen. De instroom
is divers, legt adjunct-directeur
Evert van Vliet uit. Schoolverlaters
maar ook mensen die eerst in heel

andere sectoren hebben gewerkt.
Mulder zelf is er een schoolvoor-
beeld van, hij zat eerst bij de land-
macht en later in de beveiliging.

Vieze handen
Belangrijke succesfactoren in deze
branche zijn dat je niet bang moet
zijn om vieze handen te maken en
je moet een doorzetter zijn, en
inventief, oplossingsgericht. Opge-
ven en een klant ’nee’ verkopen,
dat bestaat bij Teeuwissen niet. ’De
klus komt altijd af’, onderstreept
Mulder. 
Waarbij Henk Brasser, de chef van
Mulder en Kamali, aangeeft dat de
werkomstandigheden natuurlijk
wel veilig moeten zijn. Om onge-
lukken te voorkomen, wordt daar-
om bij klussen altijd vooraf ter
plekke de situatie en de mogelijke
risico’s eerst grondig onderzocht.

Zeker bij het wegzuigen van zand
rond funderingen zou deze insta-
biel kunnen worden en instorten.
Bij het onderzoek is daarom vaak
een aannemer of constructeur
betrokken.
Het voertuig waarmee Mulder en
Kamali rondrijden is trouwens te
kostbaar om klakkeloos de weg op
te gaan en ter plekke maar te zien
of ze een karwei tot een goed einde
kunnen brengen.
Met die vieze handen maken, valt
het trouwens ook wel mee. Toege-
ven, rond het gebouwencomplex
naar de gemeentewerf van Huizen
ruikt het niet naar Douglas, en bij
sommige zuig/blaasklussen ontko-
men ze soms een enkel moment
niet aan stofhappen. Of lastig
werken in kruipruimten en riolen.
Maar de mannen zijn goed inge-
pakt tegen viezigheid en gebruiken
daarnaast de modernste techniek –
zoals op afstand bedienbare came-
ra’s die tijgeren door rioolbuizen
achterhaald maakt.

Nuttig werk
Op feestjes hoeven ze niet uit te
leggen waarom ze in de rioolbusi-
ness werken – iedereen beseft
volgens Kamali en Mulder dat het
nuttig werk is. Evert van Vliet
vertelt dat tijdens voordrachten op
scholen nog wel eens vooroordelen
weerlegd moeten worden. Er wordt

veel meer met techniek gewerkt en
het werk is lang zo vies niet als
jongeren kennelijk verwachten.
Met het aantrekken van de econo-
mie ontstaat er ook weer wat na-
tuurlijk verloop en zijn er geregeld
vacatures – ook nu weer. Met enige
trots merken Van Vliet en Brasser
op dat de meeste medewerkers het
in 1968 opgerichte bedrijf echter
behoorlijk trouw zijn. Regelmatig
zijn er jubilea van mensen die de
25 jaar Teeuwissen volgemaakt
hebben en binnenkort de eerste
veertigjarige.

Infiltratie
Het bedrijf is al lang veel meer dan
rioolreiniger. Evert van Vliet wijst
bijvoorbeeld op de groeiende or-
derportefeuille op het gebied van
infiltratietechniek.
Steeds meer gemeenten gaan ertoe
over om inwoners op te dragen dat
zij hun dakgoten loskoppelen van
de riolering. Dan zul je op eigen
erf je regenwater kwijt moeten.
Teeuwissen biedt daarvoor ver-
schillende slimme oplossingen
door het boren en bouwen van
infiltratiekokers en ondergrondse
regenwaterbekkens. Mochten Jo-
han Mulder en Rodvic Kamali ooit
uitgekeken raken op hun droge-
stoffenwagen, dan kun ze mis-
schien de switch maken naar de
’natte’ afdeling infiltratie.

Een bureaubaan? Johan Mulder (41)
en Rodvic Kamali (31) moeten er
niet aan denken. Zij werken liever
met hun hoofd én hun handen. Voor
Teeuwissen in Huizen, rijden ze met
hun kostbare droge-stoffenwagen
het land door. Geen dag hetzelfde.
Zo leuk is werken in de techniek.
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’Opgeven is er bij ons niet bij’

Johan Mulder aan de knoppen terwijl z’n maat Rodvic Kamali in de kruipruimte zand naar een enorme slang schept.

Elke dag een
andere werkplek
en uitdagingen

W
at er zo interes-
sant is aan hun
werk? Simpele
vraag, maar de
mannen kijken

elkaar toch even onderzoekend aan
voordat er een antwoord komt. Het
is de afwisseling, elke dag een
andere werkplek, overal andere
uitdagingen, van de grachten van
Amsterdam tot het Groningse
platteland en Limburgse heuvels. 
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