
Tricia Bakker - werkvoorbereider bij Benecke 

‘Ik vind het leuk om nieuwe 
dingen te ontdekken’
Als werkvoorbereider bij Benecke houdt Tricia Bakker zich dagelijks bezig met de meest 
uiteenlopende zaken. Zo verzorgt ze het ene moment de inkoop, voorbereiding, plan-
ning en calculatie, en het bestek voor een project of houdt ze zich bezig met de teke-
ningen, terwijl ze op een ander moment in het magazijn op zoek gaat naar de juiste 
bouten en moeren voor een bepaalde bevestiging. Een dynamische baan waarbij geen 
dag hetzelfde is. Al heeft ze het in Nederland prima naar haar zin; een project in het 
buitenland sluit ze beslist niet uit. “Ik vind het leuk om nieuwe dingen te ontdekken.”

Lees Tricia’s hele verhaal op www.waterbouwers.nl

Rowan van Paassen - Werkvoorbereider/Calculator bij Verboon Maasland

‘Hier heb je met alle 
onderdelen van het 
vak te maken.’
Rowan van Paassen is alweer ruim vijf jaar werkzaam bij Verboon Maasland. “We zijn 
met een klein team op kantoor verantwoordelijk voor calculatie en werkvoorbereiding. 
Zo zijn we van de aanbesteding tot de oplevering betrokken.” Het werk bestaat onder 
andere uit calculeren, het schrijven van EMVI-plannen, de werkvoorbereiding en een 
stuk inkoop. Daarnaast zorgen Van Paassen en zijn collega’s voor een goede bege-
leiding tijdens het werk tot aan de oplevering en houden zij continu contact met de 
opdrachtgever. “Dat maakt het werk leuk en divers. Bij grotere bedrijven heb je vaak 
maar een taak. Hier heb ik met alle onderdelen van het vak te maken.”

Lees Rowans hele verhaal op: www.waterbouwers.nl 

Germ Alma – Schipper ‘De Friesland’ Van der Meulen Woudsend

‘Je moet goed je tijd 
in kunnen delen’ 
Als schipper van ‘De Friesland’ bij Van der Meulen Woudsend is Germ Alma veel onderweg. 
Vroeg aan boord om slib te laden in opdracht van Wetterskip Fryslân, om dat vervolgens te 
transporteren naar een rioolzuiveringsinstallatie van het Wetterskip Fryslân in Heerenveen 
die het verder verwerkt. Werk met veel vrijheid, maar ook lange dagen met veel verant-
woordelijkheden en onderhoud. “Je moet goed je tijd in kunnen delen.” Toch zou Alma niets 
anders willen doen. “Als je mooi vlak water hebt en de zon komt op in de vroege ochtend, 
dan denk ik; wat is de wereld toch ontzettend mooi.” 

Lees Germs hele verhaal op: www.waterbouwers.nl 

Siebo Zijsling – Directeur en uitvoerder bij Bagger- en 
Aannemingsbedrijf Zijsling & Zn BV

‘Met een zandzuiger op 
het water ben ik helemaal 
in mijn element’
Zijn functieomschrijving is directeur en uitvoerder bij Bagger- en Aannemingsbedrijf 
Zijsling & Zn BV. Zelf ziet Siebo Zijsling dat iets breder. “Ik ben ook matroos, schipper en 
onderhoudsmonteur. Zeg maar het ‘manusje-van-alles’ van het bedrijf.” Zijn werkvloot 
van zo’n 16 vaartuigen worden binnen het eigen bedrijf aangepast voor de werkzaam-
heden. Ook is Zijsling veel in contact met opdrachtgevers en bezig met vergaderen. 
“Geen dag is gelijk.” Het werk binnen en buiten probeert hij zo goed mogelijk te ver-
delen over de week. Toch is er een voorkeur. “Met een zandzuiger op het water ben ik 
helemaal in mijn element.”

Lees Siebo’s hele verhaal op: www.waterbouwers.nl
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