
Ooit begon Jeroen van Geffen als zzp'er. Inmiddels spreken we over: J. Van Geffen Groep 
en heeft het bedrijf acht medewerkers in vaste dienst. Er zijn drie verschillende werkgebieden 
die één grote overeenkomst hebben: ontzorgen.

J. VAN GEFFEN BV  
ONTZORGT, EN DAT IS 
GEEN MODEWOORD

INFRA
Met goed opgeleid personeel 
en geavanceerd materieel kan 
Jeroen van Geffen en zijn team 
het hele jaar werkzaamheden 
uitvoeren. Denk aan bijvoorbeeld 
laag- en hoogspanningskabels 
voor opdrachtgevers in nuts-
voorzieningen, maar  ook 
graafwerkzaamheden voor 
aannemers, zoals bijvoorbeeld het 
aanleggen van een persriool en de 
reparatie hiervan. 

ZUIGTECHNIEK
De grondzuigauto is speciaal 
ontwikkeld om grond te zuigen 
en de risico’s van het graven 
te verminderen. Grondzuigen 
is sneller, nauwkeurig en het 
beperkt schade aan kabels tot 
een minimum, aan leidingen 
en boomwortels. Ook voor 
lastig bereikbare ruimtes 
of verontreinigde grond is 
grondzuigen de oplossing.

VERHUUR
De graafmachines, 
gronddumpers, pompen 
enzovoorts zijn ook beschikbaar 
voor bemande verhuur. Dat 
geldt eveneens voor rijplaten, 
bouwhekken, afzettingen en 
ander materieel.

Ontzorgen is geen modewoord, het is 
wat Jeroen van Geffen doet: meedenken 
met klanten en hen veel werk uit handen 
nemen. "De drie belangrijkste pijlers van 
ons bedrijf zijn infra, zuigtechniek en 
verhuur," legt Jeroen van Geffen uit. "In 
alle drie die takken werken we met onze 
medewerkers in vaste dienst en huur 
ik mensen in als dat nodig is. De groei 
van het bedrijf heeft mij geen directeur 
gemaakt die vanuit het kantoor in de 
Sikkelstraat de hele dag orders uitdeelt. 
Dat ligt niet in mijn aard. Op ieder 
karwei ben ik aanwezig omdat ik altijd 
aanspreekbaar wil zijn voor zowel de 
opdrachtgever als voor onze mensen die 
de werkzaamheden uitvoeren."
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Jeroen van Geffen is geboren en getogen in 
Dordrecht. Dat hij zijn eigen stad en regio door 
en door kent, komt hem in zijn werk goed van 
pas. Als een opdrachtgever werkzaamheden 
met hem wil bespreken, weet hij ongezien al 
waar de locatie is en vaak ook welke eventuele 
uitdagingen te wachten staan. "Vrijwel iedere 
nieuwe klant wordt een vaste klant en dat is een 
goed teken," zegt Jeroen. "Een klant weet dat 
we bij projecten behulpzaam kunnen zijn door 
bijvoorbeeld vergunningen aan te vragen of een 
stukje engineering uit te voeren. Ons werk gaat 
verder dan graven in de grond. Het strekt van het 
uitvoeren van bodemsanering, aanleggen kabels 
en leidingen tot het weer netjes herstellen van 
de straat. Die hele keten kunnen we desgewenst 
verzorgen."
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