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Montageleiders Aad Koot en Frank Buur sturen de monteurs buiten aan. Beiden zijn 

hun 25-jarig jubileum gepasseerd: Aad is 27 jaar in dienst en Frank maar liefst 33,5 

jaar. "Hans en Yvonne laten een jubileum nooit ongemerkt voorbijgaan: er wordt een 

borrel in de bar georganiseerd en de jubilaris mag familie, vrienden en (ex-) collega’s 

uitnodigen. Zo zijn ze," vertelt Frank. De bar is ook de plek waar het team op vrijdag-

middag even gezellig een biertje drinkt. "Sterker nog: het nieuwe pand is om de bar 

heen gebouwd," lacht Aad hardop. Frank 

begon als monteur maar al snel kreeg hij 

eigen projecten. "Bijvoorbeeld de installatie 

van luchtbehandeling in het AZ-stadion. 

Ik heb de opbouw van het stadion meege-

maakt van het eerste betonblok tot de ope-

ningswedstrijd. Het nieuws dat het dak was 

ingestort raakte me dan ook enorm," vertelt 

hij. Aad beschrijft zichzelf als "vakantiekluns 

met twee linkerhanden" toen hij in 1992 bij 

Kerssens begon als bijbaantje naast het vwo. 

"Het is hier hard werken op een ontspan-

nen manier, geen dag is hetzelfde. Hans en 

Yvonne geven ons veel vrijheid," zo beschrijft 

hij de bedrijfscultuur. "Er worden hier 

prestaties geleverd, af en toe hebben we een 

behoorlijke uitdaging," vult Frank aan. Morgen om 06.00 uur vliegen Hans 

en Yvonne en het hele team mét aanhang naar Barcelona om het 40-jarig 

jubileum van het bedrijf te vieren. "Daar zullen zeker veel herinneringen 

worden opgehaald." De mannen hebben er zin in.

Rens Min kwam acht jaar 
geleden in dienst als werk-
voorbereider. "Samen met 
collega-werkvoorbereiders 
Martijn, Milan en Joey is het 
onze uitdaging om onmo-
gelijke dingen mogelijk te 
maken en alles kloppend te 
houden zodat de uitvoering 
nooit stil komt te staan," vertelt 
hij. Dit alles gaat in nauw overleg met de externe montageleiders Aad en Frank. "Iedereen werkt hier samen en alle onderdelen van het bedrijf zijn een onmisbare schakel in het geheel om een perfect resultaat te behalen," zo legt hij uit. Rens wil zichzelf graag verder ontwikkelen binnen Kerssens, bijvoorbeeld in het projectmanagement. "Het mooie is dat je daar alle gele-genheid voor krijgt. Hans en Yvonne vertrouwen sowieso op ons kunnen en dat voelt heel fijn," aldus Rens die zoals het er nu naar uitziet minimaal een dienstverband van 12,5 jaar gaat aantikken, en vast nog wel meer, net als het merendeel van zijn collega’s.
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Het onmogelijke mogelijk 
makenHet paradepaardje van Angelique Kerssens 

Luchtbehandeling 
viert 40 jarig jubileum 
in Barcelona

"Het succes van het 35-koppige team ligt in de basis 
van vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijk-
heid, waardoor ook onder druk kan worden omgegaan 
met lastige situaties," aldus Hans Kerssens, die sinds 
2003 samen met zijn vrouw Yvonne aan het roer staat 
van de firma. "Betrokkenheid betekent ook dat je 
van privésituaties op de hoogte bent en elkaar daarin 
ondersteunt," vult Yvonne aan. Nadat Hans het bedrijf, 
waar hij sinds zijn 15e werkt, overnam van zijn vader 
Paul (op de foto linksonder) belandde het familie-
bedrijf in een stroomversnelling. "Ik wilde stap voor 
stap overgaan van alleen montage naar totaalprojec-
ten, maar toen er een grote opdrachtgever failliet ging 
waar drie projecten liepen trokken we deze naar ons 
toe. Vanaf toen deden wij alles zelf," aldus Hans. De 
naam Kerssens Montage werd omgedoopt in Kerssens 
Luchtbehandeling. Sindsdien is het bedrijf gegroeid: 
"We hebben ons gespecialiseerd en veel kennis in huis 
gehaald," vertelt Hans. Samen met zijn team kijkt hij 
terug op succesvolle projecten zoals de renovatie van 
het stadhuis van Amsterdam, de aanleg van luchtbe-
handelingsinstallaties in diverse ziekenhuizen en de 
voortdurende renovatie en nieuwbouw van Schiphol. 
Maar denk ook eens aan het project ’Frisse scholen’: 
ook hier heeft Kerssens Luchtbehandeling installaties 
voor opgeleverd.

"Het is een vooroordeel dat mijn werk als calculator saai is. Het is een enorme uitdaging; soms willen installateurs de offerte al de volgende dag binnen hebben. Dat regelen we dan," aldus Arjan Wouda. De eerste fase van ieder project begint bij Arjan, hij is nu 16 jaar werkzaam bij Kerssens Luchtbehandeling. "Ons team is een goede mix tussen jong en oud. Je bent geen nummer bij Kerssens, iedereen kent iedereen," vertelt hij over zijn collega’s. Kerssens Luchtbehandeling bestaat 40 jaar en er zijn in die jaren verschillende tradities geboren: "De barbecue voor de zomer-vakantie bij Hans en Yvonne thuis bijvoorbeeld, of de kerstborrel die ieder jaar de donderdag voor Kerstmis plaatsvindt," vertelt Arjan enthousiast. Arjan kwam binnen als monteur en maakte al snel de switch naar calculator. "In het begin moest ik daar even aan wennen: ineens zat ik binnen. Maar ik voel nu dat ik op mijn plaats ben, dankzij de goede sfeer in het bedrijf."

Tradities

De 43-jarige Angelique IJpelaan is monteur, als 

enige vrouw tussen de mannen. "Toen ik kwam 

solliciteren trok ik een dikke thermoblouse aan, 

zo leek ik iets breder," glimlacht ze. Grondlegger 

van het bedrijf Paul Kerssens, vader van Hans, zei 

altijd voor de grap: "We namen je aan om te kijken 

hoe lang je het vol zou houden." Dat grapje werd 

serieus: inmiddels werkt Angelique al 20 jaar bij 

Kerssens Luchtbehandeling. Angelique heeft een 

opleiding in de zorg gehad en geen technische 

achtergrond, maar ze had wel altijd interesse in 

techniek. Ze leerde de fijne kneepjes van het vak 

dan ook in de praktijk. Ze vertelt over haar collega’s: 

"Het is dan wel geen familie maar soms zou je het 

wel zo kunnen zien. We hebben dezelfde humor 

en een groot deel van het team houdt van 

dezelfde muziek. Ook buiten kantooruren ga ik 

met collega’s om. "Haar paradepaardje is de aanleg van een luchtbehandelingsinstal-

latie in het Waldorf Astoria Hotel in Amsterdam: "Daar moet je echt eens een kop koffie 

gaan drinken," glimlacht ze enthousiast.
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