MADE IN BRABANT

Gewoon durven

Ik liet me niet van
de wijs brengen
TEKST JEANETTE VAN HAASEN FOTOGRAFIE KEES BENNEMA

Hij begon Wijnhof Vastgoedonderhoud op een klein kamertje. Met
een sterk plan en gezond verstand. Intussen is hij uitgegroeid tot
een ware marktspeler. ‘Soms moet je je nek uitsteken en durven
investeren’, zegt Jan Wijnhof (57). ‘Als je realistische keuzes maakt,
betaalt het zich terug.’
‘Vooral in het begin ben je als ondernemer
onzeker, je weet niet wat jouw keuzes je
zullen brengen’, gaat Jan verder. ‘Dat hoort
erbij. Maar niets komt vanzelf, je moet het
werk naar je toe halen.’ Zo maakt de gedreven eenpitter slim gebruik van zijn netwerken en ontmoette hij onlangs op de BOB
Borrel ondernemers met wie hij zelfs al
zaken heeft gedaan. ‘Ik betrek andere specialisten graag bij mijn werk, samen kun je
meer’, vertelt de directeur/eigenaar die in
zijn branche soms ook hele andere ‘specialisten’ tegenkomt: ‘De betweters die menen
overal verstand van te hebben’, zegt hij met
een grijns. ‘Ik ga niet met ze in discussie.
Ik ken mijn vak en verras ze met het resultaat.’

vernieuwd moesten worden. Een delicaat
klusje. Maar Jan kreeg het voor elkaar.

Feest

Begin dit jaar verraste hij zijn vrouw en
zoon met een exclusief etentje en een overnachting in het bruisende centrum van
Breda ter ere van het tienjarig bestaan van
zijn bedrijf. ‘De verhuizing vorig jaar naar
een ruimer pand hadden we al groots gevierd’, zegt Jan trots. ‘Dit keer koos ik voor
klein en knus. En ook dit feest was zeer
geslaagd.’ �

Jan Wijnhof

Pittige klus

Dat laatste deed hij eind vorig jaar nog met
een knap staaltje renovatiewerk op het
Brabantplein in Breda en aan de Frankenlaan in Tilburg. ‘De mooiste klussen zijn
de totaalrenovaties met duurzame isolatieoplossingen voor dak, gevel en glas’, legt
Jan uit. Hij is meestal aanwezig op de werkvloer zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Ooit gaf een opdrachtgever foute berekeningen aan hem door. ‘Twee derde aan meters minder dan nodig was’, weet Jan nog.
‘Maar ik liet me niet van de wijs brengen.’
Ook klaarde hij een pittige klus in de binnenstad van Rotterdam waarbij met een
heuse kraan enorme glazen gevelpuien
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