Bedrijf

‘Bouwen
doe je samen’

Van aannemer tot houtskelet

Wat Johlexbouw precies voor werk
oplevert? Alex: ‘Eigenlijk hebben we twee
takken. Aan de ene kant de aannemerstak,
met oneindig divers werk: van het bouwen
van een aanbouw tot een compleet woonhuis. Hierbij richten we ons steeds meer
op het verzorgen van het ‘complete plaatje’: van ontwerp en vergunning tot en met
het opleveren van het bouwwerk. Dit om
de klant maximaal gerust te stellen, in
alle fases van het bouwproces. Naast de
aannemerstak hebben wij ook de hout
skeletbouwtak. Binnen deze tak maken we
bijvoorbeeld prefab wanden, daken, maar
ook gehele woonhuizen voor zowel de
particuliere als de zakelijke klant.’

Als we Alex vragen een project te noemen, waarop hij het meest trots is, blijft het
even stil. ‘Tja, eigenlijk ben ik op al onze
projecten even trots. Maar als ik toch wat
moet noemen, dan vond ik de luxe villa
aan de Plantage bij het pontje een erg mooi
project. Of die aan de Westmeerlaan vanwege het unieke ontwerp. De boerderij
aan de Kruiskade in Hazerswoude-Rijndijk hoort trouwens ook wel echt in dit
rijtje thuis. En had ik de woning op het
Zuideinde in De Veen al genoemd, met de
kozijnen van Ploeg erin?’

Straal van dertig kilometer

Johlexbouw houdt de klantenkring graag
‘warm en dichtbij’. Zo vinden veel klanten via via hun weg naar het bedrijf. Het
geld dat anderen in reclame steken, doneert
de onderneming aan sportverenigingen
of sponsorinitiatieven. ‘Daarbij werken

we particulier én zakelijk meestal binnen
een straal van dertig kilometer rondom
Roelofarendsveen. Dat werkt gewoon. Kijk
bijvoorbeeld naar Ploeg kozijnen. Een open,
plat en no-nonsense bedrijf en zo zijn wij
ook. Daarom werken we ook graag met ze
samen.’ Dat voelt de klant ook, meent Alex.
‘Je laat meestal maar één keer je huis goed
bouwen of verbouwen. Om dat te bereiken,
is het van belang om zoveel mogelijk wensen en eisen mee te nemen. Dat vergt een
goede samenwerking en nauw contact tussen Johlex en de opdrachtgever. Ons motto
is niet voor niets: bouwen doe je samen.
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Alex (47) straalt als we hem spreken over
zijn bedrijf. En terecht. Want als je praktisch geen reclame-uitingen nodig hebt om
al jarenlang een prominente speler in de
markt te zijn, mag je best trots zijn op jezelf.
Hoewel, op jezelf... De ondernemer praat
vooral honderduit over ‘onze jongens’.
‘We hebben inmiddels zo’n veertig man
personeel, waarvan dertig timmerlieden.
Zeker driekwart van de vakmannen begon
bij Johlex als leerling. We leiden vaak mensen op, zodat we ze breed kunnen inzetten.
Daar zijn we overigens wel streng in: haalt
een leerling de eindstreep niet? Dan hebben
we geen plek voor hem of haar. Uiteindelijk
draait het bij ons om kwaliteit en dat begint
bij de timmerlieden.’

Redactionele samenwerking

Gepassioneerd. Open. Kwalitatief goed.
Zo omschrijft Alex van der Poel
‘zijn’ Johlexbouw. Het Veense aannemersbedrijf groeide rap sinds
de oprichting in 1993. Zowel qua
klanten als personeel. ‘Maar de nononsensecultuur is altijd gebleven.’
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