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Bouw – en Aannemersbedrijf J & B Wouters

Op de huislijke en gezellige nieuwe locatie aan
de Parellaan in Hoofddorp worden nieuwe
uitdagingen omgezet naar de uitvoering van
concrete toekomstplannen. Daarbij groeit het
bedrijf niet alleen in omvang; ook Johan en
Bianca maken met hun hechte team, een sterke persoonlijke ontwikkeling door. Johan heeft
zich nadrukkelijker toegelegd op het klantenbeheer en het coördineren van bestaande en
nieuwe projecten, terwijl Bianca naast administratieve- en personele werkzaamheden, de
begeleiding en coaching van het groeiende
team medewerkers voor haar rekening neemt.

Van renovatie, tot verbouw tot volledige
nieuwbouw
In het logo van Wouters staat een historisch
grachtenpand, dat verwijst naar de Amsterdamse oorsprong van het bedrijf, maar ook
naar de affiniteit die het familiebedrijf als
Bouwgarantaannemer, altijd voor de restauratie en renovatie van historische grachtenpanden heeft gehad. Wouters beweegt zich zowel
in de zakelijke- als particuliere markt. Van een
brede dienstverlening voor bouw, verbouw en
renovatie tot het bouwen van een compleet
huis. ‘Na het afronden van de diverse projecten
blijven klanten vaak aan ons verbonden omdat
Wouters het onderhoud en beheer blijft verzorgen’, aldus Johan. ‘Tot de klantenkring behoren
naast particulieren, ook makelaars, beleggers,
vastgoedondernemers en winkelcentra’.

Opleiding en training
Wouters is een “Erkend Leerbedrijf” voor de
bouw en UTA-personeel, waar via eigen interne
scholing jonge mensen in de bouw worden opgeleid, zodat deze later als volleerde bouwers,
werkvoorbereiders, calculators en projectleiders kunnen doorstromen. Op de flipover in de
sfeervolle ontvangstruimte staan statements
over hoe het team zich tijdens het werk wil
opstellen: kwaliteit, betrouwbaarheid, gastvrij,

correct gekleed, klantvriendelijk, behulpzaam.
‘Alles is vanuit de jongens opgeschreven’.
Zonder enige toevoeging van ons, zijn ze zelf
onder leiding van onze bedrijfscoach tot deze
credo’s gekomen’ vertelt Bianca trots. ‘Het
team van ca. 15 medewerkers en twee stagiairs,
neemt regelmatig deel aan cursussen over o.a.
duurzaam-, brandwerend- en luchtdicht bouwen. Iedereen blijft zo betrokken en up-to-date
van de laatste ontwikkelingen’.

“Zonder enige toevoeging
van ons, zijn ze zelf onder
leiding van onze bedrijfscoach tot deze credo’s
gekomen”
Plezier in het vak
‘Het leukste van het vak is voor mij het uiteindelijke resultaat, om iets van een bouwval om
te toveren tot een prachtig eindproduct waarbij
de wens van de klant centraal staat’, glundert
Johan. Bianca is trots op haar hechte team en
put energie uit het werken met “de jongens”.
‘Het is een traditie om vrijdagmiddag gezellig
bij elkaar te komen voor een informele borrel.
Ook aangesloten ZZP-ers en onderaannemers,
komen dan langs’.

Toekomstwensen
Johan en Bianca hebben met hun team veel
plannen voor de toekomst. Johan: ‘ons nog
meer richten op de zakelijke markt waarbij betrokkenheid en vertrouwen hoog in het vaandel
staan. Ook willen we ons de komende tijd richten op duurzaamheid en innovatie. Net als onze
ouders zijn we trots op wat we de afgelopen
jaren hebben opgebouwd, wij zien de toekomst
met veel vertrouwen tegemoet en pakken met
ons team elke nieuwe uitdaging met veel energie en enthousiasme aan’.

Al ruim 60 jaar timmert aannemersbedrijf Wouters
aan de weg. Opa Bertus startte het familiebedrijf
in 1955, zijn zoon Bert nam de onderneming dertig
jaar later over en sinds 2006 bouwen zijn kinderen
Johan en Bianca verder aan de toekomst.
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