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Voordat het interview begint, loopt John even de kamer van zijn 
vader Wim binnen. Die zit achter zijn bureau, druk aan het werk. Na 
een hartelijke groet wenst hij John succes: ‘Nou jongen, maak er iets 
moois van.’ John trekt met een glimlach de deur dicht en vertelt dat 
zijn vader nog dagelijks in het bedrijf  te vinden is. ‘Ook al heeft hij 
twee jaar geleden besloten een stap terug te doen, hij heeft nog steeds 
zijn eigen projecten. Ik ben blij dat hij nog zo betrokken is. Hij heeft 
zoveel kennis, daar maak ik graag gebruik van.’

Heldere afspraken
Wim van Rijn richtte in 1985 een eenmanszaak voor onderhouds-
werkzaamheden op. In ruim dertig jaar groeide zijn zaak uit tot 
Bouwbedrijf  Van Rijn, een organisatie met zestig medewerkers en 
prachtige projecten. John: ‘Dat we zo groot zijn geworden, is echt te 
danken aan mijn vader. Hij weet elke keer de juiste medewerkers aan 
te trekken, hij zorgt dat iedereen betrokken is bij het bedrijf  én bij 

de klanten en hij signaleert snel nieuwe ontwikkelingen in de markt. 
Mijn vader leerde ons hoe je met klanten omgaat. Dat je maatwerk 
moet leveren, accuraat moet handelen, snel moet schakelen, altijd 
klaarstaan voor de klant, bereikbaar zijn en doen wat je belooft. Dat 
laatste betekent dus ook dat je heldere afspraken maakt en alleen dat 
afspreekt wat je daadwerkelijk waar kunt maken. Wij doen ons nooit 
mooier of  beter voor dan we zijn. Ik geloof  dat dat ons bedrijf  zo 
sterk maakt.’

Heldere communicatie
Al vroeg combineerde John werken en leren. ‘Ik deed bij andere 
bedrijven ervaring op en leerde de bouwwereld kennen. Omdat ik 
onderaan de ladder begonnen ben, weet ik tegen welke zaken mede-
werkers aan kunnen lopen. Voor een goede samenwerking met me-
dewerkers is het belangrijk dat we elkaars taal spreken, dat we elkaar 
begrijpen en dat we inzien dat we samen moeten werken om mooie 
resultaten te bereiken. Heldere communicatie is niet alleen belangrijk 
richting klant, maar minstens zo belangrijk binnen het bedrijf.’

Timmerfabriek
Wat veel mensen niet weten is dat Bouwbedrijf  Van Rijn een eigen 
timmerfabriek heeft. ‘We maken meubels, inloopkasten, keukens, 

tafels, bureaus  en balies voor allerlei opdrachtgevers. We zeggen niet 
alleen dat we maatwerk leveren, we doen het ook echt.’ Als John even 
later een rondleiding door het bedrijf, de spuitfabriek en de timmer-
fabriek geeft vertelt hij dat juist die timmerfabriek het bedrijf  fl exibel 
maakt. ‘We kunnen op heel korte termijn leveren. Waar anderen 
maanden op een pantry wachten kunnen wij snel een meubel ma-
ken. Naast meubels levert de timmerfabriek ook complete deurkozij-
nen, inclusief  afgehangen deur. Op dit moment worden er meer dan 
vijfhonderd deurkozijnen gemaakt voor een woningbouwvereniging 
in Amsterdam. Over een paar weken gaan de  montageploegen van 
Bouwbedrijf  van Rijn de kozijnen vervangen.

Eigen voorraad
Bouwbedrijf  Van Rijn doet niet aan bouwvakanties. ‘We zijn het 
hele jaar open. Dat moet ook wel, want opdrachtgevers willen 
graag snel schakelen. Er is altijd haast. Dus, als er iemand belt dat 
íe nu iets nodig heeft, dan kunnen we dat vaak op korte termijn 
regelen. We hebben een grote eigen voorraad. Onze magazijn-
beheerder weet exact wat we allemaal in huis hebben en als er 
iets op maat geleverd moet worden, gaan onze werkvoorbereiders 
direct aan de slag. 

Onderhoud
Sinds John aan het roer staat, zijn er een aantal accenten verlegd. 
Zo is er meer aandacht voor renovatie, verbouwing en onder-
houd. Als voorbeeld noemt John het onderhoud van energiege-
bouwen met zowel laag- als hoogspanning in de provincie Utrecht 
en Zuid-Holland. Zeventien medewerkers van Bouwbedrijf  van 
Rijn werken continu voor deze opdrachtgever.

Duizendpoot
Bouwbedrijf  Van Rijn levert maatwerk op het gebied van nieuw-
bouw, verbouw, onderhoud, renovatie, restauratie, interieurbouw, 
utiliteitsbouw, projectontwikkeling en bouwkundige brandpreven-
ties. ‘We zijn een allround bouw- en aannemersbedrijf, ervaren 
en vakkundig op veel terreinen in de zakelijke, publieke en parti-
culiere bouwsector. ‘Wacht, ik pak er even een boek bij, dan kan 
ik wat voorbeelden laten zien.’ John staat op en komt even later 
terug met een boekwerk onder zijn arm. Al bladerend vertelt hij 
over een aantal projecten die ze de afgelopen jaren met zoveel  
plezier tot stand hebben gebracht. Van grote villa’s tot scholen en 
van zwembad De Startsprong in Houten tot winkels, sportterrei-
nen en kantoren op het Mediapark. Bouwbedrijf  Van Rijn is een 
duizendpoot in de bouwwereld. Al dertig jaar lang en als het aan 
John ligt komen daar nog heel veel mooie jaren bij.

John van Rijn is sinds twee jaar directeur van Bouwbedrijf 

Van Rijn. Een Houtens familiebedrijf dat zijn sporen inmid-

dels meer dan verdiend heeft. Een duizendpoot in de bouw-

wereld met een eigen spuiterij en timmerfabriek.

‘We hebben een eigen voorraad, 
dus als er iemand belt dat íe nu 

iets nodig heeft, kunnen we dat vaak 
op korte termijn regelen’

‘Bouwbedrijf Van Rijn is al meer 
dan dertig jaar een duizendpoot in 

de bouwwereld’

Bouwbedrijf Van Rijn: gedreven, 

ondernemend en betrouwbaar
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Bouwbedrijf  Van Rijn Houten bv is VCA-gecertifi ceerd,  is 
in bezit van ISO9001 en lid van Bouwend Nederland. Het 
bouwbedrijf  is ook aangesloten bij de Stichting Bouwgarant en 
Woningborg. John: ‘Dergelijke certifi ceringen en aansluitingen 
geven een extra zekerheid aan opdrachtgevers.’
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