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Veldhoven,	  18	  september	  2015	  	  
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Johan	  Groenen	  wint	  Veldhovense	  Ondernemerstrofee	  2015	  
	  

‘Wordt	  het	  niet	  eens	  tijd	  dat	  je	  in	  het	  familiebedrijf	  komt’	  
	  
Onder	  toeziend	  oog	  van	  350	  ondernemers	  heeft	  Johan	  Groenen	  vrijdagavond	  18	  september	  de	  
Veldhovense	  Ondernemerstrofee	  ontvangen	  uit	  handen	  van	  burgemeester	  Jack	  Mikkers.	  Dit	  jaar	  
maakte	  de	  uitreiking	  van	  deze	  felbegeerde	  prijs	  voor	  de	  eerste	  keer	  deel	  uit	  van	  de	  bedrijvenavond	  
van	  Klein	  Culinair,	  een	  initiatief	  van	  Restaurant	  Truffelaer.	  De	  directeur	  van	  Groenen	  Bouw	  &	  
Onderhoud	  is	  vereerd	  met	  de	  prijs	  én	  het	  speciaal	  voor	  deze	  gelegenheid	  ontworpen	  beeld.	  ‘Voor	  
mij	  is	  het	  de	  normaalste	  zaak	  van	  de	  wereld	  dat	  ik	  me	  dagelijks	  100%	  voor	  medewerkers	  en	  
klanten	  inzet’,	  biecht	  hij	  trots	  op.	  ‘Het	  is	  dan	  heel	  bijzonder	  dat	  collega-‐ondernemers	  me	  deze	  prijs	  
gunnen.’	  
	  
Een	  onafhankelijke	  jury	  riep	  Johan	  Groenen	  als	  winnaar	  uit.	  Het	  juryrapport	  vermeldt	  dat	  ‘het	  
kenmerkend	  voor	  deze	  entrepreneur	  is	  dat	  hij	  verder	  kijkt	  dan	  gemiddeld	  én	  de	  juiste	  
winnaarsmentaliteit	  toont’.	  Tijdens	  de	  uitreiking	  verschijnt	  er	  bij	  winnaar	  Johan	  Groenen	  een	  grote	  
lach	  op	  zijn	  gezicht	  als	  een	  flitsende	  film	  zijn	  levenswerk	  toont.	  Zijn	  vrouw	  Natasja	  zoon	  Bart,	  een	  
collega	  en	  een	  vriend	  verschijnen	  in	  beeld.	  Te	  horen	  zijn	  lovende	  woorden	  over	  het	  hart	  dat	  hij	  voor	  
zijn	  gezin,	  zijn	  bedrijf	  en	  zijn	  klanten	  heeft.	  De	  tekst	  van	  het	  juryrapport	  sluit	  zich	  hier	  bij	  aan:	  ‘Hij	  
weet	  steeds	  de	  goede	  weg	  te	  vinden	  en	  slaagt	  erin	  innovatief	  en	  adequaat	  te	  anticiperen	  op	  een	  
voortdurend	  veranderende	  wereld.	  Johan	  Groenen	  beschikt	  over	  alle	  benodigde	  talent,	  kennis	  en	  
voorwaarden	  voor	  het	  verantwoord	  exploiteren	  van	  zijn	  mooie	  bedrijf.	  Nu	  en	  in	  de	  toekomst.‘	  
	  
Echte	  Veldhovenaar	  
Johan	  Groenen	  is	  een	  telg	  uit	  een	  echte	  Veldhovense	  ondernemersfamilie.	  Zelf	  is	  hij	  	  
geboren	  en	  getogen	  in	  Veldhoven-‐dorp.	  Zijn	  opa	  Johan	  staat	  aan	  de	  wieg	  van	  het	  familiebedrijf,	  dat	  
bijna	  85	  jaar	  bestaat.	  ‘Samen	  met	  zijn	  3	  broers	  Huub,	  Hans	  en	  Toon	  heeft	  mijn	  vader	  Albert	  het	  
bedrijf	  verder	  uitgebouwd’,	  geeft	  Johan	  een	  inkijkje	  in	  de	  bedrijfsgeschiedenis.	  ‘Vroeger	  lag	  de	  focus	  
op	  nieuwbouw.	  Toen	  mijn	  vader	  en	  zijn	  broers	  in	  het	  bedrijf	  kwamen,	  zijn	  ze	  zich	  meer	  gaan	  richten	  
op	  renovatie.	  Zo	  hebben	  ze	  duizenden	  woningen	  gerenoveerd	  voor	  woningbouwcorporaties	  en	  
beleggers.	  In	  een	  later	  stadium	  is	  de	  bouwmarkt	  erbij	  gekomen.	  Het	  bouwbedrijf	  heeft	  eind	  jaren	  
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zeventig	  behoefte	  aan	  een	  magazijn	  en	  een	  opslagplaats.	  ‘Met	  de	  opening	  van	  Bouwmarkt	  Groenen	  
waren	  mijn	  vader	  en	  zijn	  broers	  in	  de	  jaren	  zeventig	  hun	  tijd	  ver	  vooruit’,	  vervolgt	  Johan	  zijn	  verhaal.	  
‘Het	  is	  ruimdenkend	  om	  magazijn	  en	  opslag	  te	  combineren	  met	  een	  eigen	  winkel.	  Vandaag	  de	  dag	  
geeft	  Jos	  Groenen	  dagelijks	  leiding	  aan	  één	  van	  de	  weinige,	  zelfstandige	  bouwmarkten	  in	  Nederland.’	  	  
	  
Start	  als	  timmerman	  
Een	  carrière	  in	  de	  bouwwereld	  is	  voor	  Johan	  na	  zijn	  opleidingen	  aan	  de	  LTS	  en	  MTS	  een	  logische	  stap.	  
‘Ik	  heb	  4	  jaar	  lang	  bij	  verschillende	  aannemers	  gewerkt	  als	  timmerman’,	  blikt	  Johan	  Groenen	  terug.	  
‘Het	  was	  een	  bewuste	  keuze	  om	  elk	  jaar	  van	  werkgever	  te	  veranderen.	  Zo	  heb	  ik	  bij	  zowel	  kleine	  als	  
grote	  aannemers	  het	  vak	  geleerd.’	  Intussen	  groeit	  het	  familiebedrijf	  gestaag	  door.	  De	  opdrachten	  
worden	  groter	  en	  complexer	  en	  Huub	  Groenen	  -‐	  één	  van	  de	  ooms	  van	  Johan	  -‐	  vindt	  de	  tijd	  rijp	  dat	  
zijn	  neef	  de	  gelederen	  komt	  versterken.	  ‘Ik	  herinner	  het	  me	  nog	  als	  de	  dag	  van	  gisteren’,	  gaat	  Johan	  
verder.	  ‘Op	  vrijdag	  werkte	  ik	  nog	  als	  timmerman	  bij	  Bouwbedrijf	  Verspaandonk,	  op	  maandagochtend	  
ging	  ik	  als	  uitvoerder	  aan	  de	  slag	  bij	  Groenen	  Bouw	  &	  Onderhoud.	  Uiteindelijk	  heb	  ik	  alle	  disciplines	  
binnen	  het	  familiebedrijf	  doorlopen.’	  	  
	  
Sportman	  pur	  sang	  	  
Johan	  Groenen	  is	  een	  echte	  sportman.	  Op	  zijn	  zevende	  wordt	  hij	  lid	  van	  SV	  Rood-‐Wit	  Veldhoven.	  Bij	  
de	  voetbalclub	  van	  Veldhoven-‐dorp	  speelt	  hij	  in	  de	  hoogste	  jeugdelftallen.	  Op	  17-‐jarige	  leeftijd	  liep	  
Johan	  tijdens	  een	  wedstrijd	  van	  Rood-‐Wit	  A1	  een	  zware	  bovenbeenblessure	  op.	  ‘De	  revalidatie	  is	  
goed	  gegaan,	  want	  ik	  heb	  uiteindelijk	  meer	  dan	  300	  wedstrijden	  in	  het	  eerste	  gespeeld’,	  vertelt	  
Johan	  trots.	  ‘Toch	  zorgde	  die	  blessure	  voor	  problemen	  met	  mijn	  houding.	  Ik	  stond	  toen	  voor	  de	  
keuze:	  blijf	  ik	  actief	  als	  timmerman,	  of	  ga	  ik	  me	  meer	  voorbereiden	  en	  toeleggen	  op	  het	  management	  
van	  het	  bedrijf.	  Ik	  heb	  voor	  het	  tweede	  gekozen.	  Vanaf	  dat	  moment	  ben	  ik	  in	  de	  avonduren	  
managementopleidingen	  gaan	  volgen.’	  Sport	  blijft	  -‐	  zowel	  actief	  als	  passief	  -‐	  een	  grote	  rol	  spelen	  in	  
Johans	  vrije	  tijd.	  Alleen	  heeft	  hij	  zijn	  voetbalschoenen	  ingeruild	  voor	  een	  tennisracket,	  een	  
wielrenfiets	  en	  golfclubs.	  Bij	  elke	  thuiswedstrijd	  van	  PSV	  zit	  hij	  op	  de	  tribune	  en	  de	  verrichtingen	  van	  
zijn	  zoon	  Bart	  bij	  ZSC	  in	  Westerhoven	  probeert	  hij	  op	  de	  voet	  te	  volgen.’	  	  
	  
Betrokken	  ondernemer	  
De	  winnaarsmentaliteit	  en	  zijn	  kwaliteiten	  als	  ondernemer	  blijven	  ook	  buiten	  het	  bedrijf	  niet	  
onopgemerkt.	  Zo	  is	  Johan	  bijvoorbeeld	  lid	  van	  de	  ledenraad	  van	  de	  Rabobank	  Eindhoven-‐Veldhoven.	  
De	  laatste	  jaren	  vertolkt	  hij	  ook	  een	  rol	  achter	  de	  schermen	  bij	  Echt	  Veldhovenz	  on	  Ice.	  ‘Het	  is	  
belangrijk	  dat	  we	  dit	  prachtige	  initiatief	  in	  stand	  houden’,	  licht	  Johan	  toe.	  ‘Als	  we	  geen	  subsidie	  meer	  
krijgen	  van	  de	  gemeente	  moeten	  we	  als	  ondernemers	  creatief	  zijn.	  Heel	  veel	  mensen	  –	  en	  vooral	  
schoolkinderen	  –	  vinden	  het	  geweldig	  dat	  ze	  in	  de	  kerstvakantie	  kunnen	  schaatsen.	  Ik	  maak	  me	  daar	  
graag	  hard	  voor.	  Afgelopen	  jaar	  hebben	  we	  met	  het	  evenement	  kratje	  schuiven	  veel	  geld	  opgehaald.	  
Dit	  jaar	  gaan	  we	  dat	  opnieuw	  doen.’	  	  
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Vakmensen	  voor	  de	  toekomst	  
Johan	  is	  tevens	  voorzitter	  van	  de	  zogenoemde	  Adoptie	  Groep	  op	  het	  Sondervick	  College.	  ‘Samen	  met	  
docenten	  van	  de	  bouwafdeling	  bootsen	  we	  de	  praktijk	  na	  om	  leerlingen	  zo	  goed	  mogelijk	  voor	  te	  
bereiden	  op	  een	  carrière	  in	  de	  bouw.’,	  licht	  Johan	  toe.	  ‘Als	  bedrijf	  leveren	  we	  daarvoor	  de	  benodigde	  
bouwmaterialen	  en	  garanderen	  we	  stageplaatsen.’	  Als	  sportman	  onderstreept	  Johan	  de	  
maatschappelijke	  functie	  van	  sportverenigingen.	  Jaarlijks	  kunnen	  tal	  van	  verenigingen	  rekenen	  op	  
sponsoring	  of	  een	  donatie.	  ‘Zonder	  sponsoring	  is	  het	  voor	  veel	  clubs	  lastig	  om	  de	  broek	  op	  te	  
houden’,	  vervolgt	  hij.	  ‘Voor	  mij	  is	  het	  belangrijk	  dat	  sportclubs	  het	  geld	  goed	  besteden,	  zodat	  jong	  en	  
oud	  ervan	  kunnen	  profiteren.’	  	  
	  
Heldere	  visie	  op	  ondernemerschap	  	  
Waar	  collega-‐ondernemers	  in	  de	  bouw	  stoppen	  of	  met	  hun	  handen	  in	  het	  haar	  zitten,	  gaat	  Johan	  
door.	  Hij	  ziet	  de	  crisis	  in	  zijn	  sector	  niet	  als	  een	  belemmering.	  Het	  is	  voor	  hem	  eerder	  een	  kans	  om	  na	  
te	  denken	  over	  efficiënter	  werken.	  Stap	  voor	  stap	  voert	  hij	  momenteel	  een	  andere	  manier	  van	  
werken	  door	  binnen	  het	  bedrijf.	  Alle	  medewerkers	  -‐	  ook	  hij	  zelf	  -‐	  volgen	  daarvoor	  trainingen.	  ‘Het	  is	  
mijn	  ambitie	  om	  van	  Groenen	  Bouw	  &	  Onderhoud	  een	  zelflerende	  organisatie	  te	  maken’,	  geeft	  hij	  
tekst	  en	  uitleg.	  ‘We	  gaan	  op	  een	  andere	  manier	  samenwerken:	  niet	  alleen	  met	  elkaar,	  maar	  ook	  met	  
opdrachtgevers,	  onderaannemers	  en	  leveranciers.	  Zo	  gaan	  we	  bedrijfsprocessen	  vereenvoudigen,	  
overheadkosten	  reduceren	  en	  vermijdbare	  faalkosten	  verminderen.	  Uiteindelijk	  gaan	  we	  een	  hogere	  
kwaliteit	  leveren,	  tegen	  een	  lagere	  prijs’.	  De	  andere	  manier	  van	  werken	  moet	  uiteindelijk	  een	  
automatisme	  worden.	  Het	  proces	  loopt	  nog,	  maar	  langzamerhand	  signaleert	  Johan	  in	  de	  
terugkoppeling	  enthousiasme	  en	  de	  bewustwording.	  ‘Als	  medewerkers	  hun	  eigen	  inzichten,	  kennis	  
en	  competenties	  gaan	  aanspreken,	  groeit	  de	  betrokkenheid.	  Als	  we	  dat	  punt	  bereiken,	  gaan	  we	  als	  
bedrijf	  grote	  stappen	  voorwaarts	  zetten.’	  	  
	  
Initiatiefnemer	  	  
De	  Veldhovense	  Ondernemerstrofee	  is	  de	  erkenning	  voor	  uitzonderlijke	  prestaties	  van	  een	  
ondernemer	  uit	  Veldhoven.	  Zowel	  op	  zakelijk	  als	  op	  maatschappelijk	  vlak.	  De	  prijs	  bestaat	  sinds	  
1996.	  Sinds	  2011	  ontfermt	  een	  aantal	  oud-‐winnaars	  zich	  over	  de	  Veldhovense	  Ondernemerstrofee	  
‘nieuwe	  stijl’.	  Door	  deze	  wisseling	  van	  de	  wacht	  is	  de	  prijs	  meer	  een	  evenement	  voor	  en	  door	  
ondernemers	  geworden.	  	  
	  


