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Een jongensdroom die werkelijkheid werd
Schoonmaakbedrijf De Hoeve viert 45-jarig jubileum

Oprichting De Hoeve
Dolf Coenradi had al vele baantjes gehad -  van 

boerenknecht tot dakdekker – toen hij besloot om 

zijn jongensdroom te gaan realiseren: het star-

ten van zijn eigen bedrijf. ‘In 1973 stond hij aan 

de balie van de KvK om zijn bedrijf in te schrij-

ven.  Daar werd hem gevraagd naar de naam van 

het bedrijf, iets waar hij nog helemaal niet over 

nagedacht had. Schoonmaakbedrijf Coenradi 

vond hij niet klinken. Ter plekke bedacht hij toen 

de naam “De Hoeve”. In Zuid-Holland, waar hij 

oorspronkelijk vandaan komt, noem je een boer-

derij namelijk een hoeve.’

Offerte op een sigarendoos
Vanuit huis, een boerderij in Lintelo, begon Dolf 

Coenradi eerst als glazenwasser. ‘Om aan klan-

ten te komen ging hij met een kar, een emmer-

tje water en een spons rondrijden. En doen alsof 

hij heel druk was’ vertelt zijn zoon lachend. ‘Als 

een nieuwe klant zich aanmeldde, zei hij dat hij 

misschien de volgende dag nog wel een gaatje 

had, terwijl hij tijd genoeg had. Op de achterkant 

van een sigarendoos maakte hij dan meteen een 

offerte. Zo rolde hij van het een in het ander. 

Later kwamen er ook nog schoonmaak- en 

onderhoudsklussen bij.’

Zoals het een familiebedrijf betaamt, sprong het 

hele gezin bij. ‘Mijn moeder hielp natuurlijk mee 

en vanaf mijn twaalfde jaar ging ik samen met 

mijn broer in de schoolvakanties ‘voorsoppen’ (de 

ramen nat maken) voor de glazenwassers. Daar 

kregen we dan af en toe een extra zakcentje voor.’ 

OSB-lid van het eerste uur
Informatie over wat er allemaal bij komt kijken 

als je een eigen bedrijf hebt - zoals facturen, 

lonen en de prijsinfl atie was in die tijd nauwe-

lijks voorhanden. ‘In de beginjaren keek mijn 

vader daarom naar de prijs van de postzegel. 

Toen die bijvoorbeeld steeg van 12 cent naar 14 

cent berekende hij deze prijsverhoging ook door 

aan zijn klanten.’

‘Dat kan ik zelf ook wel’ dacht Dolf Coenradi toen hij bij begin jaren zeventig bij zijn zwa-

ger in het schoonmaakbedrijf ging werken. Dat zijn eigen schoonmaakbedrijf zo’n succes 

zou worden kon hij toen nog niet voorzien. Dit jaar viert De Hoeve uit Aalten namelijk 

haar 45-jarig jubileum. Zoon Johan Coenradi nam het bedrijf in 2012 offi cieel over. We 

vragen hem naar het verhaal achter Schoonmaakbedrijf De Hoeve.

De kracht van het bedrijf
Schoonmaakbedrijf De Hoeve is inmiddels een 

begrip in de Achterhoek. Het familiebedrijf telt 

tegenwoordig een kleine honderd medewerkers 

en werkt voornamelijk voor bedrijven en kanto-

ren in de industriële sector, zorginstellingen en 

scholen. Dat ze vooral regionaal actief zijn, is een 

bewuste keuze. ‘Mijn vader heeft nooit de ambi-

tie gehad om landelijk te groeien. Hij is echt een 

man die alles overzichtelijk en in eigen hand wil 

houden. We doen dan ook alles in eigen beheer, 

met eigen materialen en mensen. Niets is bij ons 

geleased of gehuurd. Dat is de tevens de kracht 

van ons bedrijf.’

Dolf Coenradi
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Om bedrijfskennis op te doen werd Coenradi 

begin jaren tachtig lid van OSB, die toen nog in 

oprichting was. ‘Hij hoorde bij een van de eerste 

lichtingen actieve leden, een klein select groepje 

dat meedacht over de weg die de ondernemings-

vereniging in zou moeten slaan. Ik weet niet 

beter dan dat we lid zijn van de OSB.’

Geleidelijke groei
Door de jaren heen is het bedrijf geleidelijk 

gegroeid en professioneler geworden en zijn de 

schoonmaakdiensten uitgebreid. De boerderij 

werd te klein. ‘Het opkamertje van oma vroeger 

was het kantoor, de stal deed dienst als magazijn 

en in de schuur buiten stonden twee glazenwas-

sersbussen, de machines en het materieel’. In 

1990 volgde daarom de eerste verhuizing naar 

een bedrijfshal in Varsseveld. ‘Mijn oudere broer 

werkte toen al fulltime in het bedrijf. Hij had 

echter niet de ambitie om het schoonmaakbe-

drijf over te nemen. Ik had dat wél en ben ‘Faci-

litair Management’ in Wageningen gaan stude-

ren.’

Van vader op zoon
In 2007 gaat Dolf Coenradi ‘op papier’ met 

pensioen en verhuizen ze naar het huidige 

bedrijfspand in Aalten. Johan neemt dan lang-

zaamaan het schoonmaakbedrijf over. ‘Ik ben 

met het bedrijf op dezelfde weg doorgegaan als 

mijn vader. Eén van de veranderingen die ik heb 

doorgevoerd is de digitalisering, we gaan immers 

graag met onze tijd mee. Nu is alles binnen het 

bedrijf gekoppeld aan elkaar, van administratie 

en registratie tot verloning met cao-controle en 

voorraadbeheer.’

Zakelijke nuchterheid
Actief vooruitkijken naar wat komen gaat en 

daarop inspringen. Volgens Johan verklaart dat 

mede het succes van Schoonmaakbedrijf De 

Hoeve. Terwijl vader Dolf nog dagelijks in het 

bedrijf te vinden is en zijn broer er werkt als spe-

cialistisch reiniger en voorman denkt Johan na 

over de toekomst van De Hoeve. ‘Ik wil een goede 

regionale speler blijven, verder professionalise-

ren en blijven investeren in mijn personeel. Op 

die manier kunnen we samen het bedrijf nog 

meer verbreden. Met zakelijke nuchterheid, 

zoals we dat al 45 jaar doen.’
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Deze foto dateert uit 1974




