
oen Van Alem in 1981 als glaszetter bij 
VERBO begon, vermoedde hij niet dat hij 
als algemeen directeur de hoogste trede - 
de werkdag van de glazenzetter start per 

definitie onderaan de ladder - zou halen. Dat VERBO 
in april 2020 de leeftijd van vijftig jaar mocht bereiken 
mag je voor een groot deel op zijn conto schrijven. 
Bijvoorbeeld door zijn onafgebroken aandacht voor 
service en netheid die hij ook van zijn medewerkers 
eist. Dan is er dat sociale hart. Van Alem is graag 
onder de mensen, hoort aan, helpt, zodat het leed van 
de kapotte ruit snel geleden is.

Alles voor de jongens
Voor een algemeen directeur verricht Van Alem 
verrassend veel taken die een meewerkend voorman 
niet zouden misstaan „Ik maak lange dagen. Ik bereid 
de planning voor de jongens voor en zet ’s ochtends 
de glasruiten voor die dag klaar. Als het nodig is help 
ik ze op het werk. Tussendoor ben ik op pad voor 
opnames bij de mensen die met brokken zitten - bakje 
koffie erbij, witte nie - en maak ik offertes. Ik zorg er 

ook voor dat de jongens goed werk achterlaten en de 
bus op orde houden. Het draagt allemaal bij aan onze 
goede naam.”

24-uursservice
In de regio Eindhoven beheert VERBO ruim 50.000 
woonhuizen van woningbouwverenigingen. Gaat een 
ruit stuk, dan hoeft de bewoner maar de 24-uurservice 
bellen en dan wordt snel vanuit de Hooge Zijde 
24 in Eindhoven uitgerukt. „Met kapotte ruiten kun 
je mensen niet laten zitten. Wij laten niemand in de 
steek, ook particuliere woningbezitters niet”, zegt 
Van Alem. Daarnaast beheert VERBO alle gebouwen 
van de gemeente Eindhoven, waaronder 250 
schoolgebouwen. De ironie: na de detailhandelsschool 
wilde Van Alem niets liever dan werken. Liefst bij 
VERBO, omdat dat kon. Inmiddels kent hij alle scholen 
van buiten…

Slag in de rondte
Van Alem signaleert een steeds mondiger klant, die 
weet wat hij wil om zijn huis energiezuiniger te maken. 

Die weet van de U-waarde die het isolerend vermogen 
van glasruiten aangeeft. „Toen ik bij VERBO begon 
gingen we van enkel- naar dubbelglas. ‘Thermopane’ 
noemden we dat heel deftig, terwijl dat eigenlijk een 
merknaam is. Nu werken we ons een slag in de rondte 
van dubbelglas naar HR++-glas, wat nog meer energie 
bespaart. Tegenwoordig zie je ook steeds vaker Triple 
glas; driedubbel spierballenglas dat zware ruiten 
oplevert. Ze kunnen meestal niet in oude kozijnen. 
Dit maakt ze ook geschikt voor renovatieprojecten 
van woningbouwverenigingen, waar huizen aan een 
strenge energienorm moeten voldoen.”

Noodruit
Mooi meegenomen: glas is volledig recyclebaar. In de 
hal bij VERBO staat daarom een grote container waarin 
aan het einde van de dag onzacht alle vervangen ruiten 
belanden: de glashemel. Het is de tussenstop naar 
een volgend leven via Vlakglas Recycling Nederland. 
De container zit snel vol, en dat is logisch. Van Alem 
gruwt ervan als de jongens gebroken glas achterlaten 
bij de klant. „Een kapotte ruit wil niemand. Daarom 
moet ook de noodoplossing totdat de nieuwe ruit erin 
zit er netjes uitzien. Zijn de scherven weg en kun je 
weer naar buiten kijken, dan is het grootste leed bij de 
klant geleden. Hij vindt het dan niet meer erg dat hij 
nog even op de nieuwe ruit moet wachten.” Naar de 
klant luisteren, hem geruststellen, kwaliteit bieden: het 
is waar VERBO het voor doet. Ruitenheer Johan buigt 
diep voor koning klant.

T

In de regio Eindhoven zijn ze al meer dan een halve eeuw een vertrouwd 
stukje straatbeeld: de met glasruiten beladen bedrijfswagens van 
Glashandel VERBO die voorzichtig hun breekbare lading door nauwe 
straten manoeuvreren. Ruitenheer Johan van Alem van VERBO verklaart 
waarom hun bestelbussen zo graag gezien zijn.
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‘Het glas is 
   hetzelfde gebleven, 
      maar aan de ruit is 
alles veranderd’

Gl a sh a n d e l  VERB O b e sta at  v i j f t ig  j a a r

‘HET IS DE 
TUSSENSTOP NAAR EEN
VOLGEND LEVEN VIA 

VLAKGLAS RECYCLING 
NEDERLAND’ 


