
 
 

Bedrijf: Jo & Co 
Branche: horeca 
Contactpersoon: Alex Vonhof 
Aantal medewerkers: 35 
Email: info@joenco.nl 
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Na een gastvrij ontvangst met een kopje koffie en een korte kennismaking, start ik het eerste interview van dit 
jaar.   

1. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

De belangrijkste missie voor Jo&Co, zo vertelt Alex, is de gasten een plezierige avond bezorgen en kwalitatief 
goed eten voor een redelijk prijs.  Alex benadrukt hierbij de  gastvrijheid. Iedereen die binnenkomt,  is gast en 
geen klant! Er heerst een ongedwongen sfeer, de collega’s zijn toegankelijk en de service is groot met een 
persoonlijk tintje. Het is de beleving.  Alex runt Jo&Co met nog 34 collega’s waaronder 2 chef-koks in de 
keuken. Ook zijn vrouw draagt haar steentje bij in de administratie naast haar gewone baan. Zijn 2 dochters 
zijn ook betrokken, de één werkt in de keuken, de ander in de bediening.  
Alex managet alles tot een goede structuur. Ik zie dat hij er vandaag uitziet als een kok en ook dat blijkt hij 
erbij te doen.  
Naast het aanbieden van diners, zijn lunches en high tea ook geliefd. Of gewoon een kop koffie of een drankje. 
Zomers in het zonnetje op het terras.   

2. Wie wilt u hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is uw doelgroep?  

Purmerendse bewoners maar er komen ook steeds meer gasten van buiten Purmerend zoals bijvoorbeeld  
Volendam. De Koemarkt leeft, vooral in de zomer. Alex woont vanaf 1988 in Purmerend en heeft de stad zien 
groeien.  

3. Wanneer bent u op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer bent u bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

Alex heeft altijd in de horeca gewerkt, sinds januari 2015 heeft hij Jo&Co overgenomen. Dit is ontstaan 
doordat hij op het terras van Jo&Co zat en een opmerking plaatste tegen de vorige eigenaar.  Alex is er met 
veel passie ingestapt. Zakelijk en privé lopen door elkaar heen maar dat vindt hij niet erg.   

4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
 
De voorbereiding heeft wel 1,5 jaar geduurd. Het was altijd al een droom om een eigen zaak te runnen. 
Alex was toe aan een nieuwe uitdaging en heeft vervolgens geïnvesteerd in een goede 
prijs/kwaliteitverhouding.  Jo&Co is dagelijks van vanaf 11 uur open. Er is plaats voor ongeveer 80 gasten. De 
droom is hiermee voor Alex uitgekomen en dat is echt kicken aldus Alex. 
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5. Loopt u bij uw bedrijfsvoering tegen conflicten aan met derden (bijv. bij overname, buren, gemeente)?  
Zo ja, zou u dit kunnen toelichten met een voorbeeld?  

Nee, er zijn geen conflicten. Alex vertelt dat hij goed contact heeft met de gemeente en dat hij voorzitter is 
van de Stichting Koemarkt. Hierdoor ontstaat een grote betrokkenheid.  Daarnaast heeft hij een groep fijne 
collega’s. Duidelijke communicatie en afspraken, is het geheim van een goede samenwerking, vindt Alex.  

6. Wat zijn voor u de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

Alex vindt het mooi om een eigen zaak te hebben, een eigen weg te kunnen kiezen. Een nadeel zou kunnen 
zijn dat er veel tijd in gaat zitten maar dit vindt Alex niet erg. Als je werk je werk wordt, dat zit het niet 
helemaal goed. Voor Alex is dit niet het geval wanneer hij  ’s morgens thuis de deur achter zich dichttrekt.  

7. Wat zijn volgens u de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer 
deze een eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijft u zichzelf als ondernemer? 

Stressbestendig en een sterke wil antwoordt Alex direct zonder na te denken en passie in wat je doet. Een 
goede ondernemer heeft niet alleen hart voor de zaak maar IS het hart van de zaak! 

8. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt uw bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten naar u toe komen? 

Alex heeft het niet over klanten! Het zijn gasten die in zijn eetcafé komen! Alex is van origine slager en dat ziet 
hij als een groot voordeel. Daarnaast is de gastvrijheid, de persoonlijke aandacht en een lage drempel waar 
klanten graag voor terugkomen. Hij heeft de juiste formule voor Purmerend gevonden! 

9. Door wie of wat bent u het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

Alex is freelance kok geweest waardoor hij in vele keukens heeft kunnen kijken! Hij heeft samengewerkt met 
bekende koks als Herman den Blijker en Robert Kranenburg. Alex heeft ook in veel strandtenten gewerkt. 

10. Hoe ziet uw onderneming er over 5 jaar uit? 

Alex denkt even na en zou naast Jo&Co graag een strandtent of een hotel beginnen. Dit zal zeker niet zijn 
eindstation zijn, hij heeft nog genoeg ambitie.   

11. Wat is de belangrijkste ondernemers les  die u zou willen delen? M.a.w. heeft u tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

Een goede filosofie en een duidelijk doel vooraf is van groot belang, zegt Alex. En daaraan vasthouden en je 
niet door tegenslagen uit het veld laten slaan! Ook al is dat soms niet makkelijk! 

13. Wat vond je van dit interview en heeft u vragen aan de PRO:? 

Leuk! Fijn gesprek. Kort maar krachtig. 

14. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

Het estafettestokje is doorgegeven aan Agnes Bak van de Waterlandse Uitdaging.  
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