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‘WE HEBBEN 
DE GEKKE TIK 

OM OVERAL DE 
EERSTEN IN TE 

WILLEN ZIJN’

Ik tref Jan en Sharita middenin de eindejaars
hectiek. De telefoon rinkelt onophoudelijk in 
het riante kantoorpand aan de Steenoven in 
Eindhoven. “We zijn dankbaar dat we dit pand 
in eigen beheer en naar onze eigen wensen en 
maatstaven hebben kunnen bouwen,” lacht 
Sharita. “Op het dak bevindt zich een pen
thouse met terras. We wonen niet bij de zaak, 
maar kunnen er altijd blijven overnachten. Dit 
doen wij meestal op de begane grond. Ook 
daar bevinden zich slaapruimtes, een bad
kamer en keuken. Alles is zo gerealiseerd dat 
de zaak altijd door moet kunnen blijven draai
en, zonder dat onze kinderen of wij als partners 
daar last van hebben. Ideaal op dagen met 
topdrukte, zoals deze. Zeker ook toen Jane en 
Maxim nog klein waren, was het fijn dat we hier 
een soort tweede huis hadden.”

Studeren in België
Inmiddels is dochter Jane dertien jaar. Ze heeft 
op haar elfde één jaar in Nederland in een 
Gymnasium brugklas gezeten, maar zit inmid
dels in het derde leerjaar op een college in  
België. “Jane is een kind dat uitdaging zoekt 
en dat kreeg ze hier niet voldoende,” aldus 
Sharita. Op aanraden van goede Belgische 
vrienden, waaronder een kinderarts, zijn we op 
haar huidige school gaan kijken en wij waren 
allen meteen verkocht.”

Smartphone-gebruik uit den boze 
Inmiddels schuift Jan aan en vertelt: “Een ge
weldige school! De lijnen tussen ouders, directie 
en docenten zijn kort, de klassen zijn klein en 
Jane krijgt dagelijks individuele studiebegelei
ding. Studenten hoeven geen afstanden bin

nen de school af te leggen, want de docenten 
komen elk uur naar hen in een vast lokaal. Er 
zijn meerdere studiemomenten per dag, er 
wordt veel gesport en het is er gezellig. Smart
phone gebruik is uit den boze. Alles ten gunste 
van een optimale concentratie. 

Niet alleen ligt het onderwijsniveau er hoger, er 
wordt ook veel aandacht besteed aan normen, 
waarden en respect. Jane volgt het Humaniora, 
profielkeuze EconomieWiskunde. Zij wil hierna 
graag Rechten gaan studeren. Een juridische 
functie ooit binnen ons bedrijf zou tot de 
mogelijk heden behoren, maar het hoeft  
natuurlijk helemaal niet.”

Jan en Sharita Horyon zijn be-

halve eigenaars van Horyon  

Innovaties & Technieken BV ook 

man en vrouw én de ouders van 

Jane (13) en Maxim (10). Dat 

betekent dat ze 24/7 bij elkaar 

zijn en alles met elkaar delen. 

Hoe is het als privé en zakelijk 

zo met elkaar verweven zijn? 

En wat voor invloed heeft dat 

op je gezinsleven?
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Maxim wil het bedrijf later overnemen
Nu Jane alleen in het weekend naar huis komt, is de tienjarige Maxim door de week nog het enige kind in 
huize Horyon. Maxim loopt regelmatig op de zaak rond en toont dan al meer dan gemiddelde interesse 
voor het bedrijfs leven. Jan: “Laatst wilde hij tot in detail weten hoe het precies werkt als je een nieuwe klant 
hebt binnengehaald, wat voor gesprekken je dan voert en hoe je een eerste offerte opstelt.” Sharita vult 
lachend aan dat Maxim nu al roept later het bedrijf als vierde generatie te gaan overnemen.

Lang studeren
Natuurlijk denkt het echtpaar al geregeld serieus na over hun opvolging straks. “Omdat Jan en ik vrij laat 
kinderen hebben gekregen, zijn Jane en Maxim nog erg jong als wij de pen sioengerechtigde leeftijd  
hebben. Het is een heftige branche en ik weet niet of we onze kinderen daar op zo’n jonge leeftijd al mee 
willen opzadelen. Als ze straks aangeven echt bij Horyon te willen komen werken, zijn wij natuurlijk de 
laatsten om dat tegen te houden. Maar we hebben liever dat ze eerst nog lekker lang studeren.”

School en werk op de eerste plaats
Duidelijk is wel dat het ondernemerschap het gezin met de paplepel is ingegoten. Jan leerde als kind al dat 
school en werk  het bedrijf was destijds nog van zijn vader  altijd op de eerste plaats komen. “En nog 
steeds wil ik overal het optimale halen,” geeft Jan toe. “Sharita en ik hebben gewoon allebei de gekke tik 
om overal de eersten in te willen zijn. Wij zijn altijd bezig met nieuwe uitdagingen en hebben een sterke 
focus op duurzaamheid en innoveren. We vragen ons voortdurend af hoe we onze werkzaamheden beter, 
goedkoper en veiliger kunnen uitvoeren. Want alleen dan bieden we onze klanten het allerbeste wat op de 
markt te verkrijgen is.”

Half woord
Ook Sharita heeft van haar Hindoestaanse moeder en Hollandse vader meegekregen om altijd hard te 
studeren en te werken. “Het zit in onze genen. Gelukkig maar, anders had het nooit gewerkt tussen Jan  
en mij. Wij voelen elkaar na 25 jaar feilloos aan en hebben aan een half woord genoeg. We respecteren 
elkaar en blijven altijd correct. Natuurlijk verschillen we wel eens van mening, maar we kijken altijd naar wat 
uiteindelijk het beste is voor de organisatie en de klant. We hebben verschillende kwaliteiten en die vullen 
elkaar perfect aan. Zowel op de zaak als thuis.”
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