De uitdaging!
“Zolang ik mij kan herinneren, had ik al de motivatie om mijn grenzen te verleggen”
Mijn naam is Johannes de Best, ik ben 24 jaar oud en geboren in Pingjum.
Enkele verhuizingen naar ‘verschillende-windstreken’ later, ben ik weer terug in het mooie Pingjum
waar ik nu, samen met mijn verloofde Zoë weer woon.
Al vanaf jongs af aan was ik te vinden op de velden en in de schuren van de boeren uit het dorp en
omgeving. Op mijn 12e ben ik gestart met een opleiding in de bouwtechniek, waar ik in 3 jaar de vakken
metselaar, meubelmaker en timmerman heb geleerd. Op mijn 16e werd ik geselecteerd voor het
Nederlands Kampioenschap metselen waar ik voor Noord-Zuid Holland de eerste plaats heb behaald. Dit
gaf mede de doorslag om succesvol te willen zijn in de techniek en van mijn passie mijn werk te maken.
Ik wilde graag iets doen in de voertuigtechniek. Daarom heb ik in combinatie met een vooropleiding van
Defensie de opleiding bedrijfsautotechnicus gevolgd en succesvol afgerond. Een stage bij Defensie, bij
het Korps Mariniers die ik in 2014 succesvol heb afgerond heeft mij veel gebracht.
Toen ik de kans kreeg mezelf aan te melden bij het Nederlandse Korps Mariniers, heb ik deze dan ook
met beide handen aangegrepen. Tijdens mijn dienstjaren bij Defensie heb ik verschillende functies gehad
zoals marinier 1ste klas en onderofficier. Na een prachtige tijd heb ik in 2020 de dienst verlaten.
De innerlijke drang om iets voor mezelf te beginnen broeide altijd al, daarom heb ik vorig jaar de stap
gezet en ben “De Best All-in Service” begonnen. Ik ben daarmee actief geweest in verschillende sectoren
zoals scheepsbouw, onderhoud, reparatie van dieselmotoren, automotive, akkerbouw- en landbouwmechanisatie. En dan vergeet ik er vast nog wel een paar. Ik ben klantgericht, technisch breed
georiënteerd en zou mezelf nog het liefst omschrijven als een oplossingsgerichte doorzetter.
Het is mijn doel om het gepassioneerde ondernemerschap van Mijno voort te zetten.
Dat er een klik was tussen hem en mij werd al snel duidelijk. Qua denkwijze liggen Mijno en ik dicht bij
elkaar. We hebben dezelfde ‘drive’, zijn het snel eens en we weten wat we aan elkaar hebben.
Ik ben dankbaar dat Mijno en Pytsje het vertrouwen in mij hebben om hun levenswerk voort te zetten en
daarmee door te schuiven naar een volgende generatie. Ik wil er samen met een fijn stel collega’s
volledig voor gaan om de continuïteit van het dit mooie bedrijf veilig te stellen.
Mijno van Dijk Mechanisatie is een dynamisch en sterk servicegericht bedrijf, breed ingesteld en actief
op verschillende vlakken van Mechanisatietechniek . Ik zie het als mijn uitdaging om in te spelen op de
wensen van onze klanten en wil proberen hen dát te bieden wat nodig is. Ik wil graag mijn ervaring en
alles wat ik geleerd heb, inzetten om samen met het hele team te werken aan vernieuwing en te streven
naar verbeteringen.
Mijn komst in het bedrijf zal zeker een stukje verjonging te weeg brengen en ik hoop dat er een ‘frisse
wind’ zal gaan waaien.
Ik kijk dan ook met heel veel vertrouwen uit naar een goede toekomst en een mooie samenwerking met
mijn collega’s, onze klanten en leveranciers.
Met vriendelijke groet,
Johannes de Best.

