
 
 

Estafette-Interview ondernemers, ……. geeft het stokje door aan …….. 

 

Iedere maand wordt er een ondernemer, PRO-lid, geïnterviewd vanuit de Communicatiecommissie. Waarom? 
Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere Purmerendse 
ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de regio. Het 
bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen. De geïnterviewde ondernemer 
kiest vervolgens een collega-ondernemer voor het volgende interview. 
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan, j.zwaan@pro-site.nl of zwaantje69@gmail.com 

Bedrijf: Bert Jonk Autoverhuur 
Branche: autoverhuur 
Contactpersoon: Robert Jonk 
Aantal medewerkers: 10 vast, 2 hikers freelance  
Email: info@bertjonk.nl 
Website: www.bertjonk.nl 

Ik word hartelijk ontvangen door Robert op hun terrein aan de Einsteinstraat in Purmerend. 

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

Voor ik de eerste vraag stel, wil ik even weten wat een hiker precies doet. Robert vertelt dat deze collega’s de 
auto’s overal ophalen en brengen waar nodig is, door heel Nederland dus. Ook zorgen zij dat de auto’s weer 
correct en schoon klaar staan. 
“De belangrijkste activiteit is auto’s verhuren, wij zijn al meer dan 50 jaar een Bovag autoverhuurbedrijf”, zegt 
Robert. “Je kunt bij ons terecht voor bestelwagens, vrachtwagens, personenauto's, busjes, koelauto’s en zelfs 
autoambulances. Wij verhuren vanuit vier locaties: Purmerend, Zaandam, Zwaag (Hoorn) en Oude Meer 
(Schiphol, Amsterdam). Het jonge, goed onderhouden wagenpark bestaat uit topmerken zoals Mercedes, 
MAN, Renault, Ford enz. Voertuigen kunnen flexibel worden gehuurd per dag, week, maand of zelfs per jaar. 
Daarnaast bieden wij onze auto's ook te huur voor een langere periode onder de noemer short-lease. 
Tenslotte beletteren wij onze eigen auto’s”, vertelt Robert. “Maar als klanten auto’s willen zonder reclame dan 
kan dat ook en leveren wij witte auto’s.” Op mijn vraag hoe groot het wagenpark is, antwoord Robert: “ruim 
200 auto’s rijden er rond in Nederland, inclusief shortlease.” Robert vervolgt zijn verhaal “onze missie is niet 
de grootste te zijn maar de meest complete dienstverlening te leveren op het gebied van autoverhuur. In de 
crisis hebben wij een hoop auto’s weg moeten doen. Wij hebben met onze vaste leveranciers regelingen 
kunnen treffen waar wij veel aan te danken hebben. Daardoor hoefden wij geen collega’s te ontslaan. En wij 
doen nog steeds zaken met dezelfde leveranciers zoals Mercedes Gomes en BTS Man. Wij kopen bij hun en zij 
huren weer terug, zo is het cirkeltje weer rond. Wij zijn een echt familiebedrijf. Mijn broer Jeroen en ik zijn 
beiden 50 % eigenaar.” Ik zie een foto aan de muur waar zij samen met hun vader voor het bedrijf staan. Ik 
vraag of vader Jonk nog in het bedrijf werkt. Robert antwoordt dat zijn vader, die inmiddels 78 jaar is, nog 
bijna dagelijks op de zaak komt. “Soms haalt of brengt hij nog auto’s weg. Vader Bert Jonk is het bedrijf 
begonnen en later kwam zijn broer bij hem werken. Na jaren samenwerking, zijn wij toen met het gezin naar 
Canada verhuist. Toen dat avontuur achter de rug was, zijn wij weer opnieuw begonnen met een rijschool en 
een aantal auto’s in de verhuur. 
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2. Wie wilt u hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is uw doelgroep?  

“Doelgroepen zijn: transportbedrijven, bedrijven in de foodsector, horeca, zorginstellingen (bijvoorbeeld de 
invalide busjes) en particulieren voor bijvoorbeeld verhuizingen, dagjes weg of vakanties.” 

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?  

Robert is er gewoon ingerold omdat zijn vader een autorijschool had en ook wat auto’s verhuurde. Hij werd 
naar de technische school gestuurd en begon met auto’s wassen en werd daarna automonteur. “Het werd mij 
met de paplepel ingegoten zoals je dat zo mooi zegt”, lacht Robert.  

4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
“Het zijn geen bewuste voorbereidingen geweest”, zegt Robert. “Het ging gewoon zo. Wat ik het leukst vind, is 
dat ik nooit kan voorspellen hoe de dag loopt ondanks de planning. Het loopt vaak anders, geen dag is 
hetzelfde en dat vind ik heerlijk”, aldus Robert.  

5. Levert u een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heeft u hierover?  

“Wij leveren regelmatig onze bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio”, antwoordt Robert. 
“Bijvoorbeeld 2 rolstoelbussen voor de Zonnebloem of koelwagens voor evenementen. Ook geven wij 
kortingen en sponsoren sportclubs.”  

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

“Voordeel is echt doen wat je leuk vind”, zegt Robert. “Nadeel is dat je 24/7 verantwoordelijk bent en 
bereikbaar moet zijn. Ik wil altijd die goede service leveren. Een 9 tot 5 mentaliteit kan echt niet. Dat betekent 
ook dat het bedrijf vaak voor het meisje gaat. Dus ik lever een stukje vrijheid in. Aan de andere kant leven we 
er ook van. Sommige zaken kunnen we wel uitbesteden zoals pech onderweg aan de ANWB. En binnen het 
bedrijf is er ook een goede backup maar mijn broer en ik blijven toch eindverantwoordelijk.” 

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? 

“Afspraken nakomen, doen wat je zegt”, noemt Robert meteen. “Klanten moeten op je kunnen rekenen en 
vertrouwen. Doorzettingsvermogen is ook belangrijk. En flexibel zijn en het meisje waarmee ik getrouwd ben, 
moet dat dus ook zijn. En er zijn”, gaat Robert verder. “Aanwezig zijn en bereikbaar zijn, ook na 5en. Daarnaast 
blijven communiceren ook als het even niet goed gaat. Laat de deur open en gooi hem niet dicht. Dan komen 
de klanten de volgende dag ook weer terug en blijven niet weg. Nuchter nadenken en altijd je best doen. We 
zijn allemaal gewone mensen of je nu automonteur of een bankdirecteur bent. Onderhoud je contacten! Het is 
niet wat je kan maar wie je kent.”  

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? 

“Lastig om dat over mezelf te zeggen”, vindt Robert. “Maar zoals eerder gezegd, afspraak is afspraak en die 
komen wij na. Kennen korte lijntjes waardoor we snel kunnen handelen. Ook stralen wij lol uit en dat doet wat 
met klanten. Wij hebben vertrouwen in onze klanten. Soms pakt dat verkeerd uit maar meestal levert dat een  
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hoge gunfactor op. Zaken doen is het cirkeltje steeds weer rond maken”, herhaalt Robert nog eens. “De klant 
ontzorgen en het complete pakket leveren. Daardoor komt bijvoorbeeld de KLM al jaren als vaste klant bij ons.  
Tenslotte verwijst Robert naar hun website en daar lees ik nog een aantal mooie recensies: Goede service, 
vriendelijk en behulpzaam, meedenkend, totaalplaatje goed geregeld, alles ging zoals het hoort!  

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

Robert denkt even na maar kan zo niets bedenken. “Ik volg sowieso mijn eigen weg en mijn eigen gevoel. En 
luister goed naar de klant, u vraagt, wij draaien. Wij zijn doeners, denken niet te lang na over zaken.” 

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

Als Robert aan de toekomst denkt, dan denkt hij aan nieuwe modellen en type auto’s, meer op elektra of 
waterstof bijvoorbeeld. “Die ontwikkeling komt eraan en wij zullen daarop inspelen. Ook zal steeds meer 
milieubewuster gewerkt gaan worden. Wij hebben geen ambitie om groter te worden.” Want dat gaat volgens 
Robert uiteindelijk ten koste van de service.  

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? 

“Lees dit interview! En verder tja, werk door tot het werk klaar is. Daarna snel naar het meisje ;-}” 

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

Leuk! 

13. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

Robert geeft het estafettestokje graag door aan Frank Salem van Gomes Mercedes dealer.  
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