
Succes!Succes!

ROB.01 onderzoekt voor Kantoor Hein Koning het succes van ondernemen en 
hoe automatisering daaraan kan bijdragen. Deze keer gaat ROB op bezoek bij 
Patrick Leeflang van stratenmakersbedrijf Hennephof & Jonk.

Succes in ondernemen is  
ook dat het personeel 
tevreden is.



Patrick, bedankt voor dit interview 
en veel succes met je zaak. Ik zal 
Tom de groeten doen van ‘Pien’.

“Succes in ondernemen is voor mij dat de klanten en 
het personeel tevreden zijn en dat er continuïteit is. 
Wij zijn succesvol omdat we altijd een mooi stukje 
straatwerk achterlaten. Onze specialiteit is vooral 
groot onderhoud straatwerk voor overheidsin-
stellingen. We hebben nu bijvoorbeeld een mooie 
grote opdracht van de gemeente Edam-Volendam.

Wij zijn succesvol omdat 
we altijd een mooi stukje 
straatwerk achterlaten.
“Ik heb Hein Koning november 2016 leren kennen 
omdat mijn verzekeringskantoor zei: ‘Probeer eens 
een andere boekhouder, want we krijgen weinig 
informatie’. En het boekhouden kostte mijzelf ook 
heel veel tijd, want ik voerde alles zelf in.

“Dan kijk je op internet naar 
boekhoudkantoren en zie je 
op de site van Hein Koning het 
verhaal van Pien. Ik herkende 
mijzelf daar meteen in. Dus ik 
kom binnenlopen bij de balie 
van Hein Koning en zeg ‘Ik 
ben Pien’. Ik zei niet eens ‘Ik 
ben Patrick’, nee, ‘Ik ben Pien’. 
Iedereen lachen, maar 

Patrick Leeflang, stratenmakersbedrijf 
Hennephof & Jonk:  

Onze speciali-
teit is groot 
onderhoud voor 
de overheid.

iedereen wist gelijk wat ik bedoelde en wat ik wilde. 
Ik wilde precies wat Pien ook wilde. En dat heb ik nu. 
Hein Online levert mij heel veel tijdwinst op.

Iedereen lachen, maar 
iedereen wist gelijk wat 
ik bedoelde.
“Mijn tip: schoenmaker blijf bij je leest. Doe waar je 
goed in bent. Als boekhouden niet jouw business is, 
besteed het dan ook uit. Wij zijn een stratenmakers- 
bedrijf, de boekhouding moet zoveel mogelijk uit 
handen genomen worden. En dat gebeurt nu.”

Bekijk het filmpje van Pien op 
www.heinkoning.nl/pien

Bekijk het hele interview op  
www.facebook.com/heinkoningvolendam


