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Naast Réne is ook zijn vrouw Maaike een vertrouwd 
gezicht en sinds kort is zoon Timo ook actief op de 
werkvloer. De andere medewerkers, met vaak een 
lange staat van dienst binnen de onderneming, 
voelen voor René als familie. En daarmee is meteen
één van de succesvolle pijlers genoemd. ‘We opereren 
als een sterk team dat elkaar aanvult en zo versterkt. 
Samen doelen stellen, behalen en successen vieren, 
dat is wat ons helpt om succesvol te zijn en te blijven. 

René ziet zeker parallellen tussen ondernemen en 
(top)sport en is op dat gebied graag lokaal en
maatschappelijk betrokken. Zo sponsort Hartgerink 
en Klomp het succesvolle synchroonduo Noortje en 
Bregje de Brouwer uit Hoofddorp. ‘Het voelt goed 
dat die meiden in een mooie en betrouwbare auto 
van ons kunnen rondrijden. En er is tevens contact 
met een topatleet die in Tokio ook actief is op de 
Spelen om een zelfde soort samenwerking aan te 
gaan. We doen dat zeker niet alleen. We proberen 
bijvoorbeeld ook andere ondernemers te be-
trekken door een logo van hun onderneming op 
de auto te zetten. We geloven op dit terrein 
in de kracht van lokaal samenwerken! 

Hartgerink en Klomp siert ook de shirts van korf bal- 
vereniging KIOS en sponsort het honkbalteam van 
Pioniers met Meer-Lease. Evenementen, zoals 
MeerLive en Hoofddorp Culinair konden eveneens 
op een sponsorbijdrage van Hartgerink en Klomp 
rekenen. ‘Onze klanten bepalen (deels) ook waar 
ons sponsorbudget aan wordt besteed. Wanneer ze 
een nieuwe klant bij ons aanbrengen geven we een 
voucher die ze aan hun eigen club kunnen doneren, 
bijvoorbeeld aan hun eigen toneelvereniging- of 
zangkoor. Zo creëer je extra betrokkenheid.’ 

LANGE DAGEN
Als ondernemer zijn het voor René bijna altijd 
lange dagen. Toch probeert hij in zijn agenda tijd 
vrij te maken om te sporten. ‘Voor mij is het de 
ideale manier om te ontspannen en even de ge-
dachten te verzetten. Ik sta graag op de golf- en 
tennisbaan. Een wandeling met vrienden kan ik ook 
waarderen. Sportieve activiteiten geven je weer 
nieuwe energie en daar pluk ik niet alleen fysiek, 
maar zeker ook op de werkvloer de vruchten van. 

ONOPHOUDELIJK IN DE WEER 
Mobiliteitsbedrijf Hartgerink en Klomp heeft in Haarlemmermeer en wijde omgeving een 

uitstekende naam hoog te houden. In oktober 2020 vierde de Mazda-dealer 
haar veertig jarig bestaan, maar de geschiedenis gaat zelfs nog veel verder terug. 

We bestaan al meer dan 93 jaar’, aldus René Klomp, die zelf sinds 2008 
aan het roer staat. Bij de vaste klanten staat het familiebedrijf bekend 

om zijn informele sfeer. De ontvangst met een lekker kopje verse bonenkoffie 
is altijd warm en hartelijk.
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