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ZEELAND EN BELGIË  
DE POOTER OLIE

GESCHEIDEN EN TOCH BIJ ELKAAR 
Maarten: “Binnen DPO hebben we de werkzaamheden 
zoveel als mogelijk gescheiden; ieder doet waar hij/ zij 
goed in is. Het dagelijks bijpraten betekent dat iedereen op 
de hoogte is van wat er speelt. Joost is, logisch gezien zijn 
achtergrond als chef-monteur, meer technisch bezig. Ik richt 
mij meer op de verkoop en kijk waar daarvoor de kansen 
liggen.”  

MARKETING & COMMUNICATIE
Doen waar je goed in bent en voor de dingen waar je minder 
goed in bent, support zoeken. Dat is niet iedere    
 -eigenzinnige- ondernemer gegeven. Zo wel bij De Pooter: 
een paar jaar geleden is er speciaal iemand aangesteld voor 
de Marketing & Communicatie. Die functie wordt sinds een 
jaar door Ines van Bommel (24) verzorgd. Ines: “Toen ik 
klaar was met mijn studie zocht ik een baan die bij voorkeur 
iets met auto’s moest hebben. De vacature van DPO was 
op mijn lijf geschreven. Vanaf het eerste moment heb ik mij 
hier thuis gevoeld.” 

Maarten: “Joost en ik hebben veel aan teamsport gedaan 
(waterpolo en zeilen-red.). Ook daar moet je het samen 
doen. Samen winnen en samen verliezen (hoewel ik in 
dat laatste niet het sterkste ben). Bij een bedrijf is dat niet 
anders. Iedereen heeft een bijdrage in het resultaat. Dat 
gaat het beste als iedereen elkaar serieus neemt en elkaar 
aanspreekt. Inclusief de directie.”

TRANSITIE
Energietransitie staat vaak hoog op de agenda, ook bij DPO. 
Binnen haar vakgebied heeft Ines nog een andere uitdaging: 
de communicatietransitie. Ines: “We willen een hogere 

DE POOTER OLIE
- Sinds 1960
-  Uitvalsbasis Terneuzen 
-  67 medewerkers in totaal
- 5 vaste chauffeurs
-  15 tankstations (Nederland en België)

klantenprofiel. Daar moet je op inspelen door de juiste 
mensen daar te laten werken. Die zijn de ziel van het station. 
Zouden zij er niet zijn, dan is er voor de klant geen reden 
om bij een bemand tankstation te gaan tanken. Een gemiste 
kans in dat geval, want klanten die komen tanken kopen 
vaak meer dan alleen brandstof.”

BEKENDHEID 
Hoewel ze zich bij DPO realiseren dat er elke dag 
gepresteerd moet worden (‘Je kunt niet zeilen op de 
wind van gisteren’) hebben ze wel een fraaie reputatie 
opgebouwd waar ze zeer trots op zijn. Maarten: “We staan 
in deze regio bekend als ‘de jongens van DPO’. Daarmee 
worden overigens niet alleen de directieleden bedoeld, 
maar alle -mannelijke én vrouwelijke- medewerkers. En die 
zich op hun beurt, ook zo voelen. Maar we weten ook dat 
vertrouwen te voet komt en te paard gaat.”

ONTWIKKELINGEN
Het is duidelijk: in Zeeland bruist het. Wat zijn de 
verwachtingen voor de toekomst?

Ines: “We kijken naar de ontwikkelingen in de wereld om 
ons heen. Wat gebeurt daar? Wat kunnen we daarvan 
leren? Wat kunnen we daarvan doorvertalen naar onze 
wereld? We hebben al een paar plannen op de plank liggen; 
wanneer die naar buiten komen, laat ik nog even in het 
midden.” 

Maarten: “Wij zien de overeenkomst met EG Group als een 
bevestiging dat we op de goede weg zijn. Wat ons met name 
aanspreekt, is dat je hier met recht over een samenwerking 
kunt spreken: we stemmen het landelijke en lokale beleid 
op elkaar af. Dé manier om te winnen.”

naamsbekendheid en meer jongeren bij DPO betrekken. Als 
zij zich thuis voelen bij ons, dan ontstaat er een band en 
komt er dus ook verkoop. We hebben nu een tankpas die bij 
circa 400 stations in Nederland geaccepteerd wordt, maar 
we willen verder gaan dan dat wat er nu is. Toegevoegde 
waarde leveren bij onze acht onbemande tankstations is 
wat lastiger, maar de zeven bemande tankstations geven 
veel ruimte om dat wel te doen. Persoonlijk contact en 
speciale (gepersonaliseerde) aanbiedingen worden -ook 
door jongere klanten- zeer gewaardeerd. Om hen goed 
te bereiken kijken we of we een app voor die doelgroep 
kunnen ontwikkelen.” Maarten: “Omdat Ines de leeftijd van 
de nieuwe doelgroep heeft, voelt ze die sneller en beter aan. 
Dat inspireert ons ook weer. En al zijn Joost en ik de directie, 
die inspiratie van collega’s als Ines brengt ons ook weer op 
ideeën.”

KLANTEN
DPO verzorgt de levering van smeermiddelen en 
brandstoffen in een straal van circa 100 kilometer rondom 
Terneuzen. Ines: “Hoe groot of hoe klein een klant ook is, bij 
DPO gaan we ervan uit dat iedereen de passende aandacht 
moet krijgen. Om te weten of we het naar hun wens 
doen, sturen we regelmatig een enquête uit. De uitslagen 
bespreken we intern en waar mogelijk en wenselijk 
passen we onze werkwijze aan. Daarbij horen en zien onze 
chauffeurs ook veel; zij zijn een zeer waardevolle bron van 
informatie.” 

Een klant die een extra service van DPO afneemt is Dow 
Chemical. Maarten: “We hebben vijf mensen permanent 
bij Dow Chemical gedetacheerd. Eén man werkt in het 
laboratorium en de andere vier vormen de smeerploeg 
die, onder leiding van Joost, het smeeronderhoud van een 
aantal plants voor haar rekening neemt.” 

POMPEN
DPO heeft zeven bemande en acht onbemande tankstations 
in de regio. Maarten: “Ieder bemand station heeft een eigen 

Zo gaat dat bij ondernemers: ze spelen in op de 
marktontwikkelingen. De toename van het aantal auto’s 
op de weg bracht vader Michiel op het idee om een 
eigen tankstation te openen en verder brandstoffen te 
distribueren naar derden. 

De huidige directie van De Pooter Olie zit al enige tijd ‘in 
de zaak’: Maarten (54) vanaf 1983 en Joost (50) volgde niet 
veel later. In 1997 hebben zij de aandelen van hun vader 
overgenomen. Daarmee was Michiel niet uit beeld. Nog 
steeds is hij regelmatig op kantoor om het welbekende 
praatje te maken. Dit is typerend voor de sfeer binnen het 
familiebedrijf De Pooter, waar de bedrijfsleiding in handen is 
van Lynda, de vrouw van Joost. 

Als je vandaag de dag een bedrijf begint, 
heet het al snel een ‘start-up’. Vroeger 
‘begon je gewoon’. Met twee voeten op 
de grond of in de (Zeeuwse) klei, zoals 
opa (Maarten Jan) De Pooter zo’n 60 jaar 
geleden in Terneuzen met de verkoop 
van huisbrandolie en brandstof voor de 
landbouw. Vader Michiel nam het bedrijf 
als 17-jarige over. Enig improvisatietalent 
was wel gewenst, want zelf de brandstof 
rondbrengen was zonder rijbewijs geen 
optie. De aangenomen chauffeur bood 
uitkomst. 

 Ines van BommelMaarten de Pooter Joost de Pooter

‘JE KUNT NIET ZEILEN OP DE 
WIND VAN GISTEREN’
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