
 
 

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

 

De Communicatiecommissie neemt iedere maand een interview af met een van de leden van de PRO: 
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 digitale 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 j.zwaan@sbzw.nl 

Bedrijf: Vos Groep BV 
Branche: handelsonderneming in brandstoffen, smeermiddelen en equipment. Meest bekend: olie en gas. 
Contactpersoon: Matthijs Vos  
Aantal medewerkers: 50 totaal, 30-35 werkzaam voor Vos Olie & Gas en ongeveer 20 als vertegenwoordigers 
en medewerkers bij de tankstations. 
Email: marketing@vosgroepbv.nl 
Website: www.vosgroepbv.nl 
 

Het was even zoeken deze keer omdat ik buiten Purmerend moest gaan voor het interview met  
Matthijs Vos ;-} Eenmaal gevonden, word ik niet alleen ontvangen door Matthijs maar ook door Valéry, 
medewerkster Marketing & Communicatie.  
 
1. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

Voor ik de standaard eerste vraag stel, ben ik benieuwd hoe lang het bedrijf al Amsterdam zit. Ik ken het 
tankstation nog van de Kanaalschans in Purmerend. Kwam daar zelfs thuis als kind omdat wij bij elkaar in de 
klas zaten en bevriend waren op de basisschool ;-} Matthijs antwoordt dat zij in april 2016 naar Amsterdam 
zijn gegaan. Zij zijn overigens niet weg uit Purmerend, zo vertelt hij. Het tankstation aan de Edisonweg 2 in de 
Baanstee te Purmerend is namelijk gebleven. Daarnaast hebben zij nog een vestiging in Koog aan de Zaan. 
Het tankstation aan de Kanaalschans is in 1989 gesloten. Matthijs vervolgt: Wij zijn een totaalleverancier van 
brandstoffen, smeermiddelen en equipment. Onze missie is energie voor úw continuïteit. Wij behouden 
transport, de opslag- en vulactiviteiten in eigen beheer. Door onze kennis en ervaring bieden wij een 
uitgebreid pakket aan producten en diensten en dat maakt ons een betrouwbare partner. 

 
2. Wie wilt u hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is uw doelgroep?  

Wij hebben diverse doelgroepen zegt Mathhijs. Van de particulier die bij ons tankt tot diverse sectoren. Wij 
hebben veel trouwe klanten door onze betrouwbaarheid en continuïteit die wij al jaren lang leveren, zegt 
Matthijs. Wij hoeven niet te vechten voor een order.  
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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?  

Het is een familiebedrijf vertelt Matthijs, opgericht in 1932 door zijn opa. Al vanaf de middelbare school weet 
Matthijs dat hij in dit bedrijf mee wil werken. Zo is hij erin gerold via zijn vader die nog regelmatig op de locatie 
in Purmerend te vinden is. 
Wij kennen geen grote groeimarkt, gaat Matthijs verder. Maar wij blijven altijd inventariseren en houden de 
markt in de gaten. Dit geldt ook voor de toenemende veiligheids- en milieueisen. Vanaf 1998 zijn wij door een 
bedrijfsovername ook de handel in gas gestart. In mei 2017 hadden wij ons 85 jarig jubileum, vult Valéry aan. 
Hier hebben wij aandacht aan besteed tijdens Reuring in Purmerend. Dit hebben we gevierd en voor onze 
klanten hadden wij een cadeautje en een aanbieding op onze tankstations.  

4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
 
Omdat het een familiebedrijf is, rol je er gewoon in, vertelt Mathhijs. Geen dag is hetzelfde en dat is leuk vindt 
hij. Heel dynamisch. Het samenwerken met alle medewerkers, is ook ontzettend leuk. Leuk om te melden is 
dat het team van tankstation Koog aan de Zaan de eerste prijs heeft gewonnen vanwege de beste service. 
Klanten komen graag terug, aldus Matthijs.  

5. Loopt u bij uw bedrijfsvoering tegen conflicten aan met derden (bijv. bij overname, buren, gemeente)?  
Zo ja, zou u dit kunnen toelichten met een voorbeeld?  

Bij ons gaat dat natuurlijk over de gevaarlijk stoffen, zegt Mathhijs. Er gelden strenge veiligheidseisen.  
Maar omdat wij daar altijd aandacht voor gehad hebben, ervaar ik dat niet als een probleem. Wij investeren 
continu in veiligheid en voldoen daarmee aan onze verplichtingen en de strenge regelgeving.   

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

Matthijs kan geen nadeel bedenken. Hij kan het niet goed beoordelen want hij weet niet anders. Kan het niet 
vergelijken met andere banen. Net als voor de klanten levert Matthijs ook voor het personeel continuïteit en 
duidelijkheid. Hij is in principe altijd aanwezig (vanaf 7.00 uur) of anders bereikbaar. O.a. daardoor is de 
betrokkenheid van de medewerkers groot. We doen het samen, aldus Mathhijs. We helpen en/of vervangen 
elkaar waar nodig. Veel medewerkers werken hier al langer (> 15 jaar) en dat zegt wel iets, vindt Valéry. 

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? 

Doorzettingsvermogen noemt Mathhijs als eerste. No nonsens, doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. 
Nuchter blijven en de realistisch zijn. Daarnaast heb je als ondernemer lef en durf nodig om beslissingen te 
nemen.   

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? 
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Dat is lastig over jezelf te zeggen, aldus Matthijs. Valéry kan daar wel iets over zeggen en tijdens het jubileum 
heeft zij vanuit de klantenkring best wat feedback gekregen. Wat zo in haar opkomt is: sympathiek, aardig en 
informeel in de omgang. Er is tijd voor een grapje tussen het zaken doen door. 

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

Zelfs na goed nadenken, zou Matthijs het niet weten. Ik ga mijn eigen gang, dat heb ik altijd al gedaan.  
En dat blijkt goed te gaan tot nu toe. Volgens Valéry een compliment waard! 

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

Matthijs hoopt net als nu. Is tevreden. Wel gaan we natuurlijk inspelen op ontwikkelingen als het gaat om een 
webshop/online verkoop. Valéry vertelt dat de webshop in het eerste kwartaal 2018 “de lucht ingaat”. 
Wordt volop aan gewerkt. Hiermee breiden wij het werkgebied uit naar landelijk/nationaal! Maar ook het 
aanbod in het productenpakket wordt vergroot.  
Wellicht zal de komst van elektrische auto’s een gevolg hebben op de verkoop van brandstof. Maar Matthijs is 
ervan overtuigd dat daar wel iets anders voor terugkomt.  
Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen, zegt Matthijs.  
Zo hebben we ook direct gehandeld inzake de overname van het gasdepot in Amsterdam. En daarmee is de 
distributie van gasflessen (en later tanks) in een kort tijdsbestek een feit geworden.  
Wat niet zal veranderen is onze persoonlijke service voor de klanten! 

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? 

Doorgaan waar je in gelooft en dit vasthouden, zegt Matthijs! 

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

Leuk interview! Matthijs is benieuwd naar het resultaat.  

13. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

Matthijs wil het estafettestokje graag overdragen aan Rob de graaf van De Graaf Afvalbeheer. Ook een oud 
klasgenoot van ons ;-} 

Dankjulliewel Matthijs en Valéry voor jullie verhaal en gastvrijheid! 

 

Jeannette Zwaan 

 

FOTO!! 
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