
 
 

 

Ondernemersinterview  

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.  
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan of mail naar: communicatie@pro-site.nl 

 

Bedrijf: Face 2 Face travel  
Branche: reizen 
Contactpersoon: Petra van der Pol 
Aantal medewerkers: 1 
Email: petra.vdpol@face2facetravel.nl 
Website: www.face2facetravel.nl 

 

1. Wie is ….. achter …. / Persoonlijke noot  

Petra van der Pol sinds 1968 woonachtig in Purmerend, geboren in Amsterdam, voert haar agentschap van 
Face 2 Face Travel vanuit huis aan de Nieuwstraat in Purmerend. Zij zit al 41 jaar in de reisbranche en is zelf dol 
op reizen. “Toen deze kans voorbij kwam, heb ik deze met beide handen aangepakt”, vertelt Petra. Zij raakte 
haar baan kwijt door economische redenen tijdens de recessie maar twijfelde geen moment om te beginnen 
bij Face 2 Face Travel. “Dat was op 2 juli 2012 om precies te zijn en extra spannend juist vanwege de recessie. 
Maar geen moment spijt gehad en het is altijd goed gegaan”, aldus Petra.  
“Daarvoor werkte ik o.a. bij luchtvaartmaatschappijen, reisbureau’s en touroperators. Ik ben mijn loopbaan in 
de reiswereld begonnen bij American Express. Daar heb ik vele opleidingen gedaan en heel veel gereisd.”  
Petra is moeder van 1 dochter en oma van 1 kleindochter. Getrouwd met Ben Smiet die gelukkig ook van 
reizen houdt ;-}” 

 

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

“Het boeken van vakanties wereldwijd is de hoofdactiviteit. Het doel is om mijn klanten te helpen een 
onvergetelijke vakantie te hebben zonder zorgen. Het is iedere keer weer een uitdaging om er in een 
persoonlijk of telefoongesprek achter te komen wat de klant precies wil en daar de juiste reis bij te zoeken. Bij 
mijn vaste klanten heb ik vaak aan een half woord genoeg. Nieuwe klanten bezoek ik voor de kennismaking 
vaak bij hun thuis. Zo leer ik mijn klanten goed kennen. Bij grote reizen ga ik ook vaak naar de klanten toe 
omdat dit veel voorbereiding vergt.”  
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3. Wie wil je hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is de doelgroep?  

“Iedereen! Maar natuurlijk de mensen die willen reizen en weinig tijd hebben voor of geen zin hebben in alles 
zelf uit te zoeken. Of gewoon niet weten hoe ze het zo goed mogelijk kunnen regelen of een advies willen. 
Mijn klantenbestand varieert van (jonge) gezinnen, singles tot ondernemers vanuit de PRO.  

4. Wanneer ben je op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer ben je bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

“Na mijn ontslag in januari 2012 is deze kans op mijn pad gekomen. In dit geval kun je dus zeggen dat ieder 
nadeel ook weer zijn voordeel heeft. Het heeft zo moeten zijn, het was net dat duwtje in de rug die ik nodig 
had want anders had ik mijn zekerheid niet willen opgeven,” vertelt Petra. “Toen ben ik dus een eenmanszaak 
gestart en door het betalen van een maandelijkse fee mag je onder de naam ‘Face 2 Face Travel’ reizen 
verkopen. Tevens ben je dan aangesloten bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en ANVR (De 
Vereniging voor ondernemers in reizen) en het Calamiteitenfonds.” 

5. Hoelang ben je ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  

“Ongeveer 3 maanden”, zegt Petra. “Inschrijven bij de Kamer van Koophandel, de benodigde spullen 
aanschaffen en de systemen leren kennen. Hoe een  vakantie in te boeken was uiteraard bekend en  door de 
ervaring kun je steeds betere adviezen geven. Reizen is het leukste product dat er is om te verkopen. De 
uitdaging zit in de juiste reis voor de juiste persoon op het juiste moment.”  

6. Lever je een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heb je hierover?  

“Ik heb 6 jaar in de ledencommissie van de PRO gezeten en ik sponsor tennisverenigingen Anonymus en 
Elckerlyc in de vorm van reischeques tijdens toernooien. Ik heb zelf altijd getennist maar door een blessure 
moest ik stoppen. Wel ben ik nog lid (donateur) en betrokken bij deze verenigingen.” 

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

“Een voordeel is dat je je eigen tijd kunt indelen en een nadeel van mijn eenmanszaak is dat ik collega’s soms 
mis. Mijn collega’s van Face 2 Face Travel zie ik 1 x per kwartaal.”  
Voor mij als vaste klant van Petra, vind ik het een voordeel dat ik met steeds dezelfde reisadviseur te maken 
heb. Petra levert maatwerk. Ik vraag naar de concurrentie van online boekingen. “Uit onderzoek is gebleken 
dat men gemiddeld 30 uur bezig is om zelf een reis te boeken”, vertelt Petra. “Een mail naar mij en ik regel 
alles inclusief vergelijk en advies. Door de centrale inkoop door Face 2 Face Travel kunnen wij wereldwijd 
voordelige tarieven aanbieden. Daarnaast ben ik op de hoogte van het laatste nieuws over bijvoorbeeld de 
nieuwe wet op de reisovereenkomst voor pakketreizen. Als ik de totale reis regel, ben ik daar ook 
verantwoordelijk voor. Wanneer er in een pakketreis een vluchtwijziging is, dan regel ik het dat alles daarop 
wordt aangepast.” 
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8. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer deze een 
eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijf je jezelf als ondernemer? 

“Als je het doet moet je het goed doen en ervoor gaan”, zegt Petra direct. “Inzet, sociaal, netwerken, 
communicatief zijn. Het is goed dat ik dit wat later ben gaan doen in verband met ervaring, mensenkennis, 
levenservaring e.d.” 

9. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt je bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten juist naar jou toe komen? 

Petra vertelt meteen dat zij gister nog 20 foto’s heeft ontvangen van klanten vanuit Kroatië. “Dit zie ik als een 
compliment voor mijn persoonlijke maatwerk. Het is altijd een duidelijk verhaal, geen verrassingen. Het gaat 
verder dan alleen de reis boeken. Een ieder krijgt een persoonlijk advies vanaf het meedenken tot aan het 
boeken van de stoelen, het regelen van de benodigde verzekeringen tot aan vluchtgegevens voor vertrek en 
het wensen van een fijne vakantie. De meeste mensen komen bij mij via mond tot mond reclame”, aldus 
Petra.   

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

Petra denkt even na en zegt dan: “hetzelfde als nu maar een iets groter klantenbestand zou leuk zijn. Dit mag 
echter niet ten koste gaan van de kwaliteit. Iedere klant verdient voldoende aandacht en tijd en niet te 
vergeten, ik wil nog tijd overhouden om zelf te reizen.”  

11. Wat is de belangrijkste ondernemersles die je zou willen delen? M.a.w. heb je tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

Leren met vallen en opstaan, weten dat je moet investeren en blijven netwerken. 24/7 en niet achterover 
leunen. Blijven investeren in contacten. Gezicht blijven laten zien. Onder de aandacht blijven.  

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

Petra vond het een leuk interview.  
Ik bedank Petra voor haar gastvrijheid en haar verhaal.  

13. Welke vraag heb ik niet gesteld maar had je wel graag willen beantwoorden?  

Die heeft Petra niet maar ik wel: “Wat is je mooiste reis geweest?”  
Petra kan niet kiezen maar de laatste reizen door Zuid-Afrika hebben haar wel enorm gegrepen en zij zal daar 
zeker weer naartoe gaan.  
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