
“Het liefst verwen ik mijn gasten en ben ik bezig in ons Café-Restaurant”, 
vertelt de trotse eigenaar Martijn Poot. Sinds de opening in 2013 loopt ‘t 
Postkantoor dat hij samen met zijn partner Ellen runt heel goed. “Als alles 
op rolletjes loopt dan denk je ineens, hebben wij alles goed geregeld op 
het gebied van verzekeringen en werknemers?”

Korte lijnen 
Martijn nam de proef op de som en kwam in contact met Renaud en Wolf 
die een second opinion op zijn zakelijke verzekeringen deed. “Het contact 
was meteen persoonlijk en plezierig. Iets wat ik heel belangrijk vind. Sa-
men kunnen sparren over mijn bedrijf en plannen. Daarbij wil je gewoon 
korte lijnen hebben en die vond ik bij Renaud en Wolf.”

“Jaren geleden hadden wij al een lijntje”, glundert Eric. “Toen Martijn bij 
de D-pupillen bij D.H.C. speelde mocht ik hem al begeleiden. Toen als 

voetbalcoach, nu als bedrijfscoach. De winnaarsmentaliteit en gunfactor 
heeft hij nog steeds. Geen wonder dat Ellen en Martijn ‘t Postkantoor in 
Delft zo snel op de kaart hebben weten te zetten.” 

Dichtbij
Eric merkt op dat veel ondernemers in de regio, net als Martijn, behoefte 
hebben aan persoonlijke en betrokken begeleiding. “Gewoon een vaste 
sparringpartner op lange termijn. Te veel wisselingen van de wacht is niet 
bevorderlijk voor de continuïteit.”
Samen met Martijn brengt Eric regelmatig de risico’s van zijn bedrijf in 
kaart. Welke risico’s kunnen voorkomen of beperkt worden? Van de risico’s 
die overblijven bepalen zij samen welke Martijn zelf kan en wil dragen. “De 
risico’s die afgedekt moeten worden, verzorgen wij. Onze specialist Rianne 
is een kei op dit vakgebied. Met ons plan van aanpak richt zij de verzeke-
ringsportefeuille in en houdt de vinger aan de pols! Is er een calamiteit? 
Onze schadeservice gaat ver om dit snel en goed op te lossen.” 

Ieder zijn eigen passie 
Martijn stemt hiermee in en heft daar graag het glas op met Eric Wolf en 
Rianne Kok van Renaud en Wolf. “Dat geeft rust, ik ben blij dat ik dit aan 
Renaud en Wolf kan overlaten. Zo kan ik mij bezighouden met mijn passie 
en zo doet Renaud en Wolf dat ook. Een win-win.” 
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