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HOE KUNNEN KLANTEN EN GRONDEIGENAREN

VRAGEN STELLEN?

“DPO vervoert brandstof via ondergrondse leidingen 

binnen Nederland en daarbuiten”, legt André 

Spruitenburg uit. Hij was projectbegeleider voor de 

ontwikkeling van deze website en is consultant bij 

Nessos. “De buizen voeren door heel het land en 

doorkruisen onder andere bossen, landgoeden en 

grondgebieden van boeren, bedrijven en particulieren.”

Defensie staat garant voor de inwoners van Nederland 
en haar krijgsmacht. Partner-selectie speelt daarbij 
een belangrijke rol.

DPO had nog geen eigen website. “Om voor klanten 

en grondeigenaren beter bereikbaar te zijn, wilde DPO 

een eigen site. Sjaan Helmons, hoofd communicatie van 

DPO, gaf hier dan ook de opdracht voor.” 

ONLINE BETER VINDBAAR EN BEREIKBAAR WORDEN

De primaire reden voor een eigen website was om 

de bereikbaarheid te vergroten. DPO was moeilijk te 

vinden op het web. Ketenpartners en klanten zoals 

vliegtuigmaatschappijen zouden dankzij een nieuwe site 

makkelijker in contact moeten komen. De vraag was om 

tevens zoekmachineoptimalisatie uit te voeren voor de 

nieuwe website.

MINISTERIE VAN DEFENSIE

FUELING YOUR WINGS

Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) is onderdeel van het Ministerie van Defensie. DPO verzorgt en bewaakt het 

transport van vliegtuigbrandstoffen naar militaire en civiele vliegvelden via een eigen pijpleidingnetwerk in de 

grond. Dit doet de DPO al sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw onder het motto ‘Fueling your Wings’.

DPO had geen eigen website. Om klanten en grondeigenaren beter te bereiken werd dat wel de hoogste tijd. 

Vanwege de koppeling met het West-Europese stelsel van leidingen, zitten  stakeholders door heel Europa. 

Daarom was een meertalige WordPress-website gewenst.

https://www.nessos.nl/cases/defensie-pijpleiding-organisatie-digitaliseert-met-nessos
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MEERTALIG, STRENG BEVEILIGD EN RESPONSIVE

Overheidswebsites zijn regelmatig het mikpunt van 

een aanval door bots of hackers. De professionele 

WordPress-omgeving die 2manydots voor DPO inrichtte 

is daarom voorzien van adequate veiligheidsniveaus. 

Partners, medewerkers en leveranciers van DPO staan 
geregeld in het veld. Mobiel zijn is dan key.

De website is daarnaast van een responsive design 

voorzien zodat downloads, documenten en formulieren 

ook vanaf smartphones en tablets eenvoudig worden 

bereikt. Nu de Nederlandstalige website staat, 

starten we binnenkort aan de opvolging van onze 

samenwerking. Omdat de leidingen door meerdere 

Europese landen lopen, ontwikkelen we een meertalige 

WordPress website.” 

ZÓ GINGEN WE TE WERK

Consultants van Nessos kenden 2manydots uit eerdere 

succesvolle projecten. Om die reden kwamen wij op een 

longlist terecht met andere potentiële internetbureaus. 

Uit acht gegadigden werden door de afdeling Inkoop 

van DPO drie bureaus geselecteerd om een offerte uit 

te brengen.

“2manydots heeft het selectietraject goed doorstaan    

en kwam als beste uit de bus wat betreft prijs-

kwaliteitsverhouding,” vertelt André. “Daarnaast 

boden ze een overzichtelijk onderhoudsmodel dat 

scoorde op transparantie en voorspelbaarheid. Die 

combinatie maakte dat de afdeling Inkoop de opdracht 

aan 2manydots gunde.”
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FUNCTIONEEL EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

• Wordpress CMS

• xHTML/CSS templates 

• Javascript-filters

Landeigenaren navigeren direct naar de juiste 

downloads om toestemming te vragen voor 

graafwerkzaamheden in de buurt van de leidingen. Dit 

door een eenvoudig design. In geval van calamiteiten is 

ook het noodnummer direct zichtbaar. “De website is 

dus heel functioneel en basic ingestoken,” aldus André.

VOLLEDIGE CONTROLE

• Strenge cybersecurity

• Gemakkelijk content plaatsen 

•  Goed vindbaar in zoekmachines

•  In lijn met de huisstijl van Defensie

Het grootste deel van de wens was een betrouwbare 

site laten ontwikkelen door een betrouwbare partner. 

Dat is gelukt. DPO ervoer 2manydots als een ervaren 

en actief en betrokken bureau. De 2manydots 

servicedesk is bezet door een snel handelend team. 

Vragen over nieuwe of extra wensen werden door de 

accountmanager snel en naar behoren opgepakt.

De samenwerking met 2manydots gaf DPO wat 
het wilde: een betrouwbare partner in online.
André Spruitenburg - projectbegeleider
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