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In het bedrijfsleven wordt steeds meer gebruik gemaakt van de diensten van privé-chauffeurs. Dat is een uitstekend middel
om professionele mobiliteit te organiseren. Dokter Services is een jonge organisatie die in korte tijd een prima naam heeft
opgebouwd bij bedrijven en organisaties. De kracht van Dokter Services is de combinatie van topkwaliteit en flexibele
inzetbaarheid van de dienstverlening. Het beste materiaal, gekoppeld aan ervaren en zorgvuldig gescreende medewerkers.

Dokter Services

Veilig en discreet op weg
Jacob Douwe Dokter nam enkele jaren geleden een belangrijk besluit. Na decennia

die na een strenge selectie worden

worden halfjaarlijks bijgeschoold. Tot

reageren op diverse noodsituaties,

lening,” meent Dokter. “Het is een fun-

verlening. Dokter Services richt zich op

Dokter Services

lang werkzaam te zijn geweest als ondernemer in de agrarisch sector – om precies

ingezet bij de dagelijkse bezigheden.

het opleidingspakket behoren discipli-

defensief en ontsnappingsgericht rij-

dament voor onze kwaliteit. We streven

het brede bedrijfsleven maar is er ook
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te zijn in de lelieteelt. Na vijftien jaar succesvol te hebben geboerd, waarbij Dokter

Die activiteiten variëren van het per

nes als EHBO, techniek en etiquette,

den. Alle chauffeurs zijn justitieel ges-

naar een toegevoegde waarde op het

voor het topsegment: regeringsniveau,

www.dokterservices.nl

tal van innovaties doorvoerde en ook de markt goed was, sloeg het klimaat om.

opdracht inzetten van een privé-

natuurlijk aangevuld met professionele

creend en beschikken over alle relevan-

gebied van service. Een correcte attitu-

de hogere echelons van het bedrijfsle-

Slepende procedures en juridische haarkloverij maakten het ondernemen moeilijk,

chauffeur in de auto van de opdracht-

rijvaardigheidstraining waaronder val-

te diploma’s en certificaten.”

de, discretie maar ook in zekere mate

ven. Wij brengen iedereen snel, veilig en

de marges stonden onder druk, terwijl ook teelttechnische tegenslagen het vertrou-

gever tot het bieden van all-in service

len voertuigbeheersing, slipcursussen,

“Deze vaardigheden beschouw ik als

het fungeren als klankbord – dat zijn

comfortabel van en naar elke bestem-

wen in de toekomst er niet beter op maakten. Een paar extreem natte zomers gaven

(verhuur) of het voorzien in chauffeurs-

het herkennen en inschatten van en

een logische basis voor onze dienstver-

belangrijke ingrediënten in onze dienst-

ming.”

de doorslag.

diensten bij acute gevallen.

Ondanks alles had Jacob Douwe Dokter een mooi bedrijf opgebouwd, dat zelfs
door Koningin Beatrix werd bezocht. Dat bleek om meer redenen een cruciaal

“Vanzelfsprekend zetten wij louter top-

bezoek. Want Dokter kwam in contact met de beveiligingsmensen die dit bezoek

materiaal in”, zegt Dokter. “We hanteren

begeleidden. Een ontmoeting met gevolgen die uiteindelijk leidde tot het opstarten

zeer strenge normen voor onze auto-

van de onderneming Dokter Services.

mobielen, waaronder voor speciale
gelegenheden een Rolls Royce Phant-

Na een gedegen opleiding ging Dokter enkele jaren geleden met zijn bedrijf van

om. Ook onze chauffeurs voldoen aan

start en anno 2006 heeft hij een organisatie neergezet die staat als een huis. Dokter

hoge eisen, zijn op vele verschillende

Services beschikt over een landelijke pool van ervaren, gecertificeerde chauffeurs,

manieren voor hun taak berekend en
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