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ONDERNEMERS ZIJN
DIK TEVREDEN

Natuurlijk kun je als bedrijf zelf aangeven waar je kwaliteiten liggen. Maar Schipper Security laat liever haar klanten aan het 
woord. Drie ondernemers van bedrijventerrein Pavijen in Culemborg vertellen over de korte lijnen die ze ervaren, de voordelen 

van collectiviteit en het veilige gevoel dat Schipper Security hen bezorgt.

TEKST/FOTOGRAFIE: ELLY MOLENAAR

SCHIPPER SECURITY

“Afspraak is afspraak bij Schipper Security en dat vind ik heel belangrijk”, 
zegt Ed Timmermans, terwijl hij met Jasperine van Wakeren op de foto gaat. 
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“Ik ben dik tevreden”, zegt Ed Timmermans 

van Profile enthousiast. “Afspraak is afspraak 

bij Schipper Security en dat vind ik heel 

belangrijk.” De bandenspecialist heeft in het 

verleden ervaringen opgedaan met andere 

beveiligingsbedrijven. “Hoe groter zo’n 

bedrijf, hoe meer bureaucratie er vaak heerst. 

Als je een vraag hebt, word je een paar keer 

doorverbonden voordat je de juiste persoon 

aan de lijn hebt. Nu bel ik het mobiele num-

mer van Hugo Verkerk, krijg ik hem altijd 

direct aan de lijn en hij zorgt meteen voor 

een oplossing. Ideaal.”

KORTE LIJNEN
Over die ‘korte lijnen’ van Schipper Security 

is Ben Wammes van Gispen ook te spreken. 

“Ze reageren daardoor ook heel snel en 

accuraat. Het bedrijf onderscheidt zich naar 

mijn mening echt als het gaat om de vlotte 

terugkoppeling. Als het alarm ‘s nachts een 

keer afgaat, dan heb ik de volgende ochtend 

meteen een rapport in mijn mailbox zitten. 

Fijn, want ik wil toch graag weten wat er 

precies aan de hand was. Dat is bij andere 

bedrijven wel eens anders, heb ik ervaren.”

VERTROUWENSBAND
Ook Niek van der Sluis van VDS Culemborg 

vindt het prettig dat hij altijd dezelfde per-

sonen aan de lijn krijgt wanneer hij contact 

zoekt met Schipper Security. “Als je steeds 

een wildvreemde spreekt, moet je ook iedere 

keer alles opnieuw uitleggen. Dat werkt niet. 

Bovendien heb ik een vertrouwensband 

opgebouwd met deze mensen. Er is weinig 

wisseling in personeel. Steeds weer zie ik 

dezelfde gezichten. Dat is prettig.”

“Het zijn bovendien plezierige mensen”, lacht 

Timmermans. “Ze tonen daadkracht en dat is 

toch precies wat ik van een beveiligingsbe-

drijf verwacht.”

COLLECTIEF
Steeds meer bedrijven op Pavijen gaan een 

samenwerking aan met Schipper Security. 

“Mooi zo”, reageert Wammes, die veel voor-

delen ziet in het collectief beveiligen van 

het terrein. “Een veilige regio creëren, doe 

je tenslotte samen. Hoe meer ondernemers 

zich collectief aansluiten, hoe meer ogen 

en oren zich op het terrein bevinden en hoe 

meer verdachte situaties opgemerkt worden.” 

Met een speciale app, het veiligheidsloket, 

kunnen ondernemers gemakkelijk meldingen 

plaatsen en elkaar en veiligheidspartners zo 

bereiken. Maar collectief beveiligen heeft 

meer voordelen. Ondernemers van Pavijen 

die zich aansluiten bij Schipper Security 

krijgen namelijk een collectiviteitskorting. 

Bij voldoende animo van bedrijven zullen 

beveiligers van Schipper Security bovendien 

permanent toezicht houden op het terrein. 

Wammes: “Bedenk eens hoe groot de pre-

ventieve werking is als een auto van Schipper 

Security hier ‘s nachts rondjes rijdt. Een cri-

mineel zal zich wel twee keer bedenken voor 

hij op Pavijen een inbraak pleegt.”

PREVENTIEF
Schipper Security bezorgt Van der Sluis een 

veilig gevoel. “Sinds ik met hen samenwerk 

zijn er geen inbraken of pogingen daartoe 

geweest in mijn bedrijf. Geen wonder, als 

eenmaal bekend is dat Schipper Security 

de beveiliging verzorgt, dan werkt dat pre-

ventief.” Privé maakt hij ook gebruik van de 

diensten van het beveiligingsbedrijf. “Met een 

gerust hart ga ik naar het buitenland. Ik weet 

namelijk dat als het alarm in mijn woning 

afgaat, iemand van Schipper Security snel ter 

plaatse is om te kijken wat er aan de hand is. 

Dat geeft een heel veilig gevoel.”

RESPONSE
Van die snelheid van Schipper Security profi-

teert Timmermans ook. “Laatst ging ‘s nachts 

het alarm in de zaak af. Binnen de kortste 

keren was er iemand aanwezig om te kijken 

wat er aan de hand was, precies zoals het 

hoort. Gelukkig was het dit keer vals alarm.” 

Dat het beveiligingsbedrijf hem ook werk uit 

handen neemt en ontzorgt, vindt hij boven-

dien prettig. “De overgang naar een andere 

alarmcentrale hebben ze allemaal voor me 

geregeld. Fijn, want ik heb wel andere dingen 

te doen.”

BEVEILIGING OP MAAT
Bij VDS Culemborg en Gispen verzorgt 

Schipper Security dagelijks maatwerk bevei-

liging. “Ze zijn ook niet bang om wat extra 

service te verlenen”, zegt Wammes. “Laatst 

liet Hugo me bijvoorbeeld weten dat het licht 

nog aanstond in een deel van het pand. Toch 

fijn dat hij daar melding van maakt.” 

Van der Sluis: “Heel prettig dat Schipper 

Security de beveiliging levert die bij mijn 

bedrijf past. Veel andere beveiligingsbe-

drijven bieden een standaard pakket aan. 

Maar een meubelmaker heeft nou eenmaal 

andere behoeftes dan een juwelier. Je wordt 

bij Schipper Security persoonlijk behandeld. 

Daarin onderscheiden ze zich echt van ande-

ren. Het is de reden dat ik al heel wat jaren 

met tevredenheid gebruik van hun diensten.”
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Hugo Verkerk in gesprek met Ben Wammes.
“Heel prettig dat Schipper Security de beveiliging levert die bij 
mijn bedrijf past”, aldus Niek van der Sluis. 


