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Extra Services in IJsselstein is een absolute expert in 

transportbegeleiding. Met een nieuwe huisstijl hoopt het 

bedrijf meer bekendheid voor het vak én het bedrijf te 

creëren. 

Extra Services profileert zich met  
nieuwe huisstijl

Belangrijk
We zien het allemaal weleens voorbijkomen op de snelweg: een 
vrachtwagen met een brede lading die omgeven wordt door busjes 
met zwaailichten. Dat is transportbegeleiding, de specialiteit van 
Extra Services. ‘Als het transport boven een bepaalde afmeting of  
gewicht komt, moet een ontheffing worden aangevraagd voor de 
wegenverkeerswet’, legt eigenaresse Sylvia uit. ‘Transportbegelei-
ding wordt voorgeschreven in die ontheffing.’ Die begeleiding is 
ontzettend belangrijk voor de verkeersveiligheid. ‘De begeleiden-
de busjes proberen de exceptionele transporten zo veilig mogelijk 
door het verkeer te loodsen. De aanwijzingen van een transport-
begeleider moeten worden opgevolgd. Veel mensen weten dat 
niet. Door het opvolgen van de aanwijzingen kunnen transport-
begeleiders voorkomen dat automobilisten in een ongewenste  
situatie terecht komen.’

Vindbaarheid
Sylvia praat bevlogen over haar vak, al rolde ze er in het jaar 2000 
per toeval in. ‘Toen een kennis hierin een bedrijf  op wilde starten, 

ben ik ingestapt. De samenwerking stopte een paar jaar later, 
waarop ik met Extra Services ben begonnen.’ Sylvia wist groten-
deels in haar eentje een goedlopend bedrijf  neer te zetten, dat met 
verschillende partners in onder meer Nederland, België, Frankrijk 
en Duitsland actief  is. ‘Grote en kleine transportondernemingen 
vertrouwen al jaren op onze dienstverlening.’ Het interne team 
is inmiddels uitgebreid met echtgenoot Albert en zoon Jelmer  
- beiden voorheen chauffeur van exceptioneel transport - en  
Miranda voor de administratie. Wat nog ontbrak, was een goede 
huisstijl en online vindbaarheid. ‘Tot 2011 werkte ik alleen en was 
zo druk met de dagelijkse praktijk, dat zaken als een website erbij 
inschoten. Het werd tijd om daar meer aandacht aan te schenken. 
Als bedrijf  ontwikkelen we ons steeds meer en het is goed om dat 
kenbaar te maken.’

Kernwaarden
Om de website en huisstijl goed neer te zetten, schakelde Sylvia 
een communicatiebureau in. ‘Belangrijke voorwaarde was dat 
de kernwaarden van Extra Services - professionaliteit, betrouw-
baarheid, flexibiliteit en een persoonlijke aanpak - in de nieuwe  
uitstraling naar voren zouden komen. De website wordt meertalig, 
zodat we ook in het buitenland gevonden worden. Uniek zijn 
wij met begeleiders die bevoegd zijn in verschillende Europese  
landen; we bieden daarmee iets extra’s aan onze klanten. Voor 
een bedrijf  scheelt het tijd en geld als je voor een transportroute 
die door verschillende landen loopt, niet steeds een nieuwe  
begeleider hoeft te regelen.’ 

Toekomst
Met de nieuwe huisstijl hopen Albert en Sylvia de toekomst net 
zo ambitieus aan te vliegen als hoe het ooit begon. ‘Door met 
zo’n digitale transformatie bezig te zijn, kun je goed zien waar 
we vandaan komen en wat nodig is om verder te komen. Zo zijn 
we binnenkort toe aan onze 35.000ste transportbegeleiding. We  
profileren ons graag in OnderNamen. Er zijn in deze regio  
genoeg ondernemers die ons niet kennen. We vinden het leuk om 
meer van onszelf  te laten zien.’
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’We willen meer van 
onszelf laten zien’ 

‘Grote en kleine  
transportondernemingen  

vertrouwen al jaren op onze  
dienstverlening’


