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"Er mag steeds meer van ons 

worden verwacht"

LIFTING GEAR HIRE

AAN HET WOORD

Wat is je werk- opleidingsachtergrond?

Ik ben ooit gestart in de tuinbouw automatisering bij Technison. 
Daar heb ik de meeste technische kennis opgedaan. Ik deed daar 
diverse las-en montage werkzaamheden zowel in de 
binnendienst (fabricage) als in de buitendienst (installatie). 
Wat betreft school ben ik van het VMBO-TL naar de MTS 
werktuigbouw gegaan en heb vervolgens een HBO opleiding 
bedrijfskunde gedaan bij het ISBW.
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En je historie binnen LGH?

Ik werk sinds 1 september 2012 bij LGH. 
Daarvoor heb ik hier een half jaar stage 
gelopen.
Sinds 1 maart 2018 ben ik verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van onze ‘nieuwe’ 
focus en specialisme de heavylift. 
Hieronder valt al het equipment met een 
capaciteit vanaf 100t en specialistische 
(hydraulische) systemen.

Welke trends zie je binnen de markt?

De heavylift is één van de ontwikkelingen 
die we in de markt zien. Alles wordt steeds 
zwaarder, overal worden de grenzen 
opgezocht van wat mogelijk is. Dat zie je in 
het zwaarder worden van de kranen, het 
zwaarder en groter worden van 
projectladingen (breakbulk) en ook offshore 
worden de constructies steeds groter en 
zwaarder. Al deze ontwikkelingen hebben 
uiteindelijk ook gevolgen voor de vraag 
naar hijsmateriaal.
 
Maar niet alleen de stijgende vraag naar 
zwaarder hijsmateriaal is een trend. Ook 
wordt er steeds meer verwacht van ons als 
LGH en dat mag ook! Dikwijls zitten we aan 
tafel bij projectbesprekingen en wordt er 
van ons verwacht het juiste hijsmateriaal 
te adviseren. En ook dat doen we graag!
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Op welke manier speel je als organisatie daar op in?
De vraag naar zwaarder hijsmateriaal resulteert uiteraard in 
investeringen op dit gebied. Recentelijk hebben we Modulift 
spreaders, GreenPin sluitingen, Straightpoint Testklokken en 
compressie loadcells toegevoegd aan onze vloot. Maar ook speciale 
multifunctionele hijsbalken zoals Multi Lugs zijn daar onderdeel van.
 
Daarnaast is het met de groeiende vraag naar goed advies, van 
groot belang ons kennisniveau op orde te hebben en te houden en 
zijn we veel bezig met opleidingen in alle lagen van onze organisatie. 
We trainen de mensen van de werkplaats, de binnendienst en ook 
het buitendienst team structureel. Dit doen we een stukje intern, 
maar ook volgen we trainingen bij onze vaste leveranciers. Zij weten 
immers het best hoe hun materieel werkt.

Zijn er voorbeelden van recente projecten die aan de 
nieuwe trends voldoen?

Een mooi voorbeeld waar zo’n 
beetje alles wel bij elkaar kwam is 
het wegen van een jacht afgelopen 
november. Door de klant (Gebr. Buijs 
Scheepsbouw B.V.) werd ons 
gevraagd een aantal testklokken te 
leveren om deze weging te doen. 
We zijn als LGH in gesprek gegaan 
met de klant en hebben uiteindelijk 
aangeboden de weging zelf uit te 
voeren. Doordat we ruime ervaring 
hebben met onze materialen en 
goed getraind zijn door Straightpoint 
waren we in staat dit project op de 
zaak al voor te bereiden in de 
software die we hiervoor hebben. 
Het project stond als het ware al 
klaar.
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Eenmaal aangekomen op locatie konden 
we de laptop openklappen, het project 
opstarten in de software en samen met de 
opdrachtgever van onze klant zien wat 
het totale gewicht was van dit jacht 
(casco). Het uiteindelijke gewicht bleek 
418t te zijn. Dit konden we veilig op 
afstand uitlezen met als resultaat een 
tevreden klant.

Waarom zouden mensen voor LGH 
moeten kiezen?

Enerzijds denk ik dat we veel technische 
kennis in huis hebben om oplossingen op 
maat te leveren. Niet alleen van achter de 
computer, maar ook vaak face-to-face. 
Persoonlijk contact vinden we daarbij 
prettig en belangrijk. Daarnaast krijgen we 
met regelmaat last-minute aanvragen 
voor complexe hijsoplossingen binnen. 
We zijn er goed in snel en correct te 
leveren. Het is ons werk om zo goed 
mogelijk aan de vraag van de klant te 
voldoen, hoe groot de tijdsdruk ook is.

Waarvoor mogen mensen je 
contacten?
Mensen mogen mij contacten wanneer ze 
meer informatie willen over onze 
mogelijkheden, of samen willen werken in 
een project, een hijsuitdaging hebben 
voor me waar ze een passend advies bij 
willen hebben. Kortom, alles omtrent hijs-
en hef materialen/projecten. En dan het 
liefst boven de 100t 😉
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