
AAN HET WOORD

Dag Christiaan, kun je uitleggen op welke manier
Rotrex en LGH verweven zijn?

LGH en Rotrex zijn beiden onderdeel van een solide familiebedrijf
met Engelse roots. De geschiedenis van Rotrex is nauw verbonden
met die van LGH. LGH werd opgericht in 1970 in het Verenigd
Koninkrijk, met lieren als onderdeel van het assortiment. Door de
jaren heen groeide LGH uit tot marktleider in het Verenigd Koninkrijk,
en sloeg haar vleugels vervolgens ook uit in de Verenigde Staten,
Nederland en Duitsland. 
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Samen krijgen we heel 
veel voor elkaar!



Begin jaren ’90 is NIM Winches overgenomen,
waarmee het aantal lieren in de huurvloot verder
toenam. Per 2007 rollen we het specialisme op
lieren verder uit onder de naam Rotrex Group.
Inmiddels heeft Rotrex locaties in het Verenigd
Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland.
Het aanbod naar de klant is een mix van verkoop
(van verbruiksartikelen tot
investeringsgoederen), verhuur, onderhoud en
services. LGH en Rotrex zijn en blijven nauw met
elkaar verweven: we werken dagelijks intensief
met elkaar samen en delen kennis en
ervaringen.

Min of meer toevallig kruiste in 2016 een
vacature mijn pad, waarin de ambitie van een
Engelse firma werd uitgesproken om een
Nederlandse locatie op te starten. Ik werkte op
dat moment in een totaal andere branche en
stond open voor een nieuwe uitdaging. Met
uitdaging zat het wel goed in deze vacature 😉:
de taak was om Rotrex vanuit niets naar iets op
te bouwen. In de eerste gesprekken bleek er
direct een goede ‘klik’ te zijn en heb ik de start
mogen maken. De eerste periode heeft in het
teken gestaan van leren en ontdekken, door
contactmomenten met potentiële klanten en
tegelijkertijd Rotrex te introduceren. Best een
spannende tijd geweest: het zou wel of niet gaan
slagen. Het geeft veel voldoening om te zien dat
veel van de eerste contacten van toen, klant zijn
geworden en tot op de dag van vandaag het
contact met ons hebben. LGH heeft gedurende
de opstart operationele ondersteuning geboden,
bijvoorbeeld door zorg te dragen voor de uitvoer
van uithuur-inspecties en machine-onderhoud.

En hoe ben jij daarin verzeild geraakt?
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Hoe gaan jullie nu te werk?
We werken nog altijd vanuit onze locatie in
Ridderkerk, met een vrij klein maar zeer
enthousiast team. Samen krijgen we heel veel
gedaan: we ondersteunen elkaar daar waar nodig,
en zijn flexibel en veelzijdig in onze
werkzaamheden. Het mooie is dat ons
enthousiasme ook echt wordt opgemerkt door de
partijen waar we mee samenwerken. We uiten ons
enthousiasme door een pro-actieve benadering
naar onze klanten, niet alleen door op locatie een
specifieke aanvraag of project door te spreken,
maar ook door ‘gewoon’ contact met elkaar te
houden. Hierbij nemen we de rol aan van adviseur,
waarbij we in de mix van verkoop, verhuur,
onderhoud en services de best passende oplossing
bespreken. We zijn voorstander van duidelijkheid
en eerlijkheid, óók als een bepaalde boodschap
niet direct het gewenste antwoord is.

En wat gaat er komen?

Gedurende de komende periode zal er
uitbreiding in onze huurvloot gerealiseerd
worden, zowel in de breedte als in de diepte. Op
het moment dat hier verder nieuws in is te
melden, laten we dit direct weten. Ook zullen we
in de komende weken mooie orders uitleveren
aan onze klanten, waaronder een behoorlijk
aantal kabelrollen, een aantal nieuwe OMAC-
machines type UP50 en haspelwagens. De UP50
is het nieuwste model 5T mobiele lier, met o.a.
draadloze remote control, touchscreen en WIFI-
functionaliteit.
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Zijn er nog praktische 
voorbeelden van een nieuwe 
manier van werken?
In de afgelopen periode hebben we
gemerkt dat er een groeiende vraag is
naar onderhoudsmogelijkheden voor
mobiele lieren. Hierop hebben we een
servicevoorstel ontwikkeld, waarin o.a.
helder is geformuleerd welke
werkzaamheden binnen welk tarief
uitgevoerd worden maar bijvoorbeeld
ook hoe wij terugrapporteren aan de
klant. Voorafgaand aan uitvoer van de
werkzaamheden, stellen we een
afsprakenset samen (waaronder wijze
van transport, omgang met correctief
onderhoud, etc.) waardoor wederzijds
en vooraf duidelijkheid wordt gecreëerd.

Op welke manier haal jij je plezier uit je werk?
Ik haal bijzonder veel voldoening uit het dagelijks werken in een enthousiast team. Alle
inzet die betrekking heeft op bijvoorbeeld continu professionaliseren van
dienstverlening, contactmomenten met klanten, orderbeheer, etc., wordt beloond met
een groeiend klantenbestand, groeiend aantal orders per maand en loyaliteit/gunning
van klanten. Een betere bevestiging dat we goed bezig zijn, is er niet.
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En heb je dit al in de praktijk
toe kunnen passen?
Zeker! We zijn reeds gestart met
preventief onderhoud op een aantal
machines van klanten. In de komende
weken zullen we nog een aantal
reparaties uitvoeren, waarbij de
machines na retourlevering weer stevig
in gebruik genomen zullen worden.


