
EDW IN  VAN  RAALTE

WORKSHOP  MANAGER  

In 1994 zat ik nog op de basisschool, wat deed jij in dat jaar?

In januari van dat jaar ben ik in dienst getreden bij LGH. Vlak daarvoor had
het van oorsprong Engelse bedrijf hun eerste vestiging in Nederland
geopend, in Ridderkerk. Ik had nog lang haar en 2 unlimited stond bovenaan
in de hitlijsten. Ik ging aan de slag als monteur/ chauffeur. Ik ben begonnen
met het repareren en inspecteren van het equipment en bracht het naar de
klanten.
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AAN HET WOORD

"Experts worden niet geboren, ze worden gemaakt."



Het pand aan de Glasblazerstraat was al snel te
klein. Elke dag waren we zo’n drie kwartier
bezig om de materialen naar buiten te rijden
zodat we binnen konden werken. Na 6 jaar
kwam daar verandering in en groeiden we door
naar een groter pand waar we nu nog steeds
zitten, aan de Mandenmakerstraat. 
Qua werkzaamheden en aandacht voor
veiligheid is er in de loop van de jaren niet veel
veranderd. De testbanken zijn groter geworden
en het equipment heeft nu veel meer
capaciteit. Destijds was een luchttakel van 25T
een unicum. Dat is vandaag de dag de
normaalste zaak van de wereld geworden. De
manier van werken is er echter niet anders op
geworden. Al het equipment wordt nog steeds
met de grootste zorg geïnspecteerd, eventueel
gerepareerd en gecertificeerd.
 
 
 
Mijn rol is de laatste jaren wel aan het
veranderen. Ik ben nog steeds chef werkplaats
in Ridderkerk, maar veel van mijn dagelijkse
taken heb ik kunnen delegeren aan Roel
Peterse. Dat is bij hem in goede handen en ook
met de aanwezigheid van Marco en Jan
hebben we meer dan genoeg ervaring in huis
om alles soepel te laten draaien. Sowieso
hebben we een hecht team dat goed
samenwerkt en elkaar helpt. Daar ben ik best
trots op.

Wat is er sindsdien veranderd?

En jouw eigen rol?
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We hechten binnen onze organisatie veel waarde aan teamwork. We zetten met
z’n allen de schouders er onder om iets moois neer te zetten. Mijn deur staat
altijd open voor iedereen en hetzelfde geldt voor mijn collega’s op kantoor. Het
informele aspect zorgt er ook voor dat iedereen zich vrij voelt een zegje te doen.
Op deze manier stimuleren we mensen verder te kijken dan hun bureau of
werkbank lang is. Dat wordt gewaardeerd en werkt twee kanten op. Mensen
krijgen vrijheden en komen met plezier naar het werk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben me steeds meer gaan richten op het delen van kennis met mijn collega’s.
Dat doe ik niet alleen in Ridderkerk, maar ook op onze vestigingen in België en
Duitsland. Dan zetten we tijdens een training een bepaalde productgroep
centraal en gaan we er gezamenlijk mee aan de slag. Recent nog zijn we met
handkettingtakels en tirfors aan de slag gegaan. Dat doen we met z’n allen. Dus
niet alleen de workshop, maar ook de buitendienst en binnendienst is aanwezig.
Op deze manier willen we er voor zorgen dat alle collega’s in Europa dezelfde
kennis hebben en er dezelfde manier van werken op nahouden. Experts worden
tenslotte niet geboren, ze worden gemaakt.

Op welke manier draag je zelf bij aan het teamwork?
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En nu zijn er recent wat dingen veranderd toch?

Niet alleen in de workshop worden er stappen gezet. Tot voor kort zaten de
collega’s van kantoor en de workshop onder één dak. Dat was niet vol te
houden want we groeiden uit ons jasje. Wij zijn gebleven en de collega’s van
kantoor zitten nu 2 minuten fietsen in een ander pand verderop. Maar met de
komst van het nieuwe Liftware systeem waarin we alle voorraden,
administratie en orders verwerken kunnen we nu veel sneller schakelen.
Tegelijkertijd rijdt collega Cor dagelijks tussen de vestigingen heen en weer
met de vrachtwagen zodat al ons equipment snel beschikbaar is
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Pas geleden ben ik op onze vestiging in Chicago geweest om met eigen
ogen te zien hoe zij te werk gaan. De markt daar zit natuurlijk anders in elkaar
en lang niet alles is 1-op-1 door te kopiëren, maar het was een geoliede
machine met aandacht voor details. Tijdens gesprekken daar hebben we
kennis uit kunnen wisselen over de manier van werken. Er zijn zeker zaken
die ik daar heb gezien die ik hier wil implementeren.

Wat merk je van de internationale samenwerking?



Sowieso is het een uitdaging om
wereldwijd dezelfde manier van werken
te implementeren, want de markten en
regelgeving verschillen nogal lokaal. De
arbeidsmarkt en het verhuurde
equipment in de VS vallen niet te
vergelijken met wat wij in Europa
gewend zijn. Zelfs binnen Europa
hebben we te maken met verschillen in
wetgeving en veiligheidsvoorschriften in
Nederland, Duitsland en België. Het blijft
een mooie uitdaging de hoge standaard
van LGH overal uitdragen met oog voor
de lokale nuances.
 
 
Die zie ik heel positief tegemoet. In de
ideale wereld kunnen we onze klanten
altijd terplekke supporten met de inzet
van ons equipment. Tot die tijd zijn we
heel actief om alles tot in de perfectie de
deur uit te sturen zodat het op locatie
direct ingezet kan worden.
 
Ook werk ik er hard aan om de klant
steeds vaker op locatie te trainen. Een
stuk service en kennisdeling vanuit LGH
dat we nog verder uit kunnen breiden.
Tot slot blijft het streven dat de
verschillende workshops in Europa allen
op dezelfde wijze de naam the lifting
experts waar blijven maken. Nu en in de
toekomst.

Welke verschillen zie je?

Hoe kijk je naar de toekomst?
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In 1994 I was still in primary school, what did you do in that year?

In January of that year I joined LGH. Shortly before that, LGH opened their
first branch in the Netherlands, in Ridderkerk. My hair was long and 2
unlimited was at the top of the charts. I started working as a
mechanic/driver. I started repairing and inspecting the equipment and
delivered it at the customers.
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"Experts are not born, they are made."



The branche at the Glasblazerstraat became
too small very quick. Every day we spent about
forty-five minutes driving the equipment
outside so that we could work inside. After 6
years this changed and we grew to a larger
building where we still are today, at the
Mandenmakerstraat. 
In terms of work and attention to safety, not
much has changed over the years. The test
benches have become larger and the
equipment now has much more capacity. At
the time, an air hoist of 25T was unique. Today
this has become the most normal thing in the
world. The way of working hasn't changed. All
the equipment is still inspected, repaired and
certified with the utmost care.
 
 
 
 
 
My role has changed in recent years. I am still
workshop manager in Ridderkerk, but I have
been able to delegate many of my daily tasks
to Roel Peterse. He is doing a great job and
also with the presence of Marco and Jan we
have more than enough experience in house
to run everything smoothly. In any case, we
have a close-knit team that works well
together and helps each other. I am quite
proud of that.

What's changed since then?

What about your own role?
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Within our organisation, teamwork is of great importance to us. We all put our
shoulders to the wheel in order to create something we can be proud of. My
door is always open to everyone and the same applies to my colleagues at the
office. The informal aspect also ensures that everyone feels free to have a say. In
this way, we encourage people to look beyond their desk or workbench. This is
appreciated and works both ways. People experience freedom and enjoy
coming to work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I have increasingly focused on sharing knowledge with my colleagues. Not only
in Ridderkerk, but also at our branches in Belgium and Germany. During a
training course, we focus on a specific product group and work with it together.
For example, recently, we worked with manual chain hoists and tirfors. Everyone
is included. So not only the workshop, but also the Account Managers and the
office staff are present. This way we ensure that all colleagues in Europe have
the same knowledge and work in the same way. After all, experts are not born,
they are made.

How do you contribute to the teamwork?
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And now some things have changed recently, haven't they?

Steps are not only taken in the workshop. Until recently, colleagues from the
office and the workshop were under one roof. That was not sustainable
because we were growing rapidly. We stayed and the colleagues at the
office moved and are now in a different office, 2 minutes away from our
workshop. But with the arrival of the new Liftware system in which we
process all stocks, administration and orders, we can switch much faster. At
the same time, colleague Cor drives back and forth with the truck between
the branches on a daily basis, so all our equipment is quickly available.
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I recently went to our Chicago office to see with my own eyes how they
work. The market in the US is of course different and by no means everything
can be copied on a one-to-one basis, but it was a well-oiled machine with
attention to detail. During conversations there we were able to exchange
knowledge about the way of working. There are certainly some things I have
seen there that I want to implement here.

What do you notice about the international cooperation?



It is a challenge to implement the same
way of working worldwide anyway,
because the markets and regulations
differ rather locally. The labour market
and the rented equipment in the US
cannot be compared to what we are
used to in Europe. Even within Europe
we have to deal with differences in
legislation and safety regulations in the
Netherlands, Germany and Belgium. It
remains a nice challenge to propagate
the high standard of LGH everywhere
with an eye for the local nuances.
 
 
 
I have a very positive view of the future.
In the ideal world, we can always
support our customers on site with the
use of our equipment. Until then, we are
very active in sending out everything in
perfect condition so that it can be
deployed immediately on location.
 
I also work hard to train our customers
more and more on location. That is part
our service and sharing knowledge
from LGH we can expand even further.
Finally, the aim is that the various
workshops in Europe will all continue to
live up to the name of the lifting experts
in the same way. Now and in the future.

What differences do you see?

How do you see the future?
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