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Wat waren je plannen voordat je bij de LGH kwam?

Oorspronkelijk wilde ik een studie beginnen, maar de aantrekkingskracht van
een stage was toch groter en dus besloot ik te gaan werken. Ik had mijn stage
bij Thyssenkrupp afgerond en ben na 16 jaar verhuisd naar Siemens
Verkehrstechnik in Krefeld. Na vier jaar was ik op zoek naar een nieuwe
uitdaging en ben ik in 2001 bij de LGH begonnen. Op dat moment was het
bedrijf op zoek naar twee monteurs en daar werd ik er één van.
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AAN HET WOORD

"Zonder passie voor het werk volgt er geen succes"



Ik kan me herinneren dat ik mijn eerste dagen
heb besteed aan het schilderen van de muren en
vloeren, het opzetten van rekken en het helpen
bij de bouw van de hal. We waren destijds met
z'n drieën en alles was nog in ontwikkeling. Na
een half jaar werd ik voorman en bleef dat 14 jaar
lang. De eerste 30 stuks equipment kwamen uit
Nederland en daarmee gingen we van start. Een
paar weken na de opening kwamen de eerste
bestellingen binnen. Op dat moment leverde ik
twee handkettingtakels af met een enorme
vrachtwagen en was benieuwd wat er nog meer
op me zou wachten. Destijds schreven we de
afleveringsbonnen nog met de hand, heel anders
dan nu het geval is.
 
 
 
 
Of ik een expert ben laat ik aan andere over. Maar
na verloop van tijd heb ik wel echt een passie
voor ons equipment ontwikkeld en in mijn eigen
tijd heb ik in de werkplaats gezeten om de
functionaliteiten en de werking van al ons
equipment te begrijpen en in de vingers te
krijgen. Deze kennis helpt mij vandaag de dag
nog steeds want ik kan nu goed projecten
visualiseren, schetsen en uitwerken voor de klant.
Ik ben pas tevreden wanneer het voor de klant
perfect verloopt. Mijn enthousiasme voor ons
equipment helpt me echt in mijn werk en voor mij
is het het hoofdingrediënt voor succes.  Voor LGH
en voor de klant.

Hoe verliep de start bij LGH?

Wat maakt jou een Lifting Expert?
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Ik ben gepromoveerd van werkplaatschef naar Technical Project Support omdat
ik steeds meer met klanten in contact kwam en het stuk advies me goed af ging.
Sindsdien ben ik niet meer in de werkplaats te vinden maar op kantoor. 
 Regelmatig ben ik nog op lokatie bij projecten maar ik verwacht dat dat in de
toekomst steeds minder nodig is. Met de nieuwe computersystemen die wij in
gebruik hebben genomen kan ik veel gemakkelijker adviseren van afstand en
projecten voorbereiden. 

Wat is er veranderd ten opzichte van toen?
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Kortgeleden hebben wij
Liftware in gebruik
genomen. Er is nog wat
werk aan de winkel
maar het zorgt er wel
voor dat we in de
toekomst makkelijker en
betere ondersteuning
kunnen bieden met
betrekking tot projecten
en ook het gebruik en
de inzet van equipment. 



Wat bevalt je het meest aan een dag werken bij LGH?

Het bedrijf is continu in ontwikkeling op een positieve manier. Het streven naar
niet alleen verbetering maar zelfs perfectie zorgt ervoor dat we echt op de
details letten.  Doordat we taken wat anders hebben ingedeeld zijn we nu veel
beter in staat internationaal te opereren en onderling samen te werken. Ik vind
die open internationale bedrijfscultuur erg prettig. Ik leer van andere culturen,
leer buitenlandse collega's kennen en maak grapjes met ze. Het management
geeft ons altijd de mogelijkheid om ons verder te ontwikkelen, om ideeën en
kennis uit te wisselen en om verder te groeien. Een groot voordeel is dat ik de
Engelse taal steeds beter beheers, maar inmiddels ken ik ook al wat woorden
Nederlands. 
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Het belangrijkste kenmerk is groei. We worden steeds groter, onze
technologieën steeds beter en onze dienstverlening steeds efficiënter. Dat
betekent meer klanten en meer locaties die we kunnen bedienen. Het doel is
om wereldwijd gezien te worden als experts op het gebied van
hijstechnologie. Ik ben al 19 jaar bij het bedrijf en hoop dat ik nog tientallen
jaren deel uit mag maken van deze mooie reis.

Hoe zie je de toekomst van LGH?
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What were your plans before you joined LGH?

Originally I wanted to study, but the idea of an internship was stronger and so I
decided to go to work. I had finished my internship at Thyssenkrupp and after
16 years I moved to Siemens Verkehrstechnik in Krefeld. After four years I was
looking for a new challenge and started working at LGH in 2001. At that time
the company was looking for two mechanics and I became one of them.
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A WORD WITH

"No succes without passion!"



I remember spending my first days painting the
walls and floors, putting up racks and helping
with the construction of the hall. There were
three of us at the time and everything was still
under development. After half a year I became
Workshop Manager and did that for 14 years.  The
first 30 pieces of equipment came from the
Netherlands and that's where we started. A few
weeks after the opening the first orders came in.
At the time I delivered two chain hoists with a
huge truck and was curious what else would be
waiting for me. We wrote the delivery notes by
hand, very different from what we do now.
 
 
 
 
 
 
I'll leave it to others to decide if I am an expert.
But over time I have really developed a passion
for our equipment and in my spare time you
could find me in the workshop to understand and
master the functionalities and operation of all our
equipment. This knowledge still helps me today
because I am now able to visualize, sketch and
develop projects for our customers. I am only
satisfied when everything goes perfect for our
customer. My enthusiasm for our equipment
really helps me in my work and for me it is the
main ingredient for success.  For LGH and for the
customer.
 

What did the start at LGH look like?

What makes you a Lifting Expert?

WWW.LGH.EU



I was promoted from Workshop Manager to Technical Project Support because
I came in contact with more and more customers and the advice-part went well
for me. Since then I can no longer be found in the workshop but at the office. 
 On a regular basis I am still on location for projects but I expect that this will be
less and less necessary in the future. With our new computer systems we have
put into use, I can work from a distance and prepare projects much more easily. 

What's changed since then?
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We have started
working with Liftware
There is still some work
to be done but it
ensures that in the
future we can offer
easier and better
support with regard to
projects as well as the
use and deployment of
equipment. 



What do you like most about your working day at LGH?

The company is continuously developing in a positive way. The pursuit of not
only improvement but even perfection ensures that we really pay attention to 
 details.  Because we have rearranged tasks, we are now much better able to
operate internationally and cooperate with each other. I really like that open
international corporate culture. I learn from other cultures, get to know foreign
colleagues and make jokes with them. The management always gives us the
opportunity to develop further, to exchange ideas and knowledge and to grow
further. A big advantage is that I master the English language better and better,
but by now I already know some words Dutch. 
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The most important characteristic is growth. We are getting bigger and bigger,
our technologies better and our services more and more efficient. That means
we can serve more customers and more locations. The goal is to be seen
worldwide as experts in lifting technology. I have been with the company for
19 years and hope to be part of this beautiful journey for decades to come.

What does the future of LGH look like to you? 


