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Op zoek naar een partner in innovatieve en 
betrouwbare liftoplossingen? Dan moet je bij 
Mitsubishi Elevator Europe zijn. Met meer dan 
65 jaar ervaring dé autoriteit op het gebied van 
hoogwaardige en duurzame liften, liftonderhoud 
en liftrenovaties. Evert Visser (senior managing 
director) en Ronald Koedam (head of sales) vertellen 
over innoveren en het tackelen van beren op de weg.

Mitsubishi Elevator Europe is onderdeel 
van de Japanse Mitsubishi Electric groep. 
Vanuit het hoofdkantoor in Veenendaal 
bedient de organisatie dagelijks 
verschillende klanten in Europa. Centraal 
staan persoonlijke aandacht, wederzijds 
vertrouwen en innovatief vakmanschap, 
zegt Visser. ‘Je zou ons kunnen zien als 
een startup binnen het grotere Mitsubishi, 
waarin we gefinancierd worden vanuit 
Japan om ontwikkelingen te doen.’

Jullie voeren een eigen ontwikkeling 
en productie voor een multinational in 
nederland
Koedam: ‘Wij halen onze liften uit 

Azië of maken ze hier, in company, in 

Veenendaal. Dat betekent dat wij een echte 
maakindustrie hebben, met een eigen 
productiemaatschappij en eigen R&D in 
Nederland. Dat maakt ons behoorlijk uniek.’

wat zijn daar de voordelen van?
Visser: ‘Omdat wij hier gevestigd zijn, 

weten we wat de markt vraagt. Daardoor 
kunnen wij makkelijk en snel inspelen op de 
laatste trends en ontwikkelingen. Daarnaast 
biedt het extra werkgelegenheid én heel 
veel lol, want zelf ontwikkelen biedt ons een 
geweldig leuke uitdaging.’

welke rol neemt Mitsubishi elevator 
europe in het internationale plaatje aan? 
Koedam: ‘Europa loopt in een aantal 

Mitsubishi ElEvator 
EuropE: ZE noEMEn 
ons ook wEl dE 
‘kEnnis springplank’ 
van Mitsubishi 
intErnationaal

ontwikkelingen voor op de rest van de 
wereld. Ze noemen ons dan ook weleens 
de ‘kennisspringplank’ voor Mitsubishi 
internationaal.’

Visser: ‘Je zou ons kunnen zien als een 
startup binnen het grotere Mitsubishi, 
waarin we gefinancierd worden vanuit Japan 
om ontwikkelingen te doen.’

waarom een lift van Mitsubishi in plaats 
van de concurrent?
Koedam: ‘In de wereld van de technologie 

‘ Sinds 1970 hebben we 
het energieverbruik 
met maar liefst 
zeventig procent 
teruggebracht. Ons 
streven is volledig CO2 
neutraal te werken’

ronald koedam en Evert visser
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EvErt vissEr 

Hoe oud ben je: 

52

Waar groeide je op: 

ik groeide op in vlaardingen, 

woon sinds mijn 18e in de buurt 

van veenendaal

in welke stad/dorp ligt je hart: 

Woudenberg, ik heb daar mijn 

plekje gevonden

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Ja, ik wilde altijd bezig zijn met 

techniek en mensen, dit kan 

ik als directeur van Mitsubishi 

prima

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Ja, wij zijn ouders van een leuk 

stel gedreven kinderen met oog 

voor elkaar en hun omgeving. 

Er is een brede interesse in 

allerlei zaken, van historie tot 

buitenleven 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Bezig in mijn werkplaatsje aan 

het sleutelen aan auto’s

Binnen- of buitenmens: 

ik ben graag buiten, je maakt 

mij gelukkig om overal ter 

wereld te kunnen genieten van 

de natuur en in de natuur

introvert of extravert: 

Extravert

sporter of studiebol: 

Geen van beide

socialist of kapitalist: 

Kapitalist met oog voor de 

omgeving

risico’s mijden of nemen: 

Op zich is het nemen van 

een risico of juist het mijden 

daarvan geen doel op zich, 

het is doel bereiken en als 

daar voor nodig is een risico 

te nemen dan doe ik dat met 

plezier, die onzekerheid is juist 

hetgeen wat je werk zo leuk 

maakt

Luisteren of spreken: 

Hmmm

Werken of vrij zijn: 

is daar verschil tussen? ik wil 

een bijdrage leveren als ik vrij 

ben maar ook als ik werk!

Fietsen of auto: 

Fietsen

thuis koken of buiten de deur 

eten: 

thuis, maar met veel mensen

Passie voor:

Buiten koken, van kampvuur, 

bbq tot pizzaoven

Dit raakt mij persoonlijk:

Zieke kinderen in een 

omgeving zonder voldoende 

hulpmiddelen of zorg

topserie Netflix:

Kijk ik niet

Favoriet vervoersmiddel:

Hoge snelheidstrein, maar dan 

zonder al het gedoe erom heen 

Ultieme ontspanning:

vliegvissen op een mooie 

zomeravond in een beekje in 

Wales

rONaLD KOEDaM

Hoe oud ben je: 

50

Waar groeide je op: 

twente, om precies te zijn 

almelo

in welke stad/dorp ligt je hart: 

almelo

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Nee, wilde ooit 

vrachtwagenchauffeur worden 

toen ik nog jong was

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Zeker, een trotse vader 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Op de golfbaan

Binnen- of buitenmens: 

Buiten

introvert of extravert: 

Menig persoon vindt mij 

‘ In de wereld van de 
technologie behalen 
wij wereldrecords 
en hebben wij onder 
andere de eerste lift 
met een cradle-to-
cradle certificaat’

‘ In onze branche zijn 
‘product as a service’ 
en een circulair 
businessmodel uniek’

extravert, al kan ik ook best op 

momenten introvert zijn

sporter of studiebol: 

Combinatie

socialist of kapitalist: 

Kapitalist

risico’s mijden of nemen: 

Nemen

Luisteren of spreken: 

Beide, spreek niet voor je 

geluisterd hebt

Werken of vrij zijn: 

Werken

Fietsen of auto: 

auto

thuis koken of buiten de deur 

eten: 

thuis koken met veel plezier, 

maar uit eten is ook erg leuk 

hoor

Passie voor: 

Wijn

Grootste inspiratie: 

Haal ik uit mijn geloof

Dit raakt mij persoonlijk: 

Kinderleed

Beste sportprestatie:

Met sport hou ik niet zo van het 

extreme…

Beste zakelijk advies: 

Doe wat je belooft!

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou:

Frisse morgen, 6 uur op en 

pas om 8 uur weg moeten, 

genoeg uitdagingen om samen 

met collega’s aan te werken… 

beetje onrust na een rustige 

start zeg maar

voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Mijn vrouw en kinderen

is er iets waarvan je al heel 

lang droomt:

Lopend door schotland trekken 

van plekje naar plekje in de 

natuur, ruig, mooi en verlaten

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Geduld

Wat maakt de stad slim: 

Mensen die zelfstandig 

nadenken over hun eigen 

invloed of het effect van hun 

handelen 

behalen wij 
wereldrecords, 
waaronder die 
van de hoogste lift 
en de allersnelste 
dubbeldek lift ter 
wereld, maar ook in 
dienstverlening zijn 
we uniek. Daarnaast 
hebben wij de eerste 

lift met een cradle-to-cradle certificaat.’
Visser: ‘In Europa willen wij niet zozeer 

de grootste in de markt zijn, maar wel de 
partij die de meeste toegevoegde waarde 
biedt aan gebruikers, aandeelhouders en 
medewerkers.’

Je zegt, onze dienstverlening is uniek, 
hoe? 
Koedam: ‘In onze branche zijn ‘product 

as a service’ en een circulair businessmodel 
uniek. Daar zijn wij in 2012 al mee gestart. 
Toen was er nog helemaal geen denken in 
die richting. Het woord circulair stond nog 
niet zo centraal in het denken van velen 
als vandaag. Inmiddels hebben wij onze 
kennis gedeeld met andere partijen om ook 
hen in staat te stellen die doorontwikkeling 
te maken. Nu zie je meerdere partijen 
een dergelijke dienstverlening uitrollen, 
waarbij zij veelal leren en leunen op onze 
ervaringen. Wij delen deze kennis ook 
graag.’

Jullie waren de markt voor, maar hoe 
blijven jullie die ook voor?
Visser: ‘In tijden van corona hadden we 

angst om met elkaar in kleine ruimtes te 
staan. Daarom dachten wij na over de rol 
van techniek; hoe kan techniek die kleine 
ruimtes - liften - veiliger maken? Wij sloegen 
de handen ineen met een startup uit Delft en 
onderzochten hoe je lucht ioniseert, zodat je 
daar virusdragers uit kunt filteren. Dat soort 
ontwikkelingen hebben wij hier al in een 
maand of drie, vier staan. Veel sneller dan 
bijvoorbeeld in Japan.’

Koedam: ‘Verder koppelen wij de 

intelligentie van onze installaties aan de 
gebouwde omgeving en de stad van de 
toekomst. Zo gaan we op basis van artificial 
intelligence doelmatig om met een gebouw. 
Voorbeeldje: de lift is de entree tot een 
gebouw. Wij koppelen intelligentie aan die 
lift, om de bezetting te meten, een bijdrage 
te leveren aan het optimale gebruik van een 
gebouw en bijvoorbeeld ook het onderhoud 
op af te stemmen.’

wat is jullie streven op het gebied van 
duurzaamheid?
Visser: ‘Sinds 1970 hebben we het 

energieverbruik met maar liefst zeventig 
procent teruggebracht. Ons streven is 
volledig CO2 neutraal te werken. Toch 
pakken wij een onderwerp als ‘circulariteit’ 
beet zonder de intentie te hebben hier een 
tien op te scoren. Het is immers een enorme 
stip aan de horizon, maar wij geloven; als 
je er niet aan werkt, dan komt er ook geen 
beweging in. Op die manier zijn we continu 
op reis naar verbetering.’

welke uitdagingen komen jullie 
onderweg tegen?
Visser: ‘We kampen al jaren met 

materiaal schaarste. Hoe ga je daar 
nou goed mee om? Om ons heen zien 
we een reducering van de levensduur 
van producten. Wij doen echter het 
tegenovergestelde. We houden vast aan 
het concept kwaliteit om het product zo 
lang mogelijk in stand te houden, zodat we 
minder materiaal nodig hebben over de 
levensduur van een gebouw.’

Koedam: ‘Op dit moment innoveren we 
tevens op het gebied van procestechnologie. 
Zo zijn we getransformeerd naar een 
configure to order omgeving. Dat gaat 
zelfs zo ver dat je vanuit een totaal 
geautomatiseerd proces tot een product 
komt. Kenmerkend 
voor dit soort 
processen, is dat je 
heel veel beren op 
de weg treft, maar 
dat maakt ons niets 
uit. Wij hebben er 
juist lol in om die 
beren te slechten. 
Om knopen door 
te hakken en 
verandering teweeg 
te brengen vanuit de 
maatschappelijke 
waarde.’

topserie Netflix:

Diverse, zoals La Casa de Papel

Ultieme ontspanning:

Golf, wijn drinken in de zon

Guilty pleasure:

Hard rijden

Beste zakelijk advies: 

Zet de persoonlijke relatie 

centraal, streef niet naar korte 

termijn winst maximalisatie

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

Zon, lekker eten, strand…

voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Dat ik kinderen heb die in 

goede gezondheid zijn geboren

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

talent om altijd mensen goed te 

kunnen lezen en begrijpen

Wat maakt de stad slim: 

Dat mensen durven te 

handelen en juist anticiperen 

op geboden informatie


