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Kwaliteit en behoud van kennis staan 
voorop bij Mitsubishi Elevator Europe

“WE WILLEN ALLEEN DÁT LEVEREN WAAR WE  
OOK ECHT ACHTER KUNNEN STAAN.’’
Sinds begin 2013 is Evert Visser directeur bij Mitsubishi Elevator Europe (MEE). Hij trad in de voetsporen van 

zijn voorganger Herman van der Pasch. Visser is ervan overtuigd dat investeren in kennis én kwaliteit, altijd 

loont en dat je hierop nooit concessies moet doen. “En dat geldt zowel voor onze producten als voor onze 

mensen.’’

het strategisch aansturen van het bedrijf. Die bedenktijd 
heb ik gelukkig gekregen. En eigenlijk was ik er al snel uit 
en heb ik ook uit volle overtuiging voor het directeurschap 
gekozen.’’

Uit eigen gelederen
Op de vraag of er nog sprake is geweest van plannen bij de 
Japanse moeder Mitsubishi om  een Japanner ‘in te vliegen’ 
om het roer bij MEE over te nemen, geeft hij aan dat dit niet 
het geval was. “De Nederlandse cultuur is toch heel anders 
dan de Japanse.’’ Dat het besluit om iemand uit de eigen 
MEE-gelederen als directeur aan te stellen ook positief werd 
ontvangen door de eigen medewerkers, bleek uit het feit 
dat bij de aankondiging van de overdracht tijdens de kerst-
toespraak van Herman van der Pasch de medewerkers spon-
taan applaudisseerden. “Dat deed me wel wat.’ ’ De 
uiteindelijke overdracht van het directeurschap ging soepel 
en geleidelijk, geeft hij aan. “In die periode had ik ook de 
gelegenheid om mijn eigen opvolger goed in te werken. Het 
was een heel natuurlijk proces.’’ 

Inhoudelijk sterk
Zijn meerwaarde als directeur is, denkt hij, dat hij inhoude-
lijk goed op de hoogte is en dat hij door zijn lifttechnische, 
logistieke en commerciële ervaring zowel voor in- als ex-
terne contacten een goede ‘sparringpartner’ is. “Het aan-
sturen van een organisatie als de onze vraagt dit ook. We 
zouden hier geen directeur moeten hebben met ‘alleen’ een 
bedrijfskundige of financiële achtergrond, zoals je bij 
steeds meer liftenbedrijven ziet. Dat past niet bij de aard 
en lange-termijnvisie van ons bedrijf. Het risico daarvan is 
ook dat de inhoudelijke kennis zo afkalft. En dat willen we 
niet.’’

Belangrijkste doelstelling
Toen Visser begon in zijn huidige baan verkeerde Nederland 
in een recessie. Met name de bouwsector bevond zich in 
zwaar weer. Zijn belangrijkste doelstelling was dan ook om 
in ieder geval zoveel uren aan werk te verkopen als nodig 
was om het personeel ‘aan de gang te houden’. “We wilden 
namelijk geen deskundig personeel verliezen, want een 
goed team is goud waard voor de organisatie. Ik heb er sa-
men met het verkoop- en calculatieteam hard aan getrok-

Evert Visser, de 
nieuwe directeur van 
Mitsubishi Elevator 
Europe, is inhoude-
lijk goed op de 
hoogte door zijn 
lifttechnische, 
logistieke en 
commerciële 
ervaring.

VIER ‘SPINNEN’ EN TWEE DAKWAGENS MAKEN OV-TERMINAL BEREIKBAAR

Bedenktijd
De vraag of hij de leiding van voormalig directeur Herman 
van der Pasch wilde overnemen, kwam niet onverwacht. 
“Ik wist dat hij behoefte had aan een opvolger uit de eigen 
organisatie en hij vond mij een heel geschikte kandidaat. 
Toch had ik behoefte aan wat bedenktijd. Mijn passie lag 
namelijk erg bij wat ik op dat moment deed: de ontwikke-
ling en productie van een eigen lift, de MEECON. Daar 
haalde ik heel veel energie uit. In een directeursfunctie 
zou ik minder ruimte voor operationele, commerciële en 
technische zaken hebben, omdat daar het accent ligt op 

Visser is geen onbekende in de liftenbranche; inmiddels is 
hij alweer 21 jaar werkzaam bij MEE, waar hij eerder achter-
eenvolgens tekenaar, constructeur, groepsleider, chef engi-
neering en manager operations & logistics was. In zijn 
laatste functie maakte hij al deel uit van het management-
team. 
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ken om deze verkoopdoelstelling te halen en dat is meer 
dan gelukt: 2014 is nu al helemaal gevuld. Daardoor hebben 
we nu alle rust om voor de toekomst een gedegen strate-
gisch plan op te stellen.’’

Lange termijn leidend
Op de vraag of MEE zich vooral op de korte of toch meer op 
de lange termijn richt, geeft Visser aan dat er natuurlijk 
oog is voor zaken die op korte termijn geregeld en opge-
lost moeten worden, maar dat de lange termijn leidend is. 
“Daarbij kijken we als management niet alleen naar de ei-
gen organisatie, maar ook naar wat er in de omgeving ge-
beurt. Zo is de markt steeds meer een inkoop- in plaats 
van een verkoopmarkt geworden. Daar moet je op tijd op 
anticiperen en dat hebben we gedaan. Bijvoorbeeld door 
het ontwikkelen van een standaardproduct voor onder 
andere de woningbouw en kantoren: de MEECON. Met name 
in de vervangingsmarkt scoort dit product uitstekend; 
gewenste aanpassingen in verband met bestaande schach-
ten zijn goed mogelijk. Met een kwaliteit die men van ons 
gewend is, voor een marktconforme prijs. Want product-
ontwikkeling is ook belangrijk om op de langere termijn te 
‘overleven’.’’ 

Betrokken medewerkers
Visser heeft de kar getrokken bij de ontwikkeling van de 
MEECON en vertelt hier enthousiast over: ”Bij de ontwikke-
ling van deze lift zijn bewust medewerkers uit alle afdelin-
gen binnen MEE betrokken. Vooraf kon iedereen aan- 
 dachtspunten voor productie, bouwlogistiek en onderhoud 
opgeven, op basis van het eerste prototype van deze lift, 
dat we hier in een testtoren hadden opgebouwd. Dat lever-
de een lijst van suggesties met maar liefst 500 punten op, 
die varieerden van esthetische opmerkingen tot heel prak-
tische technische en logistieke zaken. Natuurlijk hebben we 
alle punten serieus bekeken en vervolgens zoveel mogelijk 
in een nieuw prototype verwerkt. Door die betrokkenheid 
werd de sfeer en betrokkenheid bij de organisatie, die al 
goed zijn, nog verder versterkt. Medewerkers hebben echt 
het idee dat het ‘hun’ product is.’’

Samenwerking
Wat samenwerking met anderen betreft, geeft Visser aan 
dat MEE positieve ervaringen heeft met PPS-projecten (PPS 
staat voor publiek-private samenwerking. Dit is een langlo-
pende samenwerkingsvorm tussen een overheidsinstantie en 
één of meer private ondernemingen. Een voorbeeld hiervan is 
de HSL-spoorlijn, redactie) en er de voorkeur aan geeft om te 
werken met partijen die op de lange termijn zijn gericht. 
Als voorbeeld hiervan noemt hij verzekeringsmaatschap-
pijen en pensioenfondsen. “We vinden het belangrijk dat 
die partijen ook bereid zijn om te investeren. Het gaat om 

“De eisen die wij aan  
veiligheid stellen, kunnen de 
wettelijke eisen overstijgen.” 

Seriewerk of maatwerk, het kan bij 
Mitsubishi ‘in huis’ gemaakt worden.  

De vakmensen zijn er, en  
de machines ook. 
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MEECON-concept bedacht en geproduceerd in 
Nederland 
Voorafgaand aan het interview leidt Evert Visser ons 
rond in de fabriek waar de MEECON-lift in serie gebouwd 
wordt. Indrukwekkend. En onwillekeurig wordt je net als 
Visser trots op de ‘maakindustrie’ voor liften die er ge-
lukkig nog is in Nederland. De MEECON is ontwikkeld 
vanuit de behoefte aan een concurrerend product voor 
standaardtoepassingen, met name in de woningbouw. 
Bedrijfszeker, met een marktconforme prijs in relatie tot 
de prestaties. De productie hiervan vindt van A tot Z 
plaats in Nederland. De MEECON is vooral geschikt voor 
gebouwen tot zes bouwlagen, waarmee zo’n 85% van de 
markt wordt gedekt. Bijzonder is dat de lift niet is opge-
bouwd uit specifieke Mitsubishi-onderdelen, een enkele 
uitzondering daargelaten, maar dat er juist veel merkon-
afhankelijke componenten in worden toegepast. Vanuit 
een steeds duidelijker klinkende wens van afnemers. 

Visser haalde heel veel energie uit de ontwikkeling  
van een eigen lift, de MEECON. 

Samenwerking met het Liftinstituut
MEE werkt al jaren naar tevredenheid samen met het Liftinstituut. Visser: “Het 
Liftinstituut is nog steeds een autoriteit, ook voor onze Japanse moederorga-
nisatie. Al beperkt de samenwerking zich nu wel tot EG-type certificering en 
ingebruikname- en periodieke keuringen van installaties. In het verleden 
verzorgde het Liftinstituut ook kwaliteitssysteemcertificatie en certificering 
volgens module H van de Richtlijn liften voor ons. Het is heel jammer dat het 
Liftinstituut daarmee gestopt is, want het was juist een voordeel om het to-
taalpakket bij één partij te kunnen onderbrengen. Het Liftinstituut heeft ons 
wel in contact gebracht met een andere partij op dit gebied, maar die had 
helaas inhoudelijk veel minder vakmanschap in huis. We gaan dus weer verder 
kijken. Met het management van het Liftinstituut verlopen de contacten pri-
ma; zo hebben we onlangs nog goede afspraken kunnen maken over het logis-
tieke proces.’’

Gespot in de fabriek: 
de liftkooi voor de 
nieuwe lift in het 
Mauritshuis in Den 
Haag. 
   

de total cost of ownership. We willen ons als liftenfirma 
niet laten ‘uitknijpen’ en niet samenwerken met alleen maar 
prijsgedreven opdrachtgevers en met bij voorbaat al ‘ram-
melende bestekken’. Want als we dat wél zouden doen, kun-
nen we onze hoge kwaliteitstandaard niet vasthouden.’’ 

Focus op lange-termijnrelatie
Bij nieuwbouw levert MEE twee soorten producten, de stan-
daardliften en specials. Bij de liften in de laatste cate- 
gorie wordt veel samengewerkt met architecten of, als het  
industrieliften betreft, met de gebruikers. De focus bij MEE 
ligt echt op een lange-termijnrelatie. Deze kan dus starten 
met een nieuwbouwwerk waarbij een klant echt focust op 
TCO (total cost of ownership), maar kan ook starten vanuit 
een renovatieopdracht of via liftonderhoud. Visser: “We 
hebben hiervoor in samenwerking met ons Japanse hoofd-
kantoor, een eigen filosofie die is uitgewerkt in procedures 
en steeds wordt afgestemd op het gebruik van de installa-
ties waar het om gaat. En we houden ons hier in de praktijk 
ook aan. Daarbij passen we alleen materialen toe die uit-
voerig getest zijn en voldoen aan de MEE-kwaliteits- en 
veiligheidsstandaard. Ook trainen we onze monteurs regel-
matig in het toepassen hiervan.’’

Geen organisatiebureau
Natuurlijk zorgt MEE ook voor een goede rapportage naar 
opdrachtgevers. Visser merkt echter dat het in de praktijk 
steeds vaker voorkomt dat opdrachtgevers nog allerlei aan-
vullende eisen aan rapportages stellen. “Hierdoor worden 
we als onderhoudsfirma’s steeds meer een soort organisa-
tiebureau. Dat vind ik een slechte ontwikkeling. We nemen 
daarom weleens afscheid van een opdrachtgever. Ook doen 
we niet mee als klanten juist heel minimale eisen stellen, 
zoals het maar één keer per jaar uitvoeren van onderhoud. 
Goed onderhoud hoort er immers bij. Niet alleen uit het 
oogpunt van kwaliteit en veiligheid, maar ook met het oog 
op duurzaamheid en de levensduur van de installatie.’’    ■


