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Dertig jaar Jan van Dam, dat is dertig jaar ondernemen, 

innoveren, sprongen in het diepe maken en vooral een 

rotsvast vertrouwen hebben. Dat vertrouwen heeft ons 

ver gebracht. Iemand zei me laatst: “Besef je wel dat jullie 

misschien wel de grootste logistieke machinetransporteur 

zijn van de Benelux?” Nee, daar zijn we niet mee bezig. 

Waarmee dan wel? Met de beste zijn. De meeste kennis 

en expertise hebben, blijven vernieuwen, rust uitstralen. 

Dat doen we met elkaar.

Toen ik dertig jaar geleden begon, zei iemand me: “Ik 

wens je veel personeel toe.” Toen had ik nog geen idee 

wat hij bedoelde, maar inmiddels weet ik het. Alles begint 

bij je mensen. Ik zeg wel eens tegen het team: “Het enige 

verschil tussen jullie en mij is dat ik Jan van Dam heet.” Ons 

team, dat maakt dit bedrijf. En ik ben trots op dertig jaar 

Jan van Dam, maar meer dan alles ben ik trots op iedereen 

die Jan van Dam heeft gemaakt tot wat het is; een 

betrouwbare en bevlogen logistieke machinetransporteur 

met een enorme expertise.

Jan van Dam
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Jan van Dam 
door 
de tijd

JAN VAN DAM DOOR DE TIJDJAN VAN DAM DOOR DE TIJD

1989 
Op 1 november nam de 
zoon van Jan van Dam, die 
ook Jan van Dam heet, het 
transportgedeelte over.

1962
De zoon van Gijsbertus, Jan 

van Dam, nam een deel van het 
bedrijf over. Het vrachtvervoer 
en brandstoffenhandel gingen 
verder onder de naam J.A. van 
Dam Gzn. Het bedrijf vestigde 

zich aan de Damweg.

1980
In dit jaar werd een nieuwe 
vrachtwagen aangekocht. 
Het was een auto met een  
7 tonmeter kraan erop.

1988
Bij gebrek aan een dieplader werd 
deze 10 ton zware blancheur van 
Kiremko vervoerd achterop de 
vrachtauto.

1989
Het wagenpark 
bij overname.

1994
Transport van 
4,60 meter breed.

1993
De aankoop van een bakwagen met 
50 tonmeter kraan was een echte 
mijlpaal.

1996
Onze eerste 
telescoopheftruck. 

1999
De aanschaf van deze semi-  
dieplader geeft ons nog 
meer mogelijkheden.

2006
Bijzondere projecten, zoals dit 
kunstproject Vuurtorens.

1996
De verhuizing naar 
de Wilgenweg. 

1997
Verbouwing 
van de 
Wilgenweg

2000
Deze fraaie 

bakwagen heeft 
zich veel nuttig 

gemaakt. 

2000
In dit jaar zijn we 

leerbedrijf geworden. 
Inmiddels hebben we 
een aantal leerlingen 

vast in dienst.

2001
Net afgeleverd, de 6x2 trekker 
waar iedereen in wilde rijden.

2002
Wagenpark up-to-date. Later dit jaar werd er een 
nieuwe semi-huiftrailer aan toegevoegd. 2004

In dit jaar werd er een 
nieuwe hal gebouwd. 
Deze hal met zware 
bovenloopkraan geeft 
opslag weer nieuwe 
kansen.

2005
Nieuwe bakwagen met achterop 
een demontabele 50 tonmeter 
kraan met JIP deed zijn intrede in 
het wagenpark.

2006
Eerste zwaar 
transport trekker 
en gesloten 
eurodieplader 
werden aan 
het wagenpark 
toegevoegd.

2006
Aankoop Wilgenweg 
16 en 18.

2010
Overname van
Ter Horst

2014
Jan van Dam wint 
de Gouden Parel 

Lopikerwaard. 

2010
Op de Maasvlakte 
een opslag 
van 4.500 m2 
aangekocht.

2020
Aankoop terrein in 
Bergen op Zoom. Er is zo 
weer 8.000 m2 opslag bij 
gekomen.

2016
Na heel lang 
ontwikkelen werd 
in  dit jaar onze 
speciale Volvo met 
300 tonmeter kraan 
geleverd. 

2001
De stoere 100 tonmeter 
kraan, een geweldige 
uitbreiding.

1995
In dit jaar deed de 
kuipdieplader zijn 
intrede.

2020
De 200 tonmeter kraan

2009 
In dit jaar werd dit bedrijf 
opgericht. Het doel van dit bedrijf 
is totale wereldwijde machine 
logistiek aanbieden. 

2019 
30-jarig jublileum van Jan van Dam.
2019 was ook het jaar van 
technische voorsprong met de 
‘Mouse’.

1901 
Jan van Dam begon met zand-, 
grind-, fourage- en kolenhandel. 
Het bedrijf verzorgde het transport 
met handkarren en scheepvaart 
met behulp van trekschuiten.

1927
Jan van Dam overleed en 

zijn kinderen zetten het 
bedrijf voort. Gijsbertus, 
Piet, Lambertus en Jan 

gingen verder onder 
de naam Gebroeders 
Van Dam. Ze kochten 

de eerste vrachtwagen, 
een tweedehands T-ford 

zonder versnellingen.

1991
Met deze Motorola waren we voor 
het eerst mobiel bereikbaar.
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Ben van Middelkoop
3 jaar in dienst 

Janno Heemsbergen
3 jaar in dienst 

Rick van der Meer
10 jaar in dienst 

Jelle Sluis
15 jaar in dienst 

Jan-Peter Wiersma
4 jaar in dienst 

Niels Hofman
1 jaar in dienst 

Dennis Oorschot
1 jaar in dienst 

Benno van Vliet
22 jaar in dienst 

Collin Jongkind
1 jaar in dienst 

Michael Bode
1 jaar in dienst 

Al jaren naar 

mijn zin!
1 team, 

1 taak.

Geen 

probleem.

Gaat niet 

bestaat niet. Hier doen we alles 

met elkaar!

At your 

service!

Komt  

goed!

Betrokken, bevlogen, 

trots. 1 team, 1 taak.

We kennen geen 

nee. Niet praten maar 

machines plaatsen.
Met de mensen en 

spullen van Van Dam 

kunnen we alles aan!

Today is your lucky 

day. You just met  

Jan van Dam  

Machine Transport.

Leuk, gezellig en 

veelzijdig bedrijf.

Vooruit kijken, 

daar gebeurt het!

Uitdagingen, we 

love it!

Samen staan 

we sterk.

Gaat niet 

bestaat niet.

Ronald den Blanken
5 jaar in dienst

Kasper Kraan
7 jaar in dienst

Frank van Schaik
28 jaar in dienst 

Ad Kraan
24 jaar in dienst

Peter Seure
5 jaar in dienst 

Gezellig! Samen 

kunnen we alles!

Problemen 

bestaan niet, 

uitdagingen wel!

Together we 
cover it all.

Marina van Weverwijk
1 jaar in dienst 

Arjan de Graaf
14 jaar in dienst 

Jan van Dam
30 jaar in dienst

Stijn van der Meer
2 jaar in dienst

Arno van Kats
2 jaar in dienst 

We doen het met elkaar, zei Jan al in het voorwoord. Onze mannen en vrouwen maken 

het bedrijf tot wat het nu is. Zonder onze mensen en hun inzet zijn we nergens. Met trots 

stellen wij ons team aan u voor.

VROUWEN EN MANNEN VAN JAN VAN DAMVROUWEN EN MANNEN VAN JAN VAN DAM

Als het niet gaat zoals 

het moet, dan moet het 

maar zoals het gaat.

Vrouwen en mannen
van Jan van Dam
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Sander Peek
13 jaar in dienst 

Gert de Jong
2 jaar in dienst 

Corné Muijs
12 jaar in dienst

Marius Verheij
1 jaar in dienst 

Gordon Brunt
8 jaar in dienst 

Ton Bos
2 jaar in dienst 

Henry Honing
20 jaar in dienst 

Gert-Jan Smit
23 jaar in dienst

Henri van Zanten
12 jaar in dienst 

Bas van Dam
6 jaar in dienst 

Jeroen Kok
13 jaar in dienst

Stef van Dam
9 jaar in dienst 

Frank Sluis
13 jaar in dienst 

Reggy Verhoef
9 jaar in dienst 

Rens van Tienhoven
1 jaar in dienst 

Bart van Dam
6 jaar in dienst 

Rick Hoogendoorn
1 jaar in dienst 

Remco Goudriaan
16 jaar in dienst 

Theo Uijttewaal
21 jaar in dienst 

Roel Schiedon
4 jaar in dienst 

Lars Visser
1 jaar in dienst

VROUWEN EN MANNEN VAN JAN VAN DAMVROUWEN EN MANNEN VAN JAN VAN DAM

Hier is het 

nooit saai.

Hier is het 

nooit saai!

Al jaren naar 

mijn zin.

We gaan het 

regelen.

Gezellig en 

betrokken 

bedrijf.

Zoals u wilt/

komt goed.

There is no I in 

TEAMWORK.

Dat doen  

we even!
Samen kunnen  

we alles aan!Wij gaan uitdagingen 

niet uit de weg.

Iedere dag een 

nieuwe uitdaging  

dus is het nooit saai.

Nee bestaat 

niet! 

Kan niet 

bestaat niet.

Hier doen we 

alles samen.Gezellig en 

betrokken bedrijf.

Wereldwinkel! Geen berg is  

te hoog.

Één voor allen, allen 

voor één! 

Geen problemen maar 

oplossingen!

Gaat het niet zoals het 

moet, dan moet het 

zoals het gaat.
Weer 

gelukt!

Met elkaar is geen 

uitdaging te ingewikkeld.

Complexe logistieke 

uitdaging en simpele 

oplossing? Bel Jan van Dam.

Waarom moeilijk doen 

als het samen kan.Part of your 

process.

Jan van Dam 

transport, the 

place to be.

Marcel Verhoeff
13 jaar in dienst 

Margo Vergeer
11 jaar in dienst 

Lex Jutte
2 jaar in dienst 

Aschwin de Leeuw
15 jaar in dienst 

Lennart Hubregtse
1 jaar in dienst 

Samen eruit 

halen wat 

erin zit.

Liza van Dam
1 jaar in dienst 

Vrouwen en mannen
van Jan van Dam
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OVER JAN VAN DAM

Stel je voor dat je een machine van twintig meter lang, 

vier meter breed en in totaal 55 ton moet verplaatsen. 

Onvoorstelbaar? Niet voor Jan van Dam Machine Transport. 

Al dertig jaar specialiseren zij zich in het demonteren, 

transporteren en opbouwen van machines. En daar is 

behoorlijk wat kennis, expertise én rust voor nodig.

Een bedrijfsverhuizing, het plaatsen 
van een nieuwe machine of tijdelij-
ke opslag, Jan van Dam Machine 
Transport doet het allemaal met zorg 
en aandacht. Geen overbodige luxe, 
want al lijkt zo’n grote machine wel 
tegen een stootje te kunnen, dat is 
zeker niet het geval. Accountmana-
ger Kasper Kraan: “Zo’n machine 
moet vaak heel nauwkeurig werken. 
Het luistert ontzettend nauw, daar 
moet je voorzichtig mee omgaan. Zo 
hebben we een lasrobot opgebouwd 
in Frankrijk. Die robot last 
uit zichzelf over een rail 
van 20 meter. Je kunt je 
dus voorstellen dat die op 
de millimeter nauwkeurig 
moet worden geplaatst.”

Van transport naar  
logistiek
Omdat er zoveel mis ging 
in de logistieke stromen be-
sloot Jan van Dam in 2009 
een tweede bedrijf op te 
zetten: Jan van Dam Global 
Machine Logistics (GML). 
Dit bedrijf neemt ook het 
volledige logistieke proces 
over van de klant. “GML kun 
je zien als het verlengstuk 
van Jan van Dam Machine 
Transport”, legt Kasper uit. 
“We regelen de adminis-
tratie en het wereldwijde 
vervoer en ontvangen de 
machines in een van onze 
eigen warehouses in Rot-
terdam of Bergen op Zoom, 
die speciaal zijn uitgerust 
voor dit soort machines.” 
Daarmee is het een van de 
weinige machinetransport-
bedrijven die het volledige 
logistieke proces in eigen 
hand houdt.

Niet zo gek dus, dat rust en vertrou-
wen het bedrijf kenmerken. De vrou-
wen en mannen van Jan van Dam 
weten wat ze doen, en dat is voel-
baar. “Jan legt veel verantwoordelijk-
heid neer bij het team”, vertelt Kasper. 
“Dat moet ook wel; de buitendienst 
werkt met dure materialen én duur 
investeringsgoed, waar een bedrijf 
soms lange tijd geld voor aan de kant 
heeft gezet. Als wij aan komen rijden, 
moet de klant denken: deze manier 

van werken straalt zoveel rust uit, hier 
heb ik vertrouwen in. En zo ervaren 
onze klanten dat ook. Ze voelen zich 
comfortabel bij de kennis en ervaring 
in machinetransport en de rust die 
onze mensen met zich meebrengen.”

Bevlogen team
Naast die rust typeren ook bevlogen-
heid en betrokkenheid het familie- 
bedrijf, met de vierde generatie Van 
Dam als boegbeeld van het hele 
team. “Ken je Jan, dan ken je het 

bedrijf”, zegt Kasper. “Jan is een 
heel bevlogen man, met een enor-
me kennis en expertise. Hij laat zich 
vaak leiden door zijn gevoel, en zo 
geeft hij ook leiding aan het bedrijf.” 
Het enthousiasme van de algemeen 
directeur stroomt volgens Kasper door 
alle aderen van het bedrijf heen. “Zo 
bevlogen als Jan is, zo is iedereen 
hier. Van de telefoniste tot de buiten-
dienst, allemaal ademen we dezelfde 
kernwaarden van het bedrijf.”

Klanten merken die betrokkenheid al 

vanaf de start van een project. Jan 
is meestal zelf degene die, zeker bij 
complexere projecten, de situatie ter 
plaatse in komt schatten. Gewoon 
op zijn werkschoenen. “Ja, zo werkt 
het hier,” lacht Kasper, “we proberen 
ieders krachten het beste te benut-
ten. Jan is altijd onderweg, hij is heel 
creatief in het bedenken van prakti-
sche oplossingen, en wij geven daar 
handen en voeten aan. We grappen 
wel eens dat we Jan zo min mogelijk 
op kantoor willen hebben.”

Change of plan
Dat het nodig is om ter 
plaatse de route te bekij-
ken die een machine af 
moet leggen, laat wel zien 
hoe complex machine-
transport kan zijn. Kasper 
somt op welke uitdagingen 
er onder andere regelmatig 
op hun pad komen. “Is de 
deur breed genoeg, kan de 
vloer het gewicht hebben, 
is er een transportvergun-
ning nodig om de machine 
te vervoeren? Daar denk je 
als klant niet over na, maar 
onze jongens lopen er wel 
vaak tegenaan. Daarom 
stellen we die vragen 
vooraf en komen we bij 
speciale gevallen ter plek-
ke kijken. Je maakt van te 
voren een plan, al loopt het 
negen van de tien keer net 
even anders.”

Precies om die reden zijn er 
niet alleen vooraf creatieve 
oplossingen nodig. Tijdens 
een project lopen zowel 
de binnendienst als de 
buitendienst vaak genoeg 

tegen onvoorziene uitdagingen aan. 
“Voor de buitendienst is de uitdaging 
nog groter, want zij zullen ter plekke 
met een oplossing moeten komen”, 
aldus Kasper. “Daar krijgen ze ook 
alle vrijheid in, want die machine 
moet er komen, linksom of rechtsom.” 
En eigenlijk is dat nog wel de groot-
ste kracht van Jan van Dam Machine 
Transport: dat ze vanuit die bevlogen-
heid, betrokkenheid, rust, kennis en 
expertise voor elk project de juiste 
oplossing kunnen vinden. Vooraf én 
on-the-go.

 Die machine 
moet er komen, 
linksom of 
rechtsom.

Millimeterwerk
met 55 ton
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LiS gaat
door 
het dak

PROJECT LIS

Een volledige afdeling verhuizen, dat is al 

een uitdaging op zich. Maar wat doe je als 

die afdeling ook nog eens op de eerste 

verdieping ligt? Dat was het geval bij de 

Leidse Instrumentmakers School, en het 

team van Jan van Dam Machine Transport 

had daar de ideale oplossing voor: je haalt 

gewoon het dak eraf. 

Aschwin de Leeuw, al vijftien jaar 
werkzaam bij Jan van Dam, kan zich 
de opdracht nog goed herinneren. 
Als verkoopmedewerker was hij 
verantwoordelijk voor het verloop van 
het hele traject bij LiS. Er moesten 
ongeveer zestig zware en kwetsba-
re machines, zoals draaibanken en 
freesbanken, verhuisd worden vanaf 
de eerste verdieping naar een nieuwe 
locatie, zo’n vijftig meter verderop. Die 
krijg je niet zomaar naar beneden, dus 

werden ze gehesen door het 
dak. “De machines waren 
jaren daarvoor al geplaatst 
op dezelfde manier”, vertelt 
Aschwin. “Op ons advies 
was er destijds een gat in 
het dak gemaakt met een 
luik eroverheen. Dat konden 
we nu mooi weer gebruiken.” 

Het gat was er dus al, maar 
deze manier van transporte-
ren bracht alsnog de nodige 
uitdagingen met zich mee. Sommige 
machines konden namelijk niet met 
een kraan gehesen worden, maar 
moesten toch het dak door. Door voor-
af een goede inventarisatie te maken 
van welke machines er op welke 
manier gehesen konden worden, kon 
het transportbedrijf vooraf speciale 
frames ontwikkelen. “Die frames kun-
nen per machine verschillend zijn, dat 
is best wel ingewikkeld”, legt Aschwin 
uit. “Maar dat is ons werk, dat is wat 
wij doen. En alle machines zijn het gat 
doorgegaan.”

Slimme oplossingen
Zoeken naar de meest efficiënte 
manier van werken, dat is volgens de 
onderneming een belangrijk onder-
deel van elk project. Ook in dit geval 
vond het team van Van Dam slimme 
en tijdbesparende oplossingen. “We 
hebben bij de LiS de kraan op een 
tactische plek gezet, zodat we aan de 
ene kant bij het gat en aan de andere 
kant al bijna bij de nieuwe werkplaats 

konden komen. Zo hoefden we alleen 
nog met een heftruck naar binnen te 
rijden en konden we de tijdsduur van 
het traject verkorten.” Ook creëerden 
ze een tijdelijke inrit om de machines 
naar binnen te kunnen rijden. “Zo’n 
inrit maken, dat kost een uurtje werk, 
maar je hebt er drie dagen plezier 
van”, zegt Aschwin. “Anders sta je met 
iedere machine te modderen om de 
drempel over te komen.”

Met een kleine, efficiënte ploeg 
van zes man klaarden ze de klus in 
acht dagen. Twee man brachten de 
machines onder het luik, een kraan-
machinist hees alles naar buiten, een 
heftruckrijder reed de machines de 
nieuwe locatie in en twee man zetten 
de machines op hun nieuwe plek. 
Aschwin: “Hoe kleiner het team, hoe 
kleiner de kans dat er misverstanden 
ontstaan. Je wilt voorkomen dat men-
sen de hele tijd heen en weer aan het 
rennen zijn van boven naar beneden. 
Er lopen al genoeg mensen rond, daar 
hoeven wij niet ook nog eens met zijn 

Hou je het team 
klein, dan kun 
je makkelijk 
communiceren met 
de klant én met 
elkaar.

allen tussendoor. Hou je het 
klein, dan kun je makkelijk 
communiceren met de klant 
én met elkaar.”

Partnerschap
Een nauwe samenwerking is 
tijdens zo’n groot project erg 
belangrijk. Dat begint al ver 
van tevoren, in dit  
geval zelfs bijna een jaar. 
“Bij een project als dit ga je 
vooraf misschien wel zes of 

zeven keer kijken”, vertelt Aschwin. 
“Wij hebben immers de kennis over 
verhuizen, maar het bedrijf verhuist 
waarschijnlijk maar één keer. Het zal 
je verbazen hoeveel mensen er bij 
een verhuizing nog niet weten waar 
een machine moet komen te staan. 
Wij begeleiden ze, assisteren bij het 
opstellen van planningen, en geven 
tips. Je trekt gezamenlijk met de klant 
op in zo’n project, en dat is hartstikke 
leuk om te doen.”

De complimenten die het hele team 
terug kreeg, gingen dan ook niet 
alleen over de goede uitvoering, maar 
vooral ook over de mensen.  
“Goede afspraken, korte lijnen, fijn 
contact …”, somt Aschwin op. “Ook 
voor ons is het leuk om te zien hoe 
iedereen lekker in de weer is, hoe de 
jongens en meiden die buiten lopen 
hun werk staan te doen met een échte 
glimlach. Dat straal je uit, en het is fijn 
dat ook je klanten dat zien en waarde-
ren. Want je doet het echt met elkaar.”
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PROJECT KIREMKOPROJECT KIREMKO

Voor machinetransport 

heb je onder andere een 

chauffeur, vrachtwagens 

en de juiste materialen 

nodig. Maar om een 

machine van A naar B te 

krijgen, is er heel wat meer 

nodig dan alleen de juiste 

mensen en materialen 

op de juiste plaats. Daar 

gaat een zorgvuldige 

voorbereiding en een 

gesmeerde logistieke 

planning aan vooraf. Zo 

ook bij het leveren van een 

productielijn voor frites van 

Kiremko aan de firma Agristo 

in België.

Jan van Dam Machine Transport 
werkt al ruim 35 jaar voor Kiremko, 
een bedrijf dat wereldwijd produc-
tielijnen maakt voor de aardappel-
verwerkende industrie. Die produc-
tielijnen bestaan uit een serie enorm 
grote objecten, die vaak op hoogte 
moeten worden geplaatst in de 
fabriek die zo’n lijn aanschaft. Ook de 

productielijn die Van Dam in 2018 bij 
Agristo plaatste, bestond uit verschil-
lende machines met een gewicht van 
rond de vijftien ton per stuk. Van Dam 
was verantwoordelijk voor het hele 
traject; het laden, het transport, de 
vergunningen, de begeleiding en de 
logistiek. “Wij waren al betrokken op 
het moment dat de machine verkocht 
ging worden”, legt Jan uit. “Door alles 
van begin tot eind op te pakken, kon-
den we Kiremko volledig ontzorgen.”

Hijsspektakel
Een van de onderdelen die het 
bedrijf transporteerde naar Agristo 
was de batterinstallatie, een coating 
voorbereidingssysteem voor frites. 
Die batterlijn haalden ze op bij 
Kiremko. Met één chauffeur, twee 
man en vier bovenloopkranen hesen 
ze de installatie op de vrachtwagen, 
om hem vervolgens 350 kilometer 
verderop met drie man te plaatsen. 
Een spektakel om te zien, want zo’n 
kraan kan een complete machine 
van dertien meter lang en drie meter 
hoog in één keer laden en lossen. 
“Dat doet een chauffeur allemaal 
in zijn eentje, maar daar komt wel 
wat bij kijken”, legt Jan uit. “Hij 
moet netjes recht hangen, 
er moeten grote blokken 
onder zodat de machine niet 
beschadigt. Allemaal hele 
kleine dingen, maar als je daar 
geen rekening mee houdt kan 
dat grote gevolgen hebben.”

Voortraject
Aan het transporteren van deze enor-
me objecten gaat heel wat vooraf. 
“Ik ga altijd op locatie kijken hoe de 
situatie is”, zegt Jan. “Zijn de deuren 
groot genoeg, zijn er geen andere 
bedrijven bezig waar je rekening 
mee moet houden? Het gaat om hele 
grote, speciale objecten, zoiets moet 
je goed voorbereiden.” Bij het leveren 
van een complete productielijn is een 
logistieke planning cruciaal. “Zo’n lijn 
moet compleet mechanisch opge-
steld worden, dus moeten alle delen 
in de juiste volgorde binnenkomen. 
Voor die just-in-time levering maken 
we een logistieke flow. Het gaat 
uiteindelijk om het fysieke transport, 
maar dat is maar een klein stukje van 
het hele proces. Het voortraject kost 
soms meer tijd dan de hele uitvoe-
ring.”

Wat in dit geval nog een extra 
uitdaging vormde, was dat niet alle 
delen van de productielijn bij Kirem-
ko vandaan kwamen. Een aantal 
delen moest Van Dam ophalen bij 
een subcontractor. Zoiets moet dus 
worden meegenomen in het logis-
tieke proces. En ook de brede, hoge 

machines vormen een uitdaging in 
de werkvoorbereiding. Er zijn vaak 
speciale hijsmethoden voor nodig 
en vergunningen om de objecten te 
mogen vervoeren. “Voor ons is zoiets 
redelijk standaard, maar toch vraagt 
het altijd om de juiste voorbereiding. 
Hoe kun je een lijn bijvoorbeeld zo 
hijsen, dat je hem in één keer op een 
frame kunt zetten? Daar moet je de 
juiste dieplader voor inzetten, de 
juiste materialen voor meenemen en 
de juiste instructies voor geven.”

Goed gevoel
Al met al is er voor een succesvol 
transport veel meer nodig dan op 
het eerste gezicht lijkt. “Het laden, 
transporteren, lossen en opbouwen 
van zo’n object duurt een dag of 
drie, en een hele frietlijn heb je in 
een week of zes volgens de tekening 
achter elkaar gezet en opgebouwd”, 
zegt Jan. “Maar met de voorbereiding 
ben je net zo lang bezig. Offreren, op 
locatie kijken, een plan maken … En 
ook praten met Agristo en Kiremko, 
want het gaat er uiteindelijk om dat zij 
er een goed gevoel bij hebben.” Met 
een samenwerking die al meer dan 
35 jaar duurt, zit dat laatste wel snor. 

“Alles wat groot is en op zijn 
plek gezet moet worden, doen 
wij voor Kiremko. En ook voor 
Agristo werken wij inmiddels 
rechtstreeks. Als wij aankomen 
en de klant zegt: ‘O, Jan van 
Dam is er, dan komt het goed.’ 
Ja, dan hebben wij het goed 
gedaan.”

Volledig 
ontzorgen door 
alles van begin 
tot eind op te 
pakken.

Al 35 jaar werken aan

een goed 
gevoel met 
Kiremko
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PROJECT MAREL

Hoe zet je een volledig productieproces 

over met zo min mogelijk productieverlies? 

Het was een van de uitdagingen bij de 

bedrijfsverhuizing van de Marel-fabriek in 

Dongen. Van Dam ging hem aan en zette 

in slechts drie weken tijd meer dan dertig 

machines en de volledige inventaris van het 

2000 m2 grote pand over naar de nieuwe 

locatie, 400 meter verderop. In Dongen is 

de machineonderdelenproductie voor Marel 

Poultry weer volop in gang gezet. 

‘Jan, ik word er zo blij van als ik zie 
hoe die jongens hun werk doen.’ Een 
mooiere reactie kon Jan van Dam 
niet krijgen van de directeur van 
Marel. Het vertrouwen dat een ver-
huizing bij Van Dam in goede handen 
is, dat is het belangrijkste gevoel wat 
Jan wil overbrengen aan de klant. 
Jan: “Als jij zo’n groot bedrijf hebt 
waar je zulke mooie en bijzondere 
producten maakt, dan moet je zoveel 
vertrouwen hebben in zo’n verhuizing. 
Je geeft je hele bedrijf aan ons, dat is 
niet niks. Je moet gewoon een part-
ner zijn waar mensen een rotsvast 
vertrouwen in hebben.”

In goede handen
Dat vertrouwen was al voor de ver-
huizing gewekt. Jan van Dam Machi-
ne Transport kwam al langer over de 
vloer bij Marel namens verschillende 
leveranciers en maakte toen al indruk 
met de professionele, rustige en en-
thousiaste manier van werken. “Dat 
is niet mijn verdienste hoor, dat zit er 
gewoon in bij die jongens”, vertelt Jan 
trots. “Ze komen aan, zien er netjes 
uit, zijn beleefd, weten wat ze gaan 
doen. En de klant denkt: wat een 
zaligheid, mijn kapitaal is in goede 
handen. Ik hoef er niet zenuwachtig 
omheen te lopen, het komt goed.”

Toen Marel plannen maakte voor de 
verhuizing, namen ze dan ook contact 
op met Van Dam. Dat begon met een 
oriënterend gesprek. Luisteren naar 

de ideeën van de klant, samen kijken 
naar de mogelijkheden. “Gaat een 
klant voor de korte of lange termijn, 
willen ze bepaalde delen van het 
bedrijf door laten lopen? Dat zijn de 
vragen die je stelt en waar je je plan-
ning op maakt”, vertelt Jan. Samen 
met de klant bekeken de mensen 
bij Van Dam hoe ze de verhuizing 
konden plannen met zo min mogelijk 
productieverlies. “Door mee te kijken 
naar het productieproces konden we 
alles stapsgewijs overzetten en de 
verschillende facetten van het proces 
zo lang mogelijk in de lucht houden.”

Schouder aan schouder
Het goede partnerschap zorgde voor 
een vlotte, fijne verhuizing. Jan: “Ge-
middeld liep daar een mannetje of 
vier van ons, en Marel heeft ook zijn 
deel gedaan, we zijn daar schouder 
aan schouder in opgetrokken.” Het 
gezamenlijke werkplezier is een goed 
voorbeeld van dat sterke partner-
schap. “Het nieuwe pand lag aan de 
overkant van het water en daar lag 
een fietsbruggetje tussen. De jongens 
hebben toen op de tweede dag twee 
golfwagens meegenomen die wij hier 
op de zaak hebben, zodat de mensen 
van Marel ook heen en weer konden 
pendelen tussen het oude en het 
nieuwe pand. Daar hebben ze veel 
plezier mee gehad.”

Een van de meest uitdagende machi-
nes in het pand was de gigantische 

lasrobotinstallatie. Sommige  
machines zette Van Dam samen met 
de leveranciers over naar de nieuwe 
locatie, maar de leverancier van de 
lasrobotinstallatie legde de verhui-
zing na overleg neer bij Van Dam. 
“Wij hebben hem helemaal in kaart 
gebracht, compleet gedemonteerd, 
op de auto’s gezet en in het nieuwe 
pand weer op dezelfde manier opge-
bouwd. Daar zijn we alleen al ander-
halve week mee bezig geweest.” 

Succesvolle veiling
Er bleef zoveel achter in het oude 
pand, dat bezemschoon moest 
worden opgeleverd aan de verhuur-
der, dat de transporteur met het idee 
kwam een veiling te organiseren om 
de verschillende bovenloopkranen, 
oude machines en keukenappara-
tuur kwijt te raken. “Wij zijn geen 
handelaar, maar we hebben dat 
wel gefaciliteerd voor de klant. En 
dat was een groot succes”, blikt Jan 
terug. Uiteindelijk liep het hele project 
zo vlot, dat ze de planning niet alleen 
inliepen in tijd, maar ook in geld. 
“Op het moment dat je partner van 
elkaar durft te zijn, krijg je het beste 
resultaat. En daarvoor moet je ook 
open en eerlijk naar elkaar zijn over 
de kosten. Wij hebben per week een 
quote gemaakt voor de verhuizing, 
daar heeft de klant veel voordeel van 
gehad. En dat kan wanneer je samen 
de risico’s durft te dragen.”

Door mee te 
kijken naar het 
productieproces 
konden we alles zo 
lang mogelijk in de 
lucht houden.

Door goede samenwerking

... verhuist 
Marel in 
drie weken
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INNOVATIE

Kan het niet anders? Dat ene zinnetje zorgt al dertig 

jaar voor de doorlopende innovatie van Jan van Dam 

Machine Transport. Van de allereerste nieuwe 50 tonmeter 

autolaadkraan tot de nieuwste investering van een  

200 tonmeter autolaadkraan. Algemeen directeur  

Jan van Dam: “Het zijn grote investeringen, maar de innovatie 

zelf, die komt bij je mensen vandaan.”

Innoveren

Innoveren op gevoel
“In 1989 nam mijn broer de kolenzaak 
van mijn vader over en ik het trans-
portbedrijf met een aantal heftrucks 
en vrachtwagens. Ik had drie steiger-
pijpen en een koevoet, en daar ging 
ik een machine mee plaatsen. Zo 
ben ik begonnen, ik was nog maar 
zo’n ventje. En toen dacht ik al: dat 
moet anders. Na lang zeuren kreeg 
ik geld van mijn vader mee, iets van 
3.000 gulden. En ik ging naar Witra & 
Witrans toe en wees alles aan wat ik 
wilde hebben. Maar naarmate de lijst 
langer werd, zag ik wel dat ik te wei-
nig geld bij me had. Ik kwam iets van 
2.000 gulden te kort, maar ik legde 
die man uit wat ik ermee wilde. En hij 
zei: ‘Weet je wat, ik geef je de spullen 
mee, ik heb er vertrouwen in dat het 
goed komt’. Mijn vader ontplofte toen 
ik thuiskwam. Maar ik dacht, ik heb 
het wel, ik kan verder.”

“Ik noemde dat toen geen 
innovatie, maar dat was 
het natuurlijk wel. Ik was 
altijd aan het kijken, kan 
dat niet slimmer, kan dat 
niet anders? Toen we 25 
jaar geleden de eerste 
autolaadkraan kochten, 
een 50 tonmeter, had ik er 
nog geen werk voor. Dat 
deed ik puur op gevoel. 
Een klant van mij, een in-
nemende man, vroeg wat 
ik ermee ging doen. ‘Daar 
ga ik machines mee rijden 
voor jou’, zei ik. ‘Nee, 
zo’n zware kraan hebben 
wij nooit nodig, want zo 
zwaar zijn onze machines 
niet’, zei hij. Maar dat ging 
wel gebeuren, dat wist 
ik gewoon. Ik heb alle 

dubbeltjes bij elkaar 
geharkt om die wagen 
te kopen. Als ‘t mis zou 
gaan, had ik helemaal 
niks meer. En het bleek 
een hele goeie zet, 
want ik heb veel voor 
die klant gereden toen. 
Dat is denk ik wel de 
succestruc van ons 
bedrijf.”

Je doet het met elkaar
“In het begin deed ik 
dat allemaal zelf. Acht 

jaar lang stapte ik alleen op de auto, 
haalde ik van alles overhoop. Overal 
zag ik wel een lichtje branden en ik 
wilde altijd bij dat lichtje zijn, wat zit 
daarachter, wat is er nog meer mo-
gelijk? Inmiddels heb ik een mooie, 
loyale ploeg om me heen en levert 
iedereen daar zijn bijdrage aan.  
Het is als een grote, glazen bol  
waarin je met zijn allen zit te kijken 
van jongens, wat kunnen we hier 
eens mee? En dat gaat om grote 
investeringen in materiaal, maar die 
innovatie, die komt bij de mensen 
vandaan. Laatst kreeg ik weer een 
tekeningetje van een medewerker  
die thuis had zitten bedenken hoe  
we de bok slimmer kunnen maken. 
Daar word ik heel blij van.”

“De warehousing in Rotterdam, die 
heb ik in 2009 opgezet met bloed, 

zweet en tranen. Ik zag zoveel mis 
gaan in de logistieke stroom van 
machines, dat ik bij mezelf dacht: dit 
moet beter kunnen. Ik deelde mijn 
idee met een man, die me zei: okee, 
we gaan proberen of dat eventueel 
kan. Hij zat hier vier weken en toen 
dacht ik: Wat nou proberen? Jan, jij 
probeert niks, jij doet het gewoon. 
Dus toen heb ik mijn bedrijf opgericht, 
Global Machine Logistics. We hebben 
er zeven jaar over gedaan en alles 
draait nu; Oudewater, Rotterdam en 
Bergen op Zoom.

Anders de toekomst in
“In dertig jaar tijd hebben we iede-
re keer weer stappen gezet om te 
blijven verbeteren. En nu lopen wij 
weer heel erg voorop in de markt. In 
de ontwikkeling met de nieuwste 200 
tonmeter autolaadkraan bijvoorbeeld, 
maar vooral ook met de kennis, de 
betrokkenheid en de bevlogenheid 
van de medewerkers. Ik heb een rots-
vast vertrouwen in mijn mensen. En 
ik doe alles op gevoel, maar de op-
komende generatie doet dat op een 
andere manier, een manier die past 
bij deze tijd. Mijn kinderen hebben 
gestudeerd en ik vind het geweldig 
om te zien hoe zij dingen weer op een 
andere manier benaderen. De vijfde 
generatie Jan van Dam groeit hier op, 
en ook die kijkt met dezelfde blik: Kan 
het niet anders? Ja, daar ben ik zeker 
trots op.”

als onderdeel 
van de 

bedrijfscultuur

Mijn vader 
ontplofte toen ik 
thuis kwam. Maar 
ik dacht, ik kan 
verder.
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SOCIAAL BEDRIJF JAN VAN DAMSOCIAAL BEDRIJF JAN VAN DAM

Koningsdag, IJsbaan, Sinterklaas ... Welk evenement er ook 

georganiseerd wordt in of om Oudewater, de kans is groot 

dat Van Dam eraan meedoet. Algemeen directeur Jan van 

Dam heeft er niet alleen enorm veel plezier in, maar vindt 

ook dat je als bedrijf een bijdrage hoort te leveren aan de 

maatschappij. Een behoorlijke bijdrage, in zijn geval. “Ik ben 

nou eenmaal iemand die niet graag stilzit.”

Sociaal bedrijf Jan van Dam

Kennis delen voor 
saamhorigheid

Het was afgelopen winter 
weer volop gezellig op de 
ijsbaan in Oudewater, die 
voor het tweede jaar op rij 
midden in de stad lag. Jan 
van Dam hielp in 2017 al met 
de organisatie en was zó 
enthousiast, dat hij in 2019 
samen met een andere ondernemer 
sponsorgeld ophaalde om de baan 
weer neer te leggen. “Ik heb er veel 
tijd ingestoken, want de hele ge-
meenschap heeft er wat aan. Kleine 
kinderen die ‘s ochtends vroeg met 
opa en oma schaatsen, curlingcompe-
tities in de avond ... Als je die gezel-
ligheid, die saamhorigheid ziet …” Hij 
klopt midden op zijn borst en lacht. 
“Daar word ik zo blij van.”
 
Koninginnedag
Al snel nadat hij startte met on-
dernemen besloot Jan dat hij zich 
maatschappelijk wilde inzetten 
vanuit het bedrijf. Dat begon met het 
organiseren van Koninginnedag in het 
Oranje Comité, meer dan vijftien jaar 
geleden. Met een stuk of acht man, 
bijna allemaal ondernemers, orga-
niseerden ze een leuke dag waar 
iedereen van kon genieten. Het gaf 
Jan van Dam direct een berg energie. 
“Dan zie je zo’n stad ontwaken, de 

vlaggetjes, de kindervrijmarkt … ja, 
dat is gewoon prachtig.”

Vanaf dat moment kwam er steeds 
meer bij. Van het neerzetten van 
podiumwagens met carnaval en het 
ondersteunen van toneelverenigingen 
tot het plaatsen van de kerstboom 
middenin de stad. “Of het nou de 
volleybal, de voetbal of de tennisver-
eniging is, overal hangt wel een bord 
van ons”, grinnikt Jan. “En ze kloppen 
nooit voor niks aan, ik doe altijd wel 
wat. Maar weet je, het is ook een 
beetje een hobby van mij. Ik ben een 
rasechte Oudewaternaar, ik krijg daar 
energie van. En ik vind dat je in je vrije 
tijd maatschappelijk verantwoorde-
lijk bent om je kennis en talent in te 
zetten. Dat is delen.”

Kleine moeite
Zelfs de kerstboom in de stad wordt 
mede neergezet door Van Dam. 
Sinds de gemeente geen geld meer 

We hebben de 
spullen, je hoeft er 
alleen wat tijd in te 
steken.

had om de boom neer te 
zetten, zoekt Jan ieder jaar 
iemand die een kerstboom 
wil sponsoren en zorgt hij 
er met een groep onder-
nemers voor dat deze 
middenin de stad komt te 
staan. “Dan maken we er 

gewoon een leuke dag van, gaan we 
daarna samen een biertje drinken.” 
Jan ziet het als een kleine moeite. 
“We hebben de spullen, je hoeft er 
alleen wat tijd in te steken. Ik vind het 
gewoon belangrijk dat je er bent. Die 
vrachtwagens staan toch op de werf.”

Wat Jan betreft zal hij altijd maat-
schappelijk betrokken blijven. Waar 
een ander graag een boek leest of 
wandelt in zijn vrije tijd, zet Jan zich 
liever op een andere manier in. “Ik 
ben niet op deze aarde om stil te zit-
ten. Ik wil mijn talent als ondernemer 
delen en dingen organiseren waar de 
hele gemeenschap iets aan heeft.” 
De ijsbaan heeft wat dat betreft het 
meest zijn hart gestolen. “Die saam-
horigheid is zó belangrijk. Tijdens 
de curlingcompetitie hadden we 
129 teams, dat was echt een enorm 
spektakel. Zo fanatiek, zo gezellig. 
Misschien zou ik het zo weer willen 
organiseren.”
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Reikwijdte
HULPMATERIAALHULPMATERIAAL

Om onze klanten van 

dienst te zijn, hebben we 

veel hulpmateriaal nodig 

om al het hijs- en hefwerk 

makkelijker en sneller te 

maken. Hier ziet u een 

kleine selectie van ons 

brede assortiment.

18-tons tankset

Pianowagens, een kleine selectie. 
We hebben modellen tot en met 5.500 kg.

Evenaars en uithouders  van 
10 tot 30 ton hefvermogen

Boorkist

Compactkraan met een 
hefvermogen van 2,5 ton

Elektrische heftrucks in verschillende maten

Een groot assortiment aan 
toebehoren voor onze 
heftrucks, zoals lange 
lepels en hijsjips

12-tons robotmover 40-tons tankset

Kastenkarren met een hefvermogen 
van 2 tot 3 ton

Hovercraftset met een draagvermogen van 72 ton

Industriële vloeistofzuiger met een capaciteit van 160 liter per minuut

50-tons robotmover
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HIJSSPEKTAKEL 2.0HIJSSPEKTAKEL 2.0

De gloednieuwe zelf ontwikkelde 200 tonmeter kraan

Hijsspektakel 
2.0
Een nieuwe wagen 

ontwikkelen gaat bij de  

Jan van Dam niet over 

één nacht ijs. Nadenken, 

ontwerpen, schrappen, 

overleggen … Dat proces 

kan wel een jaar duren, 

maar dan heb je ook wat. In 

dit geval een gloednieuwe, 

unieke 200 tonmeter kraan 

die - kenmerkend voor de 

firma - volledig door henzelf 

ontwikkeld is met het oog 

op de toekomst.

Alles eruit halen wat erin zit, dat was 
de gedachte bij het ontwikkelen van 
de nieuwe truck met 200 tonmeter 
laadkraan. En dat is behoorlijk goed 
gelukt, vindt algemeen directeur Jan 
van Dam. Door niet alleen elkaar 
maar ook de kranenbouwer uit te da-
gen om buiten de kaders te denken, 
ontstond er een wagen met unieke 
mogelijkheden. “Van dit spektakel is 
er maar één”, vertelt Jan trots.

Kort en klein
Een van de meest unieke eigen-
schappen van de vrachtwagen is 
de lage doorrijhoogte van 2 meter 
90, waardoor er gemakkelijk binnen 
mee te werken valt. Die heeft hij 
te danken aan zijn slim-
me vormgeving. Waar de 
autolaadkraan zich normaal 
gesproken achter de cabine 
bevindt, ligt de kraan bij 

deze wagen over de cabine heen. De 
lage doorrijhoogte ontstaat wanneer 
de kraan van de cabine afgedraaid 
wordt, zodat hij achter de wagen ligt. 
“We wilden hem zo laag mogelijk 
hebben”, zegt Jan. “Daar kwam een 

Wij investeren 
in materieel waarvan 
de klant nog niet 
weet dat hij het 
nodig heeft.

hoop engineering bij kijken, maar het 
is gelukt.”

Om zo laag te kunnen worden heeft 
de wagen de laadruimte af moeten 
staan die zijn voorgangers wel had-

den, maar in de plaats daar-
van kan er een aanhangwa-
gen aan de truck gekoppeld 
worden. Een verrassende 
keuze misschien, maar als er 
iets kenmerkend is voor het 
bedrijf, dan is het innoveren 
en anders denken. “Ik kan 
me voorstellen dat collega’s 
en concurrenten tegen mij 
zeggen: wat moet je met zo’n 
ding?”, zegt Jan. “Maar wij 
investeren juist in materieel 
waarvan de klant nog niet 
weet dat hij het nodig heeft.”

Hijssnavel
De wagen is niet alleen laag, maar 
ook opvallend kort en compact. 
Met drie gestuurde assen is het de 
meest wendbare kraanwagen van dit 
formaat, waardoor hij moeiteloos bin-
nen beweegt. Ook heeft de truck een 
laag eigen gewicht en een praktische 
hijssnavel aan de voorkant. Jan: “Het 
voordeel ervan is dat we hiermee 
heel laag onder het plafond kunnen 
draaien. Deze auto pakt ruim 40 ton, 
maar zal ook veel ingezet worden 
voor machines rond de 20 ton. Die 
machines kunnen we gemakkelijk 
met deze snavel verplaatsen.”

Een ander punt waar het bedrijf reke-
ning mee heeft gehouden, is de emis-
sie die er gewoonlijk ontstaat door 
de dieselmotor die de kraan aandrijft. 
Ze ontwikkelden een batterijpakket, 
waardoor de kraan voortaan volledig 
elektrisch aangedreven kan worden. 
“Ik denk dat dat de toekomst is”, zegt 
Jan. “Daarom krijgen meerdere wa-
gens zo’n zelfde batterijpakket. We 
doen daarmee een grote stap voor-
uit.” Die stap maakt Jan van Dam niet 
alleen voor zijn klanten, maar ook 
voor zijn medewerkers. “Onze me-
dewerkers lopen daar ook de hele 
dag. Vandaar dat al onze heftrucks 
tegenwoordig ook elektrisch zijn.”
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Veiligheid voorop
Het bedrijf gaat zuinig om met zijn 
medewerkers. Daarom is de truck 
niet alleen voorzien van alle mogelij-
ke veiligheidstechnieken, maar ook 
van zoveel mogelijk chauffeurscom-
fort. “Een dashcam, cruise control, 
een dynamisch stuur waardoor de 
wagen net zo licht draait 
als een personenwagen …” 
somt Jan op. “Alles wat we 
kunnen doen aan veiligheid 
zetten we erop.” Verder 
staat er op de cabine van 
de vrachtwagen een apart 

cabinet waar alle hijsmiddelen 
inzitten. Dat kan de chauffeur van de 
wagen af op de grond tillen, zodat 
hij gemakkelijk bij zijn spullen kan 
zonder op de wagen te hoeven 
klimmen. Praktische oplossingen 
waarmee de chauffeurs gemakkelij-
ker en efficiënter kunnen werken.

Vooruitkijken
De lage, wendbare truck is niet de 
eerste zware autolaadkraan die er 
binnen het bedrijf rondrijdt. Bijna vijf 
jaar geleden ontwikkelden ze zijn 
iets grotere en zwaardere voorgan-
ger met de grootste hefcapaciteit 
die er binnen het bedrijf rondrijdt: 

ruim 50 ton. “Daar zit zeker 
twee, misschien wel drie 
jaar denkwerk in”, vertelt 
Jan. Het resultaat: een 
prachtige wagen met enorm 
veel mogelijkheden. In het 
verlengde daarvan hebben 

ze de nieuwe wagen verder dooront-
wikkeld. “De markt ontwikkelt zich 
snel”, legt Jan uit. “Met deze eigen, 
innovatieve ontwikkeling laten we 
zien aan onze klanten hoe vooruit-
strevend wij als bedrijf zijn.”

Bij zo’n ontwikkeling zijn verschillen-
de partijen betrokken. Het begint met 
een grof ontwerp, dat Jan samen met 
zijn zoons Stef en Bas bedenkt en 
uittekent. Vervolgens denken ook de 
chauffeurs daarin mee. “We ontwer-
pen zo’n wagen met elkaar, dat doe 
ik niet alleen. Het gaat niet alleen 

om de kraan, maar vooral om de 
man die er straks op zit. En ook die 
wil er alles uithalen wat erin zit.” Het 
ontwerp dat daaruit komt leggen ze 
neer bij de kranenbouwer uit Turkije. 
“Die hadden nog nooit zo’n hijssna-
vel gemaakt, maar zeiden dat het 
mogelijk was. En dat was het. Soms 
moet je op het randje gaan zitten en 
vertrouwen hebben, want dan haal je 
echt alles uit zo’n wagen.”
Dat is typisch Jan van Dam. De 
firma is altijd bezig met vooruitgang, 
nieuwe stappen maken. “Regeren 
is vooruitzien, investeren in nieuwe 

Met deze eigen, 
innovatieve 
ontwikkeling 
laten we zien hoe 
vooruitstrevend  
wij zijn.

dingen, laten zien dat het op een 
andere manier kan”, zegt Jan. “Geld 
is bij ons geen doel, maar een middel 
om verder te komen. Deze truck is 
weer een toonbeeld van wat we met 
elkaar bedacht hebben. Met elkaar, 
dat vooral. Want daar gaat het bij 
ons om: de combinatie van mens en 
materiaal.”
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We cover it all, die woorden prijken op alle wagens van Jan 

van Dam. En alles, dat is ook echt alles. Want na twintig 

jaar Jan van Dam Machine Transport kwam er in 2009 een 

tweede bedrijf bij dat het hele logistieke proces overneemt 

van de klant. Inmiddels elf jaar verder is Global Machine 

Logistics een niet meer weg te denken onderdeel van de 

Jan van Dam Group.

Een logistiek transportproces heeft 
nogal wat voeten in de aarde. Als 
klant spreek je soms wel tien partijen 
voor jouw machine eindelijk op zijn 
plek staat. Dat moet anders kunnen, 
dachten ze bij Jan van Dam, en zo 
ontstond Global Machine Logistics 
(GML). Distributie, douanepapieren, 
verpakkingen en opslag, op het  
gebied van machinetransport voert 
Jan van Dam alles uit voor zijn klant. 
“Ons full service concept zie je niet 
veel”, zegt accountmanager Kasper 
Kraan. “Veel bedrijven bieden het aan 
bij partners, maar wij doen alles echt 
uit eigen naam, van de fabrikant tot 
aan de stelplaats van de machine.”

Dat betekent dus dat je als klant 
niet meer met veel verschillende 
partijen communiceert, maar één 
vast aanspreekpunt hebt voor het 
hele traject. “Of een machine nou 
gelost, geplaatst, geïmporteerd of 
geëxporteerd moet worden, de klant 
heeft altijd één contactpersoon”, vertelt 
Kasper. “Je weet dus precies waar jouw 
machine zich bevindt en je blijft ook 
nog eens gemakkelijk op de hoogte 
van het verloop van het traject.”

Kennis van kapitaal
In de haven komt van alles door 
elkaar binnen en de havenwerkers 
weten niet altijd wat er in de kisten 
zit. “Als je een machine uit een con-
tainer haalt en hij maakt een stuiter 
van tien centimeter, dan is het logisch 
dat je hem niet meer nauwkeurig 
ingesteld krijgt”, legt Kasper uit. “Die 
machines moeten zo precies werken, 
die kunnen zo’n klap niet opvangen.” 
In hun eigen warehousing in Rotter-
dam en Bergen op Zoom hebben ze 
niet alleen de juiste zware, specialis-
tische apparatuur, maar vooral ook 
de kennis en ervaring die nodig is om 

deze machines op de juiste manier 
te behandelen. Kasper: “Wij werken 
alleen maar met kapitaalgoederen en 
we weten precies hoe we ermee om 
moeten gaan. 

Van import naar export
In Oudewater, waar het kantoor zelf 
gevestigd is, heeft het bedrijf ook een 
opslag. “Die is vooral bedoeld als 
tijdelijke opslag en overslag voor Ne-
derlandse klanten. De warehousing in 
Rotterdam wordt met name gebruikt 
voor internationaal transport. En dat 
gaat steeds meer twee kanten op; 
naast de importstroom is er de laatste 
jaren een groeiende exportstroom op 
gang gekomen.” Begin dit jaar open-
de Jan van Dam GML dan ook een 
nieuwe warehousing in Bergen op 
Zoom, een slimme locatie tussen de 

havens van Rotterdam en Antwerpen. 
Doordat de warehousing van GML 
uitgerust is met specialistische ap-
paratuur, is er meer mogelijk dan in 
een standaard loods. “We halen de 
machines uit de containers en pakken 
ze uit, maar we kunnen ze bijvoor-
beeld ook testen als de klant daarom 
vraagt.” Een ander groot voordeel 
van de eigen warehousing is de 
toegankelijkheid. “Veel havenlood-
sen sluiten al om drie uur ‘s middags 
en zijn in het weekend gesloten. Als 
onze klanten met spoed iets nodig 
hebben, kunnen zij via ons altijd bij 
de materialen.”

Vertel de waarheid
Er is nogal wat creativiteit on-
the-job nodig bij de verschil-
lende trajecten. “Van tevoren 
kun je het nog zo goed ver-
zinnen, maar er zijn factoren 
waar je pas onderweg mee te 
maken krijgt”, vertelt Kasper. 
“Zo’n twee jaar geleden 
moesten we een spuitgietma-
chine van in totaal 200 ton 
plaatsen, toen bleek dat twee 
van de zes containers nog op 
het schip stonden, dat alweer 
onderweg was naar Bremen. 
Ja, dat moet je dan zien op 
te lossen zonder dat je klant 
daar overlast van heeft.”

Meestal lukt dat, zelfs zonder dat de 
klant iets meekrijgt van alle hobbels 
onderweg. En lukt het niet, dan geven 
ze daar bij GML zo snel mogelijk dui-
delijkheid over naar de klant. Kasper: 
“Loopt een groot, uitdagend project 
mogelijk vertraging op, dan moet je 
geen verstoppertje spelen, daar moet 
je gewoon eerlijk over zijn. En niet op 
het laatste moment, maar zodra je 
weet dat er mogelijk vertraging zal 
zijn in de levering. Wij geven accu-
rate informatie, misschien niet altijd 
wat je graag wilt horen, maar wel de 
waarheid.”

Jan van Dam 
Global Machine Logistics

Eén traject, 
één partner

Bij een groot, 
uitdagend project 
moet je geen 
verstoppertje 
spelen.



Team warehouse

Theo Uyttewaal, Jeroen Kok, Ad Kraan

Team trekkerchauffeurs en chauffeuse (2)
Stijn van der Meer, Rick Hoogendoorn,  Rick van der Meer, Ronald den Blanken,  

Rens van Tienhoven, Marina van Weverwijk

Team trekkerchauffeurs (1)

Gordon Brunt, Marcel Verhoeff, Henri van Zanten,  

Jelle Sluis, Frank Sluis

Team operatie en  

marketingcommunicatie

Liza van Dam, Bas van Dam

Team onderhoudTon Bos, Benno van Vliet, Henry Honing (afwezig)

Team administratie en facilitair
Margo Vergeer, Frank van Schaik

Team kraanmachinist (2)

Lex Jutte, Lars Visser, Remco Goudriaan

Team werkvoorbereiding en planning
Aschwin de Leeuw, Jan-Peter Wiersma,  
Stef van Dam, Sander Peek (afwezig)

Team montageCollin Jongkind, Janno Heemsbergen,  Gert de Jong, Michael Bode
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Arjan de Graaf, Dennis Oorschot, Jan van Dam
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Team Jan van Dam  

Global Machine Logistics operatie

Reggy Verhoef, Peter Seure

Team kraanmachinist (1)
Arno van Kats, Gert-Jan Smit, Bart van Dam,  

Ben van Middelkoop

Transport is 
teamsport
Teamsport is vanzelfsprekend bij Jan van Dam. Schouder 

aan schouder klaren wij elke klus voor onze klanten. Met 

regelmaat dagen de interne teams elkaar uit om op een 

leuke manier met elkaar te sparren en te scoren!
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Team Jan van Dam 
Global Machine Logistics sales

Roel Schiedon, Niels Hofman, Kasper Kraan
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Als er wat is 
bel je maar, 

ik ben skiën
Ze regelen 

het gewoon 

geen gezeur
Vakmanschap, rust en toewijding. Zonder het van elkaar te 

weten noteerden Frank van Hoof en Guido Corbey exact deze 

drie woorden om de firma Jan van Dam te beschrijven. De 

projectmanager en site manager van Marel, waar Van Dam 

een complete fabrieksverhuizing voor verzorgde, vertrouwen 

blind op hun vaste industriële machineverhuizer. Guido: “Dit is 

een van de weinige partijen waarvan ik zou zeggen: Hier is de 

sleutel, als er wat is bel je maar, ik ben skiën.”

Marel aan het woord BluePrint Automation aan het woord

De zorg en aandacht 
waarmee Van Dam 
een verhuizing voorbe-
reidt en uitvoert, is wat 
hen betreft ongeëven-
aard. “Bij Van Dam 
weten ze waar ze het 
over hebben en zorgen 
ze dat ze de juiste hijs-
middelen mee hebben, 
ze hoeven nooit terug 
te komen”, zegt Frank. 
“Ook werken ze altijd 
voorzichtig. Ze onder-
zoeken wat de beste 
punten zijn om een 
machine op te pakken 
en overal gaan be-
schermhoesjes tussen. 
Dat zien we wel eens 
anders.” Guido: “Wij 
zeggen waar het staan 
moet en zij regelen het, 
stellen geen vragen. Ja, de enige 
vraag is: Staat die machine zo goed? 
En dat wil je hebben als klant.”

Flexibiliteit is daarbij heel belangrijk, 
vindt Frank. “Deze mensen zijn heel 
rustig met plaatsen en ze begrijpen 
wat een klant wil. Het gaat niet om 

een doosje wat je even binnen zet en 
wat je de week erop even opschuift, 
dat moet in een keer goed. Zij begrij-
pen dat en geven je daar de tijd voor.” 
Guido vult aan: “Of ze nou om zes 
uur of acht uur ‘s avonds vertrekken, 
daar geven ze niks om. Die rust die zij 
tijdens hun werk uitstralen, allemaal 

hè, dat is gewoon mooi 
om te zien.”

Dat Van Dam de 
verhuizing met zoveel 
toewijding uitvoerde, 
alsof het om hun eigen 
spullen ging, maakte 
op Guido diepe indruk. 
“Ik kan zo vierkant als 
wat zijn, maar toen de 
eerste vrachtwagen 
binnenreed heb ik 
letterlijk een traan-
tje weggepinkt. Wij 
hebben behoorlijk wat 
uren in dit hele project 
zitten, en als je dan 
ziet met hoeveel rust, 
toewijding en plezier zij 
met zo’n project bezig 
zijn … Ergens is het 
gewoon werk, je pakt 

heel plat gezegd een machine op en 
zet hem ergens neer, en toch weten 
zij dat op een heel mooie manier te 
doen.”

De samenwerking tussen Jan van Dam en BluePrint 

Automation (BPA), wereldwijde ontwikkelaar en producent 

van verpakkingsmachines, begon met de transporten van 

grote of moeilijk te transporteren machines. Inmiddels 

verzorgt Van Dam niet alleen transporten voor BPA, maar 

ook het laden en lossen van machines en de logistieke 

coördinatie daarvan. Operations manager Kees Nijenhuis: 

“Onze relatie met Van Dam is gewoon heel goed.”

weet je dat het goed zit, 
daar hoeven we ons geen 
zorgen over te maken. 
Zij hebben uitgebreide 

kennis en ervaring en de juiste 
hulpmiddelen. Dat voordeel bieden 
ze als transporteur gespecialiseerd in 
machinetransport.”

Dat Van Dam een deel van de 
logistieke coördinatie op zich neemt 

en BPA daarmee ontzorgt, 
is volgens Kees een groot 
voordeel. “Van Dam 
besteedt een groot deel 
van de transporten uit aan 
een netwerk van partners. 
Zij laten de transporten 
niet alleen uitvoeren door 
de specialist in de regio 
waar de machine naartoe 
moet, maar vergelijken 
ook prijzen voor ons. Wij 
merken dat deze werkwijze 
resulteert in competitieve 
transportprijzen.”
Flexibiliteit en partnerschap 
zijn belangrijke waarden 
voor BluePrint Automation. 
Kees: “Wij doen er zelf alles 
aan om een klant te helpen, 

en we willen dat onze leveranciers 
hierin mee gaan. Als er af en toe 
spoed is, dan wil je het liefst horen: ‘Ga 
ik regelen, komt goed’. En niet: ‘Tsja, 
dat wordt lastig’. Dat soort antwoorden 
krijg je niet van Van Dam. Ze regelen 
het gewoon, geen gezeur.”

Schoenmaker, blijf bij je 
leest, zo is de gedachte 
van BPA. “Onze monteurs 
laden niet dagelijks van die 
grote machines in trucks”, 
legt Kees uit. “Monteren is 
waar onze monteurs goed 
in zijn, dus we proberen 
zoveel mogelijk randzaken 

bij ze weg te halen.” Daarom koos 
BPA ervoor om de samenwerking 
met Van Dam uit te breiden. “Als 
wij een hoogwaardige machine 
gebouwd hebben, dan wil je geen 
risico’s lopen bij het transport en 
het laden en lossen. Met Van Dam 

Een antwoord 
als ‘tsja, moeilijk’, 
dat krijg je niet 
van Van Dam.
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Toen tijdens een van hun eerste leveringen iets mis ging door-

dat hun klant niet de juiste middelen had, besloot het bedrijf 

Hermle direct: Hier gaan we Jan van Dam voor inzetten. Die 

samenwerking zorgt er inmiddels al bijna twintig jaar voor dat 

de ontwikkelaar van hoogwaardige metaalbewerkingsmachi-

nes een complete en betrouwbare service aan zijn klanten 

kan leveren, van ontwikkeling tot plaatsing. “Met onze  

kwaliteitsproducten wil je gewoon niet dat het op het laatste  

moment mis gaat”, vertelt Managing Director Geert Cox.

Als het enigszins waar te maken valt,

dan maken
zij het waar

‘Ik hou van die 

voeten-op-de-
grondaanpak’

Hermle aan het woord BMT Machine Tools aan het woord

De kwaliteit van Van Dam was Geert 
en zijn vader al opgevallen voordat 
zij in 2001 het dochterbedrijf van 
Hermle Duitsland opzetten. “In onze 
optiek was Van Dam toen al één van 
de betere partijen in Nederland, dus 
kozen we voor hen.” Na al die jaren 
bewijst het bedrijf volgens Geert nog 
steeds dat het tot de besten van 
Nederland behoort. “Jan van Dam 
beheerst het hele traject, en je kunt 
overal over praten. Inmiddels hebben 
we niet veel woorden meer nodig om 
tot een concrete oplossing te komen. 
En een oplossing heeft Jan altijd, ook 
als het lastig is.”

Wat Geert vooral opvalt aan de 
machinetransportspecialist, is hun 
innovatieve geest. “Als iets nog niet 
bestaat, ontwikkelen ze het. Toen wij 
specifieke machines gingen leveren, 
hebben ze daar meteen een geschik-
te trailer voor gekocht. Hetzelfde 
hebben ze later met robotmovers 
gedaan, waardoor ze veel compacter 
in een werkplaats kunnen manoeu-

Jan heeft altijd 
een oplossing, ook 
als het lastig is.

No-nonsense, 
klantgericht en 
gepassioneerd.

vreren. Jan denkt creatief na en zoekt 
telkens naar technische oplossingen 
waar niet alleen wij, maar ook onze 
eindklanten baat bij hebben.”

Zo betrouwbaar als Hermle zelf wil 
zijn voor zijn klanten, zo ervaren zij 
ook Jan van Dam. “Als wij op het laat-
ste moment een aanpassing moeten 
maken op onze planning, willen zij 
absoluut met ons meedenken in het 
belang van onze klanten. En gaat er 
eens iets mis - dat kan altijd gebeu-
ren - dan is daar geen discussie over, 
dat wordt gewoon erkend en opge-
lost. Ze staan er altijd met de juiste 
middelen op het juiste moment, zelfs 
als we het de dag ervoor pas vragen. 
Als het enigszins waar te maken valt, 
dan maken zij het waar.”

De samenwerking met BMT Machine Tools bestond al 

ruim voordat Gunnar Matse er directeur werd. Sterker nog, 

voordat Jan zelf aan het roer van Van Dam stond, werkte 

de machinetransporteur al samen met BMT, dat toen nog 

Bridgeport machines heette. Ook Gunnar heeft inmiddels 

een vertrouwensband opgebouwd met Van Dam. “Wij 

versterken elkaar, dat beoog ik graag.”

BMT Machine Tools levert draai-, 
frees- en slijpmachines aan de metaal- 
en kunststofverwerkende industrie. 
Machines die tot op de honderdste 
millimeter nauwkeurig werken. Een 
vertrouwensrelatie met je transporteur 
is daarbij essentieel. Gunnar: “Als je 
pretendeert precisie te verkopen, dan 
moet je niet een of andere cowboy 
je machine naar binnen laten kruien. 
Dan wil je dat dit past bij de kwaliteits-
beleving van de producten van onze 
organisatie. Als Van Dam een machine 
bij een van onze klanten aflevert, dan 
hebben we daar geen omkijken naar. 
Dat geeft ons én onze klanten rust.”

De no-nonsense visie van Jan sluit 
volledig aan bij die van Gunnar. “Ik 
hou van die voeten-op-de-grond- 
aanpak. Jan is een nuchter type, doet 
niet hoogdravend, is benaderbaar en 
praktisch van aard. Hij en zijn mensen 
zijn oplossingsgericht, net als onze 
technische dienst, dat zie ik graag. 
Want iedereen kan een probleem 
constateren, maar de vraag is na-
tuurlijk: wat ga je ermee doen? Voor 
onze klanten is het erg belangrijk hoe 
je daarmee omgaat, en zij doen dat 
gewoon goed.”

Naast de eigen leveringen schakelt 
BMT Jan van Dam in voor verhuizin-
gen van klanten, en ook hun eigen 
verhuizing in 2012 deden 
ze samen met het trans-
portbedrijf. “Ze werken 
gedegen, doen wat ze 
zeggen en ik heb er geen 
werk aan, het gebeurt in 
één keer goed. Zoals ze 
omgaan met zo’n traject, 

het laden, het lossen, dat doen ze 
op een heel serieuze, professionele 
manier.” Het is dan ook niet toevallig 
dat de werkwijze van de transporteur 
aansluit bij de kernwaarden van BMT: 
no-nonsense, klantgericht en gepas-
sioneerd. “Als jouw partner hetzelfde 
gevoel bij een klant kan afgeven als jij, 
praat je over synergie en dan versterk 
je elkaar. Dat beoog ik graag.”

bmt
MACHINES

Foto gemaakt bij Vermeulen metaal
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Hij herinnert het zich nog goed, zijn eerste klus voor Jan 

van Dam, ruim twintig jaar geleden. Henry werkte destijds 

nog als vrachtwagenchauffeur voor een transportbedrijf 

in de wegenbouw in Oudewater. Dat was rennen in de 

zomer, stilstaan in de winter en Nederland doorrijden in de 

vrachtwagen. Tot hij voor twee weken werd ingehuurd door 

Jan van Dam. “Ik had gelijk een rit naar Engeland te pakken. 

En niet alleen van A naar B rijden, maar alles aanpakken 

wat er op je klus komt kijken. Toen heb ik tegen Jan gezegd: 

Als je nog eens een chauffeur zoekt, hou ik me aanbevolen. 

Een week later zaten we om de tafel.”

De diversiteit van het werk sprak hem 
meteen aan. “Je bouwt met zijn allen 
een project op, sleutelt aan kranen, 
bent met de heftruck aan de gang. Ik 
ben graag met mijn handen bezig, dat 
zit in mijn bloed.” Ook genoot Henry, 
naar eigen zeggen echt een buiten-
mens, van de reizen die hij maakte 
voor het bedrijf. “Je bent overal en 
nergens. De ene dag werk je op de 
hoek van de straat, de andere dag 
sleutel je in Zuid-Frankrijk een ma-
chine uit elkaar. Dat is leuk, het blijft 
boeien.”

Een heftige tijd
Aan dat buitenwerk kwam onver-
wachts een einde. In 2012 liep Henry 
tijdens een bedrijfsongeval op het 
werk een lage dwarslaesie op. “Ik 
reed met een aanhangwagen met 
daarin een heftruck. Die wagens heb-
ben zo’n lange klep die je kunt laten 

zakken om de heftrucks erin en eruit 
te laten rijden. Toen ik de hendel los 
wilde maken om de klep te laten zak-
ken, kwam hij zelf al in een vrije val 
naar beneden.” Henry ving de klep 
op met zijn rug en viel op de grond, 
waarna de klep op anderhalve meter 
boven hem bleef hangen. De collega 
die bij hem was, schakelde meteen 
hulp in. “Van het ongeval tot in de 
operatiekamer heb ik alles bewust 
meegekregen. Al voor ik geopereerd 
werd, was duidelijk dat ik definitief 
rolstoelgebonden zou worden. Dat 
was heftig.”

Drie weken lag Henry in het zieken-
huis voordat hij de revalidatie inging. 
Daar liet Jan Henry gelijk weten 
dat hij zich over werk geen zorgen 
hoefde te maken. “Ik weet nog dat de 
revalidatiearts zei: Hou er maar re-
kening mee dat je over een half jaar 
weer mag gaan solliciteren. Dat was 
keihard nieuws, want op dat moment 
denk je dat je niks meer kan. Geluk-
kig zei Jan: ‘Dat solliciteren gaan we 
niet doen, je blijft lekker bij ons, we 
zoeken wel toepasselijk werk voor 
je’. En dat gaf rust, want zo kon ik me 
volledig op mijn revalidatie storten.”

In drie maanden tijd vloog Henry door 
de revalidatieperiode. Een heftige tijd, 
maar met zijn positieve instelling luk-
te het hem om snel terug naar huis te 
mogen. “In het begin stelde ik mezelf 

steeds de vraag: Waarom? Maar na 
een tijdje dacht ik: Daar moet ik mee 
ophouden. Het is een technische fout 
geweest in een cilinder, daar kon nie-
mand iets aan doen. En toen ik zag 
hoe mijn vrouw en mijn twee jongens 
- op dat moment vijf en negen jaar - 
het oppakten, had ik zoiets van: Kom 
op, niet zeuren, we gaan gewoon 
door.”

Terug bij Van Dam
Zodra het kon, zat Henry weer op 
kantoor. Dat was een emotioneel 
weerzien, want het ongeluk had er bij 
iedereen flink ingehakt. Het had ook 
mij kunnen gebeuren, dacht iedereen. 
We rijden allemaal met die vracht-
wagens. Henry besprak zijn situatie 
direct met zijn collega’s. “Ik was gelijk 
open over hoe het nu allemaal werkt 
bij mij. Dat scheelde denk ik veel 
vraagtekens. Gelukkig was het al 
heel snel weer: ‘Daar heb je Henry’, 
en niet: ‘Daar heb je iemand in een 
rolstoel’. Ze weten dat ik het vraag 
als iets me zelf niet lukt. Het is niet zo 
dat ik een pen laat vallen en er gelijk 
drie man op de grond duiken om hem 
te pakken.”

Wat werk betreft was het even zoe-
ken voordat Henry zijn draai weer 
gevonden had. Daar kreeg hij alle 
tijd voor binnen het bedrijf. Inmiddels 
werkt hij 16 uur in de week als materi-
eelbeheerder. Hij is verantwoordelijk 
voor de keuring van alle hijs- en hulp-
materialen en verzorgt de inkoop van 
verschillende materialen. “Ik ben blij 
dat ik de kans heb gekregen om in 
deze functie te groeien en om mee te 
blijven draaien. Mijn functie heeft echt 
een meerwaarde voor het bedrijf. Niet 
dat je alleen op kantoor komt om 
een bakkie te doen en de klusjes op 
te ruimen voor een ander. Mijn werk 
doet ertoe, en dat is fijn.”

Daar heb 
je Henry

Ik ben blij dat 
ik de kans heb 
gekregen om in 
deze functie te 
groeien en om mee 
te blijven draaien.
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Hoe lang werk je al bij Jan van Dam?
“Even denken, twaalf jaar nu. Ik kwam 
hier terecht via mijn VTL-chauffeurs-
opleiding. Ik kreeg een paar namen 
van bedrijven waar ik een gesprek 
kon aanvragen om werkend leren te 
gaan doen, en het werk hier sprak me 
aan. Je bent veel bezig met machi-
nes, maar je rijdt ook veel. Elke dag 
is anders. Op school haalde ik al mijn 
papieren en rijbewijzen, en hier mocht 
ik telkens mee met de chauffeurs. 
Daarna ben ik in dienst gekomen, op 
de auto terechtgekomen en mocht ik 
zelf op pad. In het begin was dat wel 
wennen, zeker in het buitenland, want 
dan moet je jezelf zien te redden. 
Maar daardoor leer je wel een hoop.” 

Wat vind je zo leuk aan dit werk?
Het is heel afwisselend. Soms ben je 
een week aan het rijden, dan weer 
een week met collega’s aan het ver-
huizen. Ik ben wel eens naar Portugal 
gereden, waar ik op verschillende 
adressen machines moest afleveren 
die ik in Antwerpen had geladen. 
Dan ben je zeker een dag of zeven 
alleen op pad. Maar we hebben ook 
wel eens een verhuizing gehad in 
Zwitserland, daar was ik een week 
lang machines aan het uitrijden die 
collega’s dan weer gingen laden. Dan 
ben je als collega’s veel met elkaar 
aan het werk.

Elke 
dag
is 
anders

Hoe is het om zoveel met collega’s 
samen te werken?
Het is altijd gezellig. En bij dit werk 
leer je elkaar ook snel kennen. Soms 
ben je een hele week met dezelfde 
collega op pad, of je zit samen in een 
hotel als je een wat grotere klus hebt. 
Dan leer je elkaar wel beter kennen, 
ja. Je moet elkaar aardig aanvoelen 
en vertrouwen in dit werk, want als je 
samen een machine omhoog krikt is 
het wel belangrijk dat je naar elkaar 
luistert en afspreekt wat je gaat doen. 
Iedereen wil elkaar ook altijd helpen. 
Als je terugkomt op de zaak helpen 
we elkaar nog even met lossen, laden, 
of het klaarzetten van spullen voor 
de volgende dag. En op vrijdag zitten 

we altijd even in de Irish Pub, onze 
kantine. Dan praten we over het werk 
of wat we in het weekend gaan doen.

Wat is de leukste opdracht die je 
hebt uitgevoerd?
Een paar maanden geleden heb ik 
mijn grootste vracht ooit gereden, 
een unit van 5 meter 70 breed, 14 
meter lang en ongeveer 30 ton. Het 
is best een uitdaging om daarmee 
op de plaats van bestemming aan te 
komen. Een standaard vrachtwagen 
is namelijk 2 meter 50 breed, dus met 
zo’n speciale vracht ben je echt wel 
een heel stuk groter. Voor zo’n vracht 
moet je een speciale vergunning 
hebben, waarin bijvoorbeeld staat of 

je begeleiding moet hebben op de 
weg. Dan rijdt er voor of achter een 
busje mee, of alle twee. Op sommige 
plekken is het best krap, dus dat is 
wel leuk om te doen.

Wat maakt dit werk na twaalf jaar 
nog steeds boeiend?
Elke klus is weer een uitdaging om 
te doen. Als je een lastige klus hebt 
gehad en het is toch weer gelukt, dat 
maakt het voor mij wel leuk. Soms is 
het heel erg krap, zit er een onhan-
dige bocht in het pand of is de deur 
te smal. En dan moet je toch kijken 
hoe je dat gaat doen, wat de beste 
oplossing is. Vaak is daar een collega 
met een kraan bij om te assisteren. 

Je moet elkaar 
aardig aanvoelen en 
vertrouwen in dit 
werk.

En als we een wat grotere kraan 
nodig hebben, dan komt het geregeld 
voor dat de eigenaar of het personeel 
naar ons staat te kijken. Zoiets zien 
ze niet elke dag.

Wat zou je graag willen doen in de 
toekomst?
De vrachtwagen die ik rij en het werk 
dat ik daarmee kan doen vind ik heel 
leuk. Sinds driekwart jaar zit ik op een 
nieuwe vrachtwagen voor speciaal en 
zwaar transport, dat is op het begin 
altijd even wennen en kijken hoe het 
allemaal werkt. En in dit werk leer 
je altijd weer bij, want elke machine 
en iedere situatie is weer anders en 
nieuw. Af en toe naar het buitenland 

en dan weer een klus in de buurt met 
collega’s, dat is voor mij perfect. Ik 
hoef niet zo nodig wat anders.



41magazine 40 magazine 

toekomst, dat is simpel. Ik zeg hier 
gerust in de kantine: Jongens, wat jul-
lie nu doen met al die diepladers en 
moderne materialen, dat kan ik niet 
meer. Ik ben supertrots op jullie.” Toen 
Marjon verzuchtte dat er maar weinig 
bedrijven zijn die gastlessen willen 
geven, beloofde Jan dat hij er één 
zou verzorgen voor iedere leerling 
die bij hem bleef werken. Dat doet 
hij inmiddels, en met veel plezier. “Ik 
vertel ze gewoon mijn verhaal. Hoe 
ik als 12-jarig jochie in de garage 
begonnen ben. En de echte talenten 
pik je er zo uit, die komen na afloop 
ook altijd vragen stellen. Ongelofelijk 
leuk om te doen.”

SAMENWERKINGENSAMENWERKINGEN

De samenwerking met 
Van Dijk is misschien wel 
de langste van het bedrijf. 
De vader van Jan deed 
al zaken met meneer Van 
Dijk aan de keukentafel. 
Jan was zeventien toen 
zijn vader hem in de tank-
wagen naar vrachtwagen-
dealer Van Dijk bracht om 
te solliciteren. Hij werkte 
er ruim zes jaar, reed al 
snel op de servicewagen en leerde 
enorm veel, niet in de laatste plaats 
van de oude meneer Van Dijk. “Het 
was een heel innemende man met 
hele mooie uitspraken”, vertelt Jan. 
“Die man liep nooit naar kantoor, hij 
liep altijd eerst de werkplaats in. En 
dan dat handje op je schouder, ‘hee 
Jan, hoe gaat het thuis?’ Dat ben ik 
nooit vergeten.”

Spreek het uit
Nog altijd komt het hele wagenpark 
van het machinetransportbedrijf bij 
Van Dijk vandaan. Er is inmiddels heel 
wat veranderd binnen beide bedrij-
ven, maar het gevoel is nog altijd 
goed. “Alles klopt, of het nou inkoop, 
onderhoud of reparatie is. De commu-
nicatie en de begeleiding is goed, ze 
zijn geloof ik al tien jaar de beste  
Volvo-dealer van Nederland. En ze 
bouwen duurzaam, ook dat is be-
langrijk. Ik heb een wagen rijden van 
14 jaar oud, dat zou je hem echt niet 
geven.” Voor Jan houdt goed partner-
schap ook in dat je dingen uitspreekt 
naar elkaar. “Als er wat is, ga je dat 
niet uit de weg. Je komt samen en 

bespreekt het. Met elkaar een mooi 
product neerzetten, daar gaat hem 
om.”

Een mooi product neerzetten, dat doet 
van Dam niet alleen met de vrachtwa-
gens van van Dijk, maar ook met CCH 
uit Halsteren, specialist in opbouwsys-
temen voor bedrijfswagens. Samen 
met hen ontwikkelt Jan van Dam 
Machine Transport zijn eigen wagens. 
“Toon Christiaens van CCH neemt 
ons echt mee in het avontuur van die 
kraanontwikkeling. We hebben nu een 
wagen rijden van een jaar of vier oud, 
daar hebben we denk ik wel drie jaar 
over nagedacht met CCH. En dat zijn 
serieuze vraagstukken, waar ook Van 
Dijk weer bij komt kijken. Daar is goed 
partnerschap gewoon ontzettend 
belangrijk in.”

Kansen geven
Ook met opleidingsinstituut STC 
Group heeft Van Dam al jarenlang 
een nauwe en plezierige samenwer-
king. “Toen Marjon Baan hier aanbel-
de en vroeg of ze hier een leerling 
kon detacheren, zei ik meteen: ‘Daar 

hebben wij hier geen tijd 
voor’, en ik stapte gelijk 
op de vrachtwagen. Maar 
toen dacht ik aan alles 
wat ik had geleerd bij ga-
rage Van den Berg, waar 
ik van mijn twaalfde tot 
mijn zeventiende werkte, 
en aan de kansen die ik 
had gekregen. Nog voor 
ik bij de snelweg was, heb 
ik de telefoon opgepakt 

en Marjon teruggebeld. Ze kon er 
gelukkig wel om lachen. En de eerste 
jongen die toen bij ons kwam, die 
werkt hier nog steeds.”

Elk jaar lopen er één of twee leer-
lingen mee in het bedrijf. Ze draaien 
gelijk mee, zijn altijd onderweg en hel-
pen actief mee met de medewerkers 
van de buitendienst. Dat enthousias-
me moet volgens Jan uit de leerlingen 
zelf komen. “Ik zeg ze altijd: Jouw 
uitdaging hier is om te zorgen dat ze 
om je vragen. Want als één van de 
medewerkers aan de balie staat en 
om je vraagt, dan ben je goed bezig.” 
In totaal heeft het bedrijf ruim twintig 
jonge mensen opgeleid, acht zijn er in 
dienst. “We hebben nu ook een dame 
in de ploeg, die rijdt gewoon met 
diepladers en trailers. Een dame in 
het machinetransport, daar krijgen we 
positieve reacties op.”

Gastspreker
De samenwerking liep al snel op 
rolletjes. “Marjon zei: ‘Jan, bij jullie 
is het gewoon altijd goed.’ Het ging 
gewoon vanzelf. En de jeugd heeft de 

Bij Jan van Dam draait alles om vertrouwen. 

In elkaar, het bedrijf, de toekomst. Datzelfde 

vertrouwen zoeken ze bij de partners waarmee 

ze werken en vaak een jarenlange samenwerking 

mee aangaan. Zoals de Van Dijk groep in 

Woerden, CCH in Halsteren en opleidingsinstituut 

STC Group, waar het gevoel na al die jaren nog 

altijd goed is.

Ik zeg onze 
leerlingen altijd: 
Zorg dat ze om je 
vragen, dan ben je 
goed bezig.

Sterk
partner-

schap
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ALLE WIELEN VAN JAN VAN DAM

Alle wielen van 
Jan van Dam
Al ons rollend materieel opgesteld, wat zijn 

we trots op onze wagens (en de vrouwen en 

mannen die ze beheren en berijden). Op de 

wegen in binnen- en buitenland bepalen zij 

voor een groot deel het imago van ons bedrijf.




