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Begin december zal RAVAS Europe, 
specialist op het gebied van mobiele 
weegtechnologie, een spiksplinternieuw, 
hypermodern en vooral duurzaam 
gebouw betrekken. Dat zal tevens het 
startschot zijn voor het directieteam, 
dat aangevoerd zal worden door 
een nieuwe CEO, om het strategisch 
business plan wereldwijd uit te 
rollen en te implementeren. Het mag 
duidelijk zijn dat RAVAS zich opmaakt 
voor de volgende stap. In gesprek met 
het voltallige directieteam dat vol 
vertrouwen en ambitie vooruitblikt op de 
toekomst.

INNOVATIE EN ‘BOOSTER’
Niet alleen de wereld van de material handling is 
volop in beweging. Sinds de overname eind 2018 
heeft ook RAVAS koers gekozen om de komende 
jaren de positie van mobiel wegen in de industrie en 
logistiek te consolideren en verder uit te bouwen. 
Niels van den Berg, de huidige CEO van RAVAS 
Europe, trapt af: “Als directieteam hebben wij het 
afgelopen jaar volop geïnvesteerd in een duidelijk 
strategisch plan om onze ambities waar te maken. 
Dit plan, dat intern onder de naam ‘Booster’ steeds 
meer begint te leven, toont aan dat RAVAS een 
uitstekende uitgangspositie heeft in een groeimarkt 
vol kansen en mogelijkheden. Daarbij zal innovatie 
een prominente rol gaan spelen. Vooral op product- 
en oplossingsniveau zullen we een aantal innovaties 
versneld op de markt gaan brengen.” 

Op de vraag hoe innovatie organisatiebreed geborgd 
gaat worden, antwoordt Niels: “Als directieteam 
hebben we er voor gekozen om een dedicated 
functie te creëren binnen de directie. Per 1 oktober 
aanstaande zal ik dan ook mijn CEO-taken overdragen 
aan Frank van Rijnsoever, de huidige Sales & 

Marketing Director, en mij als Innovation & Technology 
Director uitsluitend richten op het ‘boosten’ van de 
innovatie binnen R&D en Quality. Voor mij persoonlijk 
een uitdaging waar ik mijn passie voor techniek 
helemaal in kwijt kan, en ik kijk er dan ook naar uit om 
deze rol samen met mijn mede-directieleden en team 
verder vorm te geven.”

NIEUWE CEO
En ook de aanstaande CEO bruist van de energie. 
Frank van Rijnsoever, die overigens verantwoordelijk 
zal blijven voor Sales & Marketing, verklaart: “Als 
directie zijn wij klaar voor deze volgende stap. Wij zien 
het als een reis die we als internationaal team gaan 
maken en waarbij we zullen transformeren van een 
technische, productgestuurde organisatie naar een 
technologische partner die elke logistieke keten weet 
te optimaliseren door waardevolle, real-time data 
over gewicht en afmetingen beschikbaar te maken. 
Ofwel, van ‘Mobiel Wegen’ naar ‘Creating Intelligence’, 
zoals ons nieuwe mission statement luidt. We gaan 
de samenwerking met onze bestaande saleskanalen 
verder versterken met ons professionele verkoopteam 
in Europa en Amerika. Ons internationale Marketing 
Team heeft inmiddels een centrale positie ingenomen 
binnen RAVAS, waardoor we onze eindgebruikers in 
de industrie en logistiek kunnen laten zien wat de 
meerwaarde is van onze oplossingen.”

Alle ingrediënten voor succes zijn aanwezig, zo 
concludeert Frank. “RAVAS kan bogen op een rijke 
historie, een professioneel team van bevlogen experts 
en wereldwijde vertegenwoordiging van sales en 
service punten. Het is aan ons om onze ambities 
waar te maken. Daarom ben ik enorm trots dat wij als 
directieteam, met de juiste man op de juiste plek, in 
dezelfde samenstelling dit avontuur aangaan.”

ROUTES  
Het strategische plan Booster schrijft een 
vertrekpunt, tussenstations en een eindbestemming 
voor. Elk directielid draagt de verantwoordelijkheid 
voor zijn eigen route. Niet alleen innovatie, 
technologie en sales stappen in, ook op het gebied 
van Operations, HR en Finance zijn nog de nodige 
stappen te nemen. Petrik Erens, Operations Director, 

legt uit: “De aanstaande verhuizing naar het nieuwe 
pand, met een productiefaciliteit die tot wel 10 
keer zo groot is als onze huidige behuizing, zal een 
goed ijkpunt zijn om te bepalen waar we staan. 
Voor de inrichting van de fabriek hebben we onze 
processen in een vroeg stadium al in kaart gebracht 
en hebben we geanticipeerd op de op handen zijnde 
ontwikkelingen. Efficiency en slagkracht om de 
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groei aan te kunnen, zijn daarbij natuurlijk leidend 
geweest.”

Finance Director Joost Geleijns vult aan: “Door 
processen, ook binnen Finance, in kaart te brengen 
en continu te verbeteren, bewerkstelligen we dat 
we met z’n allen niet harder hoeven te werken, 
maar juist slimmer. De basis moet goed zijn, want 
daar kun je op verder bouwen. En daarbij maken we 
natuurlijk dankbaar gebruik van de mogelijkheden 
die dit digitale tijdperk ons biedt. Sterker nog, 
RAVAS is versneld in een digitale transformatie 
geraakt als gevolg van Covid-19. En ondanks dat 
we die transformatie nog niet helemaal hebben 
doorgemaakt, levert het nu al ontzettend veel 
voordelen op als het gaat om KPIs, dashboards, 
resultaatgericht werken, samenwerken en interne 
communicatie.”

Dat de basis solide moet zijn, kan HR Director Koen 
Smulders alleen maar beamen. “Uiteindelijk begint 
alles natuurlijk bij de mensen die RAVAS maken 
tot wat het nu is én in de komende jaren wordt. 
Dat begint bij passie voor je werk en inspirerend 
leiderschap, en is terug te vinden in het innovatieve 
vermogen, de proactiviteit, het eigenaarschap en 

teamwork bij de medewerkers. Daarvoor is het ook 
op HR-gebied essentieel dat we zorgen dat de juiste 
man of vrouw op de juiste plek zit, dat er oog is 
voor persoonlijke ontwikkeling en training, en heel 
belangrijk, dat we samen ook de successen vieren 
die we tijdens deze reis behalen.”  

ROAD MAP
Met de verhuizing, een nieuwe CEO, het strategische 
plan Booster en een nieuwe rol voor Innovatie & 
Technologie lijkt het misschien alsof RAVAS een 
drastische koerswijziging doormaakt, maar niets is 
minder waar. Frank van Rijnsoever tot besluit: “Sinds 
eind 2018 hebben we consequent en vooral samen 
hard gewerkt aan een nieuwe, strategische visie. 
En dit is het moment waarop alles samenkomt. We 
hebben onze bevindingen en inspanningen bevestigd 
zien worden, en met Booster hebben we nu een 
praktische en duidelijke road map in handen die ons 
vol vertrouwen en ambitie de toekomst in leidt.” 

Meer informatie: www.ravas.com. 

http://www.ravas.com

