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We are...

Wagenborg Nedlift



PROFIEL

Sinds jaar en dag bouwt Wagenborg 

Nedlift aan duurzame relaties met 

haar klanten en partners in binnen- en 

buitenland. Hierdoor is het team van 

Wagenborg Nedlift in staat om iedere 

keer weer unieke, vakkundige en veilige 

oplossingen op het gebied van zwaar 

transport, hijswerk, engineering en 

aanvullende diensten aan te bieden. Een 

sterke focus op veilig werken, doordachte 

engineering, efficiënt project management 

en de inzet van modern en duurzaam 

materieel vormen de pijlers van het bedrijf. 

Wagenborg Nedlift is een divisie van 

Koninklijke Wagenborg. 

Koninklijke Wagenborg biedt een scala 

aan maritieme oplossingen op gebied 

van scheepvaart, offshore services, 

sleepdiensten, maritiem management, 

warehousing, overslag en zwaar transport 

en hijswerk. Het ruim honderd jaar 

oude familiebedrijf heeft meer dan 3000 

medewerkers.
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Uw betrouwbare partner in 
horizontaal, verticaal en 

zwaar transport!



MISSIE & STRATEGIE

Wagenborg Nedlift onderscheidt zich als dé 
hoogwaardige, op de klant gerichte, proactieve en 

vakkundige dienstverlener door veilige en efficiënte               
oplossingen te bieden in hijswerk, zwaar transport 

en aanvullende diensten. In de strategie van 
Wagenborg Nedlift staan zes speerpunten centraal: 
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 1. Zero Accidents

   Zero Accidents: dát is de veiligheidsdoelstelling van 
Wagenborg Nedlift. Onze focus ligt op:

   
 Melden, onderzoeken, evalueren en terugkoppelen van    
 risicosituaties en (bijna-)incidenten
 Bevorderen van veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag   
  in alle lagen van de organisatie
 Systematische organisatie van veiligheid en kwaliteit 

2. TEAM

Bij Wagenborg Nedlift staat het ontwikkelen van veilige en slimme 
klantoplossingen voorop. De Wagenborg Nedlift medewerkers 
beschikken dan ook over een goede vakkennis, zijn betrokken, 
klantgericht en flexibel en hebben een groot veiligheidsbesef. Om 
het team van medewerkers kundig, betrokken én vitaal te houden is 
er bij Wagenborg Nedlift veel aandacht voor:

 Opleiding & training, zowel op operationeel als op   
 managementniveau
 Constructief overleg en regelmatig contact met alle   
 medewerkers
 Duurzaam personeelsbeleid
 Ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden

3. KLANTFOCUS

Wagenborg Nedlift gelooft in duurzame relaties met haar klanten. 
Elk bedrijf is uniek en zwaar transport en hijswerk is maatwerk. 
Iedere situatie, ieder vraagstuk is anders en dat vraagt om bijzondere 
oplossingen. Het team van Wagenborg Nedlift vormt een partnership 
met de klant, kijkt verder dan alleen de vraag en heeft aandacht 
voor externe factoren en belangen. Zo realiseert Wagenborg 
Nedlift oplossingen die uniek, veilig en efficiënt zijn. Oplossingen 
waar de klant én diens opdrachtgever beter van worden. Dát is wat 
Wagenborg Nedlift verstaat onder klantfocus. 



4. DUURZAAMHEID & INNOVATIE

Voor Wagenborg Nedlift is duurzaamheid een strategische 
factor van belang. Daarbij hoort een maximale bijdrage aan een 
leefbare wereld ten behoeve van de maatschappij, stakeholders 
en toekomstige generaties. Om dit te realiseren zet Wagenborg 
Nedlift onder andere in op: 

 Brandstof- en energiebesparing

 Investeringen in duurzaam materieel

 Duurzame innovatie 

In de EcoVadis duurzaamheidsbeoordeling heeft Wagenborg 
Nedlift een score van 49 behaald. Hiermee behoort Wagenborg 
Nedlift tot de beste 40% van alle beoordeelde bedrijven en tot de 
top in haar branche.

5. PROCESOPTIMALISATIE

Alles draait om klantgemak en optimalisatie. Om unieke, veilige 
oplossingen voor klanten te realiseren is het een voorwaarde dat 
interne processen efficiënt en effectief zijn ingericht. Wagenborg 
Nedlift maakt hierbij maximaal gebruik van innovatieve en digitale 
technieken. De focus ten aanzien van procesoptimalisatie ligt onder 
andere op:

 Optimalisatie van het opdrachtproces, met als resultaat  
  duidelijk gespecificeerde offertes en overzichtelijke facturen 

 Digitalisering van het werkorderproces van werkbon  
  tot fiattering, waardoor er een snel en duidelijk overzicht is  
  van uitgevoerde werkzaamheden

 Digitalisering van HSEQ processen en documenten,  
  waardoor registraties en meldingen efficiënter verwerkt  
  kunnen worden en er meer tijd en aandacht is voor  
  belangrijke HSEQ aspecten    

 Online klanttevredenheidsonderzoek, waardoor snelle  
  reactie op feedback van klanten mogelijk is 



6. Continuïteit

Een goede financiële positie is een belangrijke voorwaarde voor 
een stabiele en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Wagenborg 
Nedlift stelt zich tot doel om een gezond rendement op geïnvesteerd 
vermogen te realiseren om zo ook op lange termijn een betrouwbare 
partner voor haar klanten te blijven. In de bedrijfsvoering ligt de focus 
op goede project- en procesbeheersing en de juiste commerciële 
keuzes. Zo bouwt Wagenborg Nedlift aan een stabiele toekomst! 



ONZE DIENSTEN

ENGINEERING

Wagenborg Engineering is hét onafhankelijke engineeringsbureau 
in zwaar transport en hijswerk en biedt uitkomst voor de toenemende 
vraag naar specifieke kennis en bewezen expertise op gebied van 
onder andere: 

 Hijs- en transport engineering
 Rigging plannen
 Alternatieve verplaatsingstechnieken 
 Ladingzekering
 Ontwikkeling van klantspecifieke hijs- en transportconstructies

OPLOSSINGEN

Voor complexe transportvraagstukken ontwikkelen de ervaren hijs- 
en transportexperts van Wagenborg Nedlift unieke geïntegreerde 
logistieke maatwerkoplossingen. Hierbij wordt transport over de 
weg, binnenwateren en zeetransport gecombineerd, waar mogelijk 
in samenwerking met de zusterbedrijven binnen Koninklijke 
Wagenborg. 

Daarnaast bieden de montagespecialisten van Wagenborg Nedlift 
maatwerkoplossingen voor machineverhuizingen, plaatsing van 
procesinstallaties en aanverwante werkzaamheden.  

VERHUUR

Om veilige, vakkundige en efficiënte oplossingen uit te voeren 
beschikt Wagenborg Nedlift over een moderne materieelvloot 
die flexibel inzetbaar is en bemand wordt door specialisten. Mét 
gekeurde en gecertificeerde hijsmaterialen en alles wat er verder 
nodig is om elk hijs- of transportproject tot een succes te maken. 
De verhuurvloot van Wagenborg Nedlift bestaat uit: 

 Minikranen, mobiele kranen, kniktelescoopkranen, mobiele  
  torenkranen en rupskranen 
 Modulaire trailers en SPMTs (Self Propelled Modular  
  Transporters) 
 Hefsystemen, slede- en vijzelmaterieel en weegsystemen 
 Modular Support System, rijplaten en overig materieel



CERTIFICERINGEN

Wagenborg Nedlift beschikt over 
de volgende certificeringen:

 ISO 9001               

 ISO 14001

 ISO 45001

 VCA – Petrochemie

 VVT-Erkenning

 EcoVadis

Locaties Wagenborg Nedlift



Wagenborg Nedlift Groningen
Gideonweg 5
9700 AG Groningen
Nederland

Tel. +31 88 050 5100
nedlift@wagenborg.com

Wagenborg Nedlift Eemshaven
Eemshornweg 9
9979 XK Eemshaven
Nederland

Tel. +31 88 050 5100
nedlift@wagenborg.com

Wagenborg Nedlift Geleen
Gate 1, Urmonderbaan 22
6160 BB Geleen
Nederland

Tel. +31 88 050 51 80 
nedlift@wagenborg.com

Wagenborg Nedlift Hengelo
Diamantstraat 20
7554 TA Hengelo
Nederland

Tel. +31 88 050 5150
nedlift@wagenborg.com

Wagenborg Nedlift Meppel
Zomerdijk 9c
7942 JR Meppel
Nederland

Tel. +31 88 050 5100
nedlift@wagenborg.com

Wagenborg Nedlift Schoonebeek
Industrieweg 10
7761 PV Schoonebeek
Nederland

Tel. +31 88 050 5100
nedlift@wagenborg.com

Wagenborg Nedlift Ridderkerk
Ridderhaven 27
2984 BT Ridderkerk
Nederland

Tel. +31 88 050 5150
nedlift@wagenborg.com

Wagenborg GmbH
Hopstener Strasse 21
48477 Hörstel-Dreierwalde
Duitsland

Tel. +49 (0)5978 9166-0
info@wagenborg.de \ www.wagenborg.de
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https://www.facebook.com/nedlift
https://www.linkedin.com/company/22818048/admin/
https://www.instagram.com/wagenborg_nedlift/

