Hier werk ik
Wie: Leonie Blonk (46)
Waar: BMS-Sunward in Stolwijk
Wat doet BMS?
Leonie Blonk: “Wij zijn importeur voor Nederland van het
merk Sunward. In 1991 is BMS – Blonk Machines Stolwijk –
ontstaan als niet-merkgebonden dealer van graaf- en grondverzetmachines. In 1995 is Daewoo, nu Doosan, erbij gekomen en
in 2005 zijn we overgeschakeld op Sunward. Een klein deel
leveren we aan dealers, maar de meeste verkoop en het
onderhoud doen we zelf.
Waarom Sunward?
“Het is een mooie, complete lijn van graafmachines:
een goed product dat ook prijstechnisch interessant is.
Het zijn opmerkelijk sterke machines met goede componenten.
De best verkochte machine is de 2-tonner die buiten staat.
We leveren de machines in verschillende uitvoeringen zoals korte
en lange giek, diverse extra functies en power+ uitvoering.
We leveren bijvoorbeeld de Sunward SWE17 en 20 in drie
verschillende uitvoeringen.”
Waarin onderscheiden jullie je?
“Door het meedenken met klanten en het zelf mee ontwikkelen
van onderdelen. We leveren de machines in diverse uitvoeringen
met extra functies naar wens van de klant. Voor een klant die
slecht ter been is, hebben we een liftje bedacht met een treeplank
die naar boven en beneden kan, waardoor die meneer toch
gemakkelijk in en uit de graafmachine kan. Op onze website
www.sunwardbenelux.nl zijn verschillende voorbeelden van
wensen van klanten terug te vinden. Ook hebben we zelf een
baggerpomp ontwikkeld, die aan een graafmachine of kraan
is te bevestigen. Meer informatie daarover is te vinden op
www.baggerpomp.nl.”

En wat is jouw functie bij BMS?
“Ik ben de duizendpoot. Ik doe zowel de inkoop bij de fabriek als
een deel van de verkoop, maar ook de boekhouding, de advertenties, de brochures. Ook zorg ik ervoor dat de machines allemaal
netjes in de showroom komen te staan. Ik vind het belangrijk dat
de klanten zich welkom en thuis voelen in onze showroom. Ik hou
van mijn werk en vind het heerlijk om zo’n afwisselende baan te
hebben en de hele dag met verschillende mensen te spreken.”
Alle contacten met China lopen via jou dus? Gaat dat goed?
“We hebben een sterke band met Sunward opgebouwd, doordat
we vanaf het begin betrokken geweest zijn bij de besprekingen en
ontmoetingen met de fabriek in China. We bezoeken regelmatig
de fabriek en hebben het merk en de fabriek zien groeien.
Door de economische crisis van een paar jaar geleden moet de
productie nog op gang komen. We hebben begin dit jaar een
leveringsprobleem gehad, waardoor de nieuwe voorraad wat laat
was, maar dat is nu allemaal net binnen, met de trein uit China.”
Is het niet lastig communiceren?
“Vanwege het tijdverschil soms wel, maar de mensen met wie
ik contact heb, spreken en schrijven gelukkig allemaal goed Engels.
Ik heb wel eens overwogen om Chinees te leren. Ik vind talen leren
leuk en heb naast Engels ook Duits, Frans en Spaans gedaan,
maar Chinees is zo’n moeilijke taal dat dit mij te veel tijd zou
gaan kosten. Naast het bedrijf heb ik ook een huishouden en
vier kinderen. Dat is momenteel niet te combineren.”

