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Een nieuwe lente een nieuw geluid……een nieuwe 

Poolshoogte.

Naast de ontwikkelingen binnen Laudam schenken 

wij in deze uitgave aandacht aan het voorgenomen 

wetsvoorstel van Minister Kamp om een 

registratieplicht in te voeren voor uitzendbureaus.  

Voor de rubriek “klant in beeld” zijn we deze keer 

naar Oudenbosch afgereisd om een kijkje te nemen 

bij Verzinkerij West Brabant.  Wij wensen u veel 

leesplezier en een zonnig voorjaar toe.

In het nieuws
Opengaan arbeidsmarkt in Duitsland en Oostenrijk    Met ingang van 1 mei 2011 

gaan ook de grenzen in Duitsland en Oostenrijk open voor werknemers uit Oost-

Europa. Zij hielden na de EU-uitbreiding van 2004 hun arbeidsmarkt zeven jaar lang 

gesloten voor arbeidskrachten uit de Oost-Europese lidstaten.  

Minister Kamp wil registratieplicht invoeren voor uitzendbureaus in het 

handelsregister   Om uitbuiting van Oost-Europese werknemers tegen te 

gaan, wil minister Kamp van Sociale Zaken een registratieplicht invoeren voor 

uitzendbureaus in het handelsregister. Door het invoeren van een registratieplicht 

kan de Arbeidsinspectie sneller onderscheid maken tussen bonafide en illegale 

uitzendbureaus. Volgens een woordvoerster van Kamp wil de minister zo snel 

mogelijk met een wetsvoorstel komen.

Minister Kamp is tevens voornemens om de plannen van voormalig minister Donner 

door te zetten ten aanzien van een betere samenwerking tussen Arbeidsinspectie, 

Belastingdienst, gemeenten en uitzendbranche om bedrijven die zich schuldig 

maken aan onderbetaling, ontduiking van premies en slechte huisvesting van vaak 

Oost-Europees personeel harder aan te pakken. Tevens werd er gesproken over de 

mogelijkheid om bedrijven die bij herhaling gebruik blijken te maken van malafide 

uitzendbureaus te sluiten.

Geraadpleegde bron: www.nu.nl, Kamp wil registratieplicht uitzendbureaus.

Laudam investeert in nieuw software-pakket
Met ingang van 1 januari 2011 zijn we overgegaan op een nieuw software-pakket 

wat speciaal is afgestemd op de uitzendbranche en de ABU-CAO ondersteunt.  

Zowel de urenregistratie als verloning en facturatie zijn integraal  ondergebracht. 

De koppeling tussen uitzendkracht en klant wordt daardoor efficiënter verwerkt. 

Dit heeft als klantvoordeel dat de facturen overzichtelijker zijn met een duidelijk 

onderscheid tussen normale-, over- en toeslaguren. Naast de naam van de 

uitzendkracht staan voortaan ook sofi-nummer en geboortedatum vermeld.

Laudam Services
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik ons zusterbedrijf Laudam Services 

bij u onder de aandacht te brengen. De bedrijfsactiviteit van Laudam Services 

bestaat uit de bemiddeling tussen zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) 

en opdrachtgevers. Dit biedt samenwerkingsmogelijkheden en versterkt onze  

positie op de flexibele arbeidsmarkt. 

Uitgebreide informatie over de dienstverlening en de sectoren waarbinnen 

Laudam Services actief is, leest u binnenkort in haar eigen nieuwsbrief.
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Welke zin vormen de overgebleven letters ? Stuur uw 

oplossing vóór 16 mei a.s. naar info@laudam.nl .

Onder de juiste inzendingen verloten we een VVV-

cadeaubon ter waarde van € 20,00



Al ruim 40 jaar een begrip

Verzinkerij West-Brabant in Oudenbosch is al ruim 

40 jaar een begrip in het thermisch verzinken van 

metaalconstructies. 

Het bedrijf is in 1968 opgericht door de heren  

C. van der Kade en A.W. Hordijk, die hun sporen 

in de branche ruimschoots hebben verdiend. 

Beide oprichters waren afkomstig van Tozindo 

(dochteronderneming van Tomado) te Dordrecht.  Hun 

foto’s hangen nog altijd op een prominente plaats 

in het kantoor. Sinds 1989 is de dagelijkse leiding in 

handen van Louis Klasen (algemeen directeur) en Niek 

van der Kade (commercieel directeur).

In het bedrijf aan de Blauwe Hoefweg, spreken 

we met Louis Klasen en Bob van der Kade (hoofd 

productie).  Louis Klasen: “ik ben in 1969 in dienst 

gekomen, oorspronkelijk als boekhouder en binnen het 

bedrijf doorgegroeid naar mijn huidige functie. Niek van 

der Kade tekende in 1976 zijn eerste dienstverband als 

toenmalige assistent-bedrijfsleider”.

Het thermisch verzinkproces

Om het materiaal duurzaam tegen roest te 

beschermen moet een heel traject doorlopen worden.

Allereerst vindt de ingangscontrole plaats waarbij 

gecontroleerd wordt of er genoeg ontluchtingsgaten 

zijn en het materiaal voldoende vrij is van oude 

laklagen. Na deze controle worden de constructies 

in speciale rekken gehangen en gaan ze het beitsbad 

in. Het beitsen gebeurt in een verdunde oplossing 

zoutzuur, die ervoor zorgt dat de zogenaamde walshuid 

en/of roest verwijderd worden. Hierna kunnen de 

werkstukken naar het verzinkbad waar ze in vloeibaar 

zink van 450°Celcius worden gedompeld. 

Het verzinkbad heeft een afmeting van 4,5 x 1,2 x 2 

meter (L x B x D). Tot slot wordt er beoordeeld of het 

eindproduct voldoet aan alle kwaliteitseisen conform 

de verzinknorm NEN-EN-ISO 1461.

Opdrachtgevers

“Onze opdrachtgevers zijn onder andere afkomstig uit: 

de civiele-, constructie- en wegenbouw, de agrarische 

sector, off-shore en scheepsbouw. De opdrachten 

die wij krijgen zijn uiteenlopend, van bijvoorbeeld 

hekwerken, straatnaamborden, vloerroosters voor de off-shore tot en met het 

leidingwerk van een schip. Wij hanteren een levertijd van 3-5 werkdagen, maar 

houden altijd rekening met spoedklussen,” aldus Louis Klasen en Bob van der Kade.

Klantgericht denken en handelen

“Wij hechten veel belang aan goede service en het nakomen van afspraken.

Door samenwerkingsverbanden met gerenommeerde collega-bedrijven zijn wij 

eveneens in staat orders van grotere afmetingen te verwerken. Ook eventuele 

nabehandelingen zoals poedercoaten en natlakken kunnen door ons geregeld 

worden. Ook biedt ons bedrijf de mogelijkheid om het transport te verzorgen. 

Kortom bij ons houdt de klant altijd één aanspreekpunt.”

Kwaliteit en procesbewaking

Louis Klasen: “Vanaf 1995 zijn wij gecertificeerd volgens de ISO-kwaliteitsnorm en 

we treffen momenteel voorbereidingen om ons kwaliteitssysteem onder te brengen 

in een compleet KAM-systeem.”  

“Processen worden continu bewaakt en zo nodig verbeterd” aldus Bob van der 

Kade. Ook de orderverwerking is sinds een jaar volledig geautomatiseerd, de 

voortgang van de orders is inzichtelijker gemaakt en de tussenkomst van papier is 

tot een minimum beperkt.”

Samenwerking met Laudam

De samenwerking tussen Laudam en Verzinkerij West Brabant is al jaren een feit, 

de eerste uitzendkrachten werden in 2003 geplaatst. Louis Klasen: “Naast onze 

15 vaste medewerkers werken wij dagelijks met uitzendkrachten, variërend van 

7-10 medewerkers. Zo zijn wij flexibel bij wisselende orders en spoedopdrachten 

en in staat om korte levertijden te hanteren.  De medewerkers worden vooral 

ingezet bij het ophangen en afhalen van de constructies en het gereedmaken voor 

poedercoaten. 

Van een communicatieprobleem op de werkvloer is nauwelijks sprake en Laudam 

zorgt er altijd voor dat de werkinstructies naar het Pools vertaald worden”.

Bob voegt hier nog aan toe: “Wij zoeken mensen met een ‘bootwerkers mentaliteit’ 

en die leveren jullie.” 

Voor meer informatie over Verzinkerij West Brabant verwijzen wij u naar de website: 

www.verzinkerijwestbrabant.nl

Klant in beeld

Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@laudam.nl.

Verroest ?  dan moet u bij Verzinkerij West Brabant zijn.


