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Het eerste kwartaal ligt 

alweer achter ons, hoog tijd 

voor de eerste nieuwsbrief 

van dit jaar. 

Een jaar waarin de lichte eco-

nomische groei voorzichtig 

doorzet en er meer behoefte 

ontstaat aan de inzet van 

flexibele medewerkers. 

Voor ons merkbaar aan de 

toenemende vraag van onze 

opdrachtgevers om pieken op 

te vangen.

Juist in deze –toch nog 
onzekere- tijd biedt onze 

flexibiliteit uitkomst! Een 

mooie gelegenheid om 

nogmaals te benadrukken 

dat wij u, zowel voor een paar 

dagen als voor een langere 

periode, graag van dienst zijn.

2014 is ook het jaar waarin de 

Europese Unie -en daarmee 

ook Nederland- de grenzen 

heeft opengesteld voor Bulga-

ren en Roemenen. In West-

Brabant werken vooralsnog 

hoofdzakelijk Poolse en  

Hongaarse arbeidsmigran-

ten. Ze zijn inmiddels niet 

meer weg te denken uit het 

arbeidsproces. Er is wel een 

toename aan auto’s met 

Bulgaarse en Roemeense 

kentekens, maar tot op heden 

is het op de arbeidsmarkt niet 

merkbaar. 

Wij zien de toekomst positief 

tegemoet en blijven doen 

waar we voor staan;

ons onderscheiden door onze 

flexibiliteit en persoonlijke 

aandacht voor onze klanten. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Geslaagd!
In het kader van ons VCU-

keurmerk moesten onze col-

lega’s, Titia Kontaxis-Rakers 

en Marta Graczak, hun bureau 

onlangs even verruilen voor 

de schoolbanken. En niet 

zonder resultaat; beide dames 

slaagden met vlag en wimpel 

voor het VIL-VCU examen.

Agenda:

10 + 11 mei
Sponsoring ultraloop 

“24uur van Steenbergen”.

22 + 23 mei
Deelname aan Rode Loper 

Ondernemersevent in 

Schouwburg de Kring in 

Roosendaal.

5 + 6 juli
Sponsoring Brabantse Rui-

terdagen in Oudenbosch.

4 t/m 6 juli
Sponsoring Beachvolley-

bal toernooi  in Bergen op 

Zoom.
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Robert van der Pol: “wij maken waar de klant om 
vraagt.”

Als je Woensdrecht binnen-

rijdt verwacht je –middenin 

het dorp-  geen palletbedrijf 

met een oppervlakte van 

ruim 20.000 m2.

We zijn te gast bij Palletbe-

drijf Van der Pol en spreken 

met Robert van der Pol die sa-

men met zijn vader, Frank, de 

directie vormt van dit bloei-

ende familiebedrijf.  Sinds 

januari 2014 heeft Robert als 

3e generatie de dagelijkse 

leiding over de productie en 

het personeel. 

Op het bedrijfsterrein ver-

spreidt de opstekende wind 

de typerende geur van hout 

en zaagsel. Robert ontvangt 

ons in zijn kantoor boven de 

productieruimte, waar de vi-

trinekast met schaalmodellen 

van het wagenpark meteen in 

het oog springt.

Gesetteld met een heerlijke 

kop koffie begint Robert te 

vertellen:  “Eind jaren ’60 had 
mijn opa een kassencomplex 
in Rhoon, bij Rotterdam. In 
de winter was er bijna geen 
werk in de kassen. Om de 
mensen toch aan het werk 
te houden startte hij met de 
reparatie van pallets en dat 
bleek een succes. Vanaf 1976 
zitten we op de huidige loca-
tie in Woensdrecht. Je moet 
je voorstellen dat het toen 
1/3 van de ruimte was die we 

nu hebben. Er was toen nog 
geen sprake van productie, 
we hielden ons voornamelijk 
bezig met reparatie van pal-
lets. Een groot verschil met de 
huidige productiecapaciteit 
van zo’n 650.000 pallets en 
35.000 kisten op jaarbasis.”

“In de loop der jaren is het 
productieproces voor een 
groot deel geautomatiseerd. 
Eigenlijk is het machinepark 
gelijk met mij geboren”, 
vertelt Robert lachend. “De 
eerste machine werd name-
lijk geplaatst in 1987, precies 
op mijn geboortedag. Nu zijn 
we met onze vier productie-
lijnen in staat om per dag 
3000 pallets en 250 kisten te 
produceren. De kisten  wor-
den voornamelijk afgenomen 
door de agrarische industrie. 
Juist in deze branche heb je 
te maken met  piektijden. 
Daarom bieden  wij onze 
klanten de mogelijkheid om 
tijdens het hoogseizoen extra 
kisten te huren. Voor de ver-
huur hebben we momenteel  
zo’n 20.000 kisten.”

Als we even later over het 

bedrijfsterrein lopen hebben 

we goed zicht op de enorme 

hoeveelheid pallets en kisten 

die -als enorme ‘blokkendo-

zen’- op het terrein gestapeld 

Klant in beeld
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staat. Bij de vrachtauto legt 

één van de chauffeurs net de 

laatste hand aan de lading.

Om alle pallets en kisten te 

produceren is natuurlijk een 

behoorlijke hoeveelheid hout 

nodig. “Dagelijks worden er 
minimaal 3 vrachtwagens 
met hout gelost. We gebrui-
ken voornamelijk Noord-Eu-
ropees Vurenhout afkomstig 
uit de Baltische Staten en 
Finland. Door het koudere 
klimaat groeien de bomen 
langzamer waardoor de hout-
structuur steviger is.”

Bij Palletbedrijf Van der Pol 

gaan ze voor kwaliteit en ze 

beschikken dan ook over een 

aantal certificaten. “In deze 
tijd kun je niet meer zonder 
keurmerken. Naast  ISO-9001 
hebben we een ISPM-15 keur-
merk voor de export.  Het is 
namelijk verplicht om houten 
verpakkingen voor  export-
doeleinden te behandelen 
tegen ongedierte.”

“Onze flexibiliteit is kenmer-
kend voor ons bedrijf,” zegt 
Robert. “Wij maken waar de 
klant om vraagt. Houten pal-
lets worden in veel branches 
gebruikt, zoveel verschillende  
toepassingen vragen om 
andere  soorten pallets. Vorig 

jaar hebben wij bijvoorbeeld 
zo’n 10.000 verschillende 
soorten  pallets geprodu-
ceerd.” 

En zelfs als de orders afwij-

ken van de standaard produc-

tie kun je bij Palletbedrijf van 

der Pol terecht. “Een mooi 
voorbeeld van onze flexibili-
teit is de productie van een 
complete buitenkeuken  in de 
vorm van fruitkisten. En toe-
vallig staat er deze week op 
de beurs in Milaan een com-
pleet meubelstuk wat hier 
gemaakt is.” Trots laat Robert 

een foto van het indrukwek-

kende meubelstuk zien.

“Om onze flexibele werkwijze 
waar te maken, werken wij al 
vanaf 2001 met uitzendkrach-
ten van Laudam. Aan de ene 
kant om pieken op te vangen 
en aan de andere kant beperk 
je zo het risico dat je vastzit 

aan ongemotiveerd perso-
neel. De Laudam- mede-
werkers worden bij heel het 
productieproces ingezet.
De samenwerking op de 
werkvloer verloopt prima.” 
Robert vertelt nog een leuke 

anekdote: “Onze Laudam-
medewerker, Tomasz, spreekt 
redelijk  Italiaans dus de 
jongens stellen de machine 
gewoon op deze taal in. Van 
eventuele communicatiepro-
blemen is dus geen sprake”, 

zegt Robert lachend.

“Voor de toekomst verwacht 
ik naast verdere automati-
sering meer klant specifieke 
orders. En dat is nou juist het 
mooie wanneer je onderne-
mer bent. Door eigen inbreng 
kun je veel ideeën realiseren.”

Meer informatie over Pal-

letbedrijf Van der Pol kunt u 

vinden op: www.polpallets.nl
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Even voorstellen
Mijn naam is Titia Kontaxis-

Rakers en ik ben sinds 1 

januari van dit jaar werk-

zaam als accountmanager 

voor Laudam. De afgelopen 7 

jaar heb ik met mijn Griekse 

man en onze 2 zoontjes op 

het Griekse eiland Samos 

gewoond. Helaas heeft ons 

watersport bedrijf daar een 

fl inke klap gekregen door de 

welbekende crisis, waardoor 

ik vorig jaar besloot naar 

Nederland te komen om een 

nieuwe start te maken. Een 

handvol geluk heeft mij let-

terlijk bij Laudam gebracht, 

en daar ben ik elke dag weer 

blij om. Laudam is een heel 

professioneel bedrijf, waar 

het er toch heel informeel 

aan toe gaat. Ik voel me er 

vanaf het eerste moment 

thuis en dat komt met name 

door het sterke teamgevoel 

van directie en alle collega’s. 

Het werk als accountmanager 

is elke dag weer anders en 

dat is precies wat het zo leuk 

maakt. Flexibiliteit is waar 

het om draait bij Laudam! Zo 

rijd ik de ene dag door het 

Brabantse land op zoek naar 

nieuwe opdrachtgevers, en 

ben ik de volgende dag weer 

op kantoor te vinden om 

samen met collega’s de juiste 

mensen op de juiste plek te 

krijgen. Met de Poolse en En-

gelse taal die, naast het Ne-

derlands natuurlijk, op kan-

toor gesproken wordt, heb ik 

toch nog 

een beetje het “buitenland-

gevoel” waar ik de afgelopen 

jaren zo aan gewend ben ge-

raakt. Inmiddels heb ik veel 

van onze opdrachtgevers al 

mogen ontmoeten, en ik vind 

het erg leuk om zo steeds 

weer andere mensen en 

bedrijven te leren kennen. Ik 

hoop nog veel bedrijven aan 

gemotiveerde Poolse mede-

werkers te kunnen helpen de 

komende jaren!

toch nog 

Laudam neemt deel aan Rode Loper Ondernemersevent

Op 22 en 23 mei a.s. organi-

seert MOO-evenementen voor 

het 3e jaar op rij het Rode 

loper Ondernemersevent. 

Ook Laudam is vertegen-

woordigd op deze business-

to-business beurs die dit jaar 

plaatsvindt op de nieuwe 

locatie; Schouwburg De Kring 

in Roosendaal. 

Wij zouden het leuk vinden 

u tijdens de beursdagen te 

begroeten. Naast de beurs 

wordt er ook een aantal 

lezingen aangeboden.

Voor meer informatie over 

het programma, de openings-

tijden en voor het bestellen 

van gratis entreekaarten ver-

wijzen wij u naar http://roo-

sendaal.rodeloper-event.nl/

Wilt u dat wij de aanmelding 

verzorgen? Stuur dan een 

e-mail naar info@laudam.nl. 

Graag tot ziens op één van de 

beursdagen!

Openingstijden: 22 mei 16.00 – 21.00 uur

  23 mei 10.00 – 17.00 uur

Locatie:  Schouwburg de Kring

  Kerkstraat 1, 4701 HT  Roosendaal


