
EEN PERIODIEKE UITGAVE VAN LAUDAM 12e JAARGANG NUMMER 1www.laudam.nl

Laudam
Postbus 1375
4700 BJ Roosendaal

T 0165 - 393 398
E info@laudam.nl

www.laudam.nl

Wij zoeken...
• 24/7 flexibel personeel!

•  Gemotiveerde productie- 
medewerkers!

•  Productiemedewerkers die  
de Engelse taal spreken!

Bel 0165 - 393 398  en informeer bij ons 
accountteam of mail info@laudam.nl

Wij bieden...
• 24/7 flexibel personeel!

•  Vakkundig en betrouwbaar!

•  Ook personeel voor een  
kortere periode!

Bel 0165 - 393 398  en informeer bij ons 
accountteam naar de mogelijkheden.

We hielden het even af, maar …
Zoals Nina al aangaf in het openingswoord 
van deze Poolshoogte hebben we ons ge-
focust op het invullen van de behoefte van 
onze vaste relaties. Maar nu we weer over 
voldoende nieuwe krachten beschikken in 
de arbeidspoule gaan we ook weer actief op 
zoek naar nieuwe klanten. Daag ons uit en 
ervaar wat Laudam voor u kan betekenen!
Onze mensen maken het verschil.

Pools biertje?  
Prima biertje! 
Veel van onze medewerkers 
werkten mee aan een 
onderzoek dat Mats Westra 
voor zijn afstudeerstage bij 
Grolsch uitvoerde. De ruimte 
ontbreekt hier om alle resul-
taten met u te delen. Wat op-
valt, is dat in verhouding veel 
Pools bier (52 procent) wordt 
gekocht met als belangrijkste 
reden de prima prijs/kwali-
teitverhouding. Tyskle, Lech, 
Perla, Zubr en Redd’s zijn  
favoriet met respectievelijk 
 bijna 21, 20, 14, 13 en 10 
procent van de Poolse 
bieraankopen. Probeer op 
een zomerse dag eens iets 
anders en proef het Poolse 
gerstenat. 

Stijlvol onderweg 
Onze bedrijfsauto’s waren  
wit, maar tegenwoordig  
rijden we steeds meer  
zwart. Gewoon eens  
iets anders.

Zapiekanka

Nieuwe klanten

Stedentriptip

Pools recept In het kort

3 vragen aan 

Anita Clerx
Sales & Marketing Assistant
Laudam

Aan het woord 

Jack den Haan
Directeur 
Ple4 BV

De vraag was regelmatig groter dan het aanbod, 
daarom werven we nu ook heel actief in het buitenland. 
 
Ruim 6 procent meer uren in 2018 resulteerde in een omzetgroei van 11 procent ten opzichte van het 
jaar ervoor. “Dat zijn mooie cijfers en het had nog mooier kunnen zijn,” zegt Nina Laudanska.  
“Voldoende menskracht is de enige rem op de groei. De vraag naar productiemedewerkers is 
namelijk enorm en we hebben de laatste anderhalf jaar alles in het werk gesteld om met de mensen 
die we hebben onze vaste klanten tevreden te stellen. Natuurlijk houden we er niet van om nee te 
verkopen, maar vaste klanten gaan op basis van de lange relatie bij ons gewoon voor. We zijn een 
wervingscampagne gestart in Polen, waarbij een recruiter met Poolse flyers en posters mensen pro-
beert te interesseren om deze kant op te komen. Dat werpt zijn vruchten af, maar de economische 
omstandigheden in Polen zijn zo verbeterd dat mensen niet meer massaal staan te trappelen en dus 
halen we ook werknemers uit Moldavië (met een Roemeens paspoort Red.), Litouwen etc. Alles om 
aan de behoefte van onze vaste klanten én voortaan ook weer van nieuwe klanten te voldoen.”

WE MAKEN EEN GEZONDE GROEI DOOR

Voorbereiding
Verwarm de oven voor op 200 graden en 
leg bakpapier op een bakplaat. De bakplaat 
gaat nog niet de oven in, maar is het werk-
vlak voor de te beleggen snack.

Bereidingswijze
Maak de champignons schoon met een 
borsteltje en snij in plakjes. Snij de knof-
look fijn (of gebruik een knoflookpers) en 
snij de ui in halve ringen. Fruit het geheel 
in een beetje boter in de koekenpan. Snij 
het (niet afgebakken) brood in de lengte-
richting en besmeer de binnenzijde met 
wat (echte) boter en beleg het met de 
gebakken champignons, ui en knoflook.  
Bestrooi het broodje met geraspte kaas. 
Bak de broodjes circa 20 minuten in de 
oven. Serveer met wat bieslook en ketchup 
op de gesmolten kaas.  

Als je in korte tijd een lekkere snack  
op tafel wil zetten dan is zapiekanka -  
zeg maar, de Poolse pizza - een echte 
aanrader. Smacznego! 

POOLS TUSSENDOORTJE
BEREIDINGSTIJD 30 MIN. 
INGREDIËNTEN
• stokbroodje of wit afbakpistoletje 
(opengesneden) • boter • tomatenketchup 
• geraspte kaas • champignons • halve ui/
sjalot • knoflook • bieslook

Sopot is puur ontspannen
Voor strandvakanties met de zekerheid 
van zon, vliegen we naar alle uithoeken 
van de wereld. De badplaats Sopot aan 
de Oostzee is een mooi alternatief met 
een heerlijk zandstrand, een promenade 
met terrasjes én de langste houten pier 
(515 meter) van Europa. Gdańsk en 
Gdynia zijn ook een bezoekje waard!
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Ditmaal Tomasz Myszewski 
 
Hij startte in 1997 bij Laudam in Polen, 
kwam in 2001 naar Nederland en is niet 
meer weggegaan. “Tomasz is een heel 
betrouwbare collega die weet wat er  
leeft bij de mensen in het veld. Hij is  
flexibel, accuraat en doelgericht,” looft  
Nina Laudanska haar landgenoot die net als 
zij hier zijn tweede thuis heeft gevonden.

Sinds 2003 verzorgt 
Tomasz Myszewski 
de planning. “Dat is 
elke dag weer een 
uitdaging, want je 
moet mensen op  
de juiste opdracht 
plaatsen en verder 
regelt hij ook het 
vervoer en de 
huisvesting. Hij kent 
letterlijk en figuurlijk 
de weg in Nederland 
en spreekt de taal 
van onze mensen  
en dat werkt.”

Tomasz: “De werk-
zaamheden zijn 
heel divers. Geen dag is hetzelfde en dat 
bevalt me erg goed, want dat dwingt me 
om in mogelijkheden te denken.” Tomasz 
voelt zich een Laudammer. “Dat is na 
bijna 20 jaar ook wel begrijpelijk. Ik werk 
hier al zo lang en heb het zo naar mijn 
zin. Ik heb leuke collega’s en met de 
allerleukste ben ik nota bene getrouwd. 
Mijn vrouw Kasia en ik willen hier niet 
meer weg. Nederland is een prachtig 
land, heel open. Niet alleen qua weids-
heid, maar ook de mensen zijn heel open 
en dat bevalt ons erg goed.” 

Je bent dit jaar 15 jaar in dienst, heb je Laudam zien 
veranderen? 
Toen ik kwam solliciteren, moest ik me melden in de aanbouw van een woonhuis 
en kijk eens hoe we er vandaag de dag bij zitten. Niet iedereen sprak Nederlands 
en dus maakte ik me soms met handen en voeten verstaanbaar. Nina gaf Poolse 
les en ik heb ook een taalcursus gevolgd. We hebben stappen gemaakt. Alles is 
een stuk meer gestructureerd dan in het begin, maar nog altijd staat de mens  
hier centraal. 

Wat maakt het zo leuk bij Laudam? 
De mix van culturen zorgt dat er vanuit twee kanten tegen zaken aangekeken 
wordt. Dat levert verrassende ideeën en oplossingen op. Met mijn collega’s heb 
ik een geweldige klik en het werkveld is heel breed. Ik doe een stuk acquisitie, 
maar bedenk ook marketingacties en mailings en ondersteun op alle denkbare 
fronten. Soms hectisch, vaak leuk, maar altijd dankbaar werk.
 
Heb je naast werken ook nog een andere passie? 
Mijn man Felix en onze twee dochters van 10 en 12 komen op de eerste plaats. Ik 
werk 24 uur per week. Op papier, want vaak is het meer. Vrijdag ben ik vrij en in 
het weekend staan we langs de lijn bij het hockey en handbal. Als de meiden niet 
hoeven te sporten, gaan we lekker samen naar zee, het bos of uit eten. En als ik 
echt een moment voor mezelf heb, ben ik van de wereld met een goed boek. 

Wat hier wordt gesorteerd, gaat de hele wereld over
Al bijna 40 jaar wordt door Ple4 gebruikte kleding gesorteerd en gedistribueerd.
“Mijn vader is dit ooit gestart vanuit een ideële gedachte, want het is toch 
doodzonde om nog goede kleding niet te hergebruiken,” vertelt Jack den Haan. 
“Het past in een circulaire economie, maar uiteraard hebben we er ook een 
gezond verdienmodel van gemaakt want van de wind kun je niet leven. Het is 
wel heel leuk om als je in Afrika bent - of in een andere uithoek van de wereld - 
de mensen daar met onze balen kleding bezig te zien die ze daar strijken en op 
markten weer verkopen. Zo krijgt kleding een tweede kans en steunen we de 
lokale ondernemers.” 

Het is leuk werk, elke kledingzak is verrassend anders 
Sinds eind 2018 maakt Ple4 in Oud Gastel gebruik van de diensten van Laudam.
“We hebben hier 23 mensen in vaste dienst, daarnaast enkele Wajongers en 
nu dus ook vier medewerkers van Laudam. Goed personeel is schaars en dus 
heb ik aangeklopt bij Laudam. Flexibel inzetbare arbeidskrachten zijn misschien 
net iets duurder, maar ik heb er minder hoofdpijn van. Laudammers zijn harde 
werkers met de juiste motivatie. Het is ook geen vervelend werk, want elke zak 
is verrassend. Je hebt geen idee wat erin zit en het is dus telkens weer alsof  
je een soort van gelukzakje uitpakt. Een groot deel gaat naar het buitenland,  
maar de echt unieke stukken zoals leren motorjacks, originele Tiroler jurken, 
smokings etc. worden verkocht in Bazaar Ple4, onze eigen winkel in Roosendaal. 
Daar vind je een unieke collectie themakleding. Zo maken we van het leven een 
feestje.” 

“De Poolse taal is geen probleem, want we werken hier  
met pictogrammen en voor de rest redden we ons met  
wat Engels en handen- en voetenwerk.”
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33 vragen aan  

Anita Clerx
Sales & Marketing Assistant Laudam

Klant aan het woord  

Jack den Haan van Ple4 BV over Laudam 

In het zonnetje

WIST U DAT...

Krant BN DeStem Vakantieland Canarische Eilanden (oké, Spanje dus) Ontbijt Yoghurt met cruesli Restaurant ’t Zusje in Oudenbosch 
Favoriete eten Friet Bier of Wijn Rosé Kleur Blauw Zomer of winter Zomer, ik ben op mijn best vanaf 30 graden plus Luxe hotel of 
kampeertent Lekker in een verwenhotel Zondag familiedag Tv Kijk niet zoveel, wel Netflix (Homeland) Schoenen Met hak voor wat extra 
centimeters Koffie of thee Koffie Boekentip De Schuilplaats van Nora Roberts

In Polen Kinderdag (1 juni) 
groots gevierd wordt? 
Daarom gaan we bij Laudam al jaren 
achtereen met al onze vaste mede- 
werkers plus de kids naar het Pannen- 
koekenhuis in Heerle om heerlijk te  

genieten. Een mooie 
traditie; een beetje 
het gevoel van  
Sinterklaas, maar 
dan in juni.

Lies Zijlstra geslaagd is  
voor haar VIL-VCU?
Da’s zeg maar het hoogst haalbare 
VCA-diploma voor leidinggevenden 
in de uitzendbranche en dus erg
belangrijk voor onze organisatie. 

We voor Paashaas hebben 
gespeeld? 
Meer dan honderd potten met paas- 
eieren hebben we rondgebracht.  
Dat viel goed in de smaak. Sommige 
klanten vroegen of we het volgend jaar 
in een paashazenpak willen doen. 
Daar kijken we nu al naar uit. 


