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Laudam presenteert zich wederom op de
Regio Business Dagen West-Brabant

Voor u ligt de speciale beursuitgave van onze

Na een zeer geslaagde beursdeelname aan de contactdagen in het Zeeuwse

nieuwsbrief “Poolshoogte” waarin wij u

Goes eind 2007 nemen we nu voor het 5e achtereenvolgende jaar deel aan

deze keer op de hoogte brengen van diverse

de Regio Business Dagen West-Brabant in Breda.

ontwikkelingen op beursgebied. Uiteraard

Aan het sfeervolle centraal terras van het Racketcentrum hebben wij dit jaar

vindt u in deze editie ook weer de gebruike-

stand 107. Deze dagen zijn voor ons een mooie gelegenheid het bestaande

lijke Laudam wetenswaardigheden en nieuwe

netwerk uit te breiden door het leggen van nieuwe contacten en tevens

ontwikkelingen.

onze naamsbekendheid te vergroten.
Het concept van onze stand wordt regelmatig vernieuwd, met uitzondering
van de frisse groene en oranje kleuren is de invulling ieder jaar anders. Zo

Laudam zet eerste
stappen op weg naar
het VCU-certificaat

treft u dit jaar voor het eerst in onze stand een interactief smartboard aan

Steeds vaker wordt er door opdrachtgevers een

Aarzel dus geen moment en

VCU-certificaat geëist, VCU staat voor Veiligheids

vraag onze medewerkers in de

Checklist Uitzendorganisaties. De checklist is een

stand wat Laudam Detachering

uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als

BV voor u kan betekenen!

waarop we ons bedrijf op een hedendaagse manier presenteren.

doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve
van uitzendorganisaties die bij opdrachtgevers

Voor meer informatie betref-

werkzaamheden verrichten. Alle vragen hebben

fende de lokatie, overig beurs-

betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

nieuws of extra gratis toegangs-

Het certificaat is bedoeld voor het uitzenden van

kaarten verwijzen wij u naar

personeel naar opdrachtgevers die VCA opleggen

www.regiobusinessdagen.nl

en bedrijven met een VCA-certificaat. Om aan

of uiteraard naar onze site

de vraag van onze opdrachtgevers tegemoet te

www.laudam.nl

Standinvulling 2007

komen, hebben wij besloten het VCU-certificaat
men en naar verwachting zal Laudam omstreeks

Verscherpte identiteitscontrole door
aansluiting op VIS-systeem.

juli 2008 VCU-gecertificeerd zijn. We houden u op

In onze branche is het van groot belang dat er een grondige controle plaats-

de hoogte.

vindt op identiteitsdocumenten. Zo zijn onze kantoormedewerkers getraind

te behalen. De eerste stappen zijn reeds geno-

op documentherkenning en hebben hier ook de betreffende certificaten
voor behaald. Om de controle op identiteitsdocumenten te verscherpen zijn

Nieuwsrubriek

wij met ingang van 1 maart 2008 bevoegd gebruik te maken van het Verificatie Informatie Systeem (VIS). VIS is een register voor gestolen en vermiste

Om onze medewerkers te huisvesten zijn wij

identiteitsdocumenten. Met de toetsing op VIS weten wij binnen enkele

regelmatig op zoek naar huurhuizen in de

seconden of het document in kwestie als gestolen en/of vermist staat gere-

regio Roosendaal – Bergen op Zoom.

gistreerd bij de overheid.

Laudam vindt oplossing tekort
Nederlandse Metaalbranche in Polen

Het metaalverwerkingsbedrijf en scheepsbouwspecialist
CRIST® Spółka z o.o. uit de havenstad Gdańsk is mede gespecialiseerd in het opleiden en certificeren van lassers. Zij zijn be-

Het groeiende tekort aan goede metaalbewerkers in Neder-

reid om Laudam de komende tijd te assisteren bij het werven,

land is ook bij Laudam niet onopgemerkt gebleven.

opleiden en uitzenden van gekwalificeerd personeel voor de

Met name de vraag naar het “hogere segment” positielassers

Nederlandse markt.

is gestegen en het Nederlandse aanbod blijft dalen. Laudam

De Poolse directeur Dariusz Cemka en zijn hoofd opleidingen

wordt regelmatig verzocht om uit te kijken naar MIG/MAG

zijn ervan overtuigd een goede bijdrage te kunnen leveren om

lassers die minimaal positie G3 kunnen hanteren. Daarom is

het tekort aan lassers voor de Nederlandse markt te verminde-

besloten om te kijken naar een structurele aanpak van het

ren.

probleem voor de lange termijn. In maart van dit jaar is een

Om te kunnen beschikken over gemotiveerde krachten zullen

delegatie bestaande uit Darek Stolarek, Jarek Socha en Michael

er ook samenwerkingsverbanden worden aangegaan met

Marinus van Laudam afgereisd naar het Noorden van Polen.

de technische scholen in en rond de havenplaatsen. Op deze

Zij hebben in de havengebieden van Gdańsk, Sopot en Gdynia

manier kunnen wij de Nederlandse bedrijven voorzien van

gekeken naar mogelijkheden tot een samenwerking met de

gemotiveerde lassers en tevens een bijdrage leveren aan de

Poolse specialisten.

Poolse opleidingsinstituten.
Zodra de jonge lassers via CRIST® zijn klaargestoomd voor het
halen van het certificaat maken zij de reis naar Nederland om
hier hun kennis in praktijk te brengen.
Meer informatie en referenties van CRIST® vind u op:
www.crist.com.pl

Kennismaking met de
Poolse taal

Arbeidsbureau Gdynia ziet mogelijkheden
voor Laudam
Ondanks dat de markt in Polen de afgelopen jaren flink progressie gemaakt

Nederlands:

Pools:

Fonetisch:

heeft bestaat er nog een grote groep mensen die zijn aangesloten bij de regio-

Goedendag

Dzien dobry

dzjenj dobri

nale arbeidsvoorziening organisaties in Polen.

Ja / nee

Tak / Nie

Tak / Nje

Het zogenaamde “powiatowy urzad pracy” (vrij vertaald; regionaal arbeidsbu-

Mijnheer

Pan

Pan

reau) in Gdynia heeft iedere dag nog vele werkzoekenden in diverse branches.

Mevrouw

Pani

Panie

Onder de werkzoekenden zijn veel goede vakmensen die graag in West-Europa

Mijn naam is … Nazywam się ... Nazivam sjew ...

willen werken omdat er simpelweg meer geld te verdienen valt als men in

Werken

Pracować

Pracovatsj

het buitenland aan de slag kan. Met name de landen Noorwegen, Ierland en

Bedankt

Dziękuję

Dzjenkujew

Groot-Brittanie zijn bereid om flink te investeren in goede (Poolse) werkne-

Alstublieft

Proszę

Proshew ....

mers.

Sorry

Przepraszam

Psheprasham

Nederland heeft inmiddels ook ervaren dat werken met Poolse arbeiders in

Tot ziens

Do widzenia ....

Do vidzenja ....

vele opzichten een goede investering is, het arbeidsmoraal is nog ouderwets
hoog, de mensen zijn flexibel en het ziekteverzuim is zeer laag. De Poolse
arbeiders daarentegen houden van de Nederlandse cultuur en komen graag
naar Nederland omdat de reisafstand vele malen korter is dan bijvoorbeeld de
afstand tussen Polen en Groot-Brittanie of Ierland.
Tijdens een bezoek aan het arbeidsbureau in Gdynia blijkt dat er een grote bereidheid is om Laudam te steunen in de zoektocht naar goede arbeidskrachten
voor de Nederlandse markt. Door middel van reclameactiviteiten en wervingsprogramma’s in Polen zal er getracht worden in de behoefte te voorzien.

