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In de derde uitgave van onze nieuwsbrief

Laudam behaalt ELLC keurmerk

brengen wij u op de hoogte van de laatste

Op 9 juni jl. hebben wij het ELLC keurmerk behaald, ELLC staat voor European

ontwikkelingen binnen Laudam. Voor

Legal Labour Certificate. Dit keurmerk geeft aan dat de werkgever op mense-

menigeen staat de vakantie weer voor de deur,

lijke wijze met zijn werknemers omgaat en aantoonbare goede zorg levert.

vanuit dit oogpunt treft u onder andere een

Het certificaat wordt uitgegeven door de Stichting Keurmerk Internationale

verslag aan van één van onze klanten over hun

Arbeidsbemiddeling, SKIA. Deze Stichting geeft een certificaat uit, nadat zij

vakantie ervaring met Polen. Wij wensen u een

van de externe, onafhankelijke controlerende organisatie, VRO, een signaal

mooie zomer toe.

heeft gekregen dat de gecontroleerde organisatie voldoet aan de eisen.
Evengoed trekt de Stichting een certificaat weer in als blijkt dat een organisatie niet (meer) aan de eisen voldoet.

Laudam koopt 40 computers
voor haar medewerkers

Bedrijven die het ELLC certificaat hebben behaald worden 2 maal per jaar

Goede zorg voor personeel staat bij ons hoog in

1. huisvesting (soort huisvesting, hoeveelheid m2 leefruimte, sanitaire

het vaandel, een tevreden medewerker is immers

gecontroleerd. De controle heeft onder andere betrekking op;
voorzieningen, kookgelegenheid, brandveiligheid)

een gemotiveerde medewerker. Onlangs heb-

2. vervoer (verzekering, vervoersvergunningen)

ben we 40 computers met internetverbinding

3. medische zorg (afsluiten ziektekostenverzekering)

aangeschaft en in onze woonhuizen geplaatst.

4. sociale begeleiding (introductieprogramma, informatie in de eigen taal)

Op deze manier kunnen onze medewerkers via de

5. controle op identiteitspapieren

digitale snelweg eenvoudig informatie inwinnen

6. 24-uurs hulpdienst

en contact onderhouden met familie en vrienden

7. handboek huis- en leefregels in de taal van de medewerker

in het thuisland.

Aanvullende informatie kunt u vinden op www.skia-eu.com

Recept

Bigos (Poolse jachtschotel)
300 gram gesneden witte kool
500 gram zuurkool
4 speklapjes
1 Gelderse gekookte worst
1 stuk zuurkoolspek zonder zwoerd
(ongeveer 225 gram)
6 laurierblaadjes
1/2 eetlepel zwarte peperkorrels
2 eetlepels boter of margarine
2 grote uien
400 gram paddestoelenmelange
3 deciliter rode wijn

Kook de witte kool in een (braad)pan met weinig water beetgaar.
Laat de zuurkool in een vergiet uitlekken. Meng de zuurkool, laurier en de
peperkorrels door de witte kool.
Leg het spek op de kool en laat het geheel in ongeveer 15 minuten stoven tot
de kool en het spek gaar zijn.
Schenk, indien nodig, tussentijds wat water in de pan. Schep de kool af en toe om maar laat het
spek bovenop liggen. Haal het spek uit de pan, laat het iets afkoelen en snijd het in blokjes.
Smelt intussen in een koekenpan de boter en bak zachtjes de speklapjes in ongeveer 15 minuten.
Pel de uien en snijd ze in ringen, snijd daarna de worst in blokjes. Veeg de paddestoelen schoon
en halveer de grote exemplaren. Neem de speklappen uit de pan en snijd ze in stukjes.
Bak in het bakvet de uiringen in ongeveer 2 minuten glazig.
Draai daarna het vuur hoog en voeg de paddestoelen toe, bak het geheel al omscheppend in
ongeveer 3 minuten. Schep het paddestoelmengsel en het vlees door de kool.

Bron: Gratisrecept.nl

Schenk de rode wijn in de pan en kook de jachtschotel onafgedekt nog zachtjes 10 minuten.

Klant in beeld:

“De Poolse gastvrijheid is hartverwarmend”
Toon vervolgt “We hebben al veel van Polen gezien
zoals Katowice, Krakau, Leszno en onlangs hebben
we Gdansk bezocht, de belangrijkste havenstad
van Polen. Tot Gdansk behoren ook Gdynia en de
populaire badplaats Sopot waar het wervings- en
selectiekantoor van Laudam is gevestigd. Het
centrum van de stad biedt veel bezienswaardigheden, tevens hebben we het Malbork-kasteel nabij
Gdansk bezocht, één van de grootste Middeleeuwse burchten van Europa. Verrassend is de invloed
Sinds 2000 werkt uienverwerkingsbedrijf Snebo met arbeidskrachten van

van de Nederlandse architectuur die je in sommige

Laudam Detachering B.V. Snebo bestaat al meer dan 25 jaar en is oorspronke-

straten van het oude centrum tegenkomt.

lijk opgericht door de heer en mevrouw Snepvangers-Bogers. In januari 2006

Ook het bezoek aan Auschwitz een aantal jaar ge-

hebben hun zoon en schoondochter Toon en Monique Snepvangers het bedrijf

leden heeft grote indruk gemaakt aldus Monique.

overgenomen. Snebo verzorgt de hele “uiencirkel” van het planten, oogsten

“Het is verschrikkelijk wat zich daar in de oorlog

en transport tot de opslag, koeling en verwerking. Een deel van de uien wordt

heeft afgespeeld maar wel belangrijk om bij stil te

geschild en een ander deel wordt verwerkt tot uienringen. Bij alle werkzaam-

staan”.

heden worden medewerkers van Laudam ingezet.
“Via een kennis hebben we in januari 2008 een
Toon en Monique komen regelmatig in Polen en Toon begint enthousiast

bezoek gebracht aan het Poolse weeshuis Dom

te vertellen over hun eerste vakantie. “Onze eerste reis was in 1993 met als

dziecka in Bydgoszcz”. Snebo zet zich in om dit

bestemming Gozdanin-Gębice waar we vrienden gingen opzoeken die bij

weeshuis te ondersteunen in de begeleiding van

ons hadden gewerkt. Met alleen een adres zijn we op de bonnefooi naar

jongeren van 18 jaar en ouder naar een zelfstandig

Polen gereden. Onze eerste indruk van Polen was mistroostig. Met name de

bestaan, die anders aan hun lot worden overge-

behuizing en de inrichting waren zeer sober. We waren echter overrompeld

laten. Bij de receptie van Snebo staat dan ook een

door de gastvrijheid van de mensen, er werd direct eten en drinken gehaald

collectebus en Monique verzorgt rondleidingen ten

en gezorgd voor slaapplaatsen. Ondanks dat we onaangekondigd op bezoek

gunste van dit goede doel.

kwamen werd het ons toch zo comfortabel mogelijk gemaakt.
Het gevarieerde landschap, de mooie gebouwen en
“Sindsdien bezoeken we Polen jaarlijks. Soms nemen we een hotel maar het

de gastvrijheid van de mensen zorgen ervoor dat

liefst verblijven we bij vrienden op het platteland, zo ervaar je de Poolse cul-

een bezoek aan Polen zeker de moeite waard is.

tuur het best. We genieten van de Poolse keuken en als we naar Polen gaan

Voor meer informatie over Snebo verwijzen wij u

zeggen we altijd tegen elkaar “We gaan weer lekker eten”, vertelt Monique.

naar de website www.snebo.nl.

Nieuwsrubriek
• Om onze medewerkers

Innovarec recycling en Laudam Detachering
“klikt” al een jaar.

te huisvesten zijn wij

Afgelopen mei was het alweer een jaar geleden dat

regelmatig op zoek naar

Innovarec recycling (voormalig Sagro) uit Terneuzen en

huurhuizen in de regio

Laudam Detachering de samenwerking zijn aangegaan.

Roosendaal – Bergen op

Om dit heugelijke feit te vieren was er voor de

Zoom.

medewerkers van Laudam en Innovarec een lekker stukje

• Op 11 juli a.s. zal de

taart bij de koffie.

VCU-certificering bij

Binnenkort volgt een verdere kennismaking met

Laudam plaatsvinden.

Innovarec via ons item “klant in beeld”.

