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Het zal u misschien niet zijn ontgaan dat Laudam 

een nieuwe huisstijl heeft,  voor u ligt dan ook de 

eerste “Poolshoogte” in de nieuwe lay-out. In dit 

nummer leest u meer over onze verhuizing naar 

Bergen op Zoom en de onlangs afgenomen VCU- en 

NEN4400-1 audits. Verder informeren wij u over 

de presidentsverkiezingen in Polen en de rubriek 

“klant in beeld”  waar we te gast waren bij Nijpels 

Meubelen in Bergen op Zoom. Wij wensen u veel 

leesplezier en een mooie nazomer toe.

Laudam verhuist in een nieuw “jasje” van 
Roosendaal naar Bergen op Zoom
Door de groei van ons bedrijf voldeed het kantoorpand in Roosendaal niet meer en 

moesten wij op zoek naar een grotere locatie. 

Aan de Fruiteniersdreef in Bergen op Zoom vonden we een pand dat aan al onze 

eisen voldoet, een ruim kantoor, voldoende parkeergelegenheid en een uitstekende 

bereikbaarheid.

Vanaf afgelopen februari is er volop verbouwd om de ruimten zo optimaal 

mogelijk te verdelen en helemaal aan te passen aan onze eigen wensen. Dit 

heeft geresulteerd in een prachtig kantoor met ruime werkplekken, voldoende 

vergaderruimten, een drietal stiltekamers en niet in de laatste plaats een kantine 

waar je je door de fotowand waant op een zomers terras.

Omdat alle adresdragers (correspondentie, reclame-uitingen etc.) aangepast 

moesten worden aan het nieuwe adres, bleek dit het ideale moment om onze 

bestaande huisstijl een wat meer eigentijdse uitstraling te geven. De kleurstelling 

is veranderd en in ons logo wordt het bekende “Laudam mannetje” voortaan 

vergezeld van een dame. Om de fl exibiliteit van onze dienstverlening  extra kracht 

bij te zetten hebben we ook onze slogan aangepast, deze luidt voortaan; “het merk 

voor fl exibel werk”.

Op vrijdag 16 april was het dan zover, dankzij goede voorbereiding en een strakke 

planning verliep de verhuizing zeer voorspoedig.  Dat we een geweldig team hebben 

bleek wel weer uit de goede samenwerking en de manier waarop iedereen de 

handen uit de mouwen stak. Aan het eind van de dag  waren we helemaal ingericht 

en startklaar om vanuit Bergen op Zoom aan de slag te gaan. Onder het genot van 

een hapje en een drankje werd het nieuwe kantoor ingewijd en konden we het glas 

heffen op een mooie toekomst.

Inmiddels zijn we helemaal gesetteld in ons nieuwe onderkomen. Mocht u een 

kijkje willen komen nemen dan maken we graag een afspraak.

Onze nieuwe adres- en contactgegevens zijn:

Fruiteniersdreef 10-12 , 4614 HH  Bergen op Zoom

Postbus 680, 4600 AR  Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-271871 Fax: 0164-271872

De pro-Europese liberaal Bronislaw Komorowski  is de 

nieuwe president van Polen. Aanvankelijk waren de 

nieuwe presidentsverkiezingen in het najaar van 2010 

verwacht, maar de dood van president Lech Kaczynski 

bij de vliegramp in Rusland op 10 april maakten 

vervroegde verkiezingen noodzakelijk.

Na het ongeluk werd Komorowski benoemd tot 

interim-president. 

Omdat in de eerste ronde geen enkele kandidaat meer 

dan de helft van de stemmen vergaarde, vond op 4 juli 

de tweede ronde plaats. Komorowski vergaarde hierbij 

53 procent van de stemmen en zijn rivaal, Jaroslaw 

Kaczynski, behaalde 47 procent van de stemmen.

Sinds de val van het communisme in 1989 is de 

58-jarige Komorowski de vierde democratisch 

gekozen president van Polen. Komorowski streeft naar 

nauwe samenwerking met de Europese Unie en de 

buurlanden Duitsland en Rusland.

Bronnen: www.europa-nu.nl en www.elsevier.nl

Polen kiest nieuwe president
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In de indrukwekkende fabriek van zo’n 30.000 m² spre-

ken we met Chris Vonk (productieleider) en Ton Goos-

sens (hoofd inpakafdeling). “Nijpels Meubelen is van 

oorsprong een familiebedrijf dat al ruim 40 jaar bestaat. 

Het bedrijf werd in 1969 opgericht door dhr. Cees 

Nijpels samen met zijn broer.” vertelt Chris Vonk. Ton 

Goossens, medewerker van het eerste uur, vult aan; 

“we zijn begonnen met het produceren van kasten in 

opdracht van woningcorporaties en in 1973 kwam daar 

meubilair voor bouwmarkten bij.” 

Vanaf 1978 zijn ze gevestigd in de huidige fabriek aan 

de Ringersweg 9 te Bergen op Zoom, dagelijks werkt 

een team van 90 medewerkers aan het realiseren en 

ontwerpen van eigentijdse meubelen. Per week vinden 

er zo’n 350 winkelleveringen plaats.

De materialen bestaan voor meer dan 90% uit 

spaanplaat en een klein gedeelte uit Hollowcore (licht-

gewicht panelen) en MDF. Niet alle meubelen worden 

voor de Nederlandse markt gemaakt, 30% wordt bin-

nen Nederland geleverd aan o.a. Leen Bakker, Karwei, 

Gamma en Neckermann. De overige 70% wordt 

geëxporteerd naar Portugal, Spanje, Frankrijk, België, 

Duitsland en Groot Brittannië.

Nijpels Meubelen beschikt over een eigen ontwerpaf-

deling waar met gezamenlijke creativiteit, intelligentie 

en ervaring de succesvolle ontwerpen ontstaan. Naast de vele collecties voor de 

verschillende klanten is Nijpels Meubelen pro-actief bezig met het ontwikkelen van 

een eigen meubellijn die medio 2011 met een eigen merknaam op de markt komt.

Per dag wordt er 175 ton spaanplaat verwerkt, de grootformaat spaanplaten 

worden opgedeeld voor verdere verwerking. In de lijmerij worden ze verlijmd met 

de zogenaamde papieren decorfolie en krijgen de panelen hun uiteindelijke dessin. 

Hierna vindt verdere opdeling en kantbewerking plaats en worden de boorgaten 

aangebracht. Om panelen een gebogen vorm te geven wordt gebruik gemaakt van 

de zogenaamde Combiform.

Op de inpakafdeling worden dagelijks 25.000 meubelpanelen tot 5.000 meubelpak-

ketten verwerkt. Aan de 3 inpakbanen zijn per baan 7 inpakkers werkzaam waar-

onder sinds 2005 de uitzendkrachten van Laudam.

Nijpels heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd op vele terreinen, voor tal van 

processen wordt al gebruik gemaakt van robots en de automatiseringsgraad zal in 

toekomst alleen maar toenemen. “Procesverbeteringen hebben er o.a. toe geleid 

dat het afvalpercentage is gehalveerd, de kwaliteit constant hoog is en de plannin-

gen gehaald worden” aldus Chris Vonk.

Dagelijks werken er zo’n 9 uitzendkrachten van Laudam op de inpakafdeling. “De 

communicatie met Laudam is open en eerlijk en zij zijn flexibel.” aldus Chris Vonk. 

Ton Goossens vervolgt ”wanneer de planning onverhoopt wijzigt is het geen pro-

bleem deze aan te passen. De uitzendkrachten werken hard en vinden het niet erg 

om over te werken. We hebben een vast aanspreekpunt waardoor alles in goede 

samenspraak verloopt. Tevens zorgt Laudam voor vertaling van de veiligheidsin-

structies”.

“Laudam is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar, mocht er buiten kantoor-

tijd iets zijn dan zijn zij altijd bereikbaar” aldus Ton Goossens.

Voor meer informatie over Nijpels Meubelen verwijzen wij u naar www.nijpels.nl.

Wie kent ze niet, de zelfbouw meubelen die 

aangeboden worden bij woonwinkels en 

bouwmarkten, in bijna ieder huis is wel een dergelijk 

meubel te vinden. Voor deze Poolshoogte nemen 

we een kijkje in de “keuken” van Nijpels Meubelen 

uit Bergen op Zoom, de grootste leverancier van 

zelfbouw meubelen in Nederland.

Auditnieuws
Bij het behalen van een keurmerk komt heel wat kijken, eenmaal behaald dan 

is het zaak om de kwaliteit continu te bewaken. Gecertificeerde bedrijven 

worden jaarlijks geaudit door een onafhankelijke certificerende instelling, waarbij 

gecontroleerd en vastgesteld wordt of aan alle eisen en voorwaarden is voldaan. 

Ook bij Laudam zijn onlangs weer twee audits afgenomen.

Op 21 juni nam Stichting VRO de audit af voor de NEN 4400-1 norm, die we voor 

het 3e jaar op rij positief hebben doorstaan. Daarna was op 6 juli de beurt aan 

Kema Quality voor de jaarlijkse VCU-audit. Ook deze audit werd met goed gevolg 

afgenomen en ons VCU-certificaat is wederom met een jaar verlengd. Mocht u 

inzage willen in onze certificaten dan sturen wij op uw verzoek graag een kopie.

Klant in beeld

Feiten en cijfers over Polen
Wist u dat Polen het enige EU-land is dat in 2009 niet in een recessie verkeerde? 

Om u een beetje te informeren over de economie in Polen, vermelden wij voortaan 

een aantal indicatoren in de “Poolshoogte”. • De Poolse economie groeide met 1,7 

procent*. • De inflatie bedroeg 4 procent*. • Het aantal werkozen, in procenten van 

de beroepsbevolking, bedroeg 8,2 procent*. • De valutakoers van de Poolse Zloty 

(PLN) ten opzichte van de euro is 3.9793 (op 23/08/2010).          (* cijfers 2009) Bron: EIU


