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De donkere dagen voor kerst zijn weer aangebroken,

Nieuws uit de uitzendbranche

een mooie gelegenheid om even terug te blikken op

Malafide uitzendbureaus hardnekkig probleem

een veelbewogen jaar. Zo zijn we in april verhuisd

uitzendbureaus is de afgelopen paar jaar ondanks verscherpte controles niet

van Roosendaal naar Bergen op Zoom en heeft

afgenomen. Een betere samenwerking tussen de instanties die de malafide bureaus

onze huisstijl een metamorfose ondergaan. We

bestrijden, kan een antwoord bieden.

hebben ons verder gespecialiseerd in de techniek

SNCU

en wederom de audits om onze keurmerken te

cao voor uitzendkrachten (SNCU) heeft laten uitvoeren. Tal van instanties houden

behouden met goed gevolg afgelegd. Om het

zich met malafide praktijken in de uitzendbranche bezig. De SNCU, of cao-politie ,

belang van ons NEN-4400-1 certificaat nogmaals te

kijkt of bureaus de cao naleven. Maar ook de Arbeidsinspectie, de SIOD (Sociale

benadrukken, in deze “Poolshoogte” een artikel over

Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en de Belastingdienst houden zich er ieder vanuit

het grote aantal malafide bureaus in onze branche.

hun eigen verantwoordelijkheid mee bezig.
Bureaus

Het aantal malafide

Dat is een van de conclusies uit onderzoek dat de Stichting naleving

De controles zijn verscherpt, maar het aantal malafide bureaus ligt nog

De economische crisis heeft bij veel bedrijven haar

altijd tussen vijf- en zevenduizend, zegt directeur Peter Loef van de SNCU.

sporen nagelaten en is ook in onze organisatie

Bron: ANP/SNCU (voor het complete persbericht verwijzen wij u naar www.sncu.nl)

merkbaar geweest. Niettemin was 2010 eveneens
een jaar waarin wij nieuwe klanten mochten

Allerheiligen

vertoonde de laatste 6 periodes een stabiele groei,

Uitzendkrachten
behalen VCA
diploma

tevens groeide het aantal uitzenduren in periode 10

In het kader van ons

(week 37-40) met 10% en de uitzendomzet nam

VCU-keurmerk zijn wij

verwelkomen en bestaande klanten ons trouw
bleven. Het ziet er naar uit dat de arbeidsmarkt
zich langzaamaan herstelt, volgens de cijfers van
de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

eveneens met 10% toe, ten opzichte van dezelfde

Polen is een land van veel tradities waarvan Kerstmis

er trots op te melden

periode vorig jaar (Bron: ABU).

en Pasen de belangrijkste zijn. Toch staan we in deze

dat op 30 augustus

Reden genoeg om de toekomst positief tegemoet te

Poolshoogte stil bij een andere christelijke feestdag,

2010, wederom 15

zien.

namelijk Allerheiligen (Wszystkich Swietych) de dag ter

uitzendkrachten het

nagedachtenis aan alle dierbaren. Terwijl in ons land

VCA-diploma hebben

Verder in deze nieuwsbrief een Poolse traditie en

1 november doorgaans als normale dag wordt beleefd,

behaald. Ook voor

voor degene die nader kennis willen maken met de

wordt Allerheiligen in Polen uitgebreid gevierd. Iedereen

VCA-gecertificeerd

Poolse taal hebben we een toepasselijke woordenlijst

is vrij en alle winkels en bedrijven zijn gesloten.

personeel zijn wij u

samengesteld.

Miljoenen Polen doorkruisen het hele land naar

graag van dienst.

Natuurlijk ook in deze uitgave de rubriek “klant in

kerkhoven om hun dierbaren te gedenken. Er worden

beeld”, deze keer geheel in kerstsfeer.

vele bloemen –voornamelijk Chrysanten – op de graven

Het hele team van Laudam wenst u fijne kerstdagen
,
en een voorspoedig nieuwjaar ofwel Wesołych Swiat
,
,
i szczesliwego
Nowego Roku.
,

geplaatst, maar het meest indrukwekkende is wel dat
iedereen kaarsenhouders meeneemt om die vervolgens
bij alle graven te ontsteken. Wanneer de avond valt
ontstaat er - door de duizenden kaarsen - een zee van
licht, een adembenemend gezicht om te zien.

Klant in beeld
In januari – wanneer de kerstman nog maar net vertrokken is - worden de slechte
bomen gerooid en de lege velden omgespit en bemest. De nieuwe bomen worden in
het voorjaar - omstreeks maart/april - geplant. Bij Anthonissen worden stekjes geplant
van 2 tot 3-jarige bomen met een lengte van 20-40 cm. De stekjes worden bij een
kwekerij in Nederland aangekocht en worden voordat ze de grond ingaan opnieuw
opgepot. Per dag worden er zo’n 6000 bomen geplant.
Na 3 tot 4 jaar hebben de bomen een hoogte van 60-80 cm. bereikt.

Met uitzondering van het 1e jaar worden de bomen 2x per jaar vakkundig gesnoeid
zodat ze tot aan de piek vol zijn. Daarnaast wordt 2x per jaar onkruid bestreden.
Geheel in het teken van de kerst nemen we deze keer
een kijkje in de “keuken” van kerstbomenkwekerij

Half augustus wordt begonnen met het zogenaamd aanlabelen van de bomen, hierbij

Anthonissen in Wouwse Plantage. Wie over de

worden de bomen op maat en kwaliteit gesorteerd en voorzien van een label waarop

Plantagebaan rijdt, passeert een aantal percelen van

o.a. de hoogte en het soort boom vermeld staan. Na het aanlabelen worden de

deze professionele kwekerij. We worden te woord

bomen gerooid, met kluit in een pot gezet en klaargemaakt voor transport.

gestaan door eigenaar Gerwin Anthonissen die
samen met de uitzendkrachten van Laudam bezig

“Om het proces verder te automatiseren hebben we onlangs een zogenaamde

is de kerstbomen te rooien en klaar te maken voor

portaaltractor aangeschaft. Deze tractor rijdt als het ware over het gewas heen en

transport.

maakt het mogelijk om automatisch te snoeien, bemesten en onkruid te bestrijden.”
Vanaf 2006 werkt Anthonissen samen met Laudam, de uitzendkrachten worden

Anthonissen: “de kerstbomenkwekerij is 45 jaar

voornamelijk ingezet voor het rooien van de bomen en het klaarmaken voor transport.

geleden opgericht door mijn vader en zijn broer, na
verloop van tijd is mijn vader alleen doorgegaan. Ik ben

Anthonissen: “Voor dit soort werk is het moeilijk om personeel te vinden, het

met het bedrijf opgegroeid en werk dan ook al vanaf

bevalt goed om tijdens de drukke periodes gebruik te maken van de Poolse

15-jarige leeftijd mee in de kwekerij.”

uitzendkrachten”.

“We beschikken over zo’n 15 hectare grond, verdeeld

Over de samenwerking met Laudam is Anthonissen positief, hij is erg te spreken over

over Wouwse Plantage en Heerle.

het arbeidsmoraal van de uitzendkrachten. “Toen laatst de regen met bakken uit de

In Nederland kweken we diverse soorten bomen,

lucht viel mochten ze van mij stoppen maar ze wilden persé doorwerken.”

waaronder: Blauwspar, Servische Spar, Koreaanse Spar

Tot slot nog een tip voor de kerstboom thuis: zet hem niet te dicht bij de verwarming

en Fraseri Spar. Daarnaast kopen we Nordmann bomen

en geef hem ongeveer een halve liter water per dag. Ons warme huiskamer klimaat is

in Denemarken, die daar op contractbasis worden

immers niet ideaal voor een kerstboom maar met deze tips blijft hij in ieder geval een

gekweekt. Van alle bomen wordt de Servische Spar het

aantal weken mooi.

meest verkocht.”

Voor meer informatie over Kerstbomenkwekerij Anthonissen verwijzen wij u naar hun

“Onze kerstbomen worden aangekocht door diverse

website: www.kerstbomenkwekerij.nl

tuincentra, groothandelsbedrijven, inkoopbureaus,
handelaren en particulieren. Om nieuwe klanten te
werven nemen we deel aan de Internationale Vakbeurs
“Groot Groen”. Het merendeel van de bomen wordt
echter geëxporteerd, onder andere naar: Italië,

Poolse woordenlijst

Engeland, België, Duitsland en Rusland” vervolgt

,
.
Kerstmis: Swieta
, Bozego Narodzenia

Anthonissen.

Nieuwjaar: Nowy Rok

Natuurlijk ligt de drukste tijd van het jaar van oktober tot

kerstavond : Wigilia

en met december maar wie denkt dat het de rest van

kerstman: Mikołaj

kerststal: stajenka
,
kerk: kosciół

het jaar rustig is heeft het mis. Het hele jaar door moet

kerstboom: choinka

kerstliedjes: koledy
,

er hard worden gewerkt om in het najaar gezonde, volle

kerstbal: bombka

bomen te kunnen leveren.

piek: szpic

cadeautjes: prezenty
,
kerstkaart: kartka swiateczna
,

ster: gwiazda
,
kaars: swieczka

Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@laudam.nl.

