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Nieuws uit de uitzendbranche

Gezellige drukte tijdens Laudam netwerkborrel

Hoger salaris houdt Poolse arbeidskracht
vooralsnog in Nederland
In de vorige Poolshoogte berichtten wij u dat met
ingang van 1 mei 2011 de grenzen in Duitsland en
Oostenrijk opengingen voor werknemers uit OostEuropa. Diverse media uitten dat er een grote kans
bestond dat veel Poolse werknemers Nederland voor
Duitsland zouden verruilen.
Momenteel verkiezen de meeste Polen, Nederland
nog altijd boven Duitsland. Dit komt voornamelijk

Na de succesvolle nieuwjaarsreceptie van 20 januari jongstleden, hebben we

omdat het salaris in Nederland nog altijd hoger ligt.

onze relaties de belofte gedaan om later dit jaar wederom een netwerkborrel te

(Bron: gedeeltelijk overgenomen uit Financieel

organiseren. Een prima gelegenheid om onderling kennis te maken en in een
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ongedwongen sfeer bij te praten.

Auditnieuws

Op 15 september was het de hoogste tijd om deze belofte na te komen, ruim 60
relaties vonden hun weg naar ons kantoor in Bergen op Zoom waar vanaf 16.30 uur

Onlangs zijn er weer controle-audits van ons

de hapjes en drankjes klaarstonden.

NEN4400-1 en VCU keurmerk afgenomen.

Als thema voor deze avond is gekozen voor passie omdat blijkt dat ondernemen

Op 2 mei jl. voerde Dekra de audit van ons VCU

met passie tot betere resultaten leidt. Martin de Werker, eigenaar van het bedrijf

veiligheidscertificaat uit en op 13 juli was het de

Your Passion, liet tijdens een presentatie zien hoe je meer uit een organisatie kan

beurt aan Stichting VRO om te beoordelen of wij

halen door te werken met passie.

conform de NEN 4400-1-norm werken.

Een mooi voorbeeld van passie was te zien in de korte film van Agmaja Kolman.

Beide audits hebben we glansrijk doorstaan en de

Agmaja laat iedere dag zien dat je ondanks een handicap veel kan bereiken in de

keurmerken zijn weer met een jaar verlengd.

topsport als je sport met passie beoefent. Als bekroning voor haar harde werken de

Voor ons een bevestiging en voor u een bewijs

afgelopen jaren hoopt ze zich te kwalificeren voor de London Paralympics 2012.

dat u te maken heeft met een professionele en
betrouwbare organisatie. Mocht u inzage willen in

Laudam steunt deze geweldige prestatie van harte, vandaar dat wij hier graag extra

onze certificaten dan sturen wij op verzoek graag

aandacht aan wilde schenken. Hierna kon, onder het genot van een hapje en een

een kopie.

drankje, kennis en ervaring worden uitgewisseld en nieuwe contacten worden
opgedaan. Gezien de vele positieve reacties en het mooie bedrag wat tot nu toe
voor Agmaja is binnengekomen is deze netwerkborrel zeker een terugkomend item
dat door ons zal worden georganiseerd.
Heeft u leuke tips om op een andere manier contacten te onderhouden en uit te
breiden of een leuk thema voor onze volgende borrel ? laat het ons weten op info@
laudam.nl

(Mocht u meer willen zien van Agmaja of haar financieel willen steunen om deze
topprestatie te bereiken, dan verwijzen wij u naar www.agmajagaatvoorgoud.nl)

Klant in beeld ‘Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel’
Ditmaal zijn we te gast bij Franklin Offshore Europe B.V. in Dordrecht.
De Franklin Offshore Group is een wereldwijde organisatie en één van de grootste
leveranciers van goederen en diensten aan de maritieme sector. In het kantoor aan
de Pieter Zeemanweg worden we hartelijk ontvangen door Office Manager Chantal
Claeys.
Het hoofdkantoor van Franklin bevindt zich in Singapore, daarnaast zijn er vestigingen
in Azerbeidzjan, Amerika, Zuid-Korea, Indonesië, Australië, Qatar, Maleisië en
Nederland.
Binnen Europa beschikken zij eveneens over een verkoopkantoor in Noorwegen en
binnenkort wordt een nieuw kantoor in Schotland geopend. Over de hele wereld zijn

voorgeschreven veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

zo’n 800 mensen werkzaam.

Het gezegde bij Franklin luidt; “ons personeel is voor

Chantal Claeys: “Franklin Offshore levert een totaalpakket aan goederen en

ons van grote waarde”. Er bestaat geen speciale

diensten aan de offshore olie- en gasindustrie, waaronder bewerkte staalkabels

opleiding voor dit werk, het wordt geleerd vanaf

voor hef- en hijswerkzaamheden. Onze opdrachtgevers bevinden zich over de hele

de werkvloer via overdracht van kennis. Daar staat

wereld. De projecten waaraan wordt geleverd, zijn zeer uiteenlopend. Hierbij valt te

tegenover dat het fysiek zwaar werk is waarbij je van

denken aan; windmolens op zee, booreilanden, schepen enzovoort. Tevens zetten

aanpakken moet weten. Het valt dus niet mee om

we gekwalificeerd personeel in op locatie, bijvoorbeeld voor het inspecteren van

geschikt personeel te vinden. De medewerkers van

bekabeling op boorplatvormen en schepen. Franklin is gecertificeerd met ISO 9001,

Laudam voldoen aan de eisen en hebben de juiste

ISO 14001, OHSAS 18001, DNV 2.7-1, en is lid van tal van brancheverenigingen .”

mentaliteit.”
“In onze branche heb je te maken met een 24-

De vestiging in Nederland is sinds 2008 actief en richt zich op de markt in Europa en

uurs economie, doordat we over de hele wereld

West-Afrika. In Nederland zijn 25 mensen werkzaam, waaronder een vaste ploeg

opdrachtgevers hebben is er 24/7 telefoon- en

van 10 á 12 uitzendkrachten van Laudam. Chantal Claeys: “Via een andere tevreden

e-mailverkeer. Dit heeft natuurlijk ook zijn weerslag

klant zijn wij destijds in contact gekomen met Laudam, en vanaf de start van Franklin

op de werkvloer. De werkuren beperken zich niet

in Nederland, werken we samen.”

altijd van 9 tot 17. Op zo’n moment moet je op de
beschikbaarheid van personeel kunnen vertrouwen en

De werkzaamheden die de medewerkers van Laudam uitvoeren bestaan voor het

dat is het geval bij Laudam.

grootste deel uit het maken van eindverbindingen aan staalkabel.Op het buitenterrein

“We hebben een eigen accountmanager waardoor

staat de voorraad haspels met staalkabel, variërend van 3 mm tot 128 mm diameter,

de lijnen kort en persoonlijk zijn, dit draagt bij aan een

die aangeleverd worden door staalkabel-fabrieken over de hele wereld. Wanneer

goede samenwerking,” besluit Chantal Claeys.

we een kijkje in de werkplaats nemen, wordt goed duidelijk hoe zwaar de impact op
onze mensen is qua gewicht en verhandelen van de lengtes staalkabel.

Voor meer informatie over Franklin Offshore Europe

Chantal Claeys vervolgt: “Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel”. De

B.V. verwijzen wij u naar hun website;

medewerkers van Laudam hebben dan ook een belangrijke taak binnen het proces.

www.franklin.com.sg.

Je kunt je voorstellen dat wanneer een staalkabelstrop niet goed geproduceerd
wordt, ons dit een flinke claim kan opleveren. Per eindverbinding werkt een team van
3 uitzendkrachten. De medewerkers moeten als team op elkaar kunnen vertrouwen
en oog voor veiligheid hebben. We zien er dan ook nauwlettend op toe dat ze de

Laudam neemt deel aan Contacta op 1, 2 en 3 november a.s.
Op 1, 2 en 3 november a.s. vindt de 25ste editie van

programma. De beurs is opgedeeld in diverse pleinen die elk een regio of specialiteit

Contacta plaats in de Zeelandhallen te Goes. Contacta

vertegenwoordigen, u vindt Laudam op het “Open Coffee-plein”, standnr. 235. Wij

staat bekend als dé netwerkbeurs van Zuid-West

zouden het leuk vinden om u te begroeten.

Nederland en Vlaanderen en heeft dit jaar als thema;

Mocht u interesse hebben om de beurs te bezoeken dan verzorgen wij graag de gratis

‘visie op de toekomst’. Gastsprekers als Jan van Halst,

entree. U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze accountmanagers of een

Bram Moszkowicz en Wubbo Ockels staan op het

e-mail sturen naar info@laudam.nl. Kijk voor meer informatie op www.contacta.nl

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.

