
Op 9 en 10 mei wordt 
in Roosendaal voor de 
eerste maal het ‘Rode 
Loper Ondernemers Event’ 
gehouden. Een business 
to business beurs voor 
ondernemers uit diverse 
branches. 
 

Laudam is daar ook 

prominent aanwezig en 

nodigt u graag uit voor een 

bezoek aan onze stand. 

Naast een grootse VIP 

netwerkborrel op de eerste 

avond en diverse workshops 

komen diverse sprekers 

aan het woord, waaronder 

schrijver Joseph Oubelkas 

met het indrukwekkende 

verhaal over leven in 

vrijheid. De prachtige locatie 

de Sint-Jan (De St. Jan is een 

ontwerp van de Antwerpse 

architect Franssen en is 

gebouwd op de fundamenten 

van de oude kerk) leent zich 

prima om ontspannen te 

netwerken onder het genot 

van een hapje en een drankje.

Voor meer informatie en 

entreebewijzen kunt u 

kijken op de site www.moo-

evenementen.nl/rodeloper

Scan de QR-code of neem 

contact op met Laudam via 

info@laudam.nl

Afgelopen januari 
was een delegatie 
van Laudam op 
uitnodiging te gast 
bij de politie 
Roosendaal.

Gastheer was operationeel chef 

openbare orde de heer Lex 

Bennink.

Reden van het bezoek was het 

aanstaand Europees Kampioen-

schap voetbal, dat dit jaar in 

Polen en Oekraïne gehouden 

wordt. Om een goed beeld te 

krijgen van hoe onze Poolse 

werknemers dit EK gaan beleven 

is er over en weer gesproken 

over onder andere het ‘kijkge-

drag’ van de Poolse mensen in 

Nederland; wordt dit massaal ge-

daan op pleinen en in kroegen of 

kiezen de meeste Poolse mensen 

ervoor om gezellig bij elkaar thuis 

de wedstrijden te gaan volgen. 

Hoe leeft het EK in eigen land 

en zijn er zaken waar rekening 

mee moet worden gehouden,  die 

wij in Nederland niet kennen. 

Over dit soort en nog vele andere 

onderwerpen zijn over en weer 

gedachten uitgewisseld en bleek 

het zeer nuttig te zijn om af en toe 

eens met elkaar rond de tafel te 

zitten. Het EK voetbal 2012 wordt 

van 8 juni t/m 1 juli  gehouden in 

Polen en Oekraïne.

Laudam in overleg 
met politie Roosendaal

Poolshoogte 
nieuwe stijl

Voor u ligt de eerste 
editie van de Pools-
hoogte 2012 in nieuwe 
stijl. Sinds 2007 houden 
wij u al op de hoogte 
van nieuws en feitjes 
rondom Laudam, haar 
werknemers en de 
klanten.

Na vijf jaar vonden wij 
het wel tijd voor een 
nieuw “ jasje” .vandaar 
deze nieuwe versie
Buiten onze deelname 
aan het Ondernemerse-
vent op 9 en 10 mei waar 
u meer over kunt lezen 
op de achterzijde is er in 
april weer onze jaarlijkse 
Laudam netwerkborrel. 
Met dit jaar als thema 
het Europees Kampioen-
schap voetbal welke in 
Polen en Oekraïne ge-
houden wordt dit jaar. In 
de volgende Poolshoogte 
uiteraard een uitgebreid 
verslag.

Nieuwe website in de maak 

Laudam werkt momenteel aan het vernieuwen en mo-
derniseren van haar website.
Het kan dus voorkomen dat de huidige website wat 
‘verouderd’ overkomt. De nieuwe site van Laudam 
wordt informatiever en interactiever zodat wij onze 
klanten nog beter van dienst kunnen zijn. 
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang 
van de site.

Poolshoogte

Poolshoogte is een periodieke uitgave van Laudam
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Laudam aanwezig 
op Ondernemersevent

Operationeel politiechef Lex Bennink 
in gesprek met Laudam
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begeleiding belangrijk”, zegt 

Sjon, er moeten deadlines 

gehaald worden en dan moet 

je je houden aan een strakke 

planning.

Sjon heeft in zijn werk altijd 

al veel gebruik gemaakt van 

inleners: “Zowel bij Stork als bij 

Stalutech maakte ik al gebruik 

van Duitse vakmensen, maar 

ik was al geruime tijd op zoek 

naar extra teams omdat de 

orderportefeuille goed gevuld 

was. Op de Contacta in Goes 

ontmoette ik vervolgens Lau-

dam en na een aantal goede 

gesprekken heeft Laudam een 

team samengesteld van men-

sen met technische vaardighe-

den. Vervolgens zijn we samen 

gestart bij Vopak Vlaardingen,” 

vertelt Sjon enthousiast.

Doordat Laudam mensen kan 

selecteren met kennis van de 

Engelse of Duitse taal, een VCA 

diploma, geldig veiligheids-

paspoort en die bovendien 

de Deltalinqs poortinstructie 

al hebben volbracht kunnen 

Wie spreekt over montage 
denkt in eerste instantie niet 
aan totaaloplossingen voor 
kabeldraagsystemen.
Er zijn van die bedrijven die 
veel nuttig werk doen, maar 
eigenlijk nooit echt opvallen.
Wie denkt er nou bijvoorbeeld 
bij na dat de opslagtanks in 
de Rotterdamse Botlek ook 
voorzien moeten worden van 
elektriciteitskabels voor licht, 
warmte en detectie...

De betreffende tanks heb-

ben een diameter van 8 tot 

40 meter en een hoogte tot 

wel 26 meter, reken maar uit 

hoeveel meter kabel er dan aan 

te pas komt. Ook Pro-rail heeft 

de nodige problemen als het 

gaat om bekabeling, voor een 

kabeltunnel in Zwolle moest 

een oplossing worden bedacht 

om zonder hinder voor het 

(trein)verkeer de bekabeling 

te organiseren. Voor dit soort 

problemen draait Stalutech 

Benelux B.V. uit Oud-Gastel 

zijn hand niet om. De oor-

sprong van Stalutech ligt bij 

de Nederlandse Staalunie, 

vandaar ook de toepasselijke 

naam Staalunie Techniek 

(Stalutech).

In 1991 besloot men Stalutech 

op te richten om een totaal-

concept te kunnen aanbieden, 

niet alleen de levering en 

montage van de stalen balken 

en platen, maar ook alles voor 

de kabelgeleiding.

Deze extra aanvulling bestaat 

uit kabelbanen, conduite-

buizen, stutmaterialen en 

allerhande kabelmanagement-

benodigdheden in diverse 

uitvoeringen zoals HDG, RVS, 

aluminium en zelfs poedercoa-

ting. Eind 2010 komt project-

manager/projectcalculator 

Sjon Janssen over van Stork 

Industry Services en gaat zich 

bezig houden met het calcule-

ren en begeleiden van aller-

hande projecten zowel in de 

Petrochemie als in de Utiliteit.

“Bij projecten als Vopak 

Europoort, Vopak Vlaardingen, 

Caldic en Hanos is een goede 

‘Levering en montage in de breedste zin 
van het woord’

Klant in beeld: Stalutech 
Benelux B.V:

ze direct ingezet worden in de 

Petrochemie. “Je houden aan 

de strengste veiligheidseisen 

is het belangrijkste bij dit soort 

projecten en daar zijn de men-

sen van Laudam perfect van op 

de hoogte. Iedere medewerker 

heeft ook een speciale Laudam 

risico analyse kaart bij zich,” 

vertelt de projectleider.

Op dit moment is Laudam bezig 

om meer mensen op te leiden 

voor het werken in de Petroche-

mie en dat is maar goed ook, 

want er wordt nog steeds volop 

gebouwd.

Dus er is werk aan de winkel 

voor Stalutech en zeer zeker ook 

voor Laudam.

Meer weten over totaaloplossin-

gen voor bekabelingssystemen? 

Kijk dan op: 

www.stalutech.nl 

of bel 0165-519500. 

Mailen kan natuurlijk ook via 

contact@stalutech.nl

Jaargang 5  2012  nr. 1

Sjon Janssen” veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel” 


