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Onze deelname aan het Rode
Loper Ondernemers Event
VIP netwerkavond werden
geveild. De opbrengst was
bestemd voor ‘Hospice
Roosdonck’. Ook Laudam
heeft bijgedragen aan dit
goede doel en inmiddels is
ons kantoor een kenmerkend
schilderij rijker.

Op 9 en 10 mei jongstleden was Laudam
vertegenwoordigd
op het ‘Rode Loper
Ondernemers Event’.
Deze business-to-business
beurs voor ondernemers uit
diverse branches werd voor
de eerste keer georganiseerd
door MOO evenementen. Als
locatie was gekozen voor de
voormalige kerk Sint-Jan te
Roosendaal.

Facebook
Laudam is actief op
Facebook. Wilt u op de
hoogte blijven van het laatste
nieuws en onze activiteiten,
bezoek ons dan op
www.facebook.com/laudam.nl
En als u er toch bent, ‘like’
ons dan gelijk even.

Circa 40 ondernemers uit
regio Roosendaal waren
aanwezig op het sfeervolle
ondernemersplein en in de
presentatieruimtes. Het beursprogramma was veelzijdig.
Naast inspirerende sprekers
werden er tal van workshops
gegeven in het tegenover gelegen restaurant Dakota’z .
Frank en Karin Roks van
2Crea8 maakten samen met
bezoekers en exposanten
schilderijen die tijdens de

Al met al een geslaagd evenement, geen grootschalig
beursgebouw maar een event
met een persoonlijk karakter
op een unieke locatie.
Voor, tijdens en na het
event heeft M-research een
naamsbekendheidonderzoek
uitgevoerd. Hieruit bleek
dat Laudam een zeer goede
naamsbekendheid geniet.
Ruim 60% van de bedrijven
in de regio is met Laudam
bekend. Een mooie kroon op
onze promotie- en beursactiviteiten.

Belangrijke data
6, 7 en 8 november 2012
Contacta beurs in Goes
15 november 2012
Netwerkborrel ter ere van
12.5 jarig bestaan Laudam
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Laudam staat stil bij
koperen jubileum !
Op 08-11-2012 is het precies
12.5 jaar geleden dat Laudam
Detachering werd opgericht.
Tijdens het werken in
Nederland ervaart de familie
Laudanscy het tekort aan
geschikt personeel. Terwijl in
Polen de werkeloosheid groot
is, kost het Nederlandse
ondernemers moeite om
gemotiveerde arbeidskrachten te vinden. Gedreven door
ondernemerskracht en vol
enthousiasme wordt het
plan uitgewerkt om de vraag
naar personeel in Nederland
in te vullen met Poolse
arbeidskrachten, Laudam
Detachering is een feit.

Sindsdien heeft Laudam een
�inke groei doorgemaakt.
Wij zijn trots op ons 12.5
jarig bestaan, maar hadden
dit natuurlijk niet zonder
onze klanten en relaties kunnen verwezenlijken. Tijdens
onze volgende netwerkborrel
staan wij dan ook uitgebreid
stil bij dit jubileum.
Reserveer vast ruimte in uw
agenda op donderdag 15
november a.s. om samen
met ons het glas te heffen.
Over de invulling van het
programma wordt u nog
nader geïnformeerd.

Verplichte inschrijving handelsregister voor
uitzendbureaus.
Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, moeten uitzendbureaus zich per 1 juli 2012 registreren in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel. Voor de volledigheid melden
wij u dat Laudam, sinds de oprichting in 2000, ingeschreven
staat in dit register.
Op uw verzoek verstrekken wij graag een uittreksel van de
Kamer van Koophandel.

Certi�ceringsnieuws
Afgelopen mei werd de jaarlijkse VCU-audit afgenomen
door de certi�ceringinstantie
Dekra. Wij kunnen u melden
dat we de audit wederom
met glans doorlopen hebben.

Contacta 2012
Ook dit jaar is Laudam
aanwezig op de Contacta,
de netwerkbeurs van
Zuid-West Nederland en
Vlaanderen. De beurs vindt
plaats op 6, 7 en 8 november
in de Zeelandhallen in Goes.
Bekende sprekers dit jaar
zijn o.a. Floris van Bommel,
Jan Mulder en Jacqueline
Zuidweg, zakenvrouw van
het jaar 2012.
Wilt u alvast gratis entreekaarten reserveren, stuur dan
even een mailtje naar:
michael.marinus@laudam.nl
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Klant in beeld: Green
Thumb Energy Solutions
‘Simpel besparen
met energiezuinige
verlichtingssystemen’
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Eigenaar Freek Houtepen
besluit in mei 2011 in te spelen
op de vraag naar energiezuinig
werken en start met de import,
projectverkoop en uiteindelijk
ook productie van energiezuinige LED en T5 verlichting
systemen. De eisen van de 35
jarige ondernemer zijn duidelijk; innovatieve producten van
hoogwaardige kwaliteit, kunnen leveren tegen een scherpe
prijs. Met de T5-adapter, in
Nederland ook bekend als TL
Bespaar adapter, kan in een
handomdraai tot 50% op energiekosten worden bespaard.
Door de lage investering is een
dergelijk systeem gemiddeld
binnen 1½ tot 2 jaar terugverdiend, dat is precies wat Freek
voor ogen had.
Om meer invloed uit te kunnen oefenen op het productieproces en aan de snel groeiende vraag te kunnen blijven
voldoen heeft GreenThumb de
productie van de T5-Adapter
in eigen hand genomen en
verplaatst naar China. Een
schot in de roos blijkt al snel.
Eind 2011 zit de agenda van
GreenThumb bomvol en moet
men al op zoek naar versterking om haar producten in de
markt te installeren.

Dat besparing in deze tijd van crisis een item is dat
iedereen bezighoudt, is een feit. Bij GreenThumb
Energy Solutions weten ze dat als geen ander.

“Op één van de netwerkbijeenkomsten die ik regelmatig
bezoek, kwam ik in contact
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met Laudam. De �exibiliteit en
kwaliteit die zij bieden is precies wat wij zoeken...” vertelt
Freek. Een afspraak was snel
gemaakt, wat resulteerde in de
eerste opdracht in mei van dit
jaar. Bij Nispen Verpakkingen
in Roosendaal moest alle
TL-verlichting vervangen
worden door energiezuinige
T5 adapters. Om productievertraging te voorkomen, moest
de vervanging in het weekend
plaatsvinden. “Naar tevredenheid van de heren De Brouwer
en Van Kaam, directieleden
van Nispen Verpakkingen,
konden de machines op zondagnacht weer worden opgestart onder het energiebesparende licht van GreenThumb”,
aldus Freek.

“Laudam kan met kleine
teams heel snel schakelen,
waardoor er meerdere projecten tegelijkertijd kunnen
worden voltooid. De �exibiliteit van Laudam komt in onze
branche zeer goed van pas,
de contactlijnen zijn kort, de
communicatie helder en ze
doen wat er is afgesproken.
Dat is belangrijk voor ons
want zij zijn op dat moment
de vertegenwoordigers van
GreenThumb bij onze klanten”, vervolgt hij.
De komende tijd staat er
nog veel te gebeuren bij
GreenThumb. Er is een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met één van de
grootste energieleveranciers

van ons land en naast het
groeiende sales netwerk in
Nederland, is ook uit internationale hoek interesse getoond
voor hun producten.
GreenThumb is niet alleen
producent/importeur en
groothandel maar vooral een
full- service verlenende projectleverancier van energiebesparende verlichtingsystemen
en Laudam helpt ze daar graag
een ‘handje’ bij.
Mocht u willen weten wat u kunt
besparen op uw energierekening,
kijk dan op:
www.greenthumb.nl of neem
rechtstreeks contact op met Freek
Houtepen op 06-51363347

Netwerkborrel met een EK-tintje
De Laudam netwerkborrel
van 24 mei j.l., stond helemaal in het teken van het
Europees Kampioenschap
voetbal. Terwijl de thermometer ruim boven de 25°C
uitkwam, reisden weer veel
relaties naar Bergen op Zoom
af om elkaar te treffen.
Na het welkomstwoord door
Nina Laudanska, werd de
aftrap gegeven door oud
RBC-speler en trainer Eric

Hellemons. Tijdens zijn presentatie sprak hij over zijn
loopbaan en de opleidingskansen en bedreigingen in
het betaalde voetbal.
Na a�oop van de presentatie
werd er onder het genot van
een hapje en drankje gezellig nagepraat. We kunnen
terugkijken op een geslaagde
middag waarbij de nodige
contacten zijn gelegd. Voor
een foto-impressie nodigen

wij u uit om de Facebook
pagina van Laudam te bezoeken:
www.facebook.com/Laudam.nl

