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Veel belangstelling voor
12,5 jarig jubileum Laudam

met zijn aangrijpende, indrukwekkende verhaal.

In een prachtig versierd
kantoor, vierden we op
donderdag 15 november jl.
ons koperen jubileum. Maar
liefst 130 relaties waren naar
Bergen op Zoom gekomen
om samen met ons op deze
mijlpaal te toosten. Met recht
een overweldigende opkomst.
Tijdens het welkomstwoord
door directeur Jan den Ronden werd kort teruggeblikt,
natuurlijk vooruitgekeken en
een dankwoord gericht aan
relaties en medewerkers.
Hierna werd de Laudam
jubileumuitgave, die speciaal
voor deze gelegenheid was
gemaakt, door Jan uitgereikt.

Als klanten van het eerste uur mochten de heren
F. Berger, P. Breedijk en P.
Kraaijbeek namens Bakker
Barendrecht en Holland Crop
de eerste exemplaren in ontvangst nemen.
Ook voor deze bijeenkomst
had Laudam een bijzondere
gastspreker uitgenodigd.
Joseph Oubelkas, spreker en
schrijver van het boek “400
brieven van mijn moeder” was graag bereid zijn
waargebeurde verhaal over
onterechte gevangenschap,
moederliefde, doorzettingsvermogen en vriendschap te
vertellen. Een inspirerende
spreker die iedereen boeide

Voordat van het goed verzorgde buffet genoten kon
worden, werd de directie in
het zonnetje gezet. Zij kreeg
uit handen van de medewerkers een beeld van het
Laudam-logo uitgereikt.
Zichtbaar verrast benadrukte
Nina Laudanska tijdens het
dankwoord nogmaals dat we
deze mijlpaal niet hadden
kunnen bereiken zonder onze
klanten, relaties en medewerkers.
Aan ons verzoek om in
plaats van een attentie,
geld te geven aan het goede
doel werd op een grandioze
manier gehoor gegeven. Na
afloop konden we maar liefst
€ 1.400,00 overmaken aan de
goede doelen “Roosendaal
Helpt/PAX kinderhulp en
Dierenasiel h’Onderdak in
Bergen op Zoom.
Het was een onvergetelijke
avond waar we met ons hele
team met plezier op terugkijken.
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Klant in beeld:
European Distribution
Centre Roosendaal

opslag en douaneafhandeling.
Voor onze klanten uit diverse
branches waaronder de kleding-, speelgoed- en zoetwarenbranche fungeren wij als
ketenregisseur. Dat houdt in
dat wij het hele logistieke traject regelen vanaf de afzender
naar de plaats van bestemming, binnen maar ook buiten
Europa. Met een breed netwerk
aan agenten en transporteurs
waar we nauwe samenwerkingsverbanden mee hebben,
worden goederen uit alle
delen van de wereld gehaald.
Afhankelijk van de wens van
de opdrachtgever worden de
containers met goederen naar
het distributiecentra van de
klant of voor opslag of verdere

Dat logistieke dienstverlening meer inhoudt dan
een pakje van A naar B brengen is algemeen
bekend, maar hoeveel werk een logistieke dienstverlener uit handen kan nemen wordt dagelijks
bewezen door de gedreven medewerkers van European Distribution Centre Roosendaal.

verwerking naar EDCR vervoerd. Ook de douaneafhandeling van in- én uitklaring van
goederen kan door ons worden
geregeld. Bij alles wat we
doen staat de meest passende
oplossing voor de klant voorop

European Distribution Centre

In het bedrijf op industrie-

om de goederen op de snelste

Roosendaal vindt zijn oor-

terrein Majoppeveld-Noord,

en meest efficiënte manier op

sprong in 1977. Toen werd

spreken we met Jack Martens,

de plaats van bestemming te

onder de naam Bax BV een

Directeur en Perry Haast,

krijgen.“

expeditiebedrijf opgericht met

Warehouse manager. Vanuit de

als kernactiviteiten expeditie

spreekkamer kijken we uit op

Perry: “als onderdeel van onze

en douaneafhandeling. Eind

een gedeelte van de loodsen

opslagcapaciteit beschikken

jaren 80 wordt de dienstver-

die voor totaal aan zo’n 15.000

we ook over een gekoelde

lening uitgebreid met opslag-

m2 opslagcapaciteit bieden.

loods voor het opslaan van
zoetwaren en chocolade. Alles

capaciteiten en vanaf 1998
draagt het bedrijf de naam

Jack Martens: “Onze bedrijfsac-

volgens de geldende wet- en

European Distribution Centre

tiviteiten bestaan uit lucht-

regelgeving.”

Roosendaal.

vracht, zeevracht, distributie,

“We blijven processen

Laudam • Postbus 680 • 4600 AR Bergen op Zoom • T 0164-271871 • E info@laudam.nl • I www.laudam.nl

Jaargang 6 2013 nr. 1

continu verbeteren. Zo zijn

Jack Martens: “Op onze IT-

pieken op te vangen werken

we momenteel bezig met de

afdeling werken dagelijks 2

wij naast ons eigen personeel

certificering voor ISO 22000,

programmeurs aan maatwerk-

met uitzendkrachten van

een internationale norm

oplossingen.

Laudam. De werkzaamheden

voor een certificeerbaar

Dit loopt uiteen van online

die zij uitvoeren variëren van

managementsysteem voor

voorraadbeheer tot een com-

orderpicken, containers lossen

voedselveiligheid.”Aldus Jack

pleet maatwerk ordersysteem.

tot en met het verwerken van

Martens.

Zo hebben we onlangs voor

kleding en displays.”

een buitenlandse klant het
Bij EDCR worden de goederen

hele proces ontwikkeld waar-

“Afspraak is afspraak bij EDCR

uitgeleverd volgens wens van

mee hij meteen kan facture-

en de flexibiliteit die Laudam

de klant.

ren conform de Nederlandse

biedt sluit goed aan bij onze

Jack Martens: “Hierbij moet

wet- en regelgeving. Ook voor

service”, aldus Jack Martens.

je onder andere denken aan

opdrachtgevers met kleinere

kleding die rechtstreeks op

leveringen kunnen wij de zorg

Voor meer informatie over

rekken wordt gezet, het omla-

van administratie en voorraad-

European Distribution Centre

belen van kleding en ompak-

beheer uit handen nemen.“

Roosendaal verwijzen wij u naar
de website www.edcr.nl.

ken van goederen. Zo kan het
gebeuren dat een partij kle-

“De markt vraagt om flexibi-

ding verkeerd gelabeld is en de

liteit en continue bereikbaar-

opdrachtgever ons inschakelt

heid, dan moet je kunnen

voor het omlabelen. Dat zijn

rekenen op een goed netwerk

meestal tijdrovende klussen

van toeleveranciers maar ook

die snel geklaard moeten wor-

op je personeel.” Perry vult

den. Op zulke momenten doen

aan: “we hebben een hecht,

we vaak een beroep op de uit-

toegewijd team, het voelt

zendkrachten van Laudam.”

echt als een familie. Wat
wij vooral merken aan deze

Een goed voorbeeld van het

onzekere economische tijd is

totaalpakket dat EDCR biedt

dat de pieken hoger liggen en

zijn de IT-oplossingen.

de dalen dieper zijn. Om de

Laudam neemt deel aan Rode Loper Ondernemersevent
Op 15 en 16 mei a.s. organiseert

gehouden wordt in de St. Jan

interessante workshops. Voor

MOO-evenementen voor het

te Roosendaal. Wij zouden het

meer informatie over het

2e achtereenvolgende jaar het

leuk vinden u tijdens de beurs-

programma, de openingstijden

Rode loper Ondernemersevent.

dagen te begroeten.

en voor het bestellen van gratis

Ook Laudam is vertegenwoor-

Het programma omvat, naast

entreekaarten verwijzen wij u

digd op deze business-to-

een aantal lezingen door

naar www.moo-evenementen.

business beurs die wederom

o.a. Hans van Breukelen, ook

nl/rodeloper
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Uit het nieuws
Poolse arbeidsmigranten zijn goed voor de
Nederlandse schatkist.

renteaftrek krijgen. Volgens
de onderzoekers bedroeg de
‘winst’ per persoon € 1800,00.

Eind vorig jaar verscheen er
een opmerkelijk artikel in de
media dat de arbeidsmigranten, waarvan het merendeel uit
Polen komt, goed zijn voor de
Nederlandse economie.
Sterker nog, zij leverden de
Nederlandse schatkist -in
2012- ongeveer 360 miljoen
euro op.

Tevens meldde het artikel dat
de Polen die hier werken niet
nadelig zijn voor de kansen
van de Nederlandse werkzoekende. En dat zij mede helpen
voorkomen dat het werk
anders mogelijk naar het buitenland zou verdwijnen.
Het onderzoek is uitgevoerd
in opdracht van onder andere
Stichting VBW (Stichting Verzekering Buitenlandse Werknemers) die meer inzicht in
de doelgroep en de economische bijdrage van de tijdelijke
krachten wilde benadrukken.

Dit bleek uit een studie van
het SEO Economisch Onderzoek.
De reden hiervan is dat de
tijdelijke migranten geen
huursubsidie, AOW, zorgtoeslag, bijstand en hypotheek-

Laudam sponsort
ijsbaan Bergen op
Zoom
Van 13 december 2012 tot en
met 6 januari 2013 was het
centrum van onze vestigingsplaats omgetoverd tot een
winters tafereel waar jong en
oud zich kon vermaken op
het ijs. Wie een bezoekje aan
de schaatsbaan in Bergen op
Zoom bracht, kon niet om
Laudam heen.

(Bron: http://goo.gl/sIVjL)

Veiligheidstraining voor werken in de vliegtuigindustrie
Op zaterdag 2 februari jl. werd voor
de tweede keer de veiligheidstrainingsdag voor werken in de
vliegtuigindustrie gehouden.
De 12 geselecteerde medewerkers
van Laudam kregen een speciale
interne training die werd afgesloten
met een examen.
Alle medewerkers slaagde voor de test
zodat er ook in deze specifieke branche
voldoende mensen beschikbaar zijn.
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