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Poolshoogte is een periodieke uitgave van Laudam

Ook dit jaar neemt Laudam deel aan de Contacta in Goes op 5-6-7 november a.s.
Deze Poolshoogte staat dan ook geheel in het teken van dé netwerkbeurs van Zuid-West Nederland
en Vlaanderen. Wij verwelkomen u graag op het West-Brabantplein in de Westerscheldehal.

Cees van Liere: “ik ben een aardsnetwerker en bruggenbouwer.”

Denk je aan netwerken en aan
Zeeland dan kom je al snel uit
bij Cees van Liere.
Tijdens netwerkbijeenkomsten hebben wij deze bekende
Zeeuw ontmoet. De beurseditie
van onze Poolshoogte is dan
ook een mooie gelegenheid om
met hem in gesprek te gaan.
Het CV van Cees van Liere
is net als zijn verschijning
imposant en ongekend lang.
Hij heeft tal van bestuurlijke
functies vervuld. Zo was hij
Burgemeester van Sluis, Noord-

Beveland en Putte. En ook al is
hij inmiddels gepensioneerd, hij
neemt nog dagelijks de voorzittershamer ter hand. Hij is
onder andere voorzitter van de
Nederlandse Oestervereniging,
de Vereniging Vrienden van
de Mossel en DELTA Zeeland
Fonds. Daarnaast is hij vanaf
december 2011 voorzitter van
Grenspark de Zoom-Kalmthoutse heide, een grensoverschrijdend natuurgebied tussen
Noord-Brabant en de Belgische
provincie Antwerpen.
We treffen elkaar in restaurant
Grevelingen waar we een prachtig uitzicht hebben over de
Oosterschelde. Dat Cees bekend
is en graag gezien wordt, blijkt
wel uit de vele gasten die hem
begroeten en een praatje met
hem aanknopen.

Op onze vraag hoe we hem het
beste kunnen omschrijven, antwoordt hij: “Door de uiteenlopende functies die ik vervul heb
ik vele petten op, dat maakt
het voor mensen lastig om een
algemeen beeld te schetsen.
Kort gezegd kun je mij het beste
omschrijven als een aards-

netwerker , een bruggenbouwer.
Mensen samenbrengen dat is
mijn kwaliteit.”
“Als voorzitter breng je naast
je bestuurlijke bagage ook je
netwerk mee. Ik zie het als een
uitdaging om samenwerkingen
tot stand te brengen. Toch geeft
het pro deo-werk voor stichtingen, zoals Stichting Sawasdee
en Stichting Vrienden van Siem,
mij de meeste voldoening.”
vervolg op pagina 2
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Dagelijks spreekt Van Liere veel
ondernemers. Wij vragen hem
hoe het de regio Zeeland in
tijden van economische crisis
vergaat. “Met name de chemische sector heeft het zwaar
gehad. Maar daarentegen blijft
de agrarische sector stabiel
en zowel de recreatie sector
als het toerisme zijn sterk
toegenomen. We verkeren nu in
een recessie maar er komt weer
licht in de tunnel. Ik verwacht
over 2 jaar lichte groei waardoor de werkeloosheid met
procenten zal dalen.”

“In de huidige economie is
de inzet van uitzendkrachten
onvermijdelijk, ondernemers

willen flexibiliteit. Ik ben ervan
overtuigd dat er door groei en
vergrijzing in de nabije toekomst veel vakmensen nodig
zijn. Ondernemers hebben dan
behoefte aan handjes waarbij
motivatie het allerbelangrijkste
is. Dé sterke troef van de Poolse
medewerkers, zij willen werken
en kijken daarbij niet op de
klok.”
Het thema van de Contacta
2013 is “grenzen verleggen”. We
vragen Cees naar zijn beeld bij
dit thema. “Je moet in grotere
eenheden denken, een Europa
zonder binnengrenzen. We
opereren op een mondiale
markt, je visie moet daarbij niet

beperkt worden door geografie.
Zeeland is van oudsher een
eilandenrijk, van ieder eiland
is er een vertegenwoordigend
plein op de Contacta.
De kracht van de Contacta is
het stimuleren van verbindingen om zaken te doen, bruggenbouwen als het ware. Ik
zou dan ook alle ondernemers
mee willen geven dat ze “out
of the box” moeten denken. Je
product niet alleen in de eigen
regio wegzetten maar verder
kijken. Iets wat mij typeert: ik
kijk altijd over de schutting om
mijn horizon te verbreden.”

Zeeuwse klanten in beeld:
Een kleine selectie van onze opdrachtgevers in Zeeland
Wilthagen Vleeswaren is oorspronkelijk ontstaan vanuit een slagerij in het
Zeeuwse plaatsje Krabbendijke. Hier werd varkensspek als bijproduct gesneden,
gezouten en gefrituurd tot het bekende knabbelspek. In 1984 is de verkoop via het groothandels- en retailkanaal gestart wat voor een flinke groei van het bedrijf zorgde. Sinds 1996 werken ze vanuit de grotere en
vernieuwde locatie in Tholen. Het accent ligt op het koken, aanbraden, frituren en grillen van spek en vleesproducten. De producten zijn direct gereed om te consumeren of voor verdere verwerking.

“Vanaf 2008 werken we dagelijks met uitzendkrachten van Laudam. Naast onze vaste medewerkers wilden we
beschikken over een flexibele schil. De Laudam-medewerkers worden ingezet bij het inpakken van vleesproducten, maar ook bij schoonmaak- en andere voorkomende werkzaamheden.
We zijn erg tevreden over de samenwerking”, aldus Frank Wilthagen directeur/eigenaar.
Bezoek ons op de beursvloer en ervaar het resultaat van de samenwerking tussen Wilthagen Vleeswaren en Laudam. Speciaal voor onze beursdeelname stelt Wilthagen hun bekende knabbelspek
beschikbaar, ingepakt door de medewerkers van Laudam.
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In het Zeeuwse Kruiningen is Arjazon Uienhandel gevestigd, een familiebedrijf in hart en nieren. Vanaf de oprichting in 1980 houden zij zich bezig met het
drogen, op maat en kwaliteit sorteren en verpakken van Hollandse uien. Aan de
afzetkant hebben zij tientallen exporteurs als klant die meer dan 90% van de omzet uitvoeren naar ruim 30
landen. Het overige gedeelte van de productie vindt zijn weg op de binnenlandse markt.

“Sinds 2005 werken we samen met Laudam. De uitzendkrachten worden met name ingezet bij het sorteerproces. Naast pieken tijdens oogstperiodes zijn de opdrachten sterk afhankelijk van de vraag uit het buitenland. Iets waarbij de kracht van Laudam tot uiting komt, zij leveren op ieder gewenst moment geschikte
medewerkers. Laudam is een betrouwbaar bedrijf dat snel inspeelt op onze behoefte, ook wanneer deze
plotseling wijzigt”, aldus directeur/eigenaar Henk Jansen.
De Buren Coating is dé specialist als het gaat om poedercoaten. Het Thoolse bedrijf
beheerst deze hoogwaardige techniek tot in detail en levert maximale kwaliteit.
Volgens strakke en duidelijke afspraken met de opdrachtgevers.

“Het is alweer een aantal jaar geleden dat we voor de eerste keer een beroep deden op Laudam voor inpakwerkzaamheden in onze werkplaats, we hadden al ervaring met het werken met Poolse mensen maar
waren niet tevreden over het uitzendbureau waar wij destijds mee werkten” vertelt Hinke Bakker, bedrijfsleidster bij De Buren coating.

“Na verloop van tijd hebben wij de Poolse medewerkers van Laudam gevraagd of ze het ook leuk vonden
om te leren coaten. En zo werd het mogelijk om de uitzendkrachten van Laudam multifunctioneel in te zetten in onze fabriek”, aldus Hinke.
Innovarec BV uit Zeeuws-Vlaanderen is sinds 2007 klant bij Laudam. Innovarec staat
voor innovatieve recycling en is onderdeel van Sagro. Sagro is opgericht in 1965 en
actief op diverse gebieden zoals sloopwerk, sanering, de aanleg van infrastructuur,
logistieke dienstverlening, het geven van milieu-advies, bodemonderzoek, op- en overslag in de haven en
recycling. Voor al deze activiteiten is Innovarec verantwoordelijk. Innovarec ontvangt en verwerkt diverse
afvalstromen zoveel mogelijk tot een weer bruikbaar product.

“De medewerkers van Laudam worden bij Innovarec voornamelijk ingezet voor de handmatige scheiding
van o.a. plastic, papier, hout en steen. Werkzaamheden die aan de lopende band worden uitgevoerd. Wij
maken gebruik van flexibele arbeidskrachten, omdat het werk er om vraagt; Het is soms hollen of stilstaan.
Dat is het grote voordeel, de flexibiliteit die Laudam ons kan bieden” aldus Jan van Zetten, lokatiemanager
in Westdorpe.
Voor aan- en verbouw, voor het bouwen van een badkamer of een renovatie aan uw
huis of schuur bent u bij Johan Uijl aan het juiste adres. Sinds 2011 “timmert” hij
letterlijk aan de weg en enige tijd geleden is hij in contact gekomen met Laudam.

“Accountmanager Michael Marinus van Laudam vertelde mij de mogelijkheden die het bedrijf heeft om mij
te ondersteunen. Ik dacht altijd dat ik de mensen die via een uitzendbureau werken voor langere tijd aan
mij moest binden, maar Michael vertelde dat dit bij Laudam totaal niet aan de orde is” aldus Johan Uijl.
“Ik werk nu regelmatig met Laudam en huur de mensen in voor exact de tijd waarin ik ondersteuning
nodig heb, al is het maar voor één dag en dat is geen enkel probleem” vervolgt hij.
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“Prettige vakantie” was de

het vakantiepakket uit te

oplossing van de woordzoeker in de vakantie-editie
van onze Poolshoogte. Bij de
loting kwam mevrouw Elly
Timmermans als winnaar uit
de bus. We reisden af naar
Timmermans Verspaningstechniek in Oudenbosch om

reiken.
Na een hartelijke ontvangst
in het imponerende bedrijfspand kreeg Elly Timmermans de prijs uit handen van
Anita Clerx (Sales & Marketing Assistent).

Locatie:
Zeelandhallen, Da Vinciplein 1, 4462 GX Goes
Openingstijden:
Dinsdag 5 november 18.00 – 22.00 uur
Woensdag 6 november 14.00 – 22.00 uur
Donderdag 7 november 14.00 – 22.00 uur
Voor meer informatie en gratis entreekaarten verwijzen wij u naar; www.contacta.nl
De e-tickets die nodig zijn voor de gratis entree vragen wij graag voor u aan.
Neem in dit geval contact op met één van onze accountmanagers of mail naar
info@laudam.nl.
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