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De tijd vliegt……..ook bij Laudam, want

en mogen hierdoor zonder vergunning

genoeg om ons nog meer te gaan richten

wij bestaan alweer 15 jaar.

in Nederland werken. Vanuit een

op flexibiliteit.

Bij uitstek een mooie gelegenheid om

appartement aan de Jan Vermeerlaan in

even terug te kijken.

Roosendaal wordt op 8 mei 2000 Laudam

In die 15 jaar is er heel wat veranderd.

Detachering B.V. opgericht.

Het appartement waar het allemaal

Hoe het allemaal begon

begon is na een aantal verhuizingen

Tijdens hun verblijf in Nederland

Laudam start met 7 medewerkers,

verruild voor het huidige kantoorpand

merkt de familie Laudanscy het tekort

verdeeld over 4 klanten. En met succes

in Bergen op Zoom. En ons inmiddels

aan geschikt personeel. Het is 1999

want de vraag groeit snel. En die

behoorlijke wagenpark is een bekende

en terwijl in Polen de werkeloosheid

groei houdt ook de jaren erna aan.

verschijning in de wijde omtrek.

groot is, hebben Nederlandse bedrijven

Het openstellen van de grenzen op

moeite om gemotiveerd personeel te

1 mei 2007 vergroot het aanbod van

Maar wat na al die jaren onveranderd

vinden. Om deze vraag naar personeel

beschikbare mensen. Met als gevolg dat

is gebleven, is de werkmentaliteit van

in te vullen, werkt de ondernemende

er steeds meer uitzendbureaus op de

onze medewerkers en de loyaliteit naar

familie het plan uit om hiervoor Poolse

markt komen. Laudam onderscheidt

onze klanten en relaties. Bij veel klanten

arbeidskrachten in te zetten. Er is dan

zich door het behalen van het NEN-

komen wij al jaren over de vloer en daar

nog geen sprake van vrij werkverkeer

4400-1 en VCU-certificaat.

zijn we best trots op. Natuurlijk hadden
wij ons 15-jarig bestaan niet kunnen

in Nederland, maar er bestaat wel een
andere mogelijkheid. Mensen uit de

Tijdens de jaren van de economische

bereiken zonder deze waardevolle

Zuidwestelijke regio van Polen hebben

crisis blijkt hoe belangrijk een flexibele

relaties en dat zullen wij nooit uit het

zowel een Pools als een Duits paspoort

schil in de huidige markt is. Reden

oog verliezen.
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Klanten aan
het woord

Sinds 2007 werkt European Distribution Centre Roosendaal
met de uitzendkrachten van Laudam. Dagelijks helpen zij
mee om de stroom van inkomende goederen en uitgaande
vrachtwagens te verwerken. Door het variërende in- en
uitgaande volume is de ﬂexibiliteit die Laudam biedt heel
belangrijk. Kortom: een relatie waar we niet alleen trots
maar ook zeer verguld mee zijn. Laudam, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!
European Distribution Centre

Holland Crop in Ossendrecht werkt al vanaf 2002 met

Roosendaal BV,

Laudam. We zijn blij met de samenwerking en de manier

Jack Martens

waarop Laudam hier invulling aan geeft.
Wij feliciteren Laudam dan ook van harte met de mijlpaal
van het 15-jarig jubileum!
Holland Crop BV
René Leeuwenburg

Al jarenlang een prettige samenwerking, gefeliciteerd
Laudam met jullie 15-jarige jubileum!
Palletbedrijf van der Pol BV,
Robert van der Pol

Sinds de oprichting van de vestiging voor Europa, heeft
Franklin Offshore Europe BV vanaf de start een beroep
gedaan op Laudam en haar werkkrachten. Wij hebben
steeds een zeer sterke samenwerking gehad tussen onze
beide bedrijven en Franklin Offshore Europe BV zou niet
staan waar ze nu staan zonder de samenwerking van
Laudam. Wij feliciteren Laudam en in het bijzonder Nina,
met deze geweldige mijlpaal van 15 jaar jubileum!
Ook voor de komende 15 jaar zijn we weer
van de partij.

Namens JM Stoffering de hartelijke felicitaties met het
15-jarig jubileum. JM Stoffering wenst het Laudam-Team
nog zeker zoveel succesvolle jaren toe.
Succesvolle groet,
Namens het voltallige team van
JM Stoffering en JM Vloer en Wand

Franklin Offshore Europe BV

Jean-Michel Willemsen

Chantal Claeys

Sinds 2006 is Laudam “huisleverancier” van de Poolse

Laudam, bedankt voor de prettige samenwerking en van

ﬂexkrachten bij Nijpels Meubelen. Vanaf het begin van onze

harte gefeliciteerd met jullie 15-jarig jubileum.

samenwerking is Laudam een stabiele partij gebleken
waarmee wij onze ambitie kunnen waarmaken, namelijk

AT Bouw BV

beheersbare groei in een grillige markt. De ﬂexibiliteit van

Toine Tak

Laudam maakt het mogelijk om de inzet van onze
ﬂexkrachten mee te laten bewegen met onze outputbehoefte. Professionaliteit, betrouwbaarheid, begrip en enthousiasme zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze succesvolle
samenwerking.
Wij feliciteren Nina en haar team met het behalen van het
15-jarig jubileum.
Namens directie Nijpels Meubelen B.V.

Wij feliciteren Laudam van harte met haar 15e verjaardag!
Schoonen spuiterij-reclame
Joost Schoonen

Chris Vonk
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Zo’n 15 jaar geleden kregen we een opdracht uit Duitsland

Arjazon Uienhandel BV feliciteert Laudam Detachering van

waar veel handenarbeid aan te pas kwam. Een zakenrelatie

harte met haar 15-jarig jubileum. Ook vieren we dit jaar D.V.

wees ons op de Poolse werknemers van Laudam. De link

onze 10-jarige samenwerking. Onze accountmanager, Lies

werd gelegd en zo konden we de order snel en netjes

Zijlstra, zal de kennismaking met ons bedrijf niet snel

aﬂeveren. Dat was het begin van een langdurige samenwer-

vergeten. Met haar hakjes liep zij zich vast in het looprooster

king. En tot op heden maken wij nog steeds dankbaar

op de bordessen, met als gevolg dat ze me bijna letterlijk in

gebruik van de diensten van deze hardwerkende mannen.

de armen viel.

Het gehele team van Verzinkerij West Brabant feliciteert

We hopen nog lange tijd in goede verstandhouding te

jullie dan ook met het bereiken van deze mijlpaal. Wij gaan

mogen samenwerken!

er vanuit dat we nog in lengte van jaren van jullie diensten
gebruik kunnen maken.

Arjazon Uienhandel BV
Henk Jansen

Verzinkerij West Brabant BV
Niek van der Kade

Van harte gefeliciteerd met jullie 15-jarig bestaan! We
hoeven maar te bellen en het wordt geregeld.
Koman’s Vishandel BV
De medewerkers van Chubb Fire & Security
vestiging Rotterdam/Breda feliciteren Laudam
Detachering met hun 15-jarige bestaan.
Vestiging Rotterdam/Breda
T: 088 - 112 47 00
I : www.chubbfs.nl

Jaco Koman

Lieve mensen van Laudam,
Hartelijk gefeliciteerd met jullie 15-jarig jubileum. Hoe trots
kun je op je bedrijf zijn als je na 15 jaar:

Langs deze weg willen wij iedereen bij Laudam Detachering
bedanken voor de zeer prettige samenwerking en natuurlijk
van harte feliciteren met het 15-jarig jubileum!
Altrif Label BV

• nog steeds elke dag welkom bent bij iedereen;
• een geweldige service op nr. 1 staat;
• altijd als klant met een glimlach te woord wordt gestaan.
Ga zo door.
Van de Wijgert Pallethandel & Recycling

Free Doomen

Jolanda van de Wijgert
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Even voorstellen;

2000

2015

Mijn naam is Marijn van Domburgh, 36 jaar en samenwo-

Hallo! Ik ben Jan Luijsterburg, 46 jaar afkomstig uit

nend met mijn vriendin en onze dochter in Steenbergen.

Steenbergen en vanaf januari actief als accountmanager

Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn gezin en vrien-

bij Laudam. Als zelfstandig ondernemer en bedrijfsleider

den. Daarnaast ben ik actief in de paardensport. Ik heb

heb ik jarenlang in de agrarische sector gewerkt. Je kunt

ruim acht jaar voor Manpower gewerkt en ben dus geen

gerust stellen dat zowel mijn specialisme als mijn hart bij

vreemde in de uitzendbranche. Sinds januari van dit jaar

de land- en tuinbouw liggen. En dat is dan ook de sector

ben ik als accountmanager toegevoegd aan het salesteam

waar ik me volledig op richt binnen Laudam. Ik vind dat je

van Laudam. Een bewuste keuze want de organisatie past

qua klantgerichtheid op de stoel van de klant moet kun-

qua normen en waarden helemaal bij mij als persoon. Bin-

nen gaan zitten. Weten wat de knelpunten zijn en waar

nen Laudam beheer ik mijn eigen klantenportefeuille. De

de behoeftes liggen. Dat ik het teeltproces als mijn duim-

meeste klanten spreek ik wekelijks, al dan niet dagelijks.

pje ken, is natuurlijk ook mooi meegenomen. Dagelijks

Ik ben hun aanspreekpunt voor de planning en lopende

rij ik door het Brabantse en Zeeuwse land om bestaande

zaken en weet zo precies wat er speelt. Natuurlijk ook aan

klanten te bezoeken en nieuwe klanten te werven. Als we

mij de schone taak om nieuwe klanten aan het Laudam

bij een nieuwe klant starten kom ik op de eerste werkdag

bestand toe te voegen. Ik breng dan ook menig uurtje aan

altijd even mee om uitleg te geven en de wensen van de

de telefoon door om Laudam aan potentiële klanten voor

opdrachtgever over te brengen. In het Pools, want ik spreek

te stellen. Juist door die afwisseling ga ik iedere dag met

de taal. Ik woon namelijk al vele jaren samen met mijn
Poolse vriendin Lidia. Daarbij

plezier naar mijn werk.

helpt het natuurlijk ook dat ik
Mijn werkgebied bestaat uit Ber-

al tientallen jaren samenwerk

gen op Zoom, Roosendaal, Moer-

met Poolse medewerkers. Juist

dijk, Dordrecht en Rotterdam.

het persoonlijk contact met

Waarbij ik me voornamelijk op

klanten vind ik heel belangrijk

de productie-, logistieke- en off-

en eigenlijk vanzelfsprekend.

shore sector richt. En de leuke

Dat geldt ook voor het geval er

club aan collega’s zorgt ervoor

vragen of onduidelijkheden zijn.

dat ik me bij Laudam erg thuis

Ik ben altijd bereikbaar en snel

voel. Ik zie het als een mooie

ter plaatse om het op te los-

uitdaging waar ik helemaal voor

sen. Mijn motto is dan ook: half

ga!

werk is geen werk!

Nieuws uit de
uitzendbranche

Feestje!!!
Ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van Laudam, werd directrice

Inlenersbeloning per 30 maart 2015

Nina Laudanska totaal verrast door het kantoorpersoneel. Onder valse

Per 30 maart 2015 geldt voor

voorwendselen werd zij naar Skidôme in Rucphen gelokt voor een potje

uitzendkrachten vanaf de

Glowgolf en een heerlijke barbecue.

eerste werkdag de zogenaamde
inlenersbeloning. Dit houdt in dat de
uitzendkracht recht heeft op dezelfde
beloning als de overige personeelsleden
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van de inlener die dezelfde
werkzaamheden uitvoeren, gebaseerd
op de cao van de inlener. Mocht u
hierover meer informatie willen dan
komen onze accountmanagers graag bij
u langs.
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