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Laudam viert 15-jarig jubileum
Op 25 juni jongstleden,
vierden wij ons 15-jarig
jubileum. Een stralend
zonnetje en een kleurrijke
ballonnenboog, zorgde voor
de feestelijke ontvangst van
ruim 115 relaties.
Tijdens het openingswoord
stond onze directrice, Nina
Laudanska, uitgebreid stil
om alle aanwezige klanten
persoonlijk te bedanken
voor de samenwerking.
Met de woorden; “welkom
op jullie feestje, want

zonder jullie hadden
wij hier vanavond geen
jubileum gevierd”, werd er
getoost.
Als gastspreker was
misdaadverslaggever
John van den Heuvel
uitgenodigd. Hij gaf een
inspirerende lezing met
als thema: ondernemen en
criminaliteit.
Na afloop van de lezing nam
hij ruim de tijd om vragen
te beantwoorden en een
praatje te maken met de
aanwezigen.

Voor veel gasten was het
een gezellig weerzien met
bekende ondernemers,
maar er werden ook
nieuwe contacten gelegd.
Natuurlijk mocht een hapje
niet ontbreken. Het goed
gevulde buffet, verzorgd
door Cateringbedrijf De
Commerce uit Kruisland,
viel bij iedereen in de
smaak.
Kortom: het was een dag
met een gouden randje waar
ons hele team met veel
plezier op terugkijkt.

Laudam sluit zich aan bij NBBU
Met ingang van 1 december
2015 sluit Laudam zich
aan bij de NBBU. NBBU
staat voor Nederlandse
Bond van Bemiddelings- en
Uitzendondernemingen en
is dé brancheorganisatie van
professionele intermediairs

op de arbeidsmarkt.
Uitzendbureaus die
aangesloten zijn bij de
NBBU voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen op
het gebied van administratie
en organisatie. Dit betekent
o.a. dat we vanaf deze

datum in plaats van de
ABU- de NBBU-cao volgen.
Ondanks dat dit voor onze
klanten weinig of geen
wijzigingen tot gevolg heeft,
zullen wij u binnenkort
nader informeren.
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Klant in Beeld:

Piet Rombouts van Allflex Watersport over de samenwerking met Laudam:

“Het is net een jas die goed past!”
Op bedrijventerrein
Oude Molen in Halsteren,
net onder de rook van
Bergen op Zoom, staat
het bedrijfspand van
Allflex Watersport. Zodra
je over de drempel stapt
waan je je in een havenomgeving. Geen gewone
trap, maar een nagebootste
aanlegsteiger brengt ons
naar de bovengelegen
kantoren.
Na een hartelijke ontvangst
met een heerlijke kop koffie
gaan we in gesprek met de
eigenaren, vader en zoon:
Piet en Iroy Rombouts.
Enthousiast begint Iroy
te vertellen: “Allflex is
gespecialiseerd in de
kunststofverwerking
van eigen producten
in de recreatie- en
waterbouw. Onze
activiteiten bestaan voor
80% uit het bouwen van
jachthaveninrichtingen.
Hierbij moet je denken
aan een complete
productlijn. Van
aanlegsteigers, meerpalen
en toegangsbruggen tot
vlonders, terrassen en
meubilair. Daarnaast
maken we leidingsystemen
voor verschillende
toepassingen zoals,

rioleringsputten,
opslagtanks, oplossingen
voor de aquacultuur e.d. We
produceren met het doel
om duurzame producten
te maken. Het gaat om
het juiste compromis
tussen kunststof, staal
en aluminium om tot
een goed eindresultaat
te komen. Waarbij de
hoofdbestanddelen uit
kunststof bestaan. Alles
wordt in eigen beheer
gedaan, van ontwikkeling,
tot productie en montage.
Dat is de enige manier om
de volledige controle te
houden en garantie af te
geven.”
Piet Rombouts werkt
al vanaf 1978 in de
kunststofverwerkende
industrie. Met zijn
expertise en passie voor
boten ziet hij ongekende
mogelijkheden.
Piet: “Mensen gebruiken
de jachthaven vandaag de
dag meer om te recreëren.
Heerlijk genieten op de
boot van een hapje en
een drankje. De tijd van
back-to-basic is voorbij,
mensen willen vertoeven
in enige vorm van luxe.
Een jachthaven van
tegenwoordig moet een

beleving uitstralen. Deze
beleving kunnen wij bieden
door mee te denken met
de klant. Je moet het
zo breed mogelijk zien.
Zo zijn wij op diverse
plaatsen in Nederland,
maar ook in Glyngore
Denemarken bezig met de
ontwikkeling van drijvende
recreatiewoningen.”
Iroy vertelt: “10 jaar geleden
was er nog veel weerstand
tegen kunststof , mensen
moesten echt overtuigd
worden van de voordelen.
Als klanten een goede
referentie willen, nemen
we ze weleens mee naar de
1e kunststof aanlegsteiger
die in 1989 is geproduceerd
en geplaatst. Zo kunnen ze
met eigen ogen zien dat de
levensduur van kunststof
vele malen hoger is.“
Door de jaren heen
heeft Allflex een goede
naamsbekendheid
opgebouwd. De
orderportefeuille is goed
gevuld en op dit moment
wordt er druk gebouwd
aan een 2e loods die eind
december moet staan.
Allflex heeft ook een
dochter vestiging in
Denemarken. Vanuit
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dit kantoor wordt de
Scandinavische markt
bediend. Een strategische
keuze, want Denemarken
heeft een omvangrijk
havengebied en is heel
actief in de watersport.
Trots vertelt Iroy over
een mooi project in
Denemarken “Wij hebben
een aanlegsteiger gemaakt
voor de veerboot bij de
Sallingsundbrug, bekend
van de Deense 50 kronen
biljetten.” Meteen haalt
Piet een paar foto’s
tevoorschijn waarop te zien
is hoe de brug zich houdt
tijdens een woeste storm.
Iroy: “Een mooi voorbeeld
van de voordelen van
kunststof: ontzettend sterk,
maar tegelijkertijd flexibel
als de situatie daar om
vraagt.”
Piet: “Voor al onze
projecten maken we
gebruik van eigen
materieel. Zo hebben we
onder andere een eigen
werkboot ontwikkeld.
Uniek in zijn soort. Met
een formaat van 6 meter
lang en 2.60 breed heeft het
dezelfde eigenschappen
als die van een groot schip,
terwijl het qua transport en
uitstoot veel rendabeler is.”
Dat we met gepassioneerde
vakmensen te maken
hebben is wel duidelijk.
“Kunststof is niet alleen
onderhoudsvriendelijk,

maar bovenal een
duurzaam en ecologisch
verantwoord product. Onze
kracht ligt in het sterk
maken van een duurzaam
zwak materiaal, waarbij
de ecologische belasting
minimaal is. Geen afgifte
van toxische stoffen en
eenvoudig te recyclen.
Het is heel belangrijk om
iedere dag na te blijven
denken bij hetgene wat
je doet. Maar vooral door
van je werk je hobby te
maken. Het mooiste aan
de branche vind ik het
overtuigen van de klant
met vernieuwende ideeën.
Alles om een beleving op
het water creëren. Onze
branche is toekomstgericht.
Je hebt trendsetters
en trendvolgers en wij
behoren tot de eerste
categorie”, aldus Piet.
Allflex telt ongeveer
20 medewerkers en

werkt dagelijks met
uitzendkrachten van
Laudam. Zij worden
onder andere ingezet
voor laswerkzaamheden
en het samenstellen van
componenten.
Piet: “Onze branche is
nogal seizoensgebonden.
De zomer is een relatief
rustige tijd, maar van
oktober t/m april liggen
onze piekperioden. Dan
moet je flexibel kunnen
schakelen, eenvoudig
op- en afschalen en met
Laudam lukt dat prima. De
samenwerking is gewoon
goed, het contact is leuk en
de lijnen zijn kort. Eigenlijk
is het net een jas die goed
past!, zegt Piet.
Voor meer informatie
over Allflex Watersport,
verwijzen wij u naar:
www.allflex-plastics.com
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Noteer in uw agenda:
3, 4 en 5 november a.s. Contacta in Goes
Ook dit jaar nemen wij
deel aan de Contacta, dé
netwerkbeurs van zuidwest
Nederland en Vlaanderen.
Het thema van dit jaar luidt:
“de kracht van connecties”.
Sprekers van deze editie zijn
onder andere, voormalig
minister Jan Kees de Jager,
bergbeklimmer en avonturier
Wilco van Rooijen, bijzonder
hoogleraar Marktwerking
en Mededingingseconomie
Barbara Baarsma en
zakenvrouw van het jaar
Danny Hollestelle.

eel
Person t
gezoch

Voor het complete
programma en gratis
entreekaarten verwijzen wij
u naar www.contacta.nl
Wij verwelkomen u graag op
het West-Brabantplein in de
Westerscheldehal.

Locatie:
Zeelandhallen,
Da Vinciplein 1, 4462 GX Goes
Navigatieadres:
Nobelweg 6, 4462 GK Goes

Ondanks ons uitgebreide
bestand zijn wij op
zoek naar gemotiveerde
medewerkers voor diverse
productiewerkzaamheden
die naast de Poolse ook de
Engelse taal spreken. Dus

Openingstijden:
Dinsdag 3 november
16.00 – 22.00 uur
Woensdag 4 november
14.00 – 22.00 uur
Donderdag 5 november
14.00 – 22.00 uur
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 anita.clerx@laudam.nl.

mocht u iemand weten
dan kan hij of zij contact
opnemen met één van
onze accountmanagers
op telefoonnummer 0164271871 of een mail sturen
naar info@laudam.nl.
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