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Nieuw(s) verpakt. De oude
Poolshoogte is niet meer ...
Voor u ligt het 1e nummer van
de verfrissend nieuwe versie.
Onze nieuwsbrief heeft een metamorfose
ondergaan. Een complete make over, met
behoud van al het goede van vroeger.

POOLSHOOGTE VERNIEUWD

Binnenkort gaan we ook de website restylen.
Waarom? Omdat we veel actiever gebruik
willen gaan maken van de moderne social
media en de site zal ook interactiever worden.
0209design | concept & creatie is de
creatieve communicatiepartner die verantwoordelijk is voor de opvallende rebranding
van Laudam. Bent u net zo enthousiast als
wij? Wij zijn zeer benieuwd naar uw reactie.

3 vragen aan
Nina Laudanska
Directeur / eigenaar /
oprichtster Laudam

Aan het woord
Hans van den Heuvel
Vestigingsmanager
Agarica Productie BV

Wij bieden...
• 24/7 ﬂexibel personeel!
• Vandaag besteld vandaag
aan het werk!
• Ook personeel voor een
kortere tijd!
Bel 0164 - 271 871 en informeer bij ons
accountteam naar de mogelijkheden.
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3 vragen aan

Nina Laudanska
Directeur / eigenaar /
oprichtster Laudam

1

Wat was indertijd de drijfveer om naar Nederland
te komen?

2

Waarom ben je gestart met Laudam?

3

Heb je naast werken ook een andere passie?

In het toen nog communistische Polen verdiende je met heel hard
werken zo’n twintig dollar per maand en dus verlegde ik mijn grenzen,
want het rijke westen lokte. In 1989 reisde ik naar Nederland, aardbeien plukken voor 18 gulden per uur dus het was puur voor het geld.

Ik had mijn diploma op zak en wilde een fysiotherapiepraktijk beginnen, maar daarvoor heb je wel enig startkapitaal nodig. In 1993 ben ik
weer naar Nederland gegaan en ik sprak inmiddels de taal een beetje.
Telers vroegen me of ik meer plukkers kende en ineens regelde ik van
alles en nog wat en de Poolse arbeiders maakte ik wegwijs in Nederland. En nu jaren later hebben we zo’n prachtbedrijf.

Ik heb een dochter van twaalf waar ik graag leuke dingen mee doe.
Daarnaast houd ik ervan om een potje te tennissen, in de winter bind
ik de ski’s onder en ik ben een fervent hardloper. Maar werken is
geen opgave, want we hebben zo’n geweldig leuk team. Een dag niet
gelachen, is een dag niet geleefd zo luidt onze lijfspreuk en humor
hebben ze hier allemaal!

Krant Vaak negatief over Polen Vakantieland Oostenrijk Ontbijt Jus d’orange met croissantje Restaurant Het Hooihuis in
Roosendaal Favoriete eten Vis Bier of Wijn Rode wijn Kleur Blauw Zomer of winter Winter Luxe hotel of kampeertent Hotel, ik
heb lang genoeg op campings gebivakkeerd Zondag Hardlopen Tv Kijk zelden Schoenen Moeten comfortabel zijn
Kofﬁe of thee Thee Boekentip Emotionele Intelligentie van Daniel Goleman

WIST U DAT...
Karper in Polen een lekkernij is?
Deze zoetwatervis staat regelmatig op
het menu. Wellicht komen we in een
volgende editie met een heerlijk recept.

Kleine versprekingen tot grote
verwarring kunnen leiden?
Pools luistert nauw. Het verschil
tussen varken en alsjeblieft
is een kwestie van de
juiste klemtoon en

dat kan als je de telefoon
oppakt best lastig zijn. Momentje varken?

En dat geldt ook wanneer u
ons midden in de nacht belt.

U ons ook kunt bellen wanneer u iemand voor een paar
uur wenst in te huren?

Lies Zijlstra de weg kwijt was?

Gewoon een kwestie van uurtje factuurtje

Als u nu belt, we binnen
twee uur de mensen bij u
aan het werk hebben?

Dat heb je wanneer je het beter
denkt te weten dan je TomTom, dan
rijd je vier keer hetzelfde rondje..

Er nog veel meer leuke anekdotes zijn over onze Lies?
Wordt vervolgd …
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Klant aan het woord

In het zonnetje

Hans van den Heuvel van Agarica Productie BV

Deze keer is de beurt
aan Miranda Breeman
Als medewerker binnendienst ondersteunt
Miranda Breeman de verkoop. “En dat
doet ze met verve en altijd met een lach,”
zegt senior accountmanager Lies Zijlstra.
“Ze is positief, accuraat én altijd op tijd.
Wat heet, ze komt eerder en gaat elke dag
later weg. Dat alles is wel een zonnetje
waard toch?”

Kwaliteitschampignons oogst je met de hand
De champignons in de schappen van Albert Heijn komen vrijwel allemaal van
Agarica. Het moederbedrijf in Hoogeveen heeft in oktober 2014 met de vestiging
in Zwingelspaan - nabij Oudemolen - de productiecapaciteit verder vergroot.
De productiemedewerkers (plukken, snijden, verpakken etc.) in Brabant komen
voor een groot deel van Laudam. “Ik ben hier gestart in september 2015. Toen
deden we al zaken met Laudam en dat bevalt zo goed dat we steeds vaker een
beroep op hen doen,” zegt Hans van den Heuvel enthousiast. “Van indertijd
5 zitten we inmiddels op geregeld 17 man per dag. Meestal dames trouwens,
die hebben toch net iets meer oog voor detail en dit werk vereist een bepaalde
handigheid en accuratesse.”

Polen zijn harde werkers met de juiste mentaliteit
Hij is zelf al zijn hele leven werkzaam in de paddenstoelenteelt en weet wat er
nodig is om constante kwaliteit te leveren. “Een goede voedingsbodem, de juiste
klimaatcondities én zorg en aandacht. Onze productiewijze vraagt om ﬂexibele
arbeidsinzet. We beginnen hier om 7 uur en elke ochtend heb ik exact het aantal
mensen aan het werk zoals afgesproken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het
betekent dat Laudam een heel betrouwbare partner is. Het is prettig schakelen,
Marijn van Domburgh is onze vaste accountmanager en die heeft aan een half
woord genoeg en begrijpt precies wat wij nodig hebben.”
“De komende jaren zullen we nog
meer mensen van Laudam inhuren”

Miranda:
“Het werk is heel
afwisselend en ik
heb leuke collega’s.
Ik ben pas aan
boord sinds maart
van dit jaar, maar
voel me echt helemaal thuis.”

Laudam sluit zich aan bij
NBBU en krijgt SNF-keurmerk
Sinds 1 december 2015 is Laudam lid van
de Nederlandse Bond Van Bemiddelingsen Uitzendondernemingen. Wij verzorgen
ook de huisvesting voor onze medewerkers.
De Stichting Normering Flexwonen controleert of huizen voldoen aan de norm. Met
trots kunnen we melden dat we de audit
voor het SNF-keurmerk met glans hebben
doorstaan. Niet verrassend, wel een bevestiging dat we alles goed op orde hebben.

Nieuwe klanten

Pools recept

In het kort

Wij hebben weer een aantal
nieuwe relaties mogen
verwelkomen. 10% groei!

Poolse chlodnik gebonden bietensoep

Trotse kampioenen

Wanneer je goed presteert dan wordt
dat gezien. Voor een relatie van ons in
Ossendrecht mogen we al sinds jaren
productiemedewerkers leveren en dat
heeft erin geresulteerd dat het hoofdkantoor in Ridderkerk nu ook voor ons heeft
gekozen. Deze specialist in de verssector
waardeert met name onze ﬂexibiliteit.
Twee man voor drie ochtenden? Elf man
voor de nachtshift en vanmiddag vier
extra? Laudam verkoopt nooit nee.
We regelen het gewoon! Ons klantenbestand is ten opzichte van een jaar
terug met meer dan 10 procent gegroeid.
Dat is de verdienste van al die mensen
die bereid zijn keihard te werken.
Want onze mensen maken het verschil.

Wij zijn erbij!

Poolse chlodnik gebonden bietensoep
POOLS VOORGERECHT
BEREIDINGSTIJD 60-120 MIN.
INGREDIËNTEN 4 PERSONEN
300 gram bieten • 1 1/4 L runderbouillon
2 DL zure room • bieslook • dille •
1 komkommer • 3 eieren • peper
Voorbereiding
Kook de bieten gaar en schil ze of koop
gekookte bieten en schil die.

Wij zoeken...
• 24/7 ﬂexibel personeel!
• Gemotiveerde productiemedewerkers!
• Productiemedewerkers die
de Engelse taal spreken!
Bel 0164 - 271 871 en informeer bij ons
accountteam of mail info@laudam.nl

We gaan het niet hebben
over wie er wel en niet meedoet aan het komende WK,
maar het Laudam voetbalteam heeft dit seizoen de
titel behaald in de regionale
zaalvoetbalcompetitie.

Bereidingswijze
Snijd twee bieten in dobbelsteentjes
en wrijf de rest door een zeef tot een
puree, die u met de bouillon vermengt
en een uur zacht laat koken. Laat de
soep afkoelen en roer er dan de dobbelsteentjes van de bieten en de zure room
door, evenals een eetlepel ﬁjngesneden
bieslook en de dille, de geschilde en in
plakjes gesneden komkommer, de in vieren gesneden, hardgekookte eieren
en - naar smaak - wat peper.
Serveer deze soep koud. Eet smakelijk!

Polen gaat deze zomer naar
het WK voetbal, maar daar
zouden we het niet meer
over hebben. Wij zijn erbij?
Bij de jubileumeditie van de
Contacta. Het is nog vroeg,
maar noteer nu alvast
8, 9 en 10 november in uw
agenda!

Waar komt de naam
Laudam vandaan?
Toen Nina Laudanska het
bedrijf startte en een naam
nodig had, combineerde ze
haar achternaam met de
naam van de twee in het
buitenland bekendste Nederlandse steden; Amsterdam,
Rotterdam en Laudam.
Broodje-aapverhaal of niet?
Het is echt waar!

Laudam
Postbus 680
4600 AR Bergen op Zoom
T 0164 - 271 871
E info@laudam.nl

www.laudam.nl

