Nieuwe klanten

Pools recept

In het kort

Tweemaal lekker dichtbij

Tradycyjna sałatka jarzynowa

Het gaat beter
in Polen

We hebben sinds januari een twintigtal
nieuwe relaties mogen begroeten en daar
zijn we uiteraard dankbaar voor. Wat opvallend is, twee nieuwe klanten in de foodsector
- Beer and Selected Beverages en Maas Kip
en Kalkoen - én allebei in Raamsdonksveer
dus we kunnen carpoolen.
Onze mensen maken het verschil.

Stedentriptip
Krakau, the place to be …
Wilt u er een keer echt helemaal tussenuit
zonder de halve aardbol rond te reizen en
uw bankrekening te plunderen? Bezoek
Krakau. Het was tot 1609 de hoofdstad van
Polen. Het stadscentrum staat op de
UNESCO Werelderfgoedlijst.
Betaalbaar en verrassend dichtbij!

Wij zoeken...
• 24/7 flexibel personeel!
• Gemotiveerde productiemedewerkers!
• Productiemedewerkers die
de Engelse taal spreken!
Bel 0165 - 393 398 en informeer bij ons
accountteam of mail info@laudam.nl

TRADITIONELE POOLSE SALADE
BEREIDINGSTIJD (EXCLUSIEF AFKOELEN)
45 MIN. INGREDIËNTEN 4-6 PERSONEN
5 aardappelen • 3 winterwortelen • 1 peterseliewortel • 1 knolselderij • 5 eieren
• 4 ogórki kiszone (ingelegde augurken
verkrijgbaar bij Poolse winkel of in de
betere supermarkt) • 1 blikje doperwten
(200 gram) • 300 gram mayonaise
• 1 theelepel mosterd • 1 theelepel zout
• ½ theelepel peper
Bereidingswijze
Kook de aardappelen, wortelen, peterseliewortel en knolselderij (alles ongeschild)
in een ruime pan met water en zout tot
de groenten zacht zijn. Vervolgens de
groenten uit laten lekken, schillen en alles
in blokjes snijden. Doe alles in een grote
schaal. Kook de eieren hard, snijd ze in
blokjes en voeg ze toe aan de groenten.
Snijd de ogórki kiszone in blokjes en voeg
ze samen met de gezeefde erwten, het
zout en de versgemalen zwarte peper toe
aan de groenten. Mayonaise en mosterd
erbij en meng alles goed door elkaar,
klaar en smullen maar. Gekoeld serveren.
Smacznego (= eet smakelijk)!

De Poolse economie trekt
aan en de salarisverschillen
zoals die ooit bestonden met
Nederland worden jaar op
jaar kleiner. Het gevolg daarvan is dat er minder Polen
dan voorheen deze kant op
komen. Dat is positief voor
Polen, voor ons is het reden
om ook de banden met andere
landen aan te knopen.
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We zijn verhuisd naar Vlierwerf 7B in Roosendaal én we hebben
onze website vernieuwd.
“Het was wat getouwtrek, werd het Borchwerf I of II?” zegt Nina Laudanska met een lach. “Uiteindelijk viel ons oog op dit pand op Borchwerf I dat door het langsrijdende snelwegverkeer goed te zien
is en bovendien zeer makkelijk bereikbaar is en voor vrijwel iedereen ook nog eens dichterbij.”
Er is met man en macht gewerkt om de verhuizing in goede banen te leiden. “Op vrijdag 28 april zijn
we overgegaan, nadat we eerst alle tussenwanden eruit hebben gesloopt, de muren hebben geverfd,
vloerbedekking vervangen en een airco hebben laten aanleggen.” Laudam zit er weer warmpjes bij.
“Of eigenlijk dus - dankzij de airco - heerlijk koel en dat konden we zeker de afgelopen weken goed
gebruiken. De trapopgang gaan we ook nog personaliseren, maar dat had geen prioriteit. Het belangrijkste was dat we zonder problemen soepel door konden werken. Dat is met dank aan iedereen
fantastisch goed gelukt. En o ja, omdat we toch bezig waren hebben we ook de website gelijk maar
grondig aangepakt. Ook die is, net als ons nieuwe pand, een bezoekje meer dan waard.”

EEN NIEUW PAND ÉN EEN VERNIEUWDE WEBSITE
Nieuwe meertalige
Laudam website
Zoals gemeld is de website
geheel vernieuwd; interactiever
en met meer klantverhalen.
We gaan ook aan de slag om
alles in het Pools, Oekraïens,
Engels, Russisch en Roemeens
te vertalen.

Laudam
Postbus 1375
4700 BJ Roosendaal
T 0165 - 393 398
E info@laudam.nl

www.laudam.nl

3 vragen aan
Gonnie Bax
Accountmanager
Laudam

Aan het woord

Jolanda van de Wijgert
Financieel directeur
Van de Wijgert Pallethandel BV

Wij bieden...
• 24/7 flexibel personeel!
• Vandaag besteld vandaag
aan het werk!
• Ook personeel voor een
kortere periode!
Bel 0165 - 393 398 en informeer bij ons
accountteam naar de mogelijkheden.
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Waarom na ruim 19 jaar in de automatisering per
2 januari 2017 overgestapt naar Laudam?
Laudam was al sinds 2008 een vaste account van mij en vanaf het eerste contact
voel ik me daar thuis. Het moest er gewoon een keer van komen en toen Nina
me vroeg voor een spontane kop koffie waren we er heel snel uit. De ICT-wereld
verzakelijkt, het werd onpersoonlijker én het bedrijf verhuisde van Breda naar
Zwijndrecht. ’t Was tijd voor iets nieuws.

De oprechtheid en hartelijkheid van de mensen hier en natuurlijk ook het brede
werkveld. Bij mijn vorige werkgever had ik op het eind naast Laudam vooral
accountantskantoren - bijna 200 - in mijn portefeuille en daar is weinig mis mee,
maar ik vind de diversiteit en de ruimte voor persoonlijke aandacht bij Laudam
een stuk prettiger. Het is hier ook informeler, geen dikdoenerij. Mijn mantelpakjes
liggen te verstoffen en dat bevalt me prima.

Heb je naast werken ook nog een andere passie?
Nou en of, meerdere passies zelfs maar de belangrijkste is natuurlijk heel veel leuke
dingen ondernemen met mijn zoon Lasse (van bouwjaar 2007). En ik loop hard,
toch zeker tweemaal in de week een kilometer of 10 en als ik tijd over heb dan kan
ik verdwalen in een lekker boek en ik houd ervan om te schilderen. Never a dull
moment dus.

WIST U DAT...
Miranda Breeman houdt van
kokkerellen. Elke zondag
maakt ze een verse pan soep
en vervolgens stuurt ze ons
een mailtje wat we de volgende dag voor lekkers kunnen
verwachten. Dat is een goed
begin van de werkweek.

Klant aan het woord

In het zonnetje

Jolanda van de Wijgert - Van de Wijgert Pallethandel BV

Ditmaal Marta Graczak-Geers

Wat maakt het zo leuk bij Laudam?

Krant Elke ochtend BN DeStem Vakantieland Frankrijk Ontbijt Frosties (omdat je toch iets moet eten) Restaurant Jagersrust in
Ossendrecht Favoriete eten Pasta Bier of Wijn Wijn Kleur Rood Zomer of winter Winter Luxe hotel of kampeertent Kamperen
Zondag Rust en genieten Tv Heb ik niet zoveel mee Schoenen Adidas Koffie of thee Koffie Boekentip Ik ben Pelgrim van Terry Hayes

Wij op zondagavond al
weten wat voor soep
we maandag eten?
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Mensen in
Bergen op Zoom
de lichtkrantspreuken missen?
Stukje omrijden is
ons devies.

Oekraïners
visumvrij naar
Nederland
mogen reizen?

Dan mogen ze
hier 3 maanden
verblijven, maar
niet werken!

 e door het insturen
W
van een selfie van
ons team een laptop
hebben gewonnen?
Leuke actie van Deltacom,
onze clouddienstleverancier.

Palletspecialist waardeert de werkwijze van Laudam
Toen Jolanda van de Wijgert een jaar of tien was, schreef ze in een schriftje dat
ze later baas wilde worden. Van wat precies wist ze toen nog niet, maar het zegt
iets over haar ambities. Nu geeft ze leiding aan het Tilburgse familiebedrijf dat
door haar ouders in 1984 is gestart. “Nog altijd werken we, onder andere samen
met mijn twee broers, met dezelfde passie en klantvriendelijkheid zoals zij dat
voorstonden.”

Brabants met een Pools accent …
Van de Wijgert is actief op meerdere fronten, waaronder recycling, opslag en
transport én op het gebied van pallets. Jolanda: “Met name daar maken we
veelvuldig gebruik van de diensten van Laudam. Wij handelen in pallets en kisten, dus dan heb je het over in- en verkoop maar ook over reparatie. We hebben
hier meestal zo’n 7 man van Laudam rondlopen voor het reparatiewerk. Ik denk
dat het ergens medio 2007 was dat Lies Zijlstra hier voor het eerst langskwam
om haar verhaal te doen. Toen bleef het bij een kop koffie, maar er was wel
sprake van een klik en enkele jaren later hadden we behoefte aan flexibel inzetbaar personeel. Sindsdien is Laudam onze hofleverancier. Als er een keer wat is,
dan lossen ze dat adequaat op. Als er een echt lastige kwestie is dan schakelt
Nina Laudanska zelf bij en zo houden we de lijntjes kort en ik moet gewoon
zeggen dat het al jarenlang vlekkeloos verloopt. Je merkt dat Laudam goed is
voor het personeel, daardoor zitten de mensen lekker in hun vel en willen ze
met plezier dit werk verzetten met als groot voordeel dat de meeste mensen
langdurig bij ons meedraaien. Zo worden ze onderdeel van onze familie, al spreken ze dan Brabants met een Pools accent. Taalproblemen kennen we niet echt,
het is zelfs zo dat we momenteel een Poolse voorman hebben die bijzonder
goed Nederlands spreekt. Dat is voor die functie ook wel belangrijk, maar
het geeft ook aan hoe leergierig en gemotiveerd de mensen zijn.”
“Onze klanten verdienen én krijgen 100 % aandacht
én Laudam geeft ons 100 % aandacht”

VANDEWIJGERT.NL

Ze is de steun en toeverlaat van ons
allemaal, ze maakt nieuwe mensen
wegwijs en helpt Poolse medewerkers
wanneer die bijvoorbeeld een eerste
keer in Nederland naar een huisarts
moeten. “Marta is een topper,” zegt
Nina Laudanska, “ze staat voor iedereen
klaar, maar zorgt ook voor de noodzakelijke
discipline en weet van doorpakken.”
In 2008 solliciteerde
Marta Graczak-Geers
bij Laudam, terwijl er
toen geen vacature
was. “Maar de aanbevelingsbrief van
haar vorige werkgever was de warmste referentie die
ik ooit heb gelezen
dus de interesse was
gewekt en ik ben blij
dat ze voor ons heeft
gekozen.”
Marta: “Ik woon
sinds 1991 in
Nederland. Ik ben
en blijf een Poolse,
maar dit voelt als mijn thuis. Logisch
ook, ik heb hier mijn gezin - Nederlandse man en twee kids - en een geweldig
leuke baan dus wat wil een mens nog
meer?” De functie is heel divers. “Ik doe
personeelszaken, maar ben ook verzuimcoördinator, veiligheidsfunctionaris en
tolk. In Nederland kan heel veel en ik
ben zelf straight to the point en dat past
goed in deze cultuur waar mensen elkaar
gewoon zeggen waar het op staat.”

