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Grens is geen  
drempel meer
Het is tegenwoordig voor veel bedrijven een 
uitdaging om goed personeel te vinden. En dan 
hebben we in Zeeuws-Vlaanderen ook nog eens 
een forse drempel liggen: de grens met België. 
Maar die wordt een stuk lager dankzij Den Doelder 
Staffing & Recruitment.

Dit uitzendbureau kan, dankzij een erkenning 
van het Belgisch Ministerie van Werk en Sociale 
Economie, personeel werven, selecteren en 
plaatsen over de grens. “Zo kunnen we veel 
breder zoeken voor een nog betere match”, legt 
directeur Minouche den Doelder uit. “Je wilt dat 
iemand qua competenties én persoonlijkheid bij 
een bedrijf past. Als die niet voorhanden is, kijk je 
naar de mogelijkheden van omscholing van een 
gemotiveerd, maar nog niet opgeleid persoon. 
Maar nu hebben we er dus een extra troef bij, 
grensoverschrijdend recruitment.

Werknemers zijn vaak huiverig voor de papieren 
rompslomp van het grensarbeiderschap. Wij bieden 
ze de mogelijkheid om onder het arbeidsrecht van 
hun thuisland te blijven werken. Dat verlaagt de 
drempel enorm. En het geeft ons een grotere vijver 
om in te vissen. Met ons bijkantoor in België zijn de 
lijntjes bovendien snel gelegd”, aldus Minouche.

Poppe Installatietechniek 

Verduurzamen is meer 
dan zonnepanelen leggen
Wil je stappen zetten in de verduurzaming van 
je bedrijfspand? Top, wij zijn voor! Het enige wat 
we eraan toe willen voegen is: Als je het doet, doe 
het dan goed. Goed voor het milieu, je imago, je 
portemonnee én de wetgeving.

Leg je bijvoorbeeld alleen zonnepanelen, dan loop 
je het risico dat je hier een te grote investering in 
doet. Je moet namelijk veel meer panelen leggen als 
je nog een hoog verbruik hebt. Bovendien voldoe je 
waarschijnlijk straks, in 2023, nog steeds niet aan 
de eis van energielabel C. Je zult dus verder moeten 
kijken. 

Hoe je zoiets aanpakt? Nodig Poppe 
Installatietechniek een keer uit. Wij kijken in je bedrijf 
en gaan op zoek naar de meest efficiënte manier 
om te verduurzamen. Hoe zit het met de ‘thermische 
schil’ en mogelijk onnodig energieverbruik door 
verouderde apparatuur, installaties en verlichting? 
Investeringen hierin verminderen de kosten voor 
energie-opwekkers aanzienlijk.

Met besparingstips en -berekeningen en advies 
over subsidies en de best passende verwarmings-, 
koelings- en ventilatieoplossingen stomen we 
jouw bedrijf klaar voor de duurzame toekomst van 
morgen, 2023 en ver daarna.
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