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Frieser dan Fries kom Je het haast met tegen 1n 

dit gebied van de gemeente Waadhoeke. Maar 

toch treffen we hier een echte Zeeuw. Bas van 

Damme is plantmanager van de 'patatfabnek', 

zoals het bedr�f van Lamb West Me�er hier 1n 

de volksmond heet. Van Damme woont al Jaren 

1n Friesland, maar toch verraadt z�n tongval ziJn 

afkomst. Is het moeil�k om als Zeeuw hier te 

aarden, IMllen WIJ graag weten. '"Kh, er bestaan 

1-eel overeenkomsten tussen Fnezen en 

Zeeuwen. Dat Zit hem 1n hard werken en onze 

nuchtere ben adering van de dingen'", antwoord 

Van Damme, al even mx::hter. 

Het huidige Lamb Weston Me�er 1s in 1994 

ontstaan uit een partnership van het 

Amerikaanse Lamb Weston en het 

Wij willen hier mensen aan de 

slag hebben die zich voor langere tijd 

bij ons thuis voelen 

Nederlandse bednf Me1Jer Frozen Food en 

bestaat dus alweer zón 28 jaar. 1 n die pen ode 

1s het bednJf gestadig gegroed en is op 

technologisch vlak het nodige gemodernrseerd, 

ook om aan die groei te kunnen voldoen 

Tijdens de Corona periode heeft ook Lamb 

Weston MeiJer het moeilijk gehad. De afzet 

naar de horeca viel bijna geheel weg, zowel 1n 

binnen- als buitenland. Daarom 1s het bedr�f 

overgestapt van een v�f- naar een vier-

pklegend-,nst De pandeme heelt dus tijdelijk 

personeel gekost. Maar nu draalt de 

aardappel1-erwerker weer op volle toeren, 1s 

weer teruggeschakeld naar het oude v�f 

ploegensysteem en 1s het weer alle hens aan 

dek om aan technisch en operatKJneel 

personeel te geraken. Hoe doe je dat? 

BlueSkills 

Om aan het Juiste personeel te komen heeft 

Lamb Weston Me11er besloten een 
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samenwerkmg;verband aan te gaan met het n 

Heererneen _,;t,gde bednjl BloeSlolls. 

BlueSkils draagt zag voor de wervng en 

selectJe van talentvolle (meuwe) vakmensen 

VOCY werkgevers bnnen de 1rdtsne en 

tecmek, op bas,s. wn slols, O'ljNeren en 

leerverrrogen. Van Darrme: "'BlueSkills zoekt 

VOCI" ons geschkte mensen die het n zich 

hebben cm zch hier op techn.sch en 

teclTiologtsch gebed te kt.nnen en vcxral ook 

te Y\1len c:ntwddcelen. WiJ Y\1llen her mensen 

aan de slag hebben de nch voor langere l!d bj 

ons ttuas welen" Is da ru met het gevaP 

"Zeker wer, artwoorct Van Damme resoUu:. 

1<;Jk maar naa- ons persc:neelsbestand. Daar 

zitten veel werknemers tussen die l"ler al Jaren 

werken De utdag1rg z1t 'm meer biJ het 

aaruekkenvan n.euwe mensen Hoe v,nd Je de 

Juiste persoon binnen Je team binnen een 

bepaalde iidelng, Soms begnnen mensen 

enthousest, maar haken ze vervolgens toch 

weer snel af. Dën hetben we kennehJk toch 

met de 1-11ste match gerealiseerd" 

3D scan en virtuele rondleîdîngen 

Voordat k.riddaten vca techn.sche fmetles 

uberha'-!)t b! Lamb Weston Meier geweest 

z,n, biedt BlueSkllls ze een 3D scan aa--i. Via een 

vnueel rondledng door het bednj( kni;en de 

kandl'.laten al een goed beeld wn het be<r1j( 

de 1oErschllende afdehrgen en de jOb zei[ Va, 

Darrvne: "Zo tnu Je veel snel er de echt 

genteresseerde ka--iddaten o.rer Wat me oolc 
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echt aanspreekt b1J 9ue9<.ills IS de tranng en 

the Job. WiJ toe\en her eclY. geen n.el.M'e 

mensen de ales al kt.nnen ri weten W11 weten 

,elf ook wel: de schaap met de Vijf poren vnd Je 

gewoon n.et zo snel meer. l.Je\er orcmoeten 

we mensen met bepaalde basiskwaite1te" die 

al "Wel 'Weten wat ze l"ler globaal te wachten 

g,aat en deY\1Jve-der kt.nnengaan ople1den" < 
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