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‘De passie en het plezier zijn terug’
Een omslag binnen een bedrijf vereist lef van leidinggevenden, de bereidheid van alle betrokkenen om er de
schouders onder te zetten en het vertrouwen om er samen voor te gaan. Aan die voorwaarden is in één van de
fabrieken van Bel Leerdammer voldaan. Nu, bijna halverwege 2015, staan alle neuzen dezelfde kant op en is
het nieuwe elan overal merkbaar. Een knap staaltje bundeling van krachten, met een flinke dosis durf, maar dan
wel zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.
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