
Papiervernietiging als 
economische aanwinst 
voor sociale 
werkplaatsen 

De sociale werkplaats Lammetal-Werkstätten 

werkt op het eerste gezicht als middenstands-

onderneming, echter: Er werken 450 

lichamelijk, geestelijk en psychisch of 

meervoudig gehandicapten. Deze mensen 

moeten op menswaardige wijze leven en 

werken – met deze gedachte werd in 1971 de 

sociale werkplaats Werkstätten Lamspringe 

GmbH opgericht. Sinds 1991 is de naam 

Lammetal-Werkstätten Lamspringe GmbH. 

Het kleine plaatsje Lamspringe in het 

zuidelijke Nedersaksen maakt deel uit van het 

district Hildesheim. De mensen die hier 

werken, werken in verschillende werk-

plaatsen. Onder andere op de afdelingen 

 

montage, plantsoenendienst, 

metaalbewerking, houtbewerking en de 

productie van kentekens voor auto's.  

Sociale missie 

„Werken is voor de mensen hier belangrijk“, 

zegt Andree Krumsiek, verantwoordelijk voor 

werkvoorbereiding en calculatie. Werken 

geeft de dag structuur en het leven zin. Ook 

daarom zoeken de werkplaatsen naar nieuwe 

werkterreinen, zoals papiervernietiging en het 

afvoeren van elektronische gegevensdragers. 

Sinds 12 jaar worden deze diensten 

aangeboden. Tot de klanten behoren grote 

banken en spaarbanken alsmede justitiële 

autoriteiten (rechtbanken), verzekeringen en 

ziekenhuizen. De werkplaatsen halen de voor 

vernietiging bestemde documenten af binnen 

een radius van 70 kilometer. 

Hoge veiligheidsnormen

„Vernietiging van documenten is een 

vertrouwenskwestie“, zegt Andree Krumsiek. 

Wat dit betekent, maakt hij duidelijk aan de 

hand van de levering van de documenten. De 

Transporter (7,5 ton) en het gehele laadbereik

zijn beschermd door een soort kooi. „Hier kan 

praktisch geen document verloren raken“, zegt 

Andree Krumsiek. Bovendien zijn 

bewakingscamers's en toegangsbewaking 

aanwezig. Voor de werkplaatsen heeft 

veiligheid de hoogste prioriteit. Dit in het 

belang van de klanten en de Bundesdaten-

schutzgesetzes (BDSG) (wet gegevens-

bescherming). Voor documenten-vernietiging 

schrijft de BDSG vijf verschillende hoge 

veiligheidsniveau(s) voor. Voor 

veiligheidsniveau 3 beschrijft Andree 

Krumsiek dit als volgt: „Indien u 1000 jaar de 

tijd heeft en in een container van twaalf ton 

zit, lukt het u misschien om een bankafschrift 

weer in elkaar te zetten.“ 

Citaat van de klant: 
„We hebben sinds twee jaar de HSM-
papiervernietigers in gebruik. Deze 
presteren in de praktijk wat HSM ons 
tijdens een demonstratie in Frickingen 
heeft beloofd.“

Andree Krumsiek, werkvoorbereiding, calculatie 
Lammetal Werkstätten GmbH in Lamspringe

Veilige papiervernietiging  

Papiervernietiging is voor de Lammetal-Werkstätten GmbH een belangrijke economische aanwinst. Nu kan de onderneming met 

„sociale missie“ deze dienstverleningstak verder uitbouwen – dankzij twee uiterst krachtige shredders van HSM in Frickingen aan 

de Bodensee.  



Belangrijke economische basis 

Intussen heeft de documentenvernietiging 

zich ontwikkeld tot een sterke economische 

aanwinst. Hier werken 17 mensen. Deze 

„ontvrachten“ eerst de documenten, zoals 

Andree Krumsiek het noemt. Bedoeld is de 

scheiding van werkstoffen, dus folie, metaal 

en papier. Over de omvang geeft hij geen 

informatie. „Bedrijfsgeheim“, zegt hij. 

Kennelijk is deze echter groot genoeg voor de 

aanschaffing van zeer krachtige shredders op 

krachtstroom van de afvoerspecialisten van 

HSM in Frickingen. Het shredder-duo kan tot 

800 kilogram documenten per uur vakkundig 

door de snijwalsen van de shredder sluizen – 

en verdichten. Een balenpers perst het 

verkleinde papier in balen van elk 60 kilogram. 

Dat hij voor het merk HSM heeft gekozen, 

verklaart Andree Krumsiek als volgt: „HSM is 

een van de grootste leveranciers“. En de 

vorige deed niet wat ons werd beloofd. En 

dat doen de afvoerspecialisten van de

Bodensee wel. 

De werkplaats werd eerst uitgenodigd naar 

de HSM-fabriek in Frickingen. Daar werden de 

mogelijke shredders gedemonstreerd en 

uitvoerig toegelicht. Dat kan HSM mede doen 

omdat de shredders compleet „Made in 

Germany“ zijn. En dat is niet alles: HSM heeft 

ook de werkplaatsmedewerkers geschoold 

betreffende gegevensbescherming. 

Schommelende prijzen op de wereldmarkt 

Sinds twee jaar zijn de shredder-pers-

systemen HSM SP 5080 op de markt. Deze 

doen precies wat ze bij de demonstratie in 

Frickingen deden. „Ze zijn gewoon goed“, zegt 

Andree Krumsiek. En bij eventuele problemen 

zijn de technici van HSM snel ter plekke. 

Maar: Eén probleem van de werkplaatsen 

konden ook de afvoer-specialisten van HSM 

niet oplossen. „We verkopen oud papier 

tegen de marktprijzen“, zegt Andree Krumsiek. 

Beter gezegd, de prijzen op de wereldmarkt. 

En die schommelen van maand tot maand 

heftig. En omdat de werkplaatsen niet over 

voldoende opslagmogelijkheden beschikken, 

kan niet worden afgewacht tot de prijzen 

beter zijn. Krumsiek blijft echter vol 

vertrouwen. Tot nu toe hebben de 

werkplaatsen voor alle uitdagingen een goede 

oplossing gevonden. 

Onderneming
De in 1971 opgerichte Lammetal-Werkstätten 
Lamspringe GmbH is geen gewone 
onderneming, maar een onderneming met 
een sociale missie: De werkplaatsen hebben 
momenteel 450 geestelijk en lichamelijk 
gehandicapte mensen in dienst in 
verschillende werkplaatsen zoals 
metaalbewerking, houtbewerking of de 
productie van nummerplaten. Sinds 2006 
bieden de werkplaatsen ook 
papiervernietiging en het afvoeren van 
elektronische gegevensdragers aan. Tot de 
klanten behoren onder andere banken, 
justitiële autoriteiten, verzekeringen en 
ziekenhuizen.  

Taak
Documentenvernietiging is een 
vertrouwenskwestie. De voorschriften van 
het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
(gegevensbescherming) zijn streng. Voor de 
werkplaatsen zijn voor documenten-
vernietiging niet alleen gescheiden ruimten 
en strenge toegangscontroles voorge-
schreven, maar ook machines die 
vertrouwelijke documenten zo klein 
shredderen dat informatie onleesbaar 
wordt – en blijft. 

Oplossing
Voor de documentenvernietiging gebruikten 
de werkplaatsen eerst een grote shredder die 
tijdens bedrijfstijd aanzienlijke onderhouds- 
en reparatiekosten veroorzaakte. Hetzelfde 
gold voor een perscontainer. Sinds de herfst 

van 2010 werken de werkplaatsen met twee 
papiervernietigers met nageschakelde 
balenpers van de specialisten voor 
afvoertechnologieën van HSM uit Frickingen 
aan de Bodensee. Over de aanschaffing van 
een derde shredder denken de Lammetal-
Werkstätten reeds na. 

Voordelen

•  Hoge doorvoer: Dankzij twee shredders 
kunnen de werkplaatsen tot 800 kilogram 
documenten per uur vakkundig vernietigen

•  Hoge betrouwbaarheid: De papierver-
nietigers lopen betrouwbaar. Dit is 
bijzonder belangrijk omdat de werkplaatsen 
niet over grote opslagcapaciteiten 
beschikken.

•  Meer flexibiliteit: Aan het begin van het jaar 
stijgt het papiervernietigingsvolume 
aanzienlijk omdat de bewaartermijnen  
aflopen. Op volumeschommelingen 
kunnen de werkplaatsen zo beter reageren

•  Eenvoudiger inwerken van nieuwe 
medewerkers: Terwijl één shredder 
langzamer loopt, kan de tweede volledig 
belast verder werken

•  Snelle beschikbaarheid: Bij eventuele 
problemen zijn de technici van HSM snel 
ter plekke 

•  Dankzij de compacte bouwwijze kunnen de 
Lammetal-Werkstätten uitbreiden tot drie 
shredders

De feiten

Lammetal-Werkstätten Lamspringe GmbH

An der Pferdewiese 1

31195 Lamspringe

Tel. +49 5183 9407-0

Fax +49 5183 9407-111

info@lammetal.net

www.lammetal.net

HSM GmbH + Co. KG

Austraße 1-9

88699 Frickingen

Tel. 00800 4 4777766 (gratis)

Fax 00800 4 4777767 (gratis)

benelux@hsm.eu

www.hsm.eu


