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AB Werkt
Door

De wereld staat nooit stil. En dat geldt helemaal voor het bedrijfsleven. Of het

Daarom werkten we ook in 2019 met succes verder aan onze strategie, de

nou gaat om een agrarische onderneming of een productiebedrijf, altijd is het

kwaliteit van de dienstverlening en de verdere digitalisering van onze organisatie.

vizier gericht op de continuïteit. Ondernemers zijn 24/7 bezig met de dagelijkse

Tegelijkertijd bewees AB Werkt tijdens de coronacrisis in 2020 dat we ook onder

bedrijfsvoering. Maar ook het inspelen op wet- en regelgeving, innovaties,

moeilijke omstandigheden onze leden en klanten kunnen blijven bedienen. Zo

strategische uitdagingen of vraagstukken op het gebied van personeel en arbeid

konden we internationale medewerkers blijven leveren tijdens de piekperiode.

vraagt steeds hun aandacht.
Door tegenvallende resultaten en de coronacrisis zijn we helaas genoodzaakt om
Hetzelfde geldt voor AB Werkt. Enerzijds staan we onze leden en opdrachtgevers

in de kosten te snijden en medewerkers te laten gaan. Gelukkig is AB Werkt een

dagelijks bij op het gebied van de bedrijfsverzorging, werving en selectie van

solide onderneming. En mede door onze inspanningen van 2019 zijn we voor een

nieuwe medewerkers, detachering en HR-dienstverlening. Anderzijds zijn we als

belangrijk deel al klaar voor de toekomst. Eén ding is zeker: AB Werkt door. Ook in

coöperatieve onderneming ook zelf bezig om onze organisatie voor te bereiden op

de komende jaren kunt u op ons blijven rekenen.

de toekomst. Want alleen zo kunnen we leden en opdrachtgevers ook de komende
jaren goed blijven bedienen.

◂ ▴ ▸
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AB Werkt Door

VERANDERKRACHT
Jack Janssen – algemeen directeur

De financiële resultaten van AB Werkt over 2019 vielen tegen. En
ook 2020 kende qua omzetontwikkeling een moeizame start. Toch
is niet alles kommer en kwel. Want tijdens de coronacrisis bleek
óók dat we slagvaardig en veerkrachtig zijn. AB Werkt kan zich
heel snel aanpassen aan fundamenteel andere omstandigheden.
Daardoor blijven we leden en klanten – ook in crisistijd – goed
bedienen. Nu en in de toekomst.
Laat ik eerlijk zijn: het is voor een onderneming natuurlijk fijner om groei in
goede banen te leiden, dan om tegenvallende resultaten te managen. Dat
is bij ons niet anders. Ons doel voor 2019 was om ons marktaandeel in het
MKB-segment te vergroten en de organisatie verder te professionaliseren.

De omstandigheden waren uitdagend: een krappe arbeidsmarkt, veel
concurrentie en grote veranderingen in het arbeidsrecht. Helaas vielen de
resultaten tegen. Ten opzichte van het jaar ervoor groeiden we in 2019 wel
in omzet, maar minder dan vooraf gepland en gehoopt. We behaalden onze
omzetdoelstellingen niet op het gebied van onze uitzendactiviteiten. Al met al
boekten we over 2019 een negatief bedrijfsresultaat van ongeveer 4 ton.
Krappe arbeidsmarkt en effecten van nieuwe wet
Die mindere resultaten hebben een aantal oorzaken. Zo waren er tegenvallers
op het gebied van de ontwikkeling van het ziekteverzuim. Ook de stijgende
uitgaven van huisvesting van onze internationale werknemers konden wij niet
volledig compenseren met inkomsten. Daarnaast zagen we de eerste effecten
van de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB), die per 1 januari 2020 van kracht
werd. De omzet van de flexbranche in Nederland staat als gevolg van
deze wet onder grote druk. Die druk is groter dan velen vooraf hadden
verwacht, en dus ook meer dan waarop we ons bij AB Werkt hadden
voorbereid.
Veilig en verantwoord
Begin 2020 stonden we daarom in de startblokken om de tegenvallende cijfers
goed te maken. Zo hadden we het vizier volledig gericht op onze commercie.
Maar toen brak in maart de coronacrisis uit. De eerste paar weken waren we
vooral in touw om onze dienstverlening veilig en verantwoord voort te zetten.
En dat is gelukt! We konden álle vraag bij opdrachtgevers invullen – zelfs met
internationale medewerkers. Helaas viel door corona ook werk weg, met name
in de sierteelt, de foodsector en bij technische bedrijven. Mede daardoor zagen
we in de eerste maanden van 2020 een omzetterugval van 13 tot 14 procent.
Dat valt voor onze branche nog relatief mee. Maar we moesten eigenlijk 8 tot
10 procent groeien om de cijfers van 2019 goed te maken.

◂ ▴ ▸
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Ingrijpen in kosten
Inmiddels lijkt de eerste golf van de coronacrisis grotendeels voorbij. Het is
ongewis hoe deze pandemie zich verder ontwikkelt. Duidelijk is dat de effecten
op de economie groot zijn. Daardoor verwachten we in 2020 een verdere
teruggang in activiteiten. Als gevolg daarvan ontkomen we er niet aan om
in te grijpen in onze indirecte kosten, zoals marketing-, communicatie- en
projectkosten. Ook kijken we naar een verlaging van de personeelskosten op
onze kantoren. Helaas worden we door deze extreme marktomstandigheden
gedwongen om afscheid te moeten nemen van een aantal collega’s – en dat is
een pijnlijke beslissing.
Grotere slagvaardigheid
Zoals gezegd: krimpen en ingrijpen in de kosten is onder de huidige
marktomstandigheden noodzakelijk maar niet voor iedereen fijn. Dat
zal elke ondernemer beamen. Gelukkig heeft AB Werkt een robuust
weerstandsvermogen. Vanuit die basis moeten we nu inspelen op de nieuwe
realiteit. Dat doen we door in te zetten op kostprijsleiderschap, door leaner en
meaner te worden, en door slagvaardiger te zijn in de markt. De coronacrisis
toonde aan dat we veel veranderkracht bezitten om in te spelen op grote
uitdagingen. We hadden geen scenario’s klaarliggen om te reageren op een
pandemie. Maar met ons crisisteam konden we in heel Zuid-Nederland toch
razendsnel maatregelen doorvoeren en onze medewerkers en klanten goed
informeren. En bovenal organiseren dat het werk veilig en verantwoord kon
doorgaan.

‘Flexibele arbeid is
en blijft daarom
hard nodig.
Daarmee ligt er voor
ons een goede toekomst
in het verschiet’

Goede toekomst
Wij staan opgesteld voor een sector die niet jaarrond arbeid kan creëren. In de
winter is er minder werk dan in de zomer. ‘Flexibele arbeid is en blijft daarom
hard nodig. Daarmee ligt er voor ons een goede toekomst in het verschiet.’
AB Werkt kan tijdens piekperiodes grote aantallen medewerkers leveren.
We bieden ook toegevoegde waarde met onze kennis op het gebied van
arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bovendien hebben we bewezen in crisistijd
voor velen van meerwaarde te kunnen zijn. Als we onze businesscase zodanig
aanpassen dat onze operationele en commerciële slagkracht toeneemt, zullen
de positieve resultaten weer komen. Daarvan ben ik overtuigd.

◂ ▴ ▸
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Familie Cornelissen kweekt in 1982 in Melderslo het eerste
radijsje. Sindsdien heeft het bedrijf flinke stappen gezet,
zowel nationaal als internationaal. In 2000 voegde de
familie naast de twee Nederlandse vestigingen een dérde
Italiaanse vestiging toe aan het bedrijf. Die expansie naar
het buitenland was een belangrijke strategische beslissing.
Grotere aanvragen konden daardoor efficiënter en sneller
worden verwerkt. Kleindochter Monique Cornelissen
is sinds 2019 verantwoordelijk voor de administratie,
marketing, personeelszaken en certificeringen van de
kwekerij. Daarvoor werkt ze graag samen met toenmalig
accountmanager Mark Bus, inmiddels kantoormanager
in Uden. ‘Hij kent ons goed, weet hoe wij werken en welk
type persoon bij ons past.’ Medewerker Gerard van
AB Werkt leverde in 2019 zulk goed werk dat er speciaal

Kwekerij
Ortolanda
zette flinke
groeistappen

voor hem een functie wordt gecreëerd. ‘Gerard wordt
teeltman.’

◂ ▴ ▸
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AB Werkt Door

ONTWIKKELKRACHT
Alles wat aandacht krijgt zal groeien. Dat geldt ook voor AB Werkt.
We plukten tijdens de coronacrisis de vruchten van onze investeringen
in onze medewerkers. Juist daarom doet het pijn dat we de komende
periode mensen moeten ontslaan. Maar alleen zo blijven we ook op
de langere termijn een sterke coöperatie.
Als directeur Bedrijfsvoering maak ik graag het verschil. Dat kan door goed
te kijken hoe ik de organisatie en de mensen die er werken verder kan laten
groeien. Want het gaat in mijn ogen niet alleen om een zo hoog mogelijke
winst. Ik heb een bijna heilig geloof in de kracht van de ontwikkeling van
mensen. Dat is óók winst. En dan volgt de omzet vanzelf.
Werkplezier
Ik ben er dan ook trots op dat we mensen binnen AB Werkt de kans geven
om te groeien. Via onze opleidingen, bijvoorbeeld. Dat waarderen onze
medewerkers ook, zo bleek uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat
we in 2019 voor het eerst organiseerden. Maar liefst 82% van de medewerkers
vulde het in. Zij gaven het werken bij AB Werkt gemiddeld een 7,2. Daar
zijn we heel blij mee, zeker na een zwaar veranderingsjaar als 2018. Het
werkplezier binnen de organisatie is hoog, mensen geven aan het meest
tevreden te zijn over de samenwerking met collega’s en het leiderschap.
Organisatie op orde
Ook in 2019 besteedden we veel aandacht aan onze directe mensen; zij die
werkzaam zijn bij onze opdrachtgevers. Bijvoorbeeld door onze internationale
medewerkers beter te begeleiden en te informeren. Mede daardoor komen
zij via AB Werkt graag naar Nederland. Ook richtten we ons op het verbeteren

Joris Huizinga – directeur Bedrijfsvoering
van onze internationale
recruitment. Daarvan plukten
we de vruchten tijdens de
coronacrisis, toen we ondanks
alle belemmeringen genoeg mensen
uit het buitenland konden halen om bij
leden en opdrachtgevers in te zetten. In 2019
zetten we ook grote stappen om de organisatie verder op orde te krijgen.
We werkten verder aan onze operational excellence door het standaardiseren
van onze processen. Zo kunnen we ons beter richten op het bedienen van onze
leden en klanten.
Moeilijke markt
Ondanks deze inspanningen sloten we 2019 helaas af met een financieel tekort.
Dat hadden we niet verwacht en daar zijn we ook niet tevreden over. We kregen
te maken met hogere kosten, onder andere op het gebied van huisvesting.
Daar stond een lagere omzet tegenover. Dat is onder andere het gevolg van
de moeilijke markt waarin wij actief zijn. De agrarische sector staat bovendien
stevig onder druk van wet- en regelgeving en is flink in beweging – kijk alleen
al naar het aantal stoppers.

◂ ▴ ▸
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AB Werkt
Door
Verdriet
Door de tegenvallende cijfers hebben we ingrijpende
kostenmaatregelen moeten doorvoeren. Onder meer door
gedwongen ontslagen. Het doet mij veel verdriet dat we
afscheid moeten nemen van medewerkers. Maar het is een
harde noodzaak. Tegelijkertijd is AB Werkt nog steeds een
financieel gezonde onderneming die het afkan zonder externe
financiering – en dus zonder schulden. Dat maakt dat we dit
uiteindelijk kunnen overleven.
Gezonde coöperatie
AB Werkt is een coöperatie zonder winstoogmerk. Maar we
moeten wel winst maken om financieel gezond te blijven. Zodat
we kunnen investeren in vernieuwing en een buffer houden
voor lastige periodes zoals nu. Ook onze ledenraad, waarmee
we regelmatig om de tafel zitten, wil dat we een gezonde
coöperatie zijn en blijven. Want alleen dan kunnen we goed
invulling blijven geven aan onze kerntaak bedrijfsverzorging.
Veel bestaansrecht
In de afgelopen jaren leerde ik dat deze coöperatie meer dan
de moeite waard is om de schouders onder te zetten. Het is een
fantastische organisatie met veel bestaansrecht. Op hoofdlijnen
is het beleid goed en zetten we dat ook voort. Helaas hebben
we nu – net als veel andere bedrijven – te lijden onder slecht
weer, waardoor we maatregelen moeten nemen. Maar AB
Werkt blijft overeind staan. En we blijven ook nu werken aan
een organisatie waar mensen dagelijks met veel plezier aan
de slag gaan, echte aandacht krijgen en zich voortdurend
ontwikkelen. Dat biedt hoop en vertrouwen.

‘Ik heb een bijna heilig
geloof in de kracht van de
ontwikkeling van mensen.
Dat is óók winst. En dan
volgt de omzet vanzelf’

◂ ▴ ▸
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Steeds vaker specialiseren kwekerijen zich. Zo niet Frans Muysers Boomkwekerijen. Mede-eigenaar
Han van den Bekerom: ‘Het ene bedrijf maakt bijvoorbeeld alleen nog maar stekken, het andere
richt zich op één bepaald type plant. Wij willen dat niet, maar juist de productie en handel zo lang
mogelijk blijven combineren. Onze risico’s zijn daardoor gespreid. Elke slag die je zelf kan maken,
kun je ook bij je houden.’
Het is moeilijk om goede mensen in de boomkwekerij te vinden, vindt Bekerom. ‘Er is
bijna niemand meer die de opleiding doet. Mensen worden steeds kritischer. Werken in de
boomkwekerij betekent dat je altijd buiten bent. Ook als het waait en regent. Daarnaast is het
fysiek werk en krijg je er “vieze handen” van. Dat is niet voor iedereen weggelegd.’
Gelukkig heeft de kwekerij het personeel goed op orde. ‘We hebben vijf vaste
medewerkers in dienst en van januari tot de zomer regelen we vier vaste
Poolse seizoenskrachten. Bij andere pieken doen we een beroep op
AB Werkt. Dat werkt heel prettig, er is een open communicatie.
Eén telefoontje en het wordt geregeld.’

David Thijssen steekt in de boomkwekerij de handen uit
de mouwen. Hij begon als groentje bij Frans Muysers

Frans Muysers
Boomkwekerijen kiest
een andere weg dan
de concurrentie

Boomkwekerijen. Al snel bleek Thijssen niet vies van
aanpakken. ‘Door dingen te doen, krijg je ze steeds beter
in de vingers. Ik leer nog iedere dag bij.’ Werken in weer en
wind vindt hij niet erg: ‘Regenpak aan en gaan!’

◂ ▴ ▸
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AB Werkt Door

STUURKRACHT
Ankie Wijnen – voorzitter Raad van Commissarissen

Besturen is makkelijk als alles op rolletjes loopt. Maar in moeilijke
tijden is het voor de RvC zaak om onze meerwaarde te tonen. We
denken daarom mee met de directie over de verbeteringen om
AB Werkt weer gezond te maken. Nu en in de toekomst.
Met de coronacrisis brak in het voorjaar voor iedereen een spannende tijd aan.
Ook voor AB Werkt. Allereerst hoop je natuurlijk dat iedereen gezond blijft.
Daarnaast keken we naar de gevolgen voor onze bedrijfsvoering. Komen de
internationale medewerkers wel naar Nederland? Hebben we genoeg mensen
om de vraag van opdrachtgevers in te vullen? Gelukkig konden we ook tijdens

corona goed blijven voorzien in de arbeidsvraag van onze leden en klanten.
Daarbij hadden we uiteraard ook een scherp oog voor de veiligheid van onze
medewerkers. Ook al kostte dat meer geld, bijvoorbeeld omdat er minder
mensen in een auto mochten meerijden en we dus meer wagens moesten
inzetten. Mede door deze inspanningen en goede voorlichting is dat goed
verlopen. Achteraf zijn we heel tevreden hoe we het tijdens de coronacrisis
hebben aangepakt.
Stappen zetten
Níet tevreden zijn we over de resultaten over 2019. Die vielen om diverse
redenen tegen. Daarbovenop kwamen in 2020 nog eens de negatieve gevolgen
van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de coronacrisis. Het is nu dus
zaak om de financiële gevolgen te beperken en AB Werkt toekomstbestendig te
houden. Het is niet genoeg om alleen een paar dingen anders en beter te doen
– we zullen echt moeten snijden in de kosten. Terwijl we intussen natuurlijk
alles in het werk stellen om onze leden en klanten zo goed mogelijk te blijven
bedienen. We mikken erop dat u weinig of niets merkt van onze interne
maatregelen.
Bijsturen en verbeteren
Als RvC zijn we doorlopend in gesprek met de directie over de resultaten.
Samen proberen we boven tafel te krijgen waar precies de problemen zitten
en waarom de kosten oplopen. Zoals het er nu uitziet, zit hem dat vooral in
het onderdeel Service, waar we kampen met een te hoog ziekteverzuim en
oplopende huisvestingskosten. We hebben ook last van de korte inzet van
medewerkers. Het is nu eenmaal eenvoudiger en goedkoper om iemand

◂ ▴ ▸
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Bestuur en toezicht
Voor bestuur en toezicht werkt
AB Werkt volgens het RvC-model.
Een overzicht van de Ledenraad
en de Raad van Commissarissen
staat op onze website.
AB Werkt onderschrijft de
NCR Code voor coöperatieve
ondernemingen.

drie jaar ergens te plaatsen, dan voor zes maanden. Want ook in dat geval moeten we
bijvoorbeeld de huisvesting regelen. Als RvC bespreken we ook met de directie waar we
kunnen bijsturen en verbeteren. We kijken ook kritisch waar er kosten worden gemaakt
en of we die kunnen doorberekenen.
Goed genoeg
Gelukkig heeft AB Werkt een heel goede directie, die hard werkt aan de toekomst van
de organisatie. We kunnen ons nu geen luxe veroorloven. Dan heb ik het niet over dure
kantoren of auto’s, want dat is sowieso niet aan de orde bij AB Werkt. Maar we moeten
oppassen dat we niet altijd ten koste van alles de allerhoogste kwaliteit nastreven. Goed
is heel vaak goed genoeg. Ook onze leden en klanten zijn gebaat bij een AB Werkt dat
kwaliteit biedt tegen een eerlijke prijs en genoeg goede vervangers klaar heeft staan ter
vervanging van de agrarische ondernemer. We weten nu al: ook 2020 wordt financieel
geen goed jaar voor AB Werkt. Dit jaar nemen we het verlies, maar we leunen zeker niet
achterover. We doen er alles aan om de organisatie klaar te stomen voor betere tijden,
zodat we er volgend jaar weer goed voor staan en goede resultaten gaan boeken.

‘Ook onze leden
en klanten zijn gebaat
bij een AB Werkt dat kwaliteit
biedt tegen een eerlijke prijs
en genoeg goede vervangers
klaar heeft staan ter
vervanging van de
agrarische
ondernemer’

◂ ▴ ▸
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Vandersanden Group verkoopt stenen in Nederland, Engeland,
België, Duitsland, Israël en Rusland. Vooral de Engelse markt is
booming. ‘De Britten zijn aan het hamsteren voor de Brexit’, vertelt
plantmanager Tim Hunnekens. ‘Wat de Brexit voor de toekomst
betekent, weet ik niet, maar we zijn voorbereid. We hebben
al nieuwe sorteringen op de plank liggen.’ Via AB Werkt huurt
Vandersanden Group Poolse arbeidskrachten in voor het nabewerken

Vandersanden Group
is voorbereid
op de toekomst

van de stenen. Het werk is fysiek zwaar en daar zijn geen
Nederlandse werknemers voor te vinden. De samenwerking met
AB Werkt verloopt al jaren naar grote tevredenheid. ‘Het is gewoon
goed geregeld. Er wordt rechtstreeks geschakeld met de teamleider.
En valt er eens iets kleins voor, dan wordt dat goed opgelost’, vertelt
Hunnekens. ‘We zijn overburen, dat maakt de relatie informeel. Je
loopt makkelijk bij elkaar binnen als dat nodig is.’

◂ ▴ ▸
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AB Werkt door aan:
…een beter kwaliteitssysteem met Basis op orde!
Voor goede dienstverlening is een up-to-date-kwaliteitssysteem nodig.
AB Werkt vernieuwde in 2019 het systeem, dat dateerde uit 2003. Onder de
noemer AB Werkt – Basis op orde! namen we alle processen in de organisatie
onder de loep. We beschreven ze opnieuw en maakten er werkinstructies bij.
Dankzij Basis op orde! kunnen we onze processen makkelijker verbeteren,
klantgerichter en efficiënter werken. Met dit kwaliteitssysteem ligt er een goede
basis voor de komende jaren. En voldoen we aan de internationale norm voor
kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001.
…de toekomst van onze dienstverlening via Next Level
Hoe ziet onze dienstverlening er in de toekomst uit? Deze vraag stond centraal
in het innovatieve strategietraject AB Werkt Next Level. In 2018 startten we al
met het traject, in 2019 gingen we verder. Met klanten, leden en medewerkers
dachten we na over vaardigheden van ons personeel in de toekomst. En hoe
we klanten en medewerkers van morgen bereiken. Uit het strategietraject
zijn drie pijlers voortgekomen: AB Werkt Community, een online platform
met persoonlijke oplossingen voor arbeidsvraagstukken voor ondernemers
en medewerkers. AB Werkt Groei, met opleidings- en groeiprogramma’s voor
klanten en medewerkers. En het hospitalityprogramma AB Werkt Thuis, dat
organisaties en (directe) medewerkers helpt om zich thuis te voelen.
… verdere digitalisering van de organisatie
Op 30 juni 2020 neemt AB Werkt afscheid van de papieren urenbriefjes. Het
einde van een tijdperk. Een digitaal proces heeft veel voordelen: minder
kans op fouten in verloning en facturatie, en het makkelijker uitwisselen en
analyseren van informatie onder andere. In 2019 startten we met de bouw

van een digitaal portaal dat de urenregistratie vervangt. Het is meertalig, met
handleidingen en instructiefilmpjes in Nederlands, Engels, Pools en Roemeens.
In 2020 bouwen we verder aan het portaal.
… de dienstverlening voor internationale werknemers
Wat hebben arbeidsmigranten nodig? In 2019 gingen de regiokantoren
en betrokken afdelingen met deze vraag aan de slag. Ze kwamen tot drie
basisprocessen: de aanvraag van nieuwe internationale werknemers, het
herplannen en begeleiden van hen, en vragen en meldingen van deze
werknemers. Ook de ondersteunende processen, zoals vervoer en huisvesting
namen ze onder de loep. De focus op internationale werknemers leidde tot
grote wijzigingen in de organisatie, zoals de taakverdeling tussen Hospitality en
Personeelsbeheerders, de communicatie met medewerkers en het proces van
International Recruitment.
… een betere wereld met fietsproject KWF Kankerbestrijding
AB Werkt haalde in 2019 € 23.166,45 op voor KWF Kankerbestrijding. Twaalf
medewerkers van AB Werkt Zuid-Nederland stapten 22 mei op de fiets voor
een tocht langs alle kantoren in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Op elk
kantoor lag een cheque klaar. Drie dagen en 330 kilometer later reden ze over
de finish in Beek. Vijftien collega’s legden de laatste 10 kilometer van de route
wandelend af. De donaties kwamen van vrienden, familie en leveranciers.
Daarnaast werkten medewerkers van AB Werkt een dagdeel mee bij een klant,
en haalden ze geld op met de verkoop van eieren, ponyrijden en het inzamelen
van kleding.

◂ ▴ ▸
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Landschapsbeheer is een moeilijke en specifieke sector,
weet Jan Kaljouw van Kaljouw Landschapsbeheer.
‘De stap om met schapen te werken is groot, waarschijnlijk
omdat het minder bekend is. Werken met koeien spreekt vaak
meer aan.’ Onterecht, vindt hij. ‘Het is hard werken, maar het is écht
een leuk vak. Je werkt met dieren, komt op veel verschillende plekken en
geen dag is hetzelfde.’ Arbeidskrachten kunnen bij het bedrijf terecht met
een mbo-opleiding dierverzorging. ‘Als studenten eenmaal stagelopen,
vinden ze het toch een leuk vak en willen ze niet meer weg’, zegt Kaljouw.
Sinds negen jaar werkt het bedrijf met AB Werkt voor het payrollen van
medewerkers, zodat Kaljouw de verloning niet zelf hoeft te regelen. Als
hij een vacature heeft, staat die ook open bij AB Werkt. ‘Accountmanager
Annette Manni komt regelmatig met kandidaten. Ze belt me dan ook altijd
even. Dat persoonlijke contact is prettig.’

Kaljouw
Landschapsbeheer
kan met moeite goede
werknemers
vinden

◂ ▴ ▸
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Getallen 2019 in beeld

Aantal leden per 31/12:

4475

4

5

6

3

MEDEWERKERS UITGEZONDEN DOOR AB WERKT

2

8

1

10

KLANTTEVREDENHEID
2019: 7,3

MAN
(2018: 66%)

63%

NEDERLANDERS
(2018: 37%)

37%

31%

13%

9

0

VROUW
(2018: 34%)

AANTAL GEFACTUREERDE UREN PER SECTOR

7

34%

MKB*

DIERLIJK

TOTAAL

* Midden- en klein bedrijf

5.840.000
UUR

53%

OVERIGE NATIONALITEITEN
(2018: 63%)

69%

PLANTAARDIG
NETTO OMZET

123.798

DIRECTE MEDEWERKERS
(2018: 9.341)

10.203
MEDEWERKERS NAAR LEEFTIJD IN 2019

15%

6%

15%

11%

8%

176

10.379
MEDEWERKERS
(2018: 9.518)

10%

11%

10%

8%

5%

BEDRIJFSRESULTAAT

-413

(2018: 127)
NETTO RESULTAAT

HOLDING-MEDEWERKERS
(2018: 177)

(2018: 114.646)

-400

(2018: 81)
EIGEN VERMOGEN

18.276

(2018: 17.963)

FINANCIEEL
(x 1000 EURO)

◂ ▴ ▸
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Geconsolideerde balans
per 31 december 2019
ACTIVA

31 december 2019
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Grond en gebouwen
Inventaris en automatisering
Machines en transportmiddelen

31 december 2018
€

€

2.217.738
514.801
162.505

2.836.437
660.237
227.000

43.610
397.332

Effecten
Liquide middelen

Voorzieningen
Voorzieningen

31 december 2019

31 december 2018
€

€

18.276.244

17.962.688

1.094.908

682.075

14.336.448

15.060.895

33.707.600

33.705.658

3.723.674
Kortlopende schulden
Schulden en overlopende
passiva

43.610
337.879
440.942

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen en
overlopende activa

€
Groepsvermogen
Groepsvermogen

2.895.044
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Overige financiële vaste activa

PASSIVA

381.489

12.602.581

12.493.929

4.249.291

2.707.277

13.519.742

14.399.289

33.707.600

33.705.658

◂ ▴ ▸
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Geconsolideerde
winst- en
verliesrekening
over 2019

2019
€
Opbrengsten
Netto-omzet
Contributies leden/reductiebijdragen

2018
€

€
113.373.472
1.272.366

122.551.537
1.246.104

114.645.838

123.797.641
Directe kosten
Personeelskosten
Inkoop van derden
Kosten vervoer direct personeel
Afschrijvingen vaste activa

Overige bedrijfskosten
Personeelskosten
Kosten vervoer indirect personeel
Afschrijvingen vaste activa
Verkoopkosten
Algemene kosten

110.460.723

101.644.744

13.336.918

13.001.094

9.187.122
482.493
408.411
585.243
2.210.896

10.016.965
502.966
413.843
549.891
2.266.324

Bedrijfsresultaat
Opbrengsten van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

96.306.197
4.060.088
1.202.212
76.247

105.243.160
3.944.258
1.212.742
60.563

Brutomarge

€

13.749.989

12.874.165

- 413.071

126.929

17.298
31.549
- 59.932

28.623
20.917
- 47.604
1.936

- 11.085

- 411.135

115.844

Vennootschapsbelasting

10.960

- 34.548

Resultaat na belastingen

- 400.175

81.296

Resultaat voor belastingen

◂ ▴ ▸
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Groepsverhoudingen
Coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland U.A. te ’s
Hertogenbosch (de coöperatie) staat aan het hoofd van een
groep rechtspersonen. In In de geconsolideerde jaarrekening
zijn naast de financiële gegevens van de coöperatie de
volgende groepsmaatschappijen opgenomen: AB Werkt
Holding B.V., AB Werkt Bedrijfsverzorging B.V., AB Werkt
Detachering B.V., AB Werkt Service B.V., AB Werkt Service
I B.V., AB Werkt Service II B.V., AB Werkt Service III B.V.,
AB Werkt Service IV B.V., AB Werkt Service V B.V, AB Werkt
Service VI B.V, AB Werkt Service VII B.V., AB Werkt E-Flex
B.V., AB Werkt Payroll B.V., AB Personal Partner Rhein-Ruhr
GmbH en HAER B.V.

Grondslagen voor de waardering en
resultaatbepaling
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor
zover niet anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde. Voor risico’s en verliezen die vóór
balansdatum zijn ontstaan, zijn voorzieningen getroffen.
Continuïteit
De jaarcijfers zijn opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling. Het eigen vermogen van
de coöperatie bedraagt per 31 december 2019 ruim € 18
miljoen positief. De coöperatie beschikt over voldoende
liquide middelen en is voor haar financiering niet
afhankelijk van derden.
De gevolgen van de crisis als gevolg van het COVID-19 virus
zijn ingrijpend. De meest actuele forecast voor 2020 alsmede
de liquiditeitsprognoses voor 2020 wijzen echter uit dat
de continuïteit van de coöperatie, zelfs bij zeer negatieve
scenario’s, niet in gevaar komt. Op grond hiervan verwacht
de coöperatie haar bedrijfsactiviteiten te kunnen voortzetten
en is er geen ernstige onzekerheid over de continuïteit van
de onderneming.

Materiële vaste activa
Waardering tegen verkrijgingsprijs verminderd met
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
zijn lineair berekend en gerelateerd aan de verwachte
economische levensduur. Op grond en terreinen vindt geen
afschrijving plaats.

De bezuinigingsopgave zal van invloed zijn op de
werkgelegenheid, waardoor gedwongen ontslagen
(en daarmee o.a. verplichtingen tot het uitbetalen van
transitievergoedingen) niet uitgesloten zijn. Er is in 2019
geen voorziening getroffen voor een dergelijk scenario.
Eventuele kosten van een bezuinigingsoperatie worden
verwerkt in het resultaat 2020.

Financiële vaste activa
De niet geconsolideerde deelnemingen zijn gewaardeerd op
verkrijgingsprijs.

Jaarrekening 2019

Effecten
Waardering op de reële waarde per balansdatum.
Waardeveranderingen worden rechtstreeks verwerkt in het
eigen vermogen.
Voorzieningen
Waardering tegen de naar verwachting in de toekomst
verschuldigde bedragen rekening houdend met de kans dat
de verplichting daadwerkelijk tot uitdrukking komt.
Resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen worden verantwoord
zodra zij voorzienbaar zijn.

De in dit verslag opgenomen geconsolideerde balans en
winst- en verliesrekening over 2019 van Coöperatie AB Werkt
Zuid-Nederland U.A. zijn ontleend aan de jaarrekening
2019, welke ter inzage ligt op het hoofdkantoor van AB
Werkt te Herten.
De jaarrekening 2019 is door het bestuur en de raad van
commissarissen opgesteld en ondertekend op 12 juni 2020.
De jaarrekening is gecontroleerd door RSM Netherlands
Accountants N.V. Alleen de volledige jaarrekening 2019
(inclusief alle toelichtingen) geeft een getrouw beeld van
de grootte en samenstelling van het vermogen van de
coöperatie op 31 december 2019 en van het resultaat in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Gebeurtenissen na balansdatum
In het jaar 2020 ondervindt de coöperatie geheel
onverwacht de gevolgen van het Coronavirus. Er is sprake
van een significante terugval van het verwachte brutoomzetresultaat voor 2020. De door de overheid geboden
ondersteuningsmaatregelen bieden daarvoor geen
compensatie. De coöperatie heeft voldoende financiële
buffers, maar zal de financiële gevolgen zoveel als mogelijk
trachten te beperken, onder meer door een stevige reductie
van de indirecte kosten.

◂ ▴ ▸
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