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Als ondernemer wil je inspelen op een tijd die bol staat van 
verandering – maar die ook kansen biedt. Dat betekent: 
continu op de hoogte zijn van de allerlaatste ontwikkelin-
gen. Bijvoorbeeld op het gebied van personeel en arbeid. 

Nieuwsbrief in plaats van dit magazine
Tot vorig jaar ontving je van ons drie keer per jaar dit ma-
gazine. Boordevol verhalen, informatie en interviews. Het 
papieren magazine volstaat in deze tijd niet meer. Daarom 
ontvang je regelmatig van ons een nieuwsbrief per e-mail.

Spambox
Nog nooit de nieuwsbrief ontvangen? Bekijk de spam in de 
mailbox om zeker te zijn dat je de nieuwsbrief in Postvak In 
ontvangt. 

Jaarlijks Bloeiend
Omdat het papieren magazine altijd goed gewaardeerd 
werd, sturen we nu jaarlijks de Bloeiend toe. De focus 
blijft echter op online, met de digitale nieuwsbrief en onze 
website.  

Vernieuwde nieuwspagina – ab-werkt.nl/actueel 
Je kunt op elk moment van de dag terecht op onze ver-
nieuwde internetpagina: ab-werkt.nl/actueel. Hier vind je 
ervaringsverhalen van medewerkers en klanten, maar ook 
actuele informatie en AB gerelateerde nieuwsberichten. 
 
Als AB Werkt willen we altijd verbeteren. Daarom zijn we 
benieuwd naar jouw reactie op de nieuwsbrief. We horen 
het graag via communicatie@ab-werkt.nl. 

Team Marketing & Communicatie 
AB Werkt

Van papier naar ‘altijd hier’
De digitale nieuwsbrief 
van AB Werkt 
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Wat was 2020 voor een jaar voor 
AB Werkt?
‘Het jaar stond voor AB Werkt in het teken van een 
forse kostenreductie. Dat was nodig vanwege een 
afnemende arbeidsvraag vanuit de agrarische sector. 
We zien daar ontwikkelingen als een krimpend aantal 
veehouderijen, gecombineerd met een toenemende 
robotisering en lagere rendementen. Daar kwamen 
voor onszelf begin 2020 de negatieve gevolgen van de 
Wet arbeidsmarkt in balans en vervolgens de corona-
pandemie overheen. Dit dwong ons om te werken aan 
een slagvaardigere en meer competitieve organisatie.’

Wat betekende dit voor de organisatie?
‘We hebben afgeschaald waar het kon en dat verliep 
redelijk voortvarend. Uiteindelijk zijn we er in 2020 
in geslaagd om ons kostenniveau drastisch terug 
te brengen. Gelukkig bleef de organisatiecultuur 
ondanks alle ontwikkelingen erg goed. Ik denk dat dit 
mede komt doordat we medewerkers snel perspectief 
gaven. De meeste mensen zagen zelf ook dat er iets 
moest gebeuren om de organisatie toekomstbestendig 

Directeur Jack Janssen:Directeur Jack Janssen:

Pagina 22:
“Vol vertrouwen de toekomst in”. Met voorzitter van RvC Ankie Wijnen. 

te houden. Daardoor kwamen we in de vreemde situatie 
waarin we aan de ene kant gedwongen afscheid namen 
van medewerkers, terwijl we tegelijkertijd anderen 
bleven opleiden en nieuwe kansen gaven.’

Wat is AB Werkt anders gaan doen?
We hebben uiteraard kritisch in de spiegel gekeken: hoe 
kon het gebeuren dat we onszelf in deze positie hadden 
gebracht? We concludeerden dat we na de fusie een 
aantal zaken centraal zijn gaan organiseren – zoals de 
huisvesting van internationale medewerkers – waardoor 
we marktsignalen en potentiële risico’s te laat in het 
vizier kregen. Zo hadden we soms te weinig en vaak veel 
te veel huisvesting beschikbaar. Die slechte bezettings-
graad kostte ons uiteindelijk onnodig handenvol geld. 

Een belangrijke stap in 2020 was dan ook dat we er-
kenden dat we niet alles centraal kunnen organiseren. 
We hebben kantoormanagers budgetverantwoordelijk 
gemaakt voor bepaalde zaken. Dat leidde er in het geval 
van de huisvesting bijvoorbeeld toe dat we van een 
bezettingsgraad van zo’n 60 procent groeiden tot boven 
de tachtig procent. Een enorme stap op het gebied van 
de verbetering van onze exploitatie. In 2020 startten we 
ook met opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s voor 
onze accountmanagers. We wilden namelijk dat naast 
de kostenreductie onze commerciële slagkracht op peil 
bleef.’

Wanneer zag je verbetering?
‘Gaandeweg ging in 2020 onze omzet en ons resultaat 
omhoog. We leerden ook beter omgaan met de gevol-
gen van corona, net als onze klanten. Toen er in Neder-
land in het derde kwartaal steeds meer mogelijk werd 
omdat de lockdown versoepelde, konden we redelijk 
normaal ons werk uitoefenen en vraag en aanbod met 
elkaar matchen. Vanuit de markt kwam weer meer vraag 
naar personeel en tegelijkertijd was onze organisatie 
afgeslankt en efficiënter. Uiteindelijk schreven we over 
2020 zwarte cijfers – een knap resultaat!’

Hoe kijk je zelf terug op 2020?
‘Een positieve verrassing vond ik de score uit ons mede-
werkerstevredenheidsonderzoek eind 2020 identiek was 
aan die van een jaar eerder. Dat is een buitengewoon 
goede uitslag als je bedenkt in welke situatie we zaten. 
Daar ben ik dan ook keitrots op. Het toont wat mij betreft 
aan dat de veerkracht van AB Werkt en de medewerkers 
enorm groot is. En dat is belangrijk voor een bedrijf dat 
actief is in een dynamische markt.’

Werken aan 
een slagvaardigere 
en meer 
competitieve 
organisatie

Dankzij een 
kostenbesparing en 

het versterken van 
onze organisatie 

kwamen we er toch 
sterker uit
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>>Aad Vermeer wist al vroeg dat hij boomkweker wilde 
worden. Veertien jaar geleden kwam zijn lang gekoes-
terde droom in vervulling. Nu runt hij met zijn vrouw een 
boomkwekerij van 18,5 hectare met twee locaties en tien 
FTE medewerkers. ‘Voor mij is de kwaliteit van mensen 
leidend.’

Kwekerij Aad Vermeer ligt in Haaren, in de driehoek 
Tilburg-Den Bosch-Eindhoven. Het grootste produc-
tiegebied van Europa, met ook de grootste diversiteit 
aan planten en bomen. Denk aan stek, zaaien, bomen, 
potplanten, vollegrond, kassen en rozen. Dit maakt de 
logistieke efficiëntie van dit gebied erg hoog en waar-
devol. ‘Een handelsbedrijf voor hoveniers rijdt hier het 
gebied in en heeft aan het eind van de dag een volle 
vrachtwagen’. 

Een natuurmanneke
Van jongs af aan wist Aad dat hij boomkweker wilde 
worden. ‘Twee ooms hadden elk een laanbomenbedrijf, 
dat inmiddels is overgenomen en doorontwikkeld door 
zijn neven. Zodra ik op mijn fietsje naar die bedrijven 
kon, ging ik helpen. Ik was altijd al een natuurmanne-
ke.’ Na de middelbare tuinbouw school in Breda, deed 
Aad internationale ervaring op via uitwisselingsprojec-
ten in Polen en Frankrijk.

Groene daken
Zijn eigen kwekerij is een puur productiebedrijf, met 
de teelten van Fargesia Bamboe en het kweken van 
planten die geschikt zijn voor groene daken. De afzet 
is gericht op B2B waarbij groenvoorzieners, handel en  
webshops de doelgroep zijn. Sinds zeven jaar speelt hij 
met de groene daken in op een groeiende vraag uit de 
markt. ‘Met name in stedelijk gebied is dit erg gewild. 
Problemen met het rioolstelsel zorgen voor een grotere 
vraag. Dankzij groene daken worden stortbuien afge-
vangen en vertraagd; wat het rioolstelsel minder belast. 
Bovendien heeft het een verkoelende werking; geen 
overbodige luxe met de steeds warmere zomers. We 
leveren vooral Sedum vetplanten, opgerold in matten 
of in cassettes voor de klanten. Een dakdekker zonder 
groene vingers kan er makkelijk mee aan de slag en 
ook een hovenier die te maken heeft met een uitbouw, 
kan dit groendak adviseren en aanleggen.’

Hoge betrokkenheid
Sinds de start van zijn bedrijf maakt hij gebruik van 
AB Werkt en voorlopers om geschikte medewerkers 
te vinden. ‘Ik vind het erg belangrijk dat alles goed 

geregeld is en dat je daarop kunt vertrouwen. Dat ge-
voel is er zeker. Voor mij is de kwaliteit van de mensen 
leidend. Als iemand waardevol is, ben ik bereid meer 
te betalen. Het is de kracht van AB om aan die kwaliteit 
en alle regel- en wetgeving te voldoen en geschikte 
mensen te vinden.’

Hij maakt gebruikt van detachering, uitzenden en inter-
nationale werknemers via AB Werkt. 
‘Er zijn kaders, maar daarbinnen heeft iedereen de vrij-
heid om te bewegen.’ Dit zorgt voor een hoge betrok-
kenheid van zijn mensen.. Zijn huidige manier van 
‘managen’ leerde hij door diverse cursussen te volgen. 

Aad werkt volgens zijn eigen filosofie en op gevoel dat 
van jongs af aan in hem zit. Inmiddels is hij minder 
actief op de werkvloer, maar probeert hij het verschil te 
maken ‘op kantoor’. Van daaruit kan hij zijn boomkwe-
kerij en producten blijven doorontwikkelen.

Kwekerij Aad Kwekerij Aad 
Vermeer speelt in Vermeer speelt in 
op marktvraag op marktvraag 
  

       Ik vind het erg 
belangrijk dat alles goed 
geregeld is en dat je 
daarop kunt vertrouwen. 
Dat gevoel is er 
bij AB Werkt

  Voor mij is de 
kwaliteit van de 
mensen leidend. 
Als iemand 
waardevol is, 
ben ik bereid meer 
te betalen
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Klanten waarderen 
dienstverlening 
AB Werkt

Een speciale werkgroep gaat de komende maanden aan de slag met de verbeterpunten. 
We danken alle klanten en medewerkers die het onderzoek hebben ingevuld.

Klanten van AB Werkt zijn tevreden over de dienstver-
lening van AB Werkt. Gemiddeld waarderen ze deze 
met een 7,3. Een mooi cijfer, dat overeen komt met de 
uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek van vorig 
jaar.

In totaal vulden 183 (4%) klanten het onderzoek in. De 
resultaten zijn belangrijk voor ons, omdat wij hiermee 
inzicht krijgen in wat we goed doen en wat beter kan. 
Zo kunnen we onze dienstverlening aan jou verder 
verbeteren.

De belangrijkste conclusies:
•  Klanten geven de dienstverlening van AB Werkt ge-

middeld een 7,3;
•  De algehele tevredenheid is daarmee net zo hoog als 

in 2019;
•  Het contact met zowel de accountmanager als de 

vestiging/afdeling wordt goed beoordeeld;
•  Aandachtspunt voor het verbeteren van de tevreden-

heid is het ‘commercieel beleid’.

Een ruime meerderheid van de klanten (82%) geeft 
aan dat AB Werkt aan de verwachtingen heeft voldaan. 
De werknemers van AB Werkt worden bij uitzenden en 
detacheren beoordeeld met een 7,4. Voor bedrijfsver-
zorgers ligt dit cijfer zelfs nog iets hoger: 7,9.

Goed contact
Klanten hadden het vaakst contact met een account-
manager van AB Werkt (94%). Dat contact wordt goed 
beoordeeld, met een 7,9. Ook het contact met vesti-
gingen en afdelingen van AB Werkt worden positief 
ervaren. De contractuele afhandeling scoort een 7,5 en 
wordt belangrijk gevonden als het gaat om de alge-
mene tevredenheid.

Medewerkers geven AB een 7,5 

De belangrijkste conclusies:
•  Medewerkers geven de dienstverlening van AB Werkt 

gemiddeld een 7,5;

•  Zij zijn het meest tevreden over de samenwerking met 
collega’s, de werkomstandigheden en hun leiding-
gevende;

•  Belangrijkste aandachtspunten voor AB Werkt zijn het 
contact met en ontwikkeling van medewerkers.

7,3
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We gaan meer en meer terug naar ‘het oude normaal’, 
een samenleving zonder coronamaatregelen. Tijdens de 
corona pandemie was AB Werkt er alles aan gelegen om 
voor onze (internationale) medewerkers én opdrachtge-
vers een veilig werkomgeving te scheppen. 

De uitdaging was er bijvoorbeeld om medewerkers die 
vanwege corona thuis zaten, te plaatsen in andere sec-
toren. Als werkspecialist in de agrarische sector heeft 
AB Werkt een belangrijke rol voor het behoud van de 
voedselketen. De inzet van internationale werknemers 
helpt daar zeker bij, óók in coronatijd. Maar juist voor 
deze mensen is het extra spannend om in een ‘vreemde 
omgeving’ om te gaan met alle onzekerheden en maat-
regelen vanwege corona. 

Filmpje: coronabeleid AB Werkt – testen 
in 3e golf

 

Filmpje: huisvesting Egchel in coronatijd 

Scan de QR code*

Scan de QR code*

*Scan met de camera functie van je smartphone de QR code en je wordt automatisch doorgelinkt naar het filmpje op op ons Youtube kanaal. 

AB Werkt 
tijdens 
coronatijd



      Levenservaring krijg je 
vanzelf, het is aan jou om 
dat in te vullen 

>>

>>Een kwart eeuw werkt Paul Palmen (47) bij AB Werkt. 
Een periode waarin hij zich kon ontwikkelen binnen een 
groeiend bedrijf. En waarin hij geestelijk vader werd van 
AB Werkt E-Flex. ‘Levenservaring krijg je vanzelf, maar 
het is aan jou hoe je dat vervolgens invult.’

‘Ik ben geboren en getogen in het Limburgse Stramproy, 
waar ik opgroeide tussen de aardbeien, tomaten en 
asperges op het agrarische bedrijf van mijn ouders. In 
dat dorp woon ik nog steeds en ben ik actief in diverse 
verenigingen, waaronder al zo’n 35 jaar bij de plaatse-
lijke fanfare. Daarnaast pak ik graag de racefiets of MTB 
om met m’n fietsvrienden erop uit te gaan. En natuur-
lijk slaan we carnaval, met onze vriendengroep, nooit 
over. En nu werk ik dit jaar ook 25 jaar bij AB Werkt. Je 
zou me dus best honkvast kunnen noemen, maar dat 
voelt helemaal niet zo. Ik heb mezelf in die tijd name-
lijk enorm kunnen ontwikkelen en hele verschillende 
functies bekleed. Wel kan ik zeggen dat ik mijn hele 
werkzame leven altijd één en dezelfde directeur heb 
gehad. Want toen ik in 1996 bij AB Werkt kwam, zat 
Jack Janssen er ook al.’

Start van mijn carrière
‘Na mijn opleiding aan de HAS in Den Bosch solliciteer-
de ik op de functie van Coördinator bij AB in Roermond. 
Een baan die tegenwoordig accountmanager wordt 
genoemd. Uit tachtig sollicitanten werd ik uitgekozen, 
en zo startte mijn carrière bij dit bedrijf. AB groeide in 
die tijd flink. In 1998 werd een tweede kantoor geopend 
in Horst na een fusie van vier bedrijfsverzorgingsdien-
sten. Ik groeide mee met de club en maakte een tijdje 
deel uit van het MT.’

Mijn derde kindje
‘Na ongeveer tien jaar bereikte ik een punt waarop ik 
ging nadenken wat ik met mijn verdere carrière wilde. 
Ik ben een post hbo-studie bedrijfskunde gaan volgen. 
Mijn afstudeerscriptie ging over het verder professiona-
liseren en digitaliseren van payrolling onder de vlag van 
AB Werkt. Daar lagen enorme kansen. De conclusie was 
toen eigenlijk niet óf, maar wannéér AB Werkt dit zou 
moeten opzetten. In het najaar van 2008 kreeg ik dan 
ook de ruimte om de payroll-dienstverlening binnen 
deze organisatie verder te professionaliseren. Ik zeg 
wel eens gekscherend: ik heb twee kinderen met mijn 
vrouw, en payrolling is mijn derde kindje.’

Het digitale uitzendbureau
‘De portal die we toen hebben gebouwd staat nog 
steeds. Alleen hebben we deze gemoderniseerd en in 
lijn gebracht met de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 
2015 en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) in 2020. 
Daarnaast hebben we AB Werkt E-Flex: het digitale 
uitzendbureau van AB Werkt. Daarmee bieden we werk-
gevers de mogelijkheid om snel op- en af te schalen 
met personeel. Uiteraard is alles goed geregeld volgens 
het Nederlandse arbeidsrecht én zijn we lid van de ABU, 
maar tegelijkertijd denken we mee met de markt en de 
uitdagingen van agrarisch ondernemers.’

Cash afrekenen
‘Tijdens mijn werk bij AB Werkt was ik nauw betrok-
ken bij de opkomst van internationale medewerkers. In 
1998 ging het nog om vooral Poolse medewerkers met 
een Duits paspoort die we hier werk konden aanbie-
den. Daarna mochten ook Poolse mensen zonder Duits 
paspoort via een tewerkstellingsvergunning aan de slag. 
Vanaf 2004 gingen de grenzen open voor alle EU-mede-
werkers die konden werken in onder andere de glas-
tuinbouw en vollegrondsgroenteteelt. In de beginjaren 
ging het er nog wat provisorisch aan toe. Soms moesten 
we mensen cash afrekenen bij vertrek en veelal regel-
den wij een tijdelijk bankpasje waarmee ze geld konden 
pinnen. Maar in de loop der jaren is het allemaal veel 
professioneler aangepakt en zijn leef- en werkomstan-
digheden enorm verbeterd. Dat vind ik een goede zaak. 
Sowieso is in de laatste 25 jaar een enorme professiona-
lisering van arbeid te zien op agrarische bedrijven.’

Zelf ingegroeid
‘Ik vind het mooi hoe ik me binnen dit bedrijf heb kun-
nen ontwikkelen. Ik zeg altijd: levenservaring krijg je 
vanzelf, maar het is vervolgens aan jou hoe je dat invult. 
Ik zit nu met klanten om de tafel die 700 mensen via 
AB Werkt E-Flex hebben lopen. Dat hadden we vroeger 
als organisatie nooit gekund, maar ook zelf ben ik daar 
ingegroeid. Het is leuk en bijzonder dat het binnen dit 
bedrijf kan. Door mijn opgebouwde ervaring, visie en 
netwerk kan ik nu veel klanten écht verder helpen met 
hun uitdagingen op het gebied van personeel, hoe groot 
en ingewikkeld die soms ook zijn.’

Grond met waarde
‘De komende jaren ga ik me naast AB Werkt richten op 
een ander project. Hier ben ik van lieverlee ingerold. 
Samen met mijn zus ben ik bezig met het opzetten van 
een zonnepark op de grond waar onze ouders vroeger 
het agrarische bedrijf hadden. Met ons zonnepark ’t 
Boonder in Stramproy kunnen we straks zo’n zeshon-
derd huishoudens van stroom voorzien. Die grond heeft 
natuurlijk een emotionele waarde voor ons. Zo houden 
we het in de familie, zodat onze kinderen in de toekomst 
kunnen beslissen wat ze ermee willen doen. Wij hebben 
het dan in elk geval niet verknoeid.’

De schouders eronder
‘Het zonnepark levert wat extra’s op, maar niet genoeg 
om te rentenieren. Ik blijf dus gewoon vijf dagen per 
week bij AB Werkt aan de slag. En dat vind ik mooi. Ik 
ben er namelijk trots op dat ik al 25 jaar lang bij deze 
club mag werken, met een fijn team aan collega’s waar-
mee we elke dag opnieuw de schouders eronder zetten. 
Ik hoor wel eens van mensen om mee heen: jij bént AB 
Werkt. En zó voelt het ook. Anders had ik het hier nooit 
25 jaar volgehouden.’

‘Mensen zeggen 
weleens: jij bént 
AB Werkt. 
En zo voelt 
het ook’

Manager E-Flex Paul Palmen: 

Door mijn opgebouwde ervaring, visie 
en netwerk kan ik nu veel klanten écht 

verder helpen met hun uitdagingen op het 
gebied van personeel
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5 manieren om 
je personeel te 
behouden

Zorg dat je 
medewerkers 
het gevoel hebben 
dat je ziet 
wat zij doen en 
dat ze hiervoor 
ook worden 
beloond

Goede medewerkers vinden kost tijd, 
geld en is altijd gedoe. Ben je tevre-
den over je huidige mensen? Dan is 
het slim om in ze te investeren en ze 
zo voor jouw bedrijf te behouden. 
Met deze vijf tips houd je medewer-
kers tevreden. 

1. Selecteer nieuwe 
werknemers zorgvuldig 
De basis ligt natuurlijk in het kiezen 
van je medewerkers. Het is belangrijk 
dat er een goede match is tussen 
het bedrijf en de werknemers. .Geef 
voldoende aandacht aan de sollici-
tatieprocedure en recruitment om 
een valse start voorkomen. Past je 
bedrijfscultuur bij de kandidaat? En 
andersom? Dan is de kans groter dat 
jullie match langer standhoudt. Hulp 
nodig? Een uitzendbureau als AB 
Werkt kan je ontzorgen als het gaat 
om het vinden van nieuw personeel. 
 
2. Zorg voor een 
goede werksfeer 
De onderlinge relatie tussen col-
lega’s heeft een grote invloed op het 
werkgeluk. Investeer dus in een cul-
tuur waarin wederzijds vertrouwen 
bestaat. Transparantie en openheid 
zorgen ervoor dat je van elkaar weet 
wat er speelt. Een goede sfeer wordt 
ook in stand gehouden door iedereen 
gelijk te behandelen. Maak geen 
onderscheid in geslacht of leeftijd. 
Neem signalen serieus die moge-
lijk de werksfeer onder druk zetten. 
Het is geen discussie dat pesterijen, 
racisme of onheuse bejegening op de 

werkvloer ontoelaatbaar zijn. 
Spontaniteit en lol op de werkvloer 
zijn belangrijk om te zorgen voor een 
optimale werksfeer. Organiseer dan 
ook regelmatig leuke uitjes of andere 
activiteiten – binnen de mogelijkhe-
den die er momenteel zijn - waarbij 
collega’s elkaar op een andere ma-
nier leren kennen. Zeker in deze tijd 
is ‘samen’ het toverwoord. 

3. Waardeer je 
medewerkers 
Iedereen vindt erkenning en waar-
dering fijn. Zorg dat je medewerkers 
het gevoel hebben dat je ziet wat zij 
doen en dat ze hiervoor ook worden 
beloond. Dit kan in de vorm van een 
goed salaris en een loonsverhoging, 
naar ook via complimenten. Leg niet 
alleen de nadruk op dingen die beter 
kunnen, maar benadruk ook juist de 
dingen die goed gaan. Van fouten 
maken wordt iedereen uiteindelijk 
beter, laat dat ook toe. Denk verder 
aan de ontwikkeling van je mensen. 
Bijvoorbeeld via doorgroeimoge-
lijkheden binnen je bedrijf of het 
aanbieden van trainingen. Werkne-
mers leren graag bij; ook zaken die 
ze eventueel ergens anders in de 
toekomst kunnen toepassen. Een per-
soonlijk ontwikkelingsplan kan hierbij 
helpen. Link met POP

4. Houd de functie 
spannend en uitdagend
Voorkom dat je medewerkers men-
taal uitgeblust raken, vooral als ze 
een functie al langere tijd invullen. 

Bijvoorbeeld door ze meer verschil-
lende taken te geven. Geef je mensen 
daarnaast voldoende prikkels door ze 
te blijven uitdagen. Leg de lat zo nu 
en dan iets hoger of geef (meer) ver-
antwoordelijkheid. Meestal begelei-
den oudere werknemers hun jongere 
collega’s. Draai deze rol eens om. 
Je zult versteld staan van de nieuwe 
inzichten. 

5. Zorg voor organisatie 
en structuur 
Mensen vinden een goede organisatie 
en structuur fijn. Chaos werkt voor 
niemand. Je medewerkers raken dan 
al snel de draad kwijt, wat ten koste 
gaat van effectief werken en plezier. 
Een duidelijke taak- en functieverde-
ling of werkrooster kunnen je hierbij 
helpen. Zorg ervoor dat de weder-
zijdse verwachting duidelijk is. Wat 
verwacht je van de werknemer en 
wat verwachten zij van jou? 

Heb je toch behoefte aan nieuw personeel? AB Werkt is dé werkspecialist 
en kennispartner om je hierbij te helpen. Neem contact met ons op.

Vergroot je flexibiliteit met 
E-Flex van AB Werkt 
Wij weten als geen ander dat het in de 
glastuinbouw draait om tijdig op- en 
afschalen met flexibel personeel. Ook in 
2021 ga je ongetwijfeld de arbeidspieken 
opvangen met tijdelijke (internationale) 
werknemers. Alleen is er nu veel onze-
kerheid op de arbeidsmarkt. 
Bovendien komen er veel mensen uit 
andere sectoren beschikbaar. Die wil je 
eerst een proefperiode geven en niet 
direct een vast contract. Met E-Flex ont-
zorgen wij je op het gebied van o.a. HR 
en verzuimbegeleiding. En geven wij je 
extra flexibiliteit bij de inzet 
van seizoenswerkers.         

Jij de mensen, wij het werk-
geverschap
Je neemt seizoenswerkers in dienst en 
regelt de verloning via je boekhouder 
of accountant. Óf je kiest nu in deze 
onstuimige tijd voor de rust van E-Flex. 
Het juridisch werkgeverschap ligt dan 
bij ons. Wij zijn het aanspreekpunt als 
iemand ziek wordt. Jij loopt zo geen ar-
beidsrechtelijke en ziekterisico’s. Prettige 
gedachte, toch?  

E-Flex is een digitale dienst van 
AB Werkt die 24/7 beschikbaar is voor 
jou en je medewerkers. Voor internatio-
nale werknemers ook in de talen Pools, 
Roemeens en Engels. 

In het kort: 
•  Jij logt in en plaatst een vacature op 

onze website. 
• Kandidaten kunnen hierop reageren. 
•  Heb je zelf een goede kandidaat dan 

verwijs je ‘m door naar de website. 
•  Na selectie van een kandidaat nemen 

wij het van je over. 
•  Wij stellen het contract op en regelen 

de correcte verloning.
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“Uitzonderlijk persoonlijk en 
vriendelijke samenwerking”
Dagmar, Uden

“Toegankelijk en op maat”
Nadia, Tilburg

“Prettig en oprecht”
Dave, Vught

AB Werkt Reviews

“Een hele fijne ervaring met dit bedrijf!”
Sarah, Beneden Leeuwen 

“Ze kijken naar de mens achter het CV”
Veronica, Rosmalen 

“Gewoon goed geregeld”
Meyer, Heinkenszand 

“AB doet wat ze beloven; correct en netjes”
Gerard, Tienray 

“Alleen maar goede ervaringen”
Bart, Kerkrade 

“Proactief en oplossingsgericht”
Jolanda, Valkenswaard 

“Hebben mij op de perfecte plaats laten 
werken”
Jolanda, Cranendonck

“Fijn om voor te werken!”
Jan, Spaubeek 

“In en mum van tijd geholpen aan een 
superleuke baan!”
Jan, Sint-Michielsgestel 

“Prettig werken en alles is goed geregeld”
Frank, Haps 

“Goede organisatie met oog voor elkaar”
Hub, Helden 

Arbeidspieken 
opvangen tijdens 
een economisch dal?



Zoek je nieuw personeel? Een uitzendbureau kan de 
oplossing bieden. Lees deze zeven voordelen. Alvast een 
tipje van de sluier: voor de kosten hoef je het in ieder 
geval niet te laten!

1. Het scheelt je (veel) tijd
Een sollicitatieprocedure kost veel tijd. Het begint met 
het opstellen van een goede vacaturetekst. Vervolgens 
moet je deze plaatsen op de juiste websites en kanalen, 
zoals vacaturesites of social media. En dan ben je er nog 
niet: dan is het zaak om alle cv’s en sollicitatiebrieven 
door te nemen. Kandidaten uitnodigen, inplannen, een 
aantal keren spreken. Maar ook: kandidaten afwijzen en 
telefoontjes beantwoorden. Die tijd is vaak niet ingeroos-
terd en gaat ten koste van je dagelijkse bezigheden. 

Schakel je een uitzendbureau als AB Werkt in, dan laat 
je de werving en selectie helemaal aan ons over. We 
kennen de arbeidsmarkt als onze broekzak, hebben een 
groot netwerk van werkzoekenden en weten precíes 
waar we de juiste kandidaat voor je kunnen vinden. We 
plaatsen de vacature niet alleen op onze eigen website, 
maar werken ook samen met grote vacatureplatforms, 
specialistische sites en hebben goede contacten met 
bijvoorbeeld het UWV of scholen. Daarnaast zetten we 
sociale media in om geschikte kandidaten te vinden. Een 
gespecialiseerde recruiter behandelt alle sollicitaties en 
de accountmanager plant voor jou een gesprek in met 
juist die kandidaat. Bijkomend voordeel: we checken 
iemands referenties, zodat je zeker weet wat voor vlees 
je in de kuip hebt. 

2. Je profiteert van meer flexibiliteit
Neem je een medewerker rechtstreeks in dienst, dan kun 
je hem of haar maximaal drie tijdelijke contracten geven 

binnen drie jaar, met één maand proeftijd. Via een uit-
zendbureau werkt dat anders. Dat zet het fasensysteem 
van de ABU in voor arbeidscontracten. Daardoor kun je je 
medewerker langer flexibel inzetten, in totaal vijf en een 
half jaar. In de eerste anderhalf jaar mag je het contract 
ieder moment opzeggen. Meer hierover lees je in ‘Hoe 
werkt het fasensysteem via een uitzendbureau’. 

3. Overnemen juridisch werkgeverschap
Neem je zelf personeel aan, dan ben je veel tijd kwijt 
aan contracten en salarisadministratie en de wet- en 
regelgeving die daarbij hoort. Dat heet het juridisch 
werkgeverschap. Een uitzendbureau neemt het juridisch 
werkgeverschap over. Daaronder valt:
–  personeelsadministratie: het maken van contracten, 

salarisverwerking en -betaling, afdrachten van wet-
telijke premies. Je kunt erop vertrouwen dat alles klopt 
en volgens de regels van de wet wordt nageleefd.

–  werkgeversrisico’s: is een medewerker ziek, dan 
hoef je niet door te betalen. Dat is het risico van het 
uitzendbureau. Daarnaast neemt het bureau ook de 
verzuimbegeleiding op zich.

4. Alleen betalen voor de gewerkte tijd
Neem je een medewerker zelf in dienst, dan krijgt hij of 
zij een contract voor een vast aantal uren per week die 
jij als werkgever vervolgens moet betalen. Oók als er een 
periode minder werk is. Als je kiest voor een uitzendbu-
reau, betaal je (de eerste anderhalf jaar) alleen de uren 
die iemand daadwerkelijk werkt.

5. Je kunt snel op- en afschalen
Via een uitzendbureau kun je snel met (groepen) mede-
werkers op- en afschalen op je bedrijf. Ideaal bij bijvoor-
beeld bij piekperiodes. Stopt een project, dan kun je snel 

en zonder consequenties afscheid nemen van de uitzend-
krachten. Ook als een medewerker toch niet functioneert, 
dan kan je het dienstverband snel beëindigen. 

6. Inzet van internationale 
    werknemers mogelijk
Ook voor internationale medewerkers kun je vaak terecht 
bij een uitzendbureau. AB Werkt heeft intensieve contac-
ten met bemiddelaarsbureaus in het buitenland die voor 
ons de juiste kandidaten voor de vacatures zoeken. In 
Nederland regelen wij vervoer van en naar het werk en 
nette huisvesting. Allemaal volgens de regels van de Ne-
derlandse wet. Onze speciale begeleiders spreken de taal 
van de medewerkers en helpen met allerlei praktische en 
werk gerelateerde zaken. 

7. Het is goedkoper dan je denkt
Waarschijnlijk denk je dat het duurder is om via een 
uitzendbureau een medewerker in te zetten. Als je puur 
kijkt naar de rekening aan het eind van de maand, dan 
klopt dat. Maar tel eens uit wat het zou kosten als je 
al dat werk zelf zou doen? De uren die je steekt in het 
intensieve sollicitatieproces, tot het in orde maken van 
het papierwerk. En als je medewerker ziek wordt, zijn de 
kosten voor jou. Net als alle afdrachten en premies die 
je moet voldoen. Al met al een hele kostenpost. Bij een 
uitzendbureau vallen al deze dingen onder één totaalta-
rief. Zonder extra bijkomende kosten, zodat je weet wat je 
kan verwachten. De medewerker gaat aan de slag, de rest 
doet het bureau. Tel uit je winst!
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Zeven redenen 
om te kiezen 
voor een 
uitzendbureau

Wil je meer weten? Ga dan vrijblijvend in gesprek met een van onze accountmanagers die je precies 
kunnen vertellen hoe het werkt. Ga naar ab-werkt.nl/regiokantoren voor de contactgegevens. 

>>

>>

Ons team staat voor je klaar!
Anke Neessen – van Oerle
Accountmanager Horst
06 - 15 59 94 17 
aneessen@ab-werkt.nl 

Josh Hermans
Accountmanager Herten-Roermond
06 - 22 38 07 32 
jhermans@ab-werkt.nl 

Sanne de Heij
Accountmanager Beek
06 - 11 17 99 03 
sdeheij@ab-werkt.nl 

Annelies Dieleman 
Accountmanager Goes
06 - 13 51 28 13 
adieleman@ab-werkt.nl

Bram Arts 
Accountmanager Horst 
06 - 11 43 41 88 
barts@ab-werkt.nl

Niek van Loenhoud
Accountmanager Goes
06 - 12 83 47 36 
nvanloenhoud@ab-werkt.nl

Sanne van Leijsen
Accountmanager Etten-Leur
06 - 11 07 34 22 
svanleijsen@ab-werkt.nl 

Ad Kouwenberg
Accountmanager Hoogeloon
06 - 51 26 51 61 
akouwenberg@ab-werkt.nl 

Mark Bus
Kantoor- en accountmanager 
06 - 22 38 23 14 
mbus@ab-werkt.nl 
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>>Pionieren? Dat zit tuinderij De Waog in het bloed. Als een 
van de eersten in het land gingen ze over op biologisch. 
Toen was het behelpen, nu lopen ze voorop. En werken 
op het land is sindsdien flink veranderd. ‘Technologie is 
er volop’, vertelt boer Joep. ‘Maar het blijft aanpoten.’

Kijk om je heen op de akkers van De Waog, en je ziet 
dat deze boer met twee benen in de 21e eeuw staat. Het 
Wiedbed rijdt op niets dan zonne-energie, tractoren vin-
den zonder bestuurders feilloos hun weg over het veld 
en de schuren blinken van de zonnepanelen. Dat wied-
bed is interessant: het is een soort kar waar je in kunt 
liggen om makkelijk het onkruid tussen de planten weg 
te plukken. De Waog ontwikkelde het idee zelf. Net als 
hun “zoete bataatrooier”. De eerste machine in Europa 
die helpt om zoete bataat(aardappelen) te oogsten.

…Eindelijk heel logisch
Joep runt de tuinderij in Limburg samen met zijn ou-
ders. Pioniers, die al in 1980 overgingen op biologisch 
boeren. ‘In die tijd was er nog nauwelijks afzetmarkt’, 
weet hij. ‘Het was klein, lokaal en, nou ja, voor de 
geitenwollensokkenmensen zeg maar.’ Vandaag is dat 
natuurlijk heel anders. Biologisch is logisch geworden, 
ook voor gewone supermarkten en consumenten. Met 
alle kansen en schaalvergroting van dien. Maar om al 

die tijd te overleven was volharding nodig. ‘Moet je 
nagaan: elf keer zagen mijn ouders hun afnemers fail-
liet gaan.’ 

Handen aan het bed
Ondanks het succes in de biologische sector, is het 
enthousiasme vanuit de arbeidsmarkt laag. Joep doet 
daarom wat hij kan om het zijn mensen naar de zin te 
maken. Een eerlijk loon, waardering voor het werk en 
innovatie in apparatuur. ‘Dat laatste is belangrijk, maar 
technologie verlicht het werk slechts ten dele’, geeft hij 
toe. ‘Machines zorgen vooral dat er mínder mensen 
nodig zijn. Kijk maar naar mijn tractor. Die heeft gps

Een akker 
vol innovatie 

Tuinderij De Woag

Een bedrijf vol 
robots en zónder 
mensen, dat zie ik 
niet voor me

en rijdt zelf zijn ronde, zonder bestuurder. De chauffeur 
gaat mee achter op de tractor om te planten. Vroeger 
zaten er vier planters achterop, die vier plantenrijen 
vulden. Nu heb ik voor vier rijen genoeg aan twee man, 
dus daarmee besparen we 3 mensen! Die 2 mensen op 
de machine moeten dus wel hard doorwerken. Of beter: 
aanpoten!’ 

Toch doet boer Joep zichzelf tekort. Met machines als 
zijn zoete bataatrooier maakt hij het boerenleven wel 
degelijk comfortabeler. En dankzij alle verschillende ge-
wassen van De Waog – Joep somt zó een stuk of vijftig 
soorten op – is het werk gevarieerd. 

Ken je kracht
Gevraagd naar de toekomst, blijft Joep optimistisch. En 
niet zo fúturistisch als je misschien zou denken. ‘Een 
bedrijf vol robots en zónder mensen, dat zie ik niet voor 
me. Natuurlijk, hoe minder mensen er willen werken, 
hoe meer we gedwongen zijn om te automatiseren. 
Maar dat heeft ook een keerzijde: iedereen kan het dan. 
Dat hebben we al gezien in de witlof en de champig-
nons. Wij onderscheiden ons met een enorm gevarieerd 
aanbod van versproducten. Dat is mensenwerk, en dat 
blijft het hopelijk nog heel lang.’

Biologisch is 
logisch geworden, 

ook voor gewone 
supermarkten en 

consumenten. Met 
alle kansen en schaal-

vergroting van dien
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Een volle bankrekening, mooie auto of groot huis. Veel 
mensen dromen ervan, terwijl je je waardevolste bezit 
elke dag binnen handbereik hebt: je gezondheid. Er is 
niets belangrijker dan vitaal je oude dag kunnen door-
brengen. Dat vinden we ook bij AB Werkt. Dus doen we 
ons best om iedereen veilig naar z’n pensioendatum te 
krijgen. En daar hebben we ook werkgevers en mede-
werkers bij nodig.

Misschien denk je: waarom besteedt AB Werkt juist nu 
extra aandacht aan veiligheid? Gaat er dan zoveel mis? 
Zeker niet! Ik denk dat ons werkveld nooit veiliger is 
geweest dan nu. De laatste jaren is er veel verbeterd in 
bijvoorbeeld de mechanisatie van het werk om mensen 
te ontlasten. Zo zijn er veel ergonomische hulpmiddelen 
geïntroduceerd, zoals transportbanden en stapelrobots. 
Dat neemt niet weg dat er nog steeds werkzaamheden 
zijn die fysiek belastend kunnen zijn, bijvoorbeeld het 
werk met dieren. Maar ook zijn er mentale uitdagingen, 
bijvoorbeeld bedrijfsverzorgers die te maken krijgen 
met een gezin waar iemand ernstig ziek is.

Andere wereld, grotere gevolgen
Ook op het gebied van wetgeving staat de wereld niet 
stil. Als je vroeger op je 50e serieuze klachten kreeg, 

ging je de WAO in. Tegenwoordig word je als werk-
nemer geacht dan (samen met je werkgever) passend 
werk te zoeken en door te gaan tot je 67e. Daarom is in 
het cao-overleg met de vakbonden duurzame inzet-
baarheid zo’n belangrijk thema. Ook is de aansprake-
lijkheid na een ongeval anders dan vroeger. Voorheen 
draaide de overheid daar grotendeels voor op. Maar 
de laatste jaren komen de kosten vooral op het bordje 
van de werkgever terecht. Iedereen begrijpt dus dat de 
consequenties van een bedrijfsongeval groot zijn. Voor 
de ondernemer, voor AB Werkt en natuurlijk voor de 
medewerker zelf. 

Van reageren naar het voortouw nemen
AB Werkt heeft besloten onze maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid te nemen op het gebied van veilig 
werken. Om eerlijk te zijn vinden we dat we in het 
verleden te weinig aandacht gaven aan dit thema. 
Natuurlijk: we volgden de regelgeving, maar we deden 
er geen schepje bovenop. Dat gaat nu veranderen. We 
willen niet langer alleen maar afvinken wat er moet, 
maar we steken er extra energie in om mensen veilig 
en gezond naar het pensioen te krijgen. In 2021 gaan 
we in gesprek met klanten en leden rondom gedrag, 
bewustwording en het stimuleren van veiligheid op de 
werkvloer. Wat betekent veilig werken en wat hebben 
klanten, medewerkers en AB Werkt nodig om dat in 
de praktijk te brengen? Ook gaan we medewerkers en 
werkgevers beter informeren.  

Onze route naar nog minder ongevallen
We nemen veiligheid dus niet meer voor lief, maar ver-
talen het door naar concrete acties. Daarvoor brengen 
we nu allerlei cijfers in kaart. Zoals: wat speelt er op 
het gebied van veiligheid, hoeveel incidenten zijn er 

precies, wat gebeurt er binnen specifieke sectoren? We 
hebben ook goede gesprekken over veiligheid gehad 
met de medewerkers van de regiokantoren, die natuur-
lijk dicht op onze opdrachtgevers zitten. Zo willen we 
onze verzuim- en ongevallencijfers – die overigens re-
delijk stabiel zijn de laatste jaren – nog verder omlaag 
brengen. Dat past ook bij het nieuwe AB Werkt, waarbij 
we veel meer sturen op data, voortgang en resultaten.

Veiligheid draait om houding en gedrag
Zoals gezegd: veilig het pensioen halen is geen ver-
antwoordelijkheid van AB Werkt alleen. We hebben 
ook opdrachtgevers en werknemers daarbij nodig. Als 
intermediaire organisatie hebben we het welzijn en de 
veiligheid van onze medewerkers niet honderd procent 
in eigen hand. We kunnen van bedrijven eisen dat 

alles daarvoor op orde is – en dat doen we ook. Maar 
veiligheid gaat niet alleen om extra regels, informatie 
en hulpmiddelen. Voor een heel belangrijk deel gaat 
het om houding en gedrag. Wanneer iemand ziet dat de 
veiligheid op de werkvloer niet goed geregeld is, moet 
diegene dat bijvoorbeeld kunnen melden. Of het ons 
laten weten als dat geen resultaat oplevert. 

Je kunt dus van ons de komende tijd meer verwachten 
rondom veilig werken. Als medewerkers van AB Werkt 
volledig gezond en vitaal hun pensioen halen, is deze 
missie wat mij betreft meer dan geslaagd.

Veilig naar het pensioen – Veilig naar het pensioen – 
dat is waar we het dat is waar we het 
voor doen!voor doen!

Directeur Jack Janssen:

        We nemen veiligheid 
dus niet meer voor lief, 
maar vertalen het door 
naar concrete acties

Als intermediaire organisatie 
hebben we het welzijn en 

de veiligheid van onze 
medewerkers niet honderd 

procent in eigen hand

>>

Fruitteeltbedrijf en winkelboerderij Hoogstrate 
in Zeeland beleefde een ongekend hectisch 
jaar. Arianne Hoogstrate vertelt hoe alles 
gelukkig toch nog op z’n pootjes terecht 
kwam.

AB biedt de 
helpende 
hand Het verhaal van Arianne 

Scan de 
QR code*

*Scan met de camera functie van je smartphone de QR code en je wordt automatisch doorgelinkt naar het filmpje op ons YouTube kanaal. 
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‘Pieken met ‘Pieken met 
internationale internationale 
werknemers’werknemers’

>>

>>

Nederlandse bloemen sieren wereldwijd tafels en inte-
rieurs. Maar er gaat heel wat werk aan vooraf voordat 
een vaas kan stralen. Dat werk is vaak sterk seizoensge-
bonden. En dan kan het een uitdaging zijn om op korte 
termijn, goede krachten te vinden. 

Bij Bloemenkwekerij Wim van den Hoogen Cuijk B.V. heb-
ben ze hart voor bloemen. Eigenaar Wim van den Hoogen 
begon midden jaren ‘80 met het kweken van bloemen op 
een klein stuk land. Inmiddels is de kwekerij uitgegroeid 
tot 6 ha grond, een kas en verwerkingslocatie in Cuijk. 
Het bedrijf is een echte pionier op veredelingsgebied en 
ontwikkelde in de loop der jaren vele soorten en varië-
teiten van met name Veronica’s. Ray van Haalen en Paul 
Verbruggen zijn bedrijfsleiders bij de bloemkwekerij ‘We 
kweken zomerbloemen die hun weg vinden over de hele 
wereld; van Kenia tot Columbia’, lacht Ray. ‘Er werken hier 
mensen die van bloemen houden, maar hoeveel mensen 
er werken, dat is afhankelijk van de tijd van het jaar.’

Piekmomenten
Door het sterk seizoensgebonden karakter van de bloemen 
heeft het bedrijf te maken met twee pieken. De eerste piek 
loopt van half april tot begin juni. Dan worden de planten 
gepoot, getopt en moet er onkruid worden gewied. ‘In die 
maanden werken niet alleen onze families mee, maar zijn 
tijdelijke krachten onmisbaar’, zegt Paul. ‘In de zomer is 
het rustiger tot het volgende piekmoment in september 
als de bloemen geoogst worden.’ In het verleden werkte  
het bedrijf met jonge arbeidskrachten uit de buurt en uit-
zendbureaus, maar het was soms een uitdaging om goed 
en gemotiveerd personeel te vinden. ‘We werken nu met 
arbeidsmigranten via AB Werkt en dat bevalt heel goed. 
Niet alleen zijn de mensen gemotiveerd, ze krijgen goede 
huisvesting en ze zetten de schouders eronder.”

Meedenken met het bedrijf 
AB Werkt zorgt voor een flexibele en veilige inzet van 
internationale werknemers en werkt nauw samen met 
specialisten in Polen en Roemenië. Ray is vooral te spre-
ken over het persoonlijke contact en de hands-on aanpak. 
‘AB Werkt denkt echt met ons mee. In februari nemen we 
samen het hele jaar door en bespreken we welke piekmo-
menten we wanneer kunnen verwachten.” Door al in een 
vroeg stadium vooruit te denken, kunnen arbeidskrachten 
tijdig gevonden worden. Vervolgens neemt AB Werkt 
zoveel mogelijk werk uit handen. Niet alleen door alle 
zaken omtrent wet en regelgeving en arbeidsbemiddeling 

Bloemenkwekerij Wim van den Hoogen Cuijk B.V 

AB Werkt zorgt voor 
een flexibele en 

veilige inzet van 
internationale 

werknemers en 
werkt nauw samen 

met specialisten in 
Polen en Roemenië

We werken nu met 
arbeidsmigranten 
via AB Werkt 
en dat bevalt 
heel goed

in orde te maken. Ook door te zorgen voor kwalitatieve 
huisvesting en vervoer naar de locatie. 

Goed werkgeverschap
‘AB Werkt begrijpt de sector en heeft, net als wij, goed 
werkgeverschap hoog in het vaandel staan’, vertelt Ray. 
‘Als werkgever dien je te zorgen voor een veilige werkom-
geving en, waar nodig, persoonlijke beschermingsmid-
delen. Maar ook een goede begeleiding voor werknemers 
die toch in een vreemd land zijn. Een prettige samenwer-

king zorgt er voor dat werknemers het volgende seizoen 
weer terugkomen. En als we onverhoopt toch meer 
mensen nodig hebben dan gepland of er iemand uitvalt, 
lossen zij het op. Sinds we samenwerken met AB Werkt 
hebben we het hele jaar door genoeg goede arbeids-
krachten aan het werk en kunnen we ons concentreren op 
het kweken van de mooiste zomerbloemen.’
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>>Een klankbord voor de directie. En een aanjager van 
vernieuwing en verbetering. Die rol speelde de Raad van 
Commissarissen van AB Werkt in het roerige jaar 2020. 
Met succes. Voorzitter Ankie Wijnen: ‘Er is een andere 
dynamiek ontstaan in de organisatie.’

Hoe kijkt de RvC terug op 2020?
‘Als een jaar waarin heel veel gebeurd is, en waar we 
als AB Werkt uiteindelijk op een goede manier zijn 
uitgekomen. Daardoor gaan we vol vertrouwen de 
toekomst in.’

Wat waren de belangrijkste 
gebeurtenissen?
‘AB Werkt kreeg natuurlijk net als iedereen te maken 
met de gevolgen van corona. Verder voerden we een 
flinke kostenreductie door, waarbij we afscheid namen 
van verschillende medewerkers. Dat was een heftige 
periode voor veel mensen. We werden als organisatie 
gedwongen anders te werken en kwam er meer op het 
bordje terecht van de bestaande medewerkers. Verder 
vertrok in deze periode één van de twee directeuren van 
AB Werkt.’

Waarom was de kostenreductie nodig?
‘Er kwam een aantal zaken samen. Zoals de invoering 
van de Wet arbeidsmarkt in balans. Daardoor werden 
meer mensen in vaste dienst genomen bij onze klanten. 
Dit ging ten kosten van de opbrengsten. Dat hadden we 
wel voorzien, maar het pakte tóch heftiger uit dan ver-
wacht. Door corona kregen we bovendien te maken met 
hogere kosten en minder inkomsten. En eigenlijk was 
los van deze twee gebeurtenissen het kostenniveau van 
AB Werkt al te hoog. Om in de toekomst als gezonde 
organisatie door te kunnen gaan, was de kostenreductie 
hard nodig.’

‘Vol vertrouwen 
de toekomst in’

Voorzitter RvC Ankie Wijnen: 

Wat hebben jullie naast de 
kostenreductie nog meer gedaan?
‘We keken samen met de directie goed naar de inrich-
ting van de organisatie. Zo besloten we de vertrekkende 
directeur niet te vervangen. Daarnaast hebben we de 
organisatie anders ingericht. Het MT is kleiner gewor-
den en veel beslissingen worden nu lager in de organi-
satie door de kantoormanagers genomen. Dat maakt AB 
Werkt veel slagvaardiger en efficiënter.’

Wat was de rol van de RvC hierbij?
‘We vormden uiteraard een klankbord voor de directie 
in deze lastige periode. En we daagden de organisatie 
uit om te komen met plannen om de organisatie ef-
ficiënter in te richten.’

Wat is je gevoel bij de veranderingen?
‘Ik vind het mooi dat AB Werkt er als organisatie sterker 
uit is gekomen. Er is ook een andere dynamiek ontstaan 
binnen de organisatie – en dat is positief. Bovendien 
heeft AB Werkt in deze enerverende periode leden en 
klanten toch gewoon goed kunnen bedienen. En dat 
vind ik knap. Eind 2020 zagen we dat de organisatie 

weer zwarte cijfers schreef. Een mooie bekroning van 
alle inspanningen van iedereen binnen AB Werkt.’

Waarop richt de RvC zich in 2021?
‘We willen de eerder ingezette discussie over de stra-
tegische koers afronden. Daarnaast gaan we nadenken 
over de meerwaarde van de coöperatie. Waaronder de 
Bedrijfsverzorging, dat we meer willen laten aansluiten 
bij de behoeftes en uitdagingen van deze tijd. Het is 
heerlijk om weer vooruit te kunnen kijken en te bouwen 
aan een nóg sterkere organisatie.’

Om in de toekomst 
als gezonde organisatie 
door te kunnen gaan, 
was de kostenreductie 
hard nodig

      Ik vind het mooi dat AB Werkt er als 
organisatie sterker uit is gekomen. Er is ook 
een andere dynamiek ontstaan binnen de 
organisatie – en dat is positief
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AB Werkt is wederom NEN 4400-1 
gecertificeerd en behaalde het bijbe-
horende SNA-keurmerk. Wat heb jij 
als opdrachtgever daaraan? We vroe-
gen het Seppe Dirkx, die zich binnen 
AB Werkt bezighoudt met compliancy 
en het behouden van onze certifice-
ringen. ‘Zo zijn wij een betrouwbare 
partner voor leden en klanten.’

Wat houdt de NEN 4400-1 
certificering in?
‘De NEN 4400-1 certificering is dé 
norm voor een kwalitatieve per-
soneel- en loonadministratie voor 
bedrijven in de uitzend- en detache-
ringsbranche. Bedrijven die voldoen 
aan de certificering ontvangen vervol-
gens het SNA-keurmerk, vernoemd 
naar de stichting Normering Arbeid. 
Het doel van het keurmerk is om de 
risico’s te beperken voor inleners van 
arbeid en opdrachtgevers van werk. 
Oftewel: de leden en klanten van AB 
Werkt.’

Wat betekent de certifice-
ring voor opdrachtgevers?

‘Als werknemers worden ingeleend 
en het toezicht bij de inlener of 
opdrachtgever ligt, is de inleners-
aansprakelijkheid van toepassing. 
Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale 
vrijwaring inzake die inlenersaan-

sprakelijkheid. Dit betekent dat 
bedrijven die werknemers inlenen 
van een uitzendonderneming met het 
SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen 
worden van eventuele aansprakelijk-
heidsstelling. De Belastingdienst int 
dan geen onbetaalde loonheffingen 
en omzetbelasting bij deze bedrijven 
in het geval dat AB Werkt niet aan de 
verplichtingen kan voldoen en de ad-
ministratie niet op orde heeft. Dankzij 
de NEN-4400-1 certificering en het 
SNA-keurmerk kunnen wij onze klan-
ten dus zekerheid bieden dat zij geen 
risico lopen op het gebied van nahef-
fingen en boetes. Gelukkig is AB 
Werkt een gezonde organisatie, maar 
dit is natuurlijk prettig voor onze 
leden en klanten. Bovendien toont 
het aan dat AB Werkt voldoet aan alle 
wet- en regelgeving en dat onze ad-
ministratie op orde is. Zo kunnen wij 
onze positie als betrouwbare partner 
vasthouden en onze werkzaamheden 
juist uitvoeren, waardoor wij leden 
en klanten zo goed mogelijk kunnen 
ondersteunen.’

Waarop wordt allemaal 
gecontroleerd bij de certi-
ficering?
‘Om te bepalen of een onderneming 
voldoet aan de eisen worden ver-
schillende zaken onder de loep ge-
nomen. Zoals de aangifte en afdracht 

van verschuldigde loonheffingen en 
omzetbelasting, loonbetalingen, het 
uitvoeren van een identiteitscontrole 
en controle of mensen in Nederland 
mogen werken. Ook worden onder-
nemingen gecontroleerd op het ad-
ministreren en bewaren van vereiste 
documenten en op compliancy met 
betrekking tot wet- en regelgeving. 
Denk aan de Wet arbeidsmarkt 
in balans, Wet aanpak Schijncon-
structies en Wet minimumloon en 
minimum vakantiebijslag. Om te 
kunnen beoordelen of AB Werkt aan 
alle verplichtingen voldoet, worden 
wij tweemaal per jaar geïnspecteerd 
door Normec VRO, dit is een geaccre-
diteerde inspectie-instelling.’

Extra zekerheid voor 
opdrachtgevers

SNA-keurmerk voor AB Werkt:


