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Als ondernemer wil je inspelen op een tijd die bol staat van 
verandering, maar die ook kansen biedt. Dat betekent: con-
tinu op de hoogte zijn van de allerlaatste ontwikkelingen. 
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 Vakwerk
Omdat het papieren magazine altijd goed gewaardeerd 
werd, sturen we nu jaarlijks de Vakwerk toe. De focus blijft 
echter op online, met de digitale nieuwsbrief en onze web-
site.  

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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Veerkracht Veerkracht 
in dynamisch in dynamisch 
jaar jaar 
    

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:

Werken aan 
een slagvaardigere 
en meer 
competitieve 
organisatie
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>>

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.’

Dankzij een 
kostenbesparing en 

het versterken van 
onze organisatie 

kwamen we er toch 
sterker uit
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Familiebedrijf Geelen Beton nam middenin de eerste 
‘coronagolf’ een nieuwe productiehal in gebruik. Terwijl 
de bestaande hallen gewoon doordraaiden, startte in 
de nieuwe hal volgens planning op 1 mei de productie. 
Waar andere bedrijven door de pandemie gedwongen 
werden uitzendkrachten te laten gaan, had Geelen Beton 
juist behoefte aan extra mensen. En het bedrijf blijft 
groeien. Sinds 1 september is in de nieuwe productiehal 
van dagdienst overgeschakeld op 2 ploegendienst. 

Geelen Beton, actief sinds 1923, produceert systeem-
vloeren, casco’s en bouwelementen en probeert de 
ontwikkelingen altijd een stap voor te zijn. “De plannen 
voor de nieuwe hal, dateerden van vorig jaar”, vertelt 
HRM medewerker Herbert Cremers. ‘Tijdens de eerste 
‘coronagolf’ kwam vanuit de markt het signaal ‘Kom 
maar op met die vloeren, niet morgen maar nu.’ We 
kregen het gigadruk. We hebben veel meters gemaakt 
en het is bijzonder hoe we alles hebben bol gewerkt. In 
de toekomst kijken kan ik niet, maar ik heb er wel het 
volste vertrouwen in.’ 

Ondanks dat corona nog niet onder controle was en de 
toekomst wat dat betreft onzeker bleef, kocht Gee-
len Beton afgelopen juni een kavel in Maasbracht op 
bedrijventerrein Koeweide, vlakbij de A2 en de A73. De 
nieuwe vestiging (na Posterholt en Wanssum) wordt 
straks vooral gebruikt voor op- en overslag. “Ondanks 
de nieuwe hal, groeien we uit onze jas. Als ‘Maas-
bracht’ is ingericht, kunnen we met deze extra opslag-
capaciteit volop blijven produceren.” 

Aanpakkers met beide benen op de 
grond
De relatie tussen Geelen Beton en AB Werkt gaat al 
jaren terug. ‘Wim Vergoossen, de voorganger van 
accountmanager Dennis Nijsten, kwam destijds op 
gesprek. Hij nam de tijd voor ons en luisterde aandach-
tig naar wat voor medewerkers we zochten: aanpak-
kers, mensen met een no nonsense mentaliteit die met 
beide benen op de grond staan. Hij kwam toen met de 
juiste mensen. Medewerkers die beter bij Geelen Beton 
pasten dan mensen die door andere uitzendbureaus 
werden voorgesteld. Ook Dennis weet precies wie we 
zoeken.’ 

Volgens Herbert is het een troef dat AB Werkt door heel 
Zuid-Nederland zit en vooral een stevige basis heeft in 
de landbouw en de groenvoorziening. ‘In die sectoren 
werken toch vooral mensen die van aanpakken weten.’ 
Verder roemt Herbert het persoonlijke contact. 
‘AB Werkt is een grote organisatie, maar de lijnen zijn 
kort. Ze laten hun gezicht zien op de werkvloer en als 
we een vraag of probleem hebben, pakken ze dat snel 
op.’

Geelen Beton blijft Geelen Beton blijft 
groeien en kijkt groeien en kijkt 
vol vertrouwen naar vol vertrouwen naar 
de toekomstde toekomst

       In de toekomst 
kijken kan ik niet, 
maar ik heb er 
wel het volste 
vertrouwen in
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>> Lange dienstverbanden
Geelen Beton streeft ernaar om uitzendkrachten uitein-
delijk een vast contract te bieden. Maar een ‘flexibele 
schil’ blijft onmisbaar, vanwege de veranderingen in 
vraag en aanbod. Zowel vaste medewerkers als uit-
zendkrachten werken graag bij Geelen Beton. Herbert 
weet hoe dat komt. ‘We zijn een echt familiebedrijf. De 
heer Geelen loopt hier dagelijks rond en zijn deur staat 
altijd voor iedereen open. Geelen Beton is een warm 
bedrijf waar niemand een nummer is, maar ieder-
een een persoon. We hebben een platte organisatie. 
Niemand is vies van hard werken. Wat moet gebeuren, 
gebeurt. En ondertussen hebben we ook lol met elkaar. 
Dat werkt, want dienstverbanden van meer dan 30 jaar 
zijn hier geen uitzondering.’

       AB Werkt is een 
grote organisatie, maar 
de lijnen zijn kort. Ze 
laten hun gezicht zien 
op de werkvloer en 
als we een vraag of 
probleem hebben, 
pakken ze dat snel op

7
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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*

AB Werkt 
tijdens 
coronatijd

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



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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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) 
medewerkers op- en afschalen op je bedrijf. Ideaal bij 
bijvoorbeeld bij piekperiodes. Stopt een project, dan kun 
je snel en zonder consequenties afscheid nemen van de 
uitzendkrachten. Ook als een medewerker toch niet func-
tioneert, 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 con-

Zeven redenen om 
te kiezen voor een 
uitzendbureau

>>
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tacten 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!

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!
Luuk van Esseveldt 
Accountmanager Horst
06 - 25 63 66 64 
lvanesseveldt@ab-werkt.nl 

Dennis Nijsten
Accountmanager Herten-Roermond
06 - 55 48 68 80 
dnijsten@ab-werkt.nl 

Luc van Sloun
Accountmanager Herten-Roermond 
06 - 15 43 28 92 
lvansloun@ab-werkt.nl 

Astrid Wijnen
Accountmanager Beek
06 - 55 45 38 81 
awijnen@ab-werkt.nl 

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

Eline de Bruijckere 
Accountmanager Goes
06 - 15 34 34 80 
edebruijckere@ab-werkt.nl

Marc Boendermaker
Accountmanager West- en Midden Brabant
06 - 46 01 56 74 
mboendermaker@ab-werkt.nl

Melanie Neutkens – van den Heuvel 
Accountmanager Hoogeloon 
06 - 12 74 53 38 
mneutkens@ab-werkt.nl 

Levent Cetindas
Accountmanager Hoogeloon 
06 - 15 50 06 59 
lcetindas@ab-werkt.nl

Nick Martens
Accountmanager Uden
06 23 22 95 90 
nmartens@ab-werkt.nl 

Willy Hubers
Accountmanager Horst 
06 - 55 47 69 71 
whubers@ab-werkt.nl 11



Modexpress Modexpress 
brengt brengt 
mode in mode in 
beweging  beweging  

Vanaf de winkelrekken lokt de laatste mode mensen naar 
binnen. Maar ook winkelen via internet heeft - vooral het 
afgelopen jaar - een flinke boost gekregen. Al die kleding 
vindt niet vanzelf zijn weg naar de klanten en er is dan 
ook genoeg werk in de kledingdistributie. Shari Ver-
meulen van Modexpress vertelt hoe zij ervoor zorgen dat 
Nederland goed gekleed voor de dag komt.   
 
Bij Modexpress is het een komen en gaan van kleding. 
Sinds 1985 werken er veel toegewijde en enthousiaste 
mode-experts bij de Oost-Brabantse logistieke dienst-
verlener. In de loop der jaren is het bedrijf gegroeid van 
een kleinschalige kledingdistributeur tot een logistiek 
dienstverlener, gespecialiseerd in het verzorgen van 
supply chain oplossingen voor een groot aantal (inter)
nationale modebedrijven. Via Modexpress vindt de mode 
van merken als NA-KD, Scapino, Bamigo, SuitSupply en 
Cavallaro zijn weg naar de e-commerce en retail. 

Inmiddels biedt Modexpress volledige supply chain-
fulfilment aan, verspreid over 6 locaties. Dit jaar wordt er 
zelfs uitgebreid met een 7e locatie in Helmond. “Zonder 
onze enthousiaste werknemers zou dat niet mogelijk 
zijn.”

Piekmomenten: seizoenen en sale 
Modexpress heeft nogal wat werknemers. “We werken 
samen met 500 internationale collega’s om het beste in 
elkaar naar boven te brengen”, verklaart Shari het succes 
van het bedrijf. De kledingdistributie heeft te maken met 
sterke piekmomenten rond modeseizoenen en sale. Top-
drukte kent het bedrijf tijdens Black Week: een uit Ame-
rika overgewaaid fenomeen met grote kortingen vanaf 
november. “Tijdens die piekmomenten hebben we flink 
wat extra handen nodig en daarom werken we samen 
met meer dan 130 flexkrachten.” Die vindt het bedrijf 
niet allemaal in de regio. Om enthousiaste en gekwali-

Van warehouse naar kledingkast:
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>> ficeerde werknemers aan te trekken, werkt Modexpress 
samen met verschillende uitzendbureaus waaronder AB 
Werkt. Een samenwerking die heel goed bevalt.

Versterking in samenwerking
Shari merkt dat een goede communicatie essentieel 
is om piekmomenten op te vangen. “De communi-
catie met Dennis en Levent van het AB Werkt kantoor 
in Hoogeloon verloopt heel soepel. Korte lijnen en mee-
denken over onze behoeften en die van onze klanten 
kenmerken de relatie. Ze werken proactief en reageren 
snel op het moment dat wij mensen nodig hebben. 
Dat scheelt ons behoorlijk wat kopzorgen. Daardoor 
kunnen wij ons concentreren op het ontzorgen van onze 
klanten, zoals AB Werkt dat voor ons doet. Wat ik ook 
een echte meerwaarde vind, is dat AB Werkt voor ons 
op zoek gaat naar mensen die graag in de kledingdistri-
butie werken.”

Hart voor mode
Samenwerken om het beste in elkaar naar boven te 
halen. Dat is volgens Modexpress de sleutel tot suc-
ces bij het vervullen van de supply chain voor grote 
modemerken en kleinere labels met de ambitie om uit 
te breiden. “Er heerst hier een goede werksfeer met 
doorgroeimogelijkheden naar functies als superuser 
of teamleider. Ook bestaat bij goed functioneren na 
26 weken de kans om als werknemer overgenomen te 
worden en een contract bij Modexpress te krijgen.” 

Modexpress is dankzij hun succes continu op zoek naar 
nieuw personeel om het team te versterken. Variërend 
van fulltime tot parttime en van bijbaantjes in het 
weekend tot vakantiewerk. En dat zal in de toekomst 
niet minder worden. “Er liggen bij ons absoluut mooie 
kansen voor mensen met een hart voor mode.”

Korte lijnen 
en meedenken 
met de klant 
kenmerken 
de relatie 

13



5 manieren om 
je personeel te 
behouden

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 

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

Past je bedrijfscultuur 
bij de kandidaat? 
En andersom? 
Dan is de kans groter 
dat jullie match langer 
standhoudt

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



>>

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 

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
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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.

Als intermediaire organisatie 
hebben we het welzijn en 

de veiligheid van onze 
medewerkers niet honderd 

procent in eigen hand

>>

Dan helpen we natuurlijk graag op weg. Wij hebben 
de juiste tools en een groot netwerk om de juiste 
kandidaat te vinden die bij jou aan de slag kan gaan. 
Laat je vacature eenvoudig online bij ons achter. 
Onze accountmanager neemt snel contact met je op, 
zodat we snel voor je aan de slag kunnen.

Snel een nieuwe 
medewerker nodig?

Scan de QR code*

*Scan met de camera functie van je smartphone de QR code en je wordt automatisch doorgelinkt naar onze website waar je de vacature kunt doorgeven.
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Zo blijven jij en 
je medewerkers 
fit en vitaal 

Een derde van alle werkenden kampt met gezondheids-
klachten. Gelukkig heb je een goede gezondheid deels 
zelf in de hand. Wat kun jij zelf doen om fit en vitaal te 
zijn? En hoe zorg je dat je medewerkers niet door ziekte 
uitvallen?

Voor jou als werkgever is een belangrijke taak weg-
gelegd om je mensen te helpen. Dat kun je doen door 
je processen hierop in te richten. Door te zorgen voor 
goede hulpmiddelen. Maar ook door zelf het goede 
voorbeeld te geven. Zorg goed voor je eigen gezondheid 
en welzijn en laat daarmee ook zien hoe belangrijk je 
dit vindt. Bespreek het regelmatig. Niet alleen in functi-
oneringsgesprekken, maar ook bij de koffie of de lunch. 

Belangrijkste factoren voor je vitaliteit
Er is dus veel dat je zélf kunt doen aan een goede ge-
zondheid. Door wat je eet. Wat je aan beweging doet. 
Hoe je privéomstandigheden zijn. En ook wat er tussen 
je oren gebeurt. Heb je langdurig last van stress, dan 
raak je overspannen. Of je ontwikkelt allerlei lichamelij-
ke klachten zoals hart- en vaatziektes, ernstige migraine 
of rugpijn.  

Dit kun je zelf doen om sterk en vitaal te 
zijn

1. Kies voor goede voeding 
Eigenlijk is dit niet heel ingewikkeld. Stop met het eten 
van (teveel) suiker, beperk koffie tot maximaal 2 kopjes 
per dag, wees matig met vlees, eet geen producten met 
witte tarwe maar alleen volkoren en eet veel groenten 
en fruit. Matig je alcoholinname. O ja, en drink 2 liter 
water per dag. 

2. Kom in beweging 
Tegenwoordig zitten we te veel. Daardoor gebruiken we 
onze spieren te weinig. Ook is veel zitten niet goed voor 
je hersenen en het opbouwen van je weerstand. Je lijf 
moet in beweging zijn om te zorgen dat alle processen 
goed door blijven gaan. 

Heb je een fysiek beroep, dan ben je al veel in bewe-
ging. Je denkt dan vast dat je dat niet meer aan sport 
hoeft te doen. Toch is dat niet waar. Vaak zie je dat de 
bewegingen op het werk eenzijdig zijn. In dat geval is 
het belangrijk om ook je andere spieren goed te blijven 
gebruiken. Krachtoefeningen zijn dan een aanrader. 
Daarnaast is het heel belangrijk om te zorgen dat je je 
werk op de juiste manier doet. Waardoor je je rug en 
knieën bijvoorbeeld het minste belast. 

Zit je veel, dan wordt het tijd om in beweging te ko-
men. Zet een stappenteller op je telefoon en probeer 
10.000 stappen per dag te maken. Laat de auto vaker 
staan, maak tussen de middag een wandeling en haal 
in het vervolg zelf je koffie in plaats van je door je col-
lega te laten bedienen. Dan heb je zo extra stappen te 
pakken. 

3.  Zorg voor genoeg rust, slaap en je 
    innerlijke mens
Stress is misschien wel de grootste sluipmoordenaar. 
Eén op de zes Nederlanders, dat zijn ruim 1,2 miljoen 
mensen, ervaren ernstige psychische klachten. We ma-
ken ons zorgen, lopen op onze tenen, nemen te weinig 
rust. Dat kan door allerlei omstandigheden. Omdat het 
thuis niet lekker loopt. Of omdat je het niet naar je zin 
hebt op je werk. >>
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Helaas kom je dan vaak in een neerwaartse spiraal te-
recht. Daar kom je bijna niet meer uit. Doordat je stress 
voelt, ga je ongezonder eten. Die frikandel, het gebak 
of dat biertje wordt dan een verleidelijke manier om 
jezelf te troosten. Daardoor voel je je nog minder goed. 
Je slaapt slechter. En slecht slapen zorgt ervoor dat je 
weerstand helemaal onderuitgaat. 

Ervaar je geestelijke druk? Onderneem actie. Neem het 
serieus. Heb je zorgen over je bedrijf? Blijf er niet mee 
zitten. Bespreek het met je adviseurs of huur een coach 
in die je helpt om de zaak onder controle te krijgen. 

Heb ook oog voor je medewerker. Merk je dat iemand 
niet meer zo vrolijk is, een matte indruk maakt? Maak 
het bespreekbaar en help waar je kunt. Misschien kun 
je hem of haar tijdelijk ander werk laten doen. Een 
training laten volgen. Kijk wat er nodig is zodat iemand 
zich beter gaat voelen. Want de volgende fase is dat je 
medewerker ziek thuis zit. 

4. Investeer in je sociale omgeving
Wij mensen zijn sociale dieren. Familie, vrienden, een 
lieve partner, collega’s: ze zijn allemaal heel belangrijk 
voor ons welzijn. We willen ons verbonden voelen. Het 
is dan ook van belang dat je investeert in je omgeving. 
Mensen ziet en spreekt. Die aandacht heb je echt nodig. 

Misschien denk je dat het onzin is. Dat jij dat niet nodig 
hebt. Toch zijn er veel onderzoeken die het verband 
aantonen tussen een goede sociale omgeving en een 
lang en gezond leven. Wist je bijvoorbeeld dat man-
nen met een relatie gemiddeld 4 jaar langer leven en 
dan hun vrijgezelle soortgenoot? Dat is wat het sociale 
aspect met je doet. Onderschat dat niet. Het is de basis 
voor je gezondheid. 

Ga met vitaliteit aan de slag! En praat 
erover
Verandering begint met bewust worden. We kunnen 
allemaal zelf iets doen aan onze gezondheid. Aan onze 
vitaliteit. In principe is dat niet moeilijk. Terwijl het 
zo essentieel is. Voel je je goed, dan gaat alles beter. 
Zowel thuis als op het werk. Dat geldt ook voor je 
medewerker. Jij bent een heel belangrijke factor in het 
welzijn van je mensen. Heb hier aandacht voor. Dat be-
taalt zich dubbel en dwars terug. Niet alleen doordat je 
minder ziekteverzuim hebt, maar gelukkige en gezonde 
mensen zijn productiever en leveren kwalitatief beter 
werk. Een win-win situatie dus.  

>>

Vind je die bewustwording lastig? Zoek dan iemand die je daarbij kan helpen. 
Het belangrijkste is: blijf er niet mee zitten maar kom in actie. 

Voel je je goed, 
dan gaat alles beter. 

Zowel thuis als 
op het werk
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Marco is logistiek coördinator en 
hoofd-BHV’er bij Wienerberger 
Thorn. Gevraagd naar het belang 
van veiligheid, is hij duidelijk: 
‘Veiligheid staat hier op één. Het 
komt voor winst, voor snelheid, voor 
alles. En dat zou overal zo moeten 
zijn. Mensen moeten erop kunnen 
vertrouwen dat ze veilig hun werk 
kunnen doen. Zeker in een industri-
ele omgeving.’ 

Veiligheid is overal
Bij Wienerberger Thorn staat één 
product centraal: de handvorm bak-
steen, bekend om zijn grillige nerf. 
Een traditioneel product dat op mo-
derne wijze wordt vervaardigd. Van 
het mengen en verwarmen van klei 
tot het in vormen persen en afbak-
ken in enorme ovens – alles loopt 
“op rolletjes” van machine naar 

machine, tot er keurig ingepakte 
pallets buiten op het tasveld staan. 
‘En loop je door onze fabrieken, dan 
zie je dat er overal aan veiligheid 
is gedacht. Bordjes met “u bevindt 
zich hier”. EHBO-kisten; onlangs nog 
állemaal vervangen, AED’s, oog-
douches, noodknoppen, sensoren 
die onregelmatigheden detecteren, 
noem maar op.’

Veilig in je schoenen staan
Voordat je deze fabrieken kunt 
betreden, worden er natuurlijk al 
veiligheidsmaatregelen genomen. 
‘Gasten moeten zich inschrijven en 
zich in veiligheidskleding hijsen, net 
als al het personeel. Veiligheids-
schoenen, een bumpcap, oog- en 
oorbeschermers en een geel hesje 
voor de zichtbaarheid. Op de werk-
vloer zijn altijd BHV’ers aanwezig, 

goed te herkennen aan hun kleding. 
Zo kun je ze snel aanschieten als er 
iets aan de hand is.’ In Thorn werken 
zeven mensen via AB Werkt. ‘Ook 
zij krijgen natuurlijk alle bescher-
mende materialen. Op een ding na: 
de veiligheidsschoenen moeten door 
AB Werkt worden verschaft. Dat is 
blijkbaar wetgeving.’

Veiligheid kan altijd beter
Op het eerste oog zit het dus wel 
snor met de veiligheid. ‘Maar we 
doen nog veel meer, want het kan 
altijd beter. Ons zevenkoppige 
BHV-team perfectioneert nu een 
ontruimingsplan. We organiseren 
Toolboxen: bijeenkomsten met het 
personeel waarin we veiligheids-
thema’s centraal stellen, zoals het 
gebruik van heftrucks. Ook vragen 
we ons personeel om alert te zijn 

Gevelstenen, straatstenen en dakpannen – Wienerberger fabriceert een 
waaier aan keramische bouwmaterialen. In negentien Nederlandse fabrieken 
lopen meer dan duizend mensen rond. ‘En om te zorgen dat iedereen veilig 
kan werken, halen we alles uit de kast’, vertelt Marco Leggieri.
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‘Veiligheid staat ‘Veiligheid staat 
hier op één’hier op één’

>>

Wienerberger Thorn:
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op risico’s en hun kennis met 
ons te delen. Goede tips worden 
beloond. Daarnaast hebben we een 
uitgebreide staf met onder andere 
getrainde HSE-medewerkers, deze 
komen regelmatig op de fabrieken.

Veiligheid is verantwoor-
delijkheid
En wat als iemand zich niet aan de 
voorschriften houdt? ‘We mogen 
elkaar aanspreken hier. Voor een 
veilige werkvloer is iedereen verant-
woordelijk. In dit bedrijf is dat geen 
enkel probleem. We werken met 
gemotiveerde mensen die ook goed 
getraind zijn en weten waar we het 
voor doen. Ga maar na: iedereen 
die hier werkt is VCA-gecertificeerd.’

Sinds de coronacrisis begon, is er 
nog een extra laag beveiliging 

toegevoegd in de fabrieken van Wie-
nerberger. Mondkapjes, anderhalve 
meter, het bekende werk. Grotere 
bijeenkomsten zijn afgeschaft en 
alle medewerkers worden wekelijks 
getest. Ook dat ziet er dus degelijk 
uit. Gaat er dan nooit iets mis, vraag 
je je af? ‘Jawel hoor’, antwoordt 
Marco eerlijk. ‘Ik heb wel eens een 

snijwondje moeten behandelen.’

Veiligheid staat hier op 
één. Het komt voor winst, 
voor snelheid, voor alles. 
En dat zou overal zo 
moeten zijn

>>



>>

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: 

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

      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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Het is voor internationale medewer-
kers best spannend om in een ander 
land te werken. Een nieuwe taal, 
cultuur en werkwijze. 

We vinden het daarom belangrijk 
dat zij zich prettig voelen en goed 
geïnformeerd zijn. Voordat de me-
dewerkers naar Nederland komen, 
steken we hier al veel energie in. 
Maar ook bij aankomst begeleiden 
we hen. Ze worden ontvangen door 
iemand die dezelfde taal spreekt 
en helpt met allerlei praktische 
zaken. De medewerkers krijgen een 

welkompakket met alle informatie 
over AB Werkt en het verblijf in 
Nederland. Op de huisvesting orga-
niseren we een introductieavond en 
is er regelmatig een spreekuur voor 
alle vragen. AB Werkt heeft op elk 
kantoor collega’s die de taal van de 
internationale medewerkers spreken 
en helpen met praktische én werk-
gerelateerde vragen.

Fair Employment Code 
Arbeidsmigranten
AB Werkt is gecertificeerd bij de 
ABU. Dat betekent dat we ons 

onhankelijk laten controleren op 
het naleven van wetten en regels. 
Alle internationale werknemers 
moeten duidelijk en correct worden 
geïnformeerd over werken en wo-
nen in Nederland. Hiervoor is een 
Code opgesteld, waarin staat wat de 
internationale werknemer mag ver-
wachten. De inhoud van deze Code 
is te vinden op onze website.

ABU-Fair Employment Code Arbeidsmigranten

De ABU-Fair Employment Code Arbeidsmigranten geldt voor ABU-leden (hierna: leden) die arbeidsmigranten
bemiddelen. De code biedt – boven op wet- en regelgeving en de CAO voor Uitzendkrachten (hierna: cao) – extra
zekerheden voor deze groep werknemers.

De ABU beoogt met deze code bij te dragen aan meer zekerheid voor de arbeidsmigrant, het verhogen van de
kwaliteitsstandaard van dienstverlening, eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld in de branche. Het gebruik
van A1-verloning en contracting staat op gespannen voet met deze doelen. Daarom wijst de ABU het gebruik van
deze vormen af. Leden zullen hierop worden gewezen.

De code maakt als verplicht lidmaatschapscriterium onderdeel uit van het Huishoudelijk Reglement van de ABU.
Leden die arbeidsmigranten bemiddelen, verklaren door de ondertekening van deze code zich hieraan te houden
en beschikbaar te zijn voor controle op de naleving ervan. De ABU heeft het recht om leden te royeren die zich
niet aan deze code houden.

1. Veiligheid en gezondheid: de veiligheid en gezondheid van arbeidsmigranten heeft de hoogste prioriteit.
Aanvullend op wet- en regelgeving passen leden in coronatijden de richtlijnen uit het geldende ABU-Corona
Veiligheidsprotocol Arbeidsmigranten toe.

2. Werving en selectie: leden en hun recruitmentbureaus zorgen voor een transparant recruitmentproces via de
toepassing van de richtlijnen uit het bijgesloten ABU-Fair Recruitment Charter. Het charter is gebaseerd op de
Fair Recruitment Code van de International Labour Organization (ILO) en aangevuld met extra richtlijnen.

3. Contract: leden zorgen ervoor dat de uitzendovereenkomst en de bijbehorende stukken zowel in het
Nederlands als in de landstaal van de arbeidsmigrant beschikbaar zijn.

4. Beloning: arbeidsmigranten en Nederlandse uitzendkrachten ontvangen gelijk loon voor gelijk werk, conform
de cao.

5. Registratie: arbeidsmigranten zijn vanuit de Wet Basisregistratie Personen (BRP) verantwoordelijk voor een
juiste registratie als ingezetene of niet-ingezetene. Leden stimuleren arbeidsmigranten tot de registratie als
ingezetene in de Basis Registratie Personen (BRP) door de volgende vier richtlijnen te volgen:

1. Leden informeren arbeidsmigranten voordat zij naar Nederland komen actief over het verschil
tussen de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en de registratie als ingezetene in de BRP;

2. Leden wijzen arbeidsmigranten actief op de mogelijkheid om na aankomst in Nederland bij de
gemeente een verzoek te doen tot inschrijving als ingezetene in de BRP;

3. Leden verzoeken gemeenten om inschrijvingen in de BRP op de huisvestingslocatie van de
arbeidsmigrant mogelijk te maken;

4. Leden wijzen arbeidsmigranten die nieuw zijn in Nederland en starten met een registratie als niet-
ingezetene actief op de mogelijkheid om bij de gemeente een verzoek te doen tot inschrijving als
ingezetene, vier maanden na de afgifte van het BSN-nummer en de registratie als niet-ingezetene.

6. Huisvesting: leden informeren arbeidsmigranten actief over de volgende huisvestingsopties in Nederland:
1. De arbeidsmigrant regelt zelf huisvesting op eigen initiatief.
2. De arbeidsmigrant verzoekt de werkgever om huisvesting te faciliteren. Indien de arbeidsmigrant

kiest voor deze optie, dan kan enkel huisvesting gecertificeerd door de Stichting Normering
Flexwonen (SNF) worden aangeboden. Aanvullend gelden dan de volgende eisen voor leden:

1. Leden informeren arbeidsmigranten actief dat de door de werkgever gefaciliteerde
huisvesting beoogd is voor een maximumperiode van drie jaar (short- en midstay);

2. Leden informeren arbeidsmigranten actief over de SNF-klachtenprocedure;
3. Leden kunnen voor het gebruik van huisvesting kosten in rekening brengen bij de

arbeidsmigrant. De in rekening te brengen kosten bedragen niet meer dan de werkelijke
kosten van de huisvesting. Op grond van de Wet aanpak schijnconstructies mogen
werkgevers maximaal 25% van het minimumloon van de werknemer inhouden voor
huisvesting. Als de werknemer de kosten van de huisvesting op het loon wilt laten
inhouden, verzoekt de werknemer dit via een schriftelijke volmacht aan de werkgever.

4. Leden bieden arbeidsmigranten de mogelijkheid om desgewenst nog minimaal vijf nachten
de huisvesting te huren in geval van het voortijdig wegvallen van het werk. Leden kunnen
hiervan positief afwijken en arbeidsmigranten langer laten huren, wanneer mogelijk.

5. In geval van lokale en regionale tekorten aan huisvesting voor arbeidsmigranten verzoeken
leden aan overheden en SNF-huisvestingspartijen om meer huisvesting te realiseren.

6. Leden wijzen arbeidsmigranten desgewenst op alternatieve huisvestingskanalen voor
longstay huisvesting in de regio.

7. Boetes en schadevergoedingen: het verrekenen van boetes via de loonstrook is uitsluitend toegestaan met
betrekking tot door de arbeidsmigrant verschuldigde justitiële en bestuurlijke boetes. Het verrekenen van
andersoortige boetes is verboden. Arbeidsmigranten die met opzet of vanuit bewuste roekeloosheid schade
toebrengen aan de werkgever of de verhuurder, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.
De schadevergoeding bedraagt maximaal de werkelijke herstelkosten van het beschadigde object.
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Goede begeleiding



Asbestsanering 
door AB Werkt
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Interesse of meer informatie? Kijk dan op www.asbestsanerenzuidnederland.nl 
of neem contact op via 0475-352030 of per mail: asbest@ab-werkt.nl

Heb je verbouw- of sloopplannen? Of ga je een dak renoveren? 

Dan kan het zijn dat je daarbij asbest aantreft. Voor het verwijderen van asbest ben je 
bij AB Werkt aan het juiste adres. Wij zijn een gecertificeerd asbestsaneerder die je snel, 
flexibel en tegen een gunstig tarief van dienst is.



‘De locaties van ‘De locaties van 
AB Werkt zijn AB Werkt zijn 
écht goed’ écht goed’ 

Hoe zorgt AB Werkt ervoor dat 
internationale medewerkers het in 
Nederland naar hun zin hebben? 
Parkbeheerder Marcin Krygier vertelt 
erover. ‘Ik let erop dat medewerkers 
de coronamaatregelen goed opvol-
gen.’ 

Marcin Krygier werkt als parkbeheer-
der in Egchel. Hij is verantwoordelijk 
voor een locatie met 50 chalets 
waarin ongeveer 200 internationale 
medewerkers wonen. ‘Ik doe mijn 
best om deze plek leuk en vriende-
lijk te houden voor al deze mensen. 
Daarnaast ondersteun ik de fleet 
manager bij het beheer van parkeer-
plaats en de voertuigen in Egchel. En 
natuurlijk werk ik nauw samen met 
de collega’s van Planning.’

Chalets ruiken nieuw
Marcin is naar eigen zeggen voor AB 
Werkt aan de slag gegaan vanwege 
de stabiele arbeidsvoorwaarden en 
de mogelijkheid om te groeien. ‘AB 
Werkt zorgt gewoon goed voor haar 
medewerkers. Internationale mede-
werkers komen graag via AB Werkt 
naar Nederland vanwege het geld en 
de kwaliteit van de huisvesting. De 
locaties waar de internationale me-
dewerkers via AB Werkt wonen zijn 
ook echt goed. En ik kan het weten, 

want ik woon zelf ook in een chalet 
op het park. De chalets zijn splinter-
nieuw en zo ruiken ze ook. Ze zijn 
zeer goed uitgerust en de standaard 
is hoog. Bovendien is het park mooi 
gelegen, vlakbij de bossen.’

Elke week testen
Ook de coronapandemie neemt AB 
Werkt serieus, volgens Marcin. ‘De 
informatie van AB Werkt is duidelijk, 
vaak meertalig en up-to-date. Ik let 
erop dat werknemers de coronamaa-
tregelen volgen. Helaas hebben we 
soms ook coronagevallen in Egchel. 
We reageren dan onmiddellijk en 
zetten mensen in quarantaine. Als 
iemand zich slecht voelt, controleren 
we zijn of haar temperatuur en ma-
ken mijn collega’s een afspraak bij 
de huisarts of GGD om te testen. Ook 
organiseren we elke week tests voor 
nieuwkomers of mensen die terug-
komen van vakantie. Ik heb eerder 
bij andere uitzendbureaus gewerkt, 
ook in coronatijd, en ik kan dus goed 
vergelijken. Geloof me, binnen AB 
Werkt wordt dit echt professioneel en 
goed georganiseerd opgepakt.’

Meer tijd doorbrengen
Net als iedereen hoopt ook Marcin 
dat de pandemie snel voor bij is. ‘Ik 
denk dat het leven tijdens coronatijd 

nu voor iedereen moeilijk is. Ik heb 
heel goed contact met mijn familie 
en we missen elkaar. We hebben het 
al lang niet meer gezien. Maar dit 
jaar plan ik mijn vakantie zo dat ik 
meer tijd met hen kan doorbrengen. 
Datzelfde gun ik alle internationale 
medewerkers van AB Werkt.’
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Marcin Krygier, parkbeheerder bij AB Werkt:

     Geloof me, 
bij AB Werkt 
wordt 
professioneel 
en goed 
georganiseerd 
gewerkt

  



13
Neem contact op met AB Werkt voor een medewer-
ker die past bij jouw bedrijf

  

Zet je eigen medewerkers 
in
Soms ligt de oplossing dichterbij dan 
je denkt. Laat je huidige werknemers 
meezoeken naar nieuwe collega’s. 
De kans is aanwezig dat ze iemand 
kennen in hun directe omgeving. Als 
ze het goed hebben bij jou als werk-
gever, wijzen ze graag een kennis op 
de openstaande vacature. 
Denk ook aan de mogelijkheid om 
eigen werknemers door te schui-
ven. Dit kan een win-win situatie 
opleveren, aangezien de bestaande 
medewerker een nieuwe uitdaging 
kan aangaan en de functie die 
vrijkomt misschien makkelijker is in 
te vullen. 

Maak reclame en wees 
onderscheidend
Laat de buitenwereld vooral weten 
dat je een vacature hebt. Bijvoor-
beeld met een advertentie in een 
huis-aan-huisblad, of posters in 
supermarkten. De meeste werkzoe-
kenden kijken online naar vacatures. 

Er zijn ontelbare vacaturesites waar 
je de openstaande vacature en je be-
drijf kunt promoten. Hiervoor moet 
je vaak wel een flink bedrag betalen. 
Daarnaast wil je natuurlijk opvallen. 
Bijvoorbeeld via een video of een 
pakkende tekst. 

Neem contact op met collega-onder-
nemers en oud-medewerkers 
Je netwerk wordt steeds belang-
rijker. Maak hier dan ook gebruik 
van. Andere werkgevers in de buurt 
of in dezelfde sector weten mis-
schien een goede kandidaat voor 
de openstaande functie. Ook kun je 
oud-medewerkers vragen om met je 
mee te denken. LinkedIn is een ge-
schikt medium om je netwerk op een 
laagdrempelige en snelle manier in 
te schakelen voor jouw zoektocht. 

Bewaar afgewezen 
kandidaten voor een later 
moment
Heb je meerdere sollicitanten en 
moet je mensen teleurstellen? Als 
ze wel geschikt zijn voor je bedrijf, 
is het slim om deze op te slaan voor 
een later moment. Bewaar cv’s, con-
tactgegevens en gooi de deur niet 
helemaal dicht. Je weet nooit wan-
neer iemand tóch van pas kan ko-
men. Ook de kandidaten die – op dat 
moment – niet passend zijn, kunnen 
waardevol zijn voor je netwerk. 

Schakel een uitzend-
bureau in
Als ondernemer houd je je natuurlijk 
het liefst bezig met datgene waar je 
zelf goed in bent. En vaak hoort daar 
het vinden van goed personeel niet 
bij. Lukt het jou bijvoorbeeld niet om 

een aansprekende vacaturetekst of 
video te maken? Geen nood: geluk-
kig is er hulp. Duizenden mensen 
staan ingeschreven bij uitzend-
bureaus, zoals AB Werkt. Met een 
netwerk in heel Zuid-Nederland en 
regionale recruiters, is de kans groot 
dat er een passende match voor 
jouw vacature tussen zit. AB Werkt 
neemt je de zoektocht en verdere 
rompslomp – denk aan salarisad-
ministratie – uit handen. Daar heb 
je zelf geen omkijken naar. Mooi 
meegenomen, toch? 

Bekijk ook onze blog: ‘waarom kiezen 
voor een uitzendbureau?’

Goede medewerkers vormen het belangrijkste bezit voor elk bedrijf. Maar 
hoe vind je die nieuwe uitblinkende collega? Lees deze 6 tips om het zoeken 
naar die speld in een hooiberg makkelijker te maken. 

Hoe vind ik goed personeel?Hoe vind ik goed personeel?

       Je netwerk 
wordt steeds 
belangrijker. 
Maak hier dan 
ook gebruik 
van
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Houd je bestaande 
medewerkers tevreden

Het is veel makkelijker en 
ook goedkoper om je huidige 
personeel tevreden te houden. 
Langlopende dienstverbanden 
hebben de meeste voordelen; 
voor zowel werkgever als werk-
nemer. Voorkom dat het verloop 
van personeel te hoog is. Ga re-
gelmatig in gesprek met je me-
dewerkers. Vraag of ze tevreden 
zijn. Zorg waar mogelijk dat je 
arbeidsvoorwaarden goed zijn 
in vergelijking met de concur-
rentie. En sta open voor ideeën 
en interne verschuivingen.*

BONUSTIP

*Lees op bladzijde 14 meer over het 
behoud van personeel.
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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:


