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Op zijn kantoor staat een groot 
bord met daarop de koers die 
hij met de organisatie wil va-
ren. Algemeen directeur Hylke 
van der Veen van AB Vakwerk is 

ambitieus. Als ‘stip op de horizon’ staat het in 
de rechterbovenhoek geschreven: AB Vakwerk 
is de grootste werkgever in de brede agribusi-
ness in Noord-Holland en Friesland.
De naam AB Vakwerk werd in september vorig 
jaar ingevoerd als nieuwe naam van AB Fryslân 
& Noord-Holland. In november vorig jaar begon 
Hylke van der Veen als algemeen directeur van 
de organisatie. Van der Veen is afkomstig uit de 
‘uitzendwereld’. Hij werkte negen jaar bij Tem-
po Team en negen jaar bij Randstad, waarvan 
drie jaar in Engeland. AB Vakwerk is in wezen 
ook een groot uitzendbureau, maar zo wil hij de 
organisatie niet kwalifi ceren. ‘Een AB’er is geen 
gewone uitzendkracht, maar een AB’er.’
En daarin zit wezenlijk verschil, stelt de di-
recteur. Het staat als ‘overtuigingen’ op zijn 
bord beschreven: 
AB levert veelal 
dezelfde mede-
werkers die het 
bedrijf kennen en 
die medewerkers 
zijn productief en 
gemotiveerd met 
kennis van zaken. 
Betrokkenheid is een kernbegrip binnen de 
organisatie.
Van der Veen: ‘AB Vakwerk komt voort uit de 
‘boerenhelp’ en in die sector kun je niet weg-
blijven. Je hebt te maken met levende have en 
moet er staan. Die mentaliteit zit in de DNA 
van onze medewerkers.’
Ongeveer een derde van de omzet wordt 

gemaakt in de agrarische sector. In Noord-
Holland werken veel AB’ers in de tuinbouw, 
bloembollenteelt en zaadveredeling, in Fries-
land gaat het vooral om akkerbouw- en melk-
veebedrijven. De agrarische sector is nog 
steeds de basis van AB Vakwerk, maar om-
dat hier vaak sprake is van drukke en minder 
drukke periodes, worden de medewerkers ook 
ingezet in andere branches zoals de voedings-
middelenindustrie, hoveniers, transport, bouw 
en productiebedrijven. ‘We zitten in veel sec-
toren die aanverwant zijn aan de agrarische 
sector en waar ze onze medewerkers graag 
inzetten vanwege hun mentaliteit.’

MARKTGERICHT
De betrokkenheid van de AB’ers heeft tot ge-
volg dat er weinig verloop is. Dat heeft voorde-
len als het gaat om lokale kennis en bekend-
heid, maar er schuilt ook gevaar in, realiseert 
Van der Veen zich. ‘We moeten marktgerichter 
gaan werken. Het is niet meer vanzelfsprekend 

dat een boer AB 
Vakwerk belt als 
hij behoefte heeft 
aan extra arbeid. 
Wel als het gaat 
om noodgevallen, 
daar is de reduc-
tieregeling ook 
voor. Maar andere 

werkzaamheden worden steeds vaker uitge-
voerd door zzp’ers in te zetten of een jongen 
uit de buurt. Als AB Vakwerk moeten we met 
zo’n boer in gesprek, vragen naar zijn behoef-
tes als het gaat om extra arbeid en laten zien 
wat de mogelijkheden van onze organisatie 
zijn. Dat geldt vooral bij belangrijke beslismo-
menten, zoals de bedrijfsovername. Dan moet 

je erbij zijn, want dan worden er vaak belang-
rijke keuzes gemaakt over de bedrijfsvoering.’
Van der Veen erkent dat de boer en tuinder 
andere eisen aan hun medewerkers stellen 
dan jaren geleden. Door de complexiteit van 
de bedrijven en verdergaande technologische 
ontwikkeling neemt de vraag naar hoger ge-
schoold personeel toe. Die hoger geschoolden 
wil AB Vakwerk ook aantrekken en een inte-
ressante werkomgeving bieden. 
‘We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. 
Jonge mensen willen uitdagend werk, dat 
vinden ze belangrijker dan een vast contract. 
Wij willen een platform bieden waarbij ze bij 
verschillende bedrijven binnen kunnen kijken. 
Niet alleen grote melkveehouders of glastuin-
ders, maar ook bedrijven in de periferie zoals 
accountants en banken met een agrarische 
focus of voerleveranciers. Die bedrijven willen 
we daarom ook als klant zien te krijgen.’

COÖPERATIE
De organisatie mag dan marktgerichter gaan 
werken, de basis wordt niet aangetast. De co-
operatieve structuur blijft gehandhaafd, zegt 
Van der Veen stellig. ‘We hoeven geen snel 
commercieel bedrijf te worden, maar hechten 
juist aan continuïteit en duurzaamheid. We 
willen mensen aan ons binden: loyale mede-
werkers zorgen voor loyale leden en klanten 
en dat leidt weer tot groei en rendement. Die 
visie is leidend binnen de organisatie. Boven-
dien kunnen we door deze structuur de prijzen 
laag houden.’
De reductieregeling waarbij bij ziekte of ar-
beidsongeschiktheid tegen gereduceerd tarief 
een AB’er kan worden ingeschakeld, is voor 
de leden het belangrijkste argument om lid te 
worden van AB Vakwerk, erkent de algemeen 

directeur. ‘Het is onze opdracht om ze erop te 
wijzen dat er ook nog andere redenen zijn, dat 
we meer zijn dan een garantiestelling in na-
tura. We moeten de leden ook de mogelijkheid 
bieden om gebruik te maken van onze andere 
diensten zoals werving en selectie, advisering 
en payroll. We moeten meer etaleren wat we 
kunnen.’
‘De markt verandert, daar moeten we op in-
spelen’, vervolgt de AB Vakwerk-directeur. Met 
een daling van het aantal agrarische bedrijven 
daalt ook het aantal leden, maar het aantal ar-
beidsplaatsen blijft vrij constant, verwacht Van 
der Veen. ‘Er komen minder bedrijven, maar 
die worden groter. Veel boeren vinden het 
moeilijk om personeel aan te nemen en aan te 
sturen. Dat kun je uitbesteden. Ons vak is om 
mensen klaar te hebben staan die direct inzet-
baar zijn en die je niet meer hoeft in te werken. 
Aan de andere kant moeten we er ook voor 
zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever 
zijn en goed werk bieden. Als je een baan in de 
agrarische sector wilt, moet je bij ons komen.’
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Directeur Hylke van der Veen van AB Vakwerk zegt dat je er altijd moet staan als het levende have betreft.

‘We willen een gewilde 
werkgever zijn voor 
hooggeschoolde jongeren’

Klanten en leden van 
AB Vakwerk verwachten 
vakkennis, betrouwbaarheid 
en betrokkenheid bij hun 
bedrijf. Agrarische ondernemers 
hebben meer nodig dan een 
uitzendbureau.

AB Vakwerk heeft tien vestigingen in Friesland en 
Noord-Holland; het hoofdkantoor staat in Sneek. De 
coöperatie heeft een kleine 5.000 leden en 1.100 
medewerkers in dienst. In 2012 werd een omzet 
behaald van 84 miljoen euro, een lichte stijging ten 
opzichte van het jaar ervoor. Ook 2013 laat een stij-
gende lijn zien. Vooral de activiteiten op het gebied 
van payroll - het uitbesteden van juridisch werkge-
verschap - dragen bij aan de positieve resultaten.
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