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Abiant komt voort uit de agrari-
sche bedrijfsverzorging AB Gro-
ningen. De basis is nog dezelfde 
als bij de oprichting ruim vijftig 
jaar geleden: een coöperatie die 

de continuïteit van het agrarisch bedrijf van 
de leden waarborgt als ze  ziek worden. ‘Die 
waarborging van de continuïteit is nog steeds 
onze missie’, zegt bestuurder/algemeen direc-
teur IJsbrand Havinga van Abiant. ‘En om dat te 
bewerkstelligen hebben we allerlei activiteiten 
met een commerciële instelling ontwikkeld.’ 
Het organogram van het bedrijf geeft een goed 
beeld van de veelzijdigheid van het bedrijf. ‘Het 
is een behoorlijke kerstboom geworden’, zegt 
Havinga bijna verontschuldigend. ‘Maar ik sluit 
niet uit dat er nog meer takken bijkomen. We 
zoeken het bewust in de verbreding van onze 
dienstverlening. Om te kunnen overleven in 
deze markt is dat ook nodig en we gaan er ook 
mee door.’
De piek van de ‘kerstboom’ wordt gevormd 

door de Coöperatie voor Agrarische Bedrijfs-
verzorging Abiant U.A. Deze coöperatie stuurt 
de Abiant Holding aan, die is onderverdeeld in 
de Abiant Dienstengroep en de Abiant Uitzend-
groep. In de Abiant Dienstengroep zitten de 
bouwactiviteiten van Abiant: het bouwbedrijf 
AgroBouw Noord en het bedrijf Man&Mach 
dat zich vooral toelegt op asbestverwijdering 
en een belangrijke speler in die markt is. 
‘We zijn bezig om dit Man&Mach door te ont-
wikkelen naar Man&Mach Energy dat zich 
richt op duurzame energie. De interesse voor 
zonnepanelen is groot bij agrariërs. Wij kun-
nen dat combineren met asbestverwijdering 
en het leggen van nieuwe daken, maar willen 
ook de advisering op ons nemen. Zo kun je een 
hele range aan dienstverlening bieden.’

SCHAALVERGROTING
De Abiant Uitzendgroep heeft tussen de 1.500 
en 2.500 mensen aan het werk in verschillen-
de sectoren. ‘Je hebt in de landbouw te maken 

met arbeidspieken en -dalen en dat geldt ook 
voor andere sectoren’, legt Havinga uit, die 
liever spreekt van dienstverlening dan van uit-
zendorganisatie. En de vraag naar dienstverle-
ning verandert, ook in de agrarische sector.
De schaalvergroting zorgt voor een andere 
kijk op arbeid en vraag naar gekwalifi ceerde 
medewerkers, maar levert daarmee ook per-
soneelsgebonden vragen op. ‘Naast het leve-
ren van reguliere en specifi eke arbeid zoals 
klauwverzorgers, aardappelselecteurs en vee-
scheerders, kunnen we onze leden/klanten 
ook een stukje advisering bieden. Denk maar 
aan de constant veranderende wet- en regel-
geving, dat wordt nog een grote uitdaging voor 
de komende jaren. Maar ook werving en se-
lectie, advies over uiteenlopende personeels-
kwesties en het aannemen van personeel kun-
nen wij voor onze rekening nemen.’
Abiant richt zich op de drie noordelijke pro-
vincies en op Noord-Duitsland. Regio’s waar 
de schaalvergroting in de landbouw al even 
bezig is en nog steeds stevig doorzet. ‘In Ne-
derland zie je een 
trek van grote 
melkveehouders 
naar het Noorden, 
maar in Duitsland 
is die ontwikke-
ling nog veel gro-
ter. Daar zie je nog 
steeds veel nieuwe 
en grote bedrijven 
ontstaan, vooral in het oosten van het land. 
Daar heb je bedrijven met een paar duizend 
koeien. Als onze klauwverzorgers daar naartoe 
gaan, zijn ze zo een paar dagen bezig.’
De stap naar de Duitse markt werd in 2006 
gezet met de overname van het technisch 
uitzendbureau TPD Technik. Hiermee kreeg – 
toen nog – AB Groningen voet aan de grond 
bij de oosterburen en werd het werkgebied 
uitgebreid. Inmiddels kent de organisatie ne-
gen vestigingen in Noord-Nederland en tien in 
Duitsland. De Duitse markt biedt veel moge-
lijkheden, maar is op het punt van regelgeving 
lastig. ‘En het politieke klimaat richting deta-
cheren en uitzenden ziet er ook niet zo gunstig 
uit’, zegt Havinga. ‘Maar we groeien nog wel.’

Een grote klant is de Meyer Werft in Papenburg 
waar structureel honderd technici van Abiant 
aan het werk zijn. ‘Wat daar gebeurt, zie je 
ook steeds vaker in Nederland. Bedrijven gaan 
steeds meer projectmatig werken. Ze trek-
ken geen tijdelijke krachten aan voor een klus, 
maar besteden het werk uit. Daar willen we als 
Abiant op inspelen. Ik denk dat deze trend zich 
doorzet, zeker met de veranderende regelge-
ving rond de fl exwerkers waarbij het ziekteri-
sico meer in de markt wordt gelegd.’

BEELDVORMING
Abiant wil verder groeien, in Nederland en in 
Duitsland. De organisatie heeft inmiddels ook 
vestigingen in Friesland en Drenthe en wil de 
activiteiten met name in deze laatste provincie 
uitbreiden.
Havinga verwacht dat de totale omzet dit jaar 
op 80 miljoen euro zal uitkomen. Ruim een 
kwart daarvan is afkomstig uit agrarische ac-
tiviteiten, de rest komt uit de volle breedte 
van de organisatie. ‘Wij hebben ons meer dan 

andere AB-orga-
nisaties ingezet 
op verbreding in 
dienstverlening en 
gaan daar ook mee 
door. We schuwen 
het niet om nog 
meer in de breedte 
te kijken. De agra-
rische markt weet 

ons goed te vinden, daarom richten we ons 
nu bewust op andere sectoren, ook wat de 
beeldvorming betreft. We hebben het imago 
van alleen maar agrarisch aangepast. Niet dat 
we ons schamen voor onze roots, maar om te 
overleven moet je breder zijn.’
De agrarische sector zorgt momenteel wel 
voor toekomstperspectief, realiseert de direc-
teur zich. ‘Het gaat goed in de sector, dat mer-
ken we bij Agrobouw Noord en Man&Mach 
ook. Daar zijn goede mogelijkheden om te ex-
panderen. Wat de algehele economie betreft 
zijn de vooruitzichten nog wat onzekerder. 
Er is nog onduidelijkheid over het herstel van 
de economie, maar in de landbouw staan alle 
lichten op groen.’

Ida Hylkema

Abiant richt zich 
op verbreding
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 IJsbrand Havinga merkt dat de lichten in de agrarische sector op groen staan.

‘Niet dat we ons schamen 
voor onze roots, maar 
om te overleven moet je 
breder zijn’

Het nieuwe hoofdkantoor aan de 
A7 in Groningen kan bijna worden 
betrokken. Het grotere pand was 
niet alleen nodig uit ruimtegebrek, 
de zichtlocatie biedt Abiant ook 
de mogelijkheid om zich breder te 
profi leren in de markt. En die is groter 
dan de agrarische sector.

De nieuwbouw van Abiant komt op een zichtlocatie.


