
 

 

P E R S B E R I C H T 
 

 
Bedum, 14 januari 2014 
 

Abiant neemt nieuw hoofdkantoor in gebruik 
 
Half januari zijn de Abiant-medewerkers van het hoofdkantoor in Bedum naar het nieuwe 

kantoor in Groningen verhuisd. Dit is een maand eerder dan verwacht. Aan de A7 is door 

Geveke Bouw uit Eelde in nog geen jaar tijd een geheel nieuw hoofdkantoor gerealiseerd 

van bijna 2.200 vierkante meter vloeroppervlakte verdeeld over drie verdiepingen. Inpandig 

is een bedrijfshal van 440 vierkante meter met een hoogte van bijna elf meter gebouwd.  

 

Abiant is een personele dienstverlener die alle facetten van het uitzenden, detacheren en 

payrollen van personeel aanbiedt. Bedrijven kunnen op flexibele basis medewerkers van 

Abiant inhuren. Het is vooral de groei van de activiteiten en de daarvoor benodigde facilitaire 

ondersteuning die de bouw van een nieuw hoofdkantoor op een centrale plek noodzakelijk 

en realiseerbaar maakten. Het door Team4 Architecten ontworpen kantoor in Groningen is 

niet alleen groter en functioneler, de mooie zichtlocatie biedt Abiant ook de mogelijkheid om 

zich breder te profileren in de markt. 

 

Het nieuwe hoofdkantoor staat op industrieterrein Eemspoort 2 aan de Kieler Bocht in 

Groningen, vlakbij de in dezelfde straat gelegen uitzendvestiging. Aan de Kieler Bocht 

bevindt zich nu zowel een vestiging (nummer 9d) als het nieuwe hoofdkantoor (nummer 64).  

 

In Bedum blijft een vestiging van Abiant voor uitzenden en detacheren bestaan. Ook de 

planning van bedrijfsverzorging en de agrarische dienstverlening blijft in Bedum. Naast 

Bedum en Groningen heeft Abiant nog zeven vestigingen in Noord-Nederland en negen 

vestigingen in Noord-Duitsland.  
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Noot voor de redactie  

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer IJ. Havinga (algemeen 
directeur) t 050 206 00 00 
 

Abiant is uitzender en detacheerder in alle branches: van de agrarische sector tot zakelijke 
dienstverlening. Abiant Uitzendgroep biedt extra handen om pieken op te vangen en personeel voor 
structurele hulp of langdurige vervanging. Dagelijks zijn ruim 2.000-2.500 medewerkers voor Abiant 
aan het werk. 
 

Abiant heeft in Noord-Nederland vestigingen in: Assen, Bedum, Beilen, Groningen, Leek, Scheemda, 

Spijk, Stadskanaal en Surhuisterveen. 

 

Hoofdkantoor Abiant Uitzendgroep 

Kieler Bocht 64 

9723 JR  GRONINGEN 

t 050 206 00 00 

 

Website: www.abiant.nl  


