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“In 2011 kon AB Fryslân & Noord-Holland bovengemiddeld van het herstel van de markt profiteren. 
In deze economisch moeilijke tijd hebben de medewerkers daarmee een fantastische prestatie 
geleverd. Het toont aan dat AB echt één team is geworden na de fusie van een paar jaar terug.

In mijn eerste volledige jaar als voorzitter doet het me goed dat ik in de hele organisatie veel 
enthousiasme ontmoet om er met elkaar voor te gaan. De dynamiek is indrukwekkend. Er staat een 
geweldig bedrijf dat in staat is snel te schakelen en mee te bewegen met de continu veranderende 
verwachtingen en vragen van de markt. Op die markt merk ik wel dat AB van oudsher een goede 
naam heeft, maar ook dat we nog duidelijker moeten maken dat we dé personele dienstverlener 
voor alle sectoren zijn, niet alleen de agrarische.

Bestuurlijk verwelkomt AB twee nieuwe leden van de Raad van Commissarissen die ruimschoots 
hun sporen hebben verdiend: agrarisch ondernemer Thomas Miedema en, voor het eerst, iemand 
van buiten de agrarische sector: Jonard Speijer die eerder verschillende directiefuncties bekleedde bij 
uitzenders Dactylo, Vedior en food organisatie Stegeman. Het geeft aan dat AB zich op alle niveaus 
versterkt met expertise, ook van buiten.

Voor mij is het een hele ervaring om nu onze coöperatie van binnenuit te kunnen bekijken. Wat dan 
in het oog springt, is dat het grootste deel van onze dienstverlening zich buiten de agrarische sector 
afspeelt. Het is goed om eerlijk onder ogen te zien dat de taken waarvoor we zijn opgericht, de 
bedrijfsverzorging en daarmee samenhangend de reductieregeling, al een aantal jaren verliesgevend 
zijn. Natuurlijk baart dat zorgen, maar er is geen reden tot paniek. We konden dit in de afgelopen 
jaren goed opvangen. Wél was deze ontwikkeling in 2011 aanleiding om hierover met elkaar – 
en dus met onze leden – grondig de discussie aan te gaan. We zijn het met elkaar eens dat elk 
bedrijfsonderdeel op zich gezond moet zijn. Voor de agrarische bedrijfsverzorging is het streven erop 
gericht in ieder geval quitte te draaien. Over de wijze waarop kunt u in 2012 nadere voorstellen 
tegemoet zien. Voorop staan de gemeenschappelijke belangen van en voor onze leden. Dat was zo 
en dat zal zo blijven. Want 2011 geeft alle aanleiding de toekomst vol vertrouwen tegemoet te zien.”

Een goed jaar, met  
veel enthousiasme 
en dynamiek

Jorrit Jorritsma. Voorzitter Bestuur / RvC AB Fryslân & Noord-Holland 
en melkveehouder uit Oosterstreek (Fr).

Hij bekleedde tal van bestuurlijke functies bij 
verschillende coöperaties, waaronder Royal 
FrieslandCampina en Rabobank De Stellingwerven. 
Sinds 30 november 2010 is hij voorzitter van
de Raad van Commissarissen en het bestuur
van AB Fryslân & Noord-Holland.
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“Dat we in een diepe recessie zitten, weet iedereen nu wel. Ondernemers moeten daar rekening mee 
houden, maar vooral hun eigen plan trekken. Weet wat er speelt en denk in kansen. Het herstel gaat 
nog jaren duren, misschien wel tot 2020, maar kansen zijn er altijd. Innoveer! Ondernemers, die pal 
voor de crisis flink investeerden in meer van hetzelfde omdat ze eeuwigdurende groei verwachtten, 
worden nu voor hun onwetendheid afgestraft. Echt, ze hadden het kunnen zien aankomen. 

Er zijn economische en demografische ontwikkelingen, de vergrijzing, en er is een arbeidsmarkt.
AB staat in het midden van deze driehoek en weet daarom wat belangrijk is voor de opdrachtgevers 
en werknemers. Kennis is essentieel. Uitzenden en detacheren is moeilijker dan ooit. Na jaren van 
tekorten op de arbeidsmarkt zitten we nu in een opdrachtgeversmarkt, maar de eerste tekenen dat 
er weer schaarste ontstaat zijn zichtbaar en dat neemt snel toe. De truc is zaken te combineren in een 
goede propositie voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. 

Door goed werkgeverschap heeft AB een belangrijke voorsprong. Goed en tegelijk uitdagend zijn 
voor je mensen, raad ik alle werkgevers aan. Mensen willen gewaardeerd worden en weten dat ze 
ook morgen nog een boterham kunnen verdienen. En dan maakt een flex of vast contract niet uit. Je 
bent zo’n fijne werkgever dat mensen graag bij je willen werken. Dat is kracht. En natuurlijk geef je die 
werknemer de ruimte om met zijn of haar kind even naar de tandarts te gaan. Goed werkgeverschap 
betaalt zich dubbel en dwars terug. 

Dat werknemers onder dreiging van ontslag worden gedwongen om met tien graden onder nul 
de bouwplaats op te gaan, is zo stom. ‘Slavendrijverij’ zie je altijd opduiken in economisch mindere 
tijden. Mensen die uit angst werken, zijn niet optimaal productief, er wordt minder kwaliteit geleverd 
en dat keert zich tegen je. Wat loont is investeren in werknemersbetrokkenheid, niet te verwarren 
met werknemerstevredenheid. Een werknemer die wordt betaald om bij de open de haard sigaren 
te roken en cognac te drinken is heel tevreden maar levert niets op. Een goede werkgever stuurt op 
bevlogenheid van zijn medewerkers: dus niet op de laagst mogelijke personeelskosten maar op de 
hoogst mogelijke productiviteit. AB heeft dit begrepen.”

Sturen op bevlogenheid 
levert meer op dan snijden 
in personeelskosten

Wim Davidse. Econoom.

Hij heeft een rijke ervaring in de uitzendbranche.  
Vanuit zijn bureau Dzjeng inspireert en adviseert 
hij ondernemingen. Hij constateert dat we in de 
grootste economische crisis sinds 80 jaar zitten 
en dat we dankzij ons innovatieve vermogen die 
ook weer te boven komen.



Vakwerk in verbinding 6 Vakwerk in verbinding 7

AB Fryslân & Noord-Holland kijkt terug op 2011 als een stabiel jaar in een instabiele markt. De 
uitstekende resultaten zijn in lijn met de positieve trend op de flexmarkt die in 2011 een goed herstel 
laat zien. In 2011 steeg de omzet met 11% ten opzichte van 2010, terwijl de doorsnee groei bij collega-
bedrijven bleef steken op 5%. De stijging was het sterkst in het eerste halfjaar en vlakte in de tweede 
helft van 2011 wat af. Er wordt meer dan ooit op prijs geconcurreerd waarbij de marges onder druk staan. 
AB slaagt er ruimschoots in dit met kostenreducties en meer efficiëntie te compenseren. De groeiende 
vraag komt vooral van ondernemingen die de flexibele schil van hun personeelsbestand aan het 
versterken zijn. AB slaagt er ook in nieuwe klanten aan zich te binden en dus marktaandeel te winnen. 
Ook de vrij jonge en succesvolle payroll-dienst voorziet in de behoefte van ondernemers zich zoveel 
mogelijk te laten ontzorgen bij het verlonen van flexibel en, in toenemende mate, van vast personeel. 

AB is een betrouwbare markpartij die meerwaarde biedt met een totaalpakket aan personeelsdiensten 
en vooral actief in de sectoren: Agri & Food, Groen, Bouw, Grond-, Weg- en Waterbouw, Industrie en 
Logistiek. AB is een wendbare, slagvaardige organisatie met een vinger aan de pols van deze tijd. Zo is 
in een half jaar tijd een compleet nieuw automatiseringsysteem operatief geworden. Hierdoor wordt 
grote efficiencywinst geboekt. Onder het mom van ‘betrokkenheid, ook digitaal’ is de dienstverlening aan 
de klanten verder verbeterd met allerlei nieuwe online applicaties. In 2011 is de nieuwe dienst Werving 
& Selectie gestart gericht op hoger opgeleid personeel. Het past in de strategie van AB om met een 
compleet aanbod haar positie als totaaldienstverlener in personeelsvoorziening verder uit te bouwen 
en te versterken. 

Trots op onze wortels
Onze coöperatieve achtergrond maakt dat AB anders is. De omvang van de agrarische diensten neemt 
relatief af, dienstverlening daar buiten neemt toe. Deze trend is onomkeerbaar en maakt, in een zwaar 
concurrerende markt, een minder agrarische, groene profilering naar buiten toe noodzakelijk. Dit neemt 
niet weg dat in de organisatie een agrarisch hart klopt als basis voor het verder versterken en borgen 
van het coöperatief ondernemerschap. De leden hebben allang niet meer alleen behoefte aan agrarische 
bedrijfsverzorging maar ook aan de andere diensten en daar past AB zich op aan. Hoewel ook de relatie 
met de leden hierdoor verzakelijkt, blijven de gemeenschappelijke belangen de voornaamste leidraad 
voor het ondernemerschap van AB. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo.

2011: goed jaar door 
grotere vraag naar 
flexibele arbeid 

Foto, van links naar 
rechts: Ewald Bakker, 
Regiomanager Noord-
Holland; Aebe Aalberts,
Manager bedrijfsvoering;
Klaas Elgersma, 
Financieel Manager;
Paul Bos, Regiomanager 
Friesland; Jean-Paul 
Aubrun, Manager Payroll 
en Personeelsadvies;
Lammert Fopma,
Algemeen Directeur.

Het zijn turbulente tijden. In 2008 begon een economische crisis en het eind is nog niet in zicht. De enige 
zekerheid lijkt de constante onzekerheid, of het nu gaat over het voortbestaan van de Euro of over de 
huizenmarkt. Juist in instabiele tijden zoeken ondernemers naar veiligheid en dat is een ontwikkeling waar 
AB van profiteert. Meer nog dan voor de crisis is er behoefte aan een partner die zich snel kan aanpassen 
aan veranderende vragen en omstandigheden. Een partner die er is in ‘goede en slechte tijden’. Wederzijds 
vertrouwen blijkt daarin de sleutel tot succes. AB slaagt erin ook in mindere tijden de lijnen naar de klant 
open te houden. Ondernemers weten hierdoor AB op het moment dat het goed gaat ook weer te vinden. 
Of het nu gaat om uitzenden of detacheren, payrolling, re-integratie, outplacement of Werving & Selectie: 
AB is een betrokken partner die de taal spreekt van ondernemers en medewerkers.

Betrokken partnerschap 
in onzekere tijden

Groeiontwikkeling uren (%)
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ABU      AB Fryslân & Noord-Holland

2011 2010 2009

Bedrijfsverzorging 16.079.493 15.977.950 16.440.136

Uitzenden 43.173.405 38.422.559 37.025.458

Detachering 8.536.431 7.493.785 7.440.673

STAP 6.699.901 6.756.735 6.347.349

Payroll 8.871.917 5.949.464 3.071.362

Personeelsadvies 584.886 555.656 447.770

Totaal 83.946.033 75.156.149 70.772.749

Omzetgegevens
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“Dat Nederland in 2011 in een recessie terecht is gekomen, was geen verrassing. Wél viel de hoogte 
van de krimp, 0,7 procent in het vierde kwartaal, tegen. Consumenten die dag in dag uit negatieve 
berichten lezen, houden de hand op de knip. Dat in 2011 ons spaartegoed nog met miljarden is 
toegenomen, geeft aan dat het met de koopkracht nog wel goed zit, maar gebrek aan vertrouwen 
zorgt er voor dat we het geld niet uitgeven. De lagere bestedingen gaven net dat zetje waardoor we in 
deze lichte recessie zijn beland. Als mensen minder besteden, is dat niet goed voor het bedrijfsleven.

De economie is zeer onvoorspelbaar. Een jaar vooruit kijken is voor een ondernemer al moeilijk, en 
dan doen delen van de economie het op dit moment ook nog eens niet goed. Dat maakt het ook erg 
lastig om mensen vast in dienst te nemen. Logisch dat driekwart van de werkgevers in een recent 
onderzoek een versoepeling van het ontslagrecht wil. Dat huidige, vreselijk omslachtige en dure 
ontslagsysteem maakt het onmogelijk mensen te ontslaan zonder toestemming van het UWV of 
de rechter. Dat veroorzaakt een enorme bureaucratie waar advocaten wel een miljard per jaar aan 
verdienen. Werkgevers moeten gewoon werknemers kunnen ontslaan en laat een werknemer maar 
naar de rechter stappen als hij of zij het er niet mee eens is.

Tegenover deze bureaucratie staat de creativiteit van ondernemers in het zelf organiseren van 
flexibiliteit. Zo speelt AB met prachtige diensten heel goed in op de behoefte van bedrijven om de 
flexibele schil van het personeelsbestand te versterken: uitzendkrachten kunnen naar behoefte 
makkelijk in- en uitstromen. Een prima ontwikkeling.

Laten we elkaar vooral niet in de put in praten. We zijn een ongelooflijk rijk land met heel veel 
mogelijkheden. Nog altijd is onze werkloosheid in Europees perspectief laag. Het is belangrijk dat 
Nederland kredietwaardig blijft: één procent meer rente kost miljarden. Ons land is zeer afhankelijk 
van Europa, daarom moet de Eurozone intact blijven. Beperking van onze exportmogelijkheden zou 
rampzalig zijn. Gelukkig willen we niet terug naar de gulden en dat is goed nieuws. Ondernemers zijn 
van nature optimistisch en veerkrachtig genoeg om eruit te komen. Kijk om je heen naar bijvoorbeeld 
nieuwe markten in het buitenland. Sla je vleugels uit! Het consumentenvertrouwen moeten we samen 
terugwinnen en dan gaat het snel weer beter. De eerste voorzichtige signalen zijn er al.”

Ondernemend Nederland 
wil snel versoepeling van 
het ontslagrecht

Bernard Wientjes. Voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

Hij is hét gezicht van ondernemend Nederland. Naast 
voorzitter van VNO-NCW is hij vicevoorzitter van de 
Sociaal Economische Raad (SER), het overlegorgaan 
van ondernemers, werknemers en onafhankelijke 
deskundigen dat de regering en het parlement 
adviseert over sociaaleconomische onderwerpen.
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”Het gebeurde achter de stal,” vertelt veehouder Jouke Laagland uit Molkwerum. ”Ik stapte de deur uit, 
struikelde en viel. Die val heeft nogal wat teweeggebracht. Ik bleek een pees te hebben gescheurd en 
ben uiteindelijk geopereerd aan mijn schouder. Inmiddels ben ik aan het revalideren.

Als lid van AB heb ik de beschikking over een invalkracht, zodat het werk gewoon kan doorgaan. Dat is 
een prettige gedachte. We werken al twaalf jaar met een melkrobot. Daar heb ik voor gekozen, omdat 
ik op een gegeven moment last kreeg van mijn rug. Het melken gebeurt nu automatisch, al werken niet 
alle koeien altijd mee. Ik weet precies welke dat zijn en in dat opzicht help ik de AB’er. Stilzitten is toch 
niets voor mij. We hebben 98 melkkoeien en 70 stuks jongvee. Sinds drie jaar hebben we een tweede 
melkrobot. Ik ben 59 en vorm een maatschap met onze zoon Johan, die het bedrijf zal overnemen.

Het is dus belangrijk dat we uitbreiden. Ik zie de toekomst van de veehouderij zonnig in. Bovendien is 
en blijft het een mooi vak. Je hebt als veehouder een enorm vrij leven, daar geniet ik nog elke dag van.”

Het werk gaat gewoon door

“De leden zijn zeer 
tevreden over de 
ziektevervanging 
en dat willen we 
in de toekomst 
graag zo houden.”

De agrarische bedrijfsverzorgers worden op uitzendbasis voor de meest 
uiteenlopende functies ingezet in de land- en tuinbouw en veeteelt. 
Dat gebeurt op uitzendbasis tegen een voor leden gereduceerd 
uurtarief. Bedrijfsverzorgers zijn agrarisch geschoolde vakkrachten 
die alle voorkomende werkzaamheden op de bedrijven zelfstandig 
kunnen uitvoeren en zo nodig in staat zijn de hele bedrijfsvoering over 
te nemen. Deze vakkrachten worden ook ingezet indien een AB-lid 
een beroep doet op de reductieregeling bij ziekte. De reductieregeling 
is een soort van fonds ‘in natura’ die de deelnemers het recht geeft 
op vervangende arbeid, tegen een gereduceerd tarief, bij ziekte of 
arbeidsongeschiktheid. Hiermee wordt de continuïteit van de bedrijven 
van deze leden die er een beroep op moeten doen, gewaarborgd.

Bedrijfsverzorging 
& Reductieregeling

Pieter van de Valk
Agrarisch adviseur AB

Werken aan 
toekomstbestendigheid

2011 2010 2009

Aantal leden reductieregeling 
aan einde van het jaar 

4.447 4.525 4.635

Percentage leden dat gebruik 
maakt van

10,46% 11,60% 10,85%

Uren hulp per deelnemer 41,90 41,20 39,30

Aantal uren per ziekte geval 400,69 335,43 362,23

Reductieregeling

Ontwikkelingen & Toekomst 
Aan de Agrarische Bedrijfsverzorging ontleent AB van oudsher haar 
bestaansrecht en dat is nog altijd zo. Uit een in 2011 gehouden 
klanttevredenheidsonderzoek komt naar voren dat voor 92,8% van de 
leden de bedrijfsverzorging toegevoegde waarde heeft. Voor ruim de 
helft van alle leden is de reductieregeling zelfs dé reden om lid te zijn 
en te blijven van AB. Over de kwaliteit van deze diensten zijn de leden 
doorgaans zeer tevreden.

Tegenover deze behoefte van tevreden leden staat het gegeven dat de 
bedrijfverzorging al een aantal jaren een verliesgevend bedrijfsonderdeel 
van AB is. Bedrijfsverzorgers zijn vooral allround medewerkers, terwijl 
de agrarische sector om steeds meer specialisten vraagt. Door de 
toenemende schaalvergroting ontstaat meer diversiteit tussen de 
bedrijven. Dit veroorzaakt een veranderende vraag naar arbeid. Deze 
factoren maken dat het huidige aanbod van de bedrijfsverzorging niet 
meer optimaal aansluit bij de veranderende vragen van de markt. 
Het is voor AB in de komende jaren de uitdaging om zich hierop aan 
te passen én tegelijkertijd dit bedrijfsonderdeel financieel gezond en 
toekomstbestendig te maken.
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“In logistiek opzicht werken we als een supermarktketen, met distributie vanuit het distributiecentrum 
naar de winkels toe,” vertelt Barry Barnhoorn, Hoofd Logistiek van Action. “Onze filialen worden door 
82 vrachtwagens bevoorraad; dagelijks gaan er zo’n dertig rolcontainers naar elke winkel. Voor ons 
distributiecentrum in Zwaagdijk hebben we flexibel magazijnpersoneel nodig. We werken in de retail, 
dus niet elke periode is even druk. We hebben daartoe een contract ondertekend met AB Fryslân & 
Noord-Holland.

AB levert Poolse mensen die graag aan de slag gaan en zeer serieus hun werk doen. We werken met 
twee ploegen en de werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van orders en ‘palletbewegingen’. 
Wij vinden het belangrijk dat ons personeel goed wordt behandeld en dat geldt dus ook voor onze 
uitzendkrachten. Wij hebben daarover duidelijke afspraken met AB gemaakt en op papier gezet, in een 
Service Level Agreement. Zo willen we dat de huisvesting goed is geregeld, zodat de mensen elke dag 
tevreden en blij naar het werk gaan. Dat zéggen we niet alleen, we bewaken het ook. Action heeft 
inmiddels 273 winkels in de Benelux en Duitsland en zo’n 7000 werknemers. De kracht van Action? 
Onze slogan zegt eigenlijk alles: Action is verrassend volledig en verbazend voordelig.”

We willen personeel goed behandelen
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Bron: De toekomst van flexibele arbeid: een onderzoek naar flexibiliteitstrategieën van Nederlandse 
bedrijven door de ABU en TNO. A. Goudswaard et al. Hoofddorp: TNO, 1 november 2007

Omvang van de flexibele schil in 2004 en 2007 en wens 
voor 2015 (naar bedrijfsgrootte)

“Het coöperatief 
ondernemen komt 
terug. Vertrouwen 
en samenwerken, 
daar gaat het in 
deze markt om.”

Het invullen van de behoefte aan tijdelijk personeel met uitzendkrachten 
is in volume de grootste dienst van AB. Dit kan voor specifieke klussen of 
voor een bepaalde periode ook op detacheringsbasis. Uit de groei blijkt 
dat voor veel bedrijven het inhuren van uitzend- of detacheringskrachten 
de beste en goedkoopste manier is om seizoenspieken of bijvoorbeeld 
een onverwachte order op te vangen. De productieopbrengst per uur 
is gemiddeld hoger dan van een werknemer in vaste dienst en de 
opdrachtgever maakt geen kosten voor werving en selectie. AB is voor 
steeds meer ondernemers dé betrouwbare partner aan wie je met een 
gerust hart de invulling van alle personele vraagstukken kunt overlaten. 

Ontwikkelingen & Toekomst 
De groei in de vraag naar meer uitzendkrachten hangt nauw samen 
met de economische ontwikkelingen. Niet zozeer de productiviteit van 
de bedrijven loopt op, maar wel de vraag naar flexibel personeel en 
de wens om werkgeversrisico’s te beperken. Ondernemers vergroten 
de efficiëntie van de arbeidsinzet door meer flexibele en minder vaste 
mensen in te zetten. AB blijkt een aantrekkelijke marktpartij die sneller 
groeit dan gemiddeld op de uitzendmarkt. Vooral voor productiewerk 
zijn uitzendkrachten zeer gewild. De jarenlange onstuimige groei in de 
vraag naar Poolse medewerkers vlakt af ten gunste van Nederlandse 
werknemers. Het zijn vaak dezelfde buitenlandse werknemers die door 
opdrachtgevers voor kortere perioden worden teruggevraagd. Deze 
werknemers slagen er steeds beter in voorzieningen als huisvesting 
zelf te regelen. Onder invloed van overheidsregels staat sociaal 
werkgeverschap nadrukkelijker op de agenda en daardoor komen ook 
meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via AB aan het werk. 

AB neemt - desgewenst tot op de werkvloer - de opdrachtgever steeds 
meer uit handen. Daarbij zijn wederzijds vertrouwen, samenwerking, 
partnerschap en transparantie belangrijke succesfactoren. Flexibilisering 
van de arbeidsmarkt is dé trend voor de komende jaren. AB is er klaar 
voor om aan de groeiende vraag naar tijdelijk personeel te blijven voldoen.

Ewald Bakker
Regiomanager AB

Uitzenden
& Detacheren
AB neemt opdrachtgever 
steeds meer uit handen
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“Wij broeien jaarlijks tien miljoen stelen, van begin oktober tot medio mei,” vertelt tulpenbroeier Arjan 
Smit uit Spierdijk. “Onze doelstelling is klanten in een langere periode van bloemen voorzien. We richten 
ons op het supermarkt-plus-segment en gaan voor continuïteit in aanbod en kwaliteit. Doordat we ons 
bezighouden met grotere aantallen en een beperkt aantal tulpensoorten, kunnen we veel aandacht 
besteden aan die kwaliteit. In de zomermaanden halen we tulpen van het land. We hebben 20 hectare 
staan en telen in de omgeving van Spierdijk, Flevoland, Limburg en Zuid-Frankrijk. Gemiddeld werken 
we met veertien man personeel en dat brengt de nodige administratieve rompslomp met zich mee. 
Voor ons bedrijf, met relatief weinig personeel, is het praktisch niet haalbaar de verloning zelf te 
regelen. Er verandert steeds iets, dat is niet bij te houden. AB verzorgt voor ons de complete payrolling.

De voordelen zijn: veel gemak, relatief weinig kosten en specialisme binnen handbereik. AB kent 
de sector en spreekt de taal van de mensen. Letterlijk en figuurlijk. Als Poolse medewerkers vragen 
hebben, treffen ze op kantoor iemand die Pools spreekt. Het is goed om te weten dat de payrolling 
gladjes verloopt, zodat wij ons kunnen bezighouden met óns specialisme: de tulp.”

Veel gemak, specialisme en weinig kosten

De vraag naar flexibele arbeid groeit snel. Payroll is voor steeds meer 
ondernemers dé manier om eenvoudig en tegen een scherpe prijs 
werkgeversrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Met payroll neemt 
AB, naast administratieve rompslomp, de werkgeversrisico’s over. De 
opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de werving, selectie en 
begeleiding van de werknemers. Via een factuur wordt alleen betaald 
voor de gewerkte uren. Een zeer gebruiksvriendelijke online applicatie 
maakt het gebruik voor de ondernemer eenvoudig en de loonkosten 
transparant. Payroll is met andere personele diensten - die ook naast 
elkaar kunnen worden ingezet - een kosteneffectieve manier om te 
voorzien in de behoefte aan flexibel personeel. 

Ontwikkelingen & Toekomst 
Veel ondernemingen versterken de flexibele schil van hun 
personeelsbestand om zich snel aan te kunnen passen aan 
seizoensinvloeden en/of wisselende, economische omstandigheden. 
Het is een trend dat bedrijven personeelstaken uitbesteden om zich 
helemaal te kunnen concentreren op de ondernemerstaken. Payroll 
ontzorgt de werkgever en ook dat verklaart de snelle groei van deze 
dienst die AB nog maar een paar jaar geleden in de markt heeft 
gezet. Onder invloed van de economische crisis willen ondernemers 
werkgeversrisico’s zoveel mogelijk vermijden. Ook wordt er meer 
dan ooit op de kosten gelet en dan is payroll goedkoper dan zelf 
(laten) verlonen.

Tegelijkertijd is er groeiende aandacht voor de wensen van de 
werknemers die via payroll aan de slag gaan. Een werknemer is 
gebaat bij professioneel werkgeverschap via een goede aanbieder 
(zoals AB) die is aangesloten bij de Vereniging Payroll Ondernemingen 
(VPO). VPO borgt met een keurmerk de kwaliteit, zekerheid en 
betrouwbaarheid van de dienstverlening én de arbeidsvoorwaarden 
voor de werknemer. Voor de payrollkracht moet volstrekt duidelijk zijn 
welke werkgeverstaken bij de payrollonderneming liggen en welke 
bij de opdrachtgever. AB zorgt ervoor dat daarover duidelijke 
afspraken worden vastgelegd. Uit onderzoek blijkt dat veel 
payrollmedewerkers zeer tevreden zijn over de bij VPO aangesloten 
bedrijven. Die tevredenheid van gemotiveerde mensen komt ook de 
opdrachtgevers van AB ten goede.

Payroll
Vraag naar flexibilisering 
groeit snel

“AB is voor de 
payrollkracht een 
aantrekkelijke partij 
en dat is, naast 
een lage prijs en 
ontzorgen, ook in 
het belang van de 
opdrachtgevers.”

Jean-Paul Aubrun
Manager AB Payroll
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Renate Westdijk wordt door de Friese gemeenten ingehuurd als Coördinator Regionale 
Werkgeversbenadering. “Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen vanuit een uitkeringspositie 
weer aan het werk gaan,” vertelt Renate. “Daarbij verschuift de rol van gemeenten van verzorgend 
naar faciliterend en stellen we de werkgever centraal. Samen met de collegae bezoek ik bedrijven 
en bekijken we, samen met de ondernemer, hoe bepaalde groepen met afstand tot de arbeidsmarkt 
kunnen worden ingezet. Het gaat om praten, goed kijken en stimuleren.

Zo kwam ik onlangs in contact met een bouwbedrijf dat wat betreft duurzaamheid, op het thema 
planet, hoog scoort. Maar met het onderwerp people werd minder gedaan. We zijn met de werkgever 
en AB om tafel gegaan om te kijken hoe we dit constructief kunnen inpassen. Wij gaan ervoor zorgen 
dat het bedrijf een regelmatige instroom krijgt van werknemers. AB neemt de totale begeleiding 
voor haar rekening. De voordelen voor de werkgever? Het bedrijf krijgt sneller opdrachten van 
overheden - die terecht steeds meer waarde hechten aan social return - én beschikt over wilskrachtige 
medewerkers. Want deze mensen willen maar één ding: aan de slag gaan en sociale contacten opdoen. 
Dat is waar ik mij, samen met gemeenten en partijen als AB, hard voor maak.”

Samen zorgen voor succesvolle social return

De arbeidsmarkt wordt steeds ingewikkelder en daarmee alles wat 
met personeelszaken ofwel HRM (Human Resource Management)
te maken heeft ook. Personeelsadvies van AB biedt oplossingen voor 
arbeidsvraagstukken. Het voorziet in de behoefte van ondernemers 
naar goed advies en om te worden ontzorgd.

AB biedt meerwaarde als totaalleverancier van arbeidsdienstverlening, 
waardoor het niet alleen adviseert maar desgewenst ook meteen
kan uitvoeren. 

Ondernemers excelleren op hun eigen vakgebied en moeten vooral 
datgene doen waar ze goed in zijn. Vooral kleinere ondernemers 
vragen steeds vaker advies aan de professionals van AB om te komen 
tot optimalisering van hun personeelsinzet. Naast advisering is het 
ook mogelijk een HRM-functionaris op projectbasis te detacheren.

Ontwikkelingen & Toekomst 
Personeelsadvies is een dienst met veel potentie. Een vrij recente 
ontwikkeling is de groeiende vraag naar ‘Social Return On Investment’, 
waarmee naast winst ook maatschappelijk rendement wordt 
nagestreefd. Overheden eisen hierdoor bij aanbestedingen steeds 
meer dat ook een aantal arbeidsplaatsen wordt gegund aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een groeiend aantal bedrijven wil ook op deze wijze invulling 
geven aan duurzaam en maatschappelijk ondernemen. In een 
maatschappelijk betrokken marktpartij als AB vinden daarom
steeds meer ondernemers het perfecte klankbord.

Personeelsadvies
Ook over de nieuwe vragen 
van de arbeidsmarkt

“Ondernemers 
moeten gewoon 
doen waar ze goed 
in zijn. AB neemt 
ze met advies 
en personele 
dienstverlening veel 
zorgen uit handen.”

Rutger Verbeek
Teamleider 
Personeelsadvies AB 
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“Het is economisch een moeilijke tijd, maar het staat vast dat er weer krapte op de arbeidsmarkt 
gaat komen,” aldus Tineke Jorritsma en Selma van Overbeeke, consultants bij AB Werving & Selectie. 
“Investeren in goed personeel is belangrijker dan ooit. Werkgevers willen niet het risico van een 
mismatch lopen en dat maakt goed beleid aan de voordeur noodzakelijker. Het is belangrijk om kritisch 
en scherp te kijken naar wie je binnenhaalt. Daarbij zijn we ook adviseurs die echt meedenken en 
een klankbord zijn, ook als het gaat over het personeelsbeleid op de lange termijn. AB heeft al flink 
geïnvesteerd in het aanleggen van een goed kandidatennetwerk. Wij streven namelijk naar twee 
tevreden partijen: de opdrachtgever en de kandidaten. Beiden zijn nodig om goed te kunnen matchen. 

In de markt zien we nog steeds dat je in de provincie beter je best moet doen om hooggekwalificeerde 
mensen te krijgen dan in de Randstad. Dankzij ons sterke netwerk slagen wij daarin, ook in het 
overtuigen van het prachtige werk dat hier is. Wat echt opvalt, is dat opdrachtgevers vaak te laat 
zijn met het inschakelen van een werving- & selectiebureau. Ze komen dan op het moment dat er 
al veel kosten zijn gemaakt en het met een aantal kandidaten gewoon niet is gelukt. Zonde. Wij zijn 
geen concurrent van de eigen personeelsafdeling, maar een verlengstuk en partner. En dankzij onze 
uitstekende kandidaten zien steeds meer klanten ons ook als zodanig.” 

Investeer nu in goed personeel

“HBO’ers 
met AB-
mentaliteit 
maken het 
verschil!”

In september 2011 startte AB met de nieuwe dienst Werving
& Selectie, gericht op hoger personeel voor vacatures op
HBO-/WO-niveau. AB neemt de opdrachtgevers het hele traject
van het vinden van geschikte kandidaten uit handen: van het
opstellen van een profiel, de voorselectie tot aan het voorstellen
van geschikte kandidaten die voldoen aan de eisen van de 
opdrachtgever. De aanpak is kenmerkend voor die van AB: nuchter, 
praktisch, resultaatgericht en met een zeer hoge slagingskans. 

Tot de zorgvuldige selectieprocedure behoren interviews en zo nodig 
psychologische testen en assessments. Kandidaten worden, naar de 
wensen van de opdrachtgever, beoordeeld op hun geschiktheid voor 
de functie en de inpasbaarheid in de bedrijfscultuur. In overleg met
de opdrachtgever wordt bij de werving een media-advies ingezet,
dat in combinatie met het eigen netwerk van AB vaak voldoende is
om geschikte kandidaten te kunnen voorstellen.

Door de werving van hoger personeel over te laten aan de 
professionals van AB besparen ondernemers en HRM-afdelingen
veel tijd die ze beter aan andere zaken kunnen besteden. Het enige 
wat de opdrachtgever hoeft te doen is een keuze maken uit de 
geselecteerde, geschikte kandidaten. 

Ontwikkelingen & Toekomst 
De mogelijkheid die AB biedt om haar klanten de werving en selectie 
van hoger gekwalificeerd personeel uit handen te nemen, past in de 
ambitie van AB haar positie als totaalaanbieder van personele diensten 
verder te versterken. De klant heeft steeds meer behoefte aan
één leverancier voor alles. In het verlengde van de andere diensten
heeft AB een sterk netwerk in en veel kennis van Agri & Food, Groen,
Bouw, Grond-, Weg- en Waterbouw, Industrie en Logistiek.

De eerste opdrachten zijn met succes voltooid. Dit stemt zeer 
optimistisch voor de toekomst.

Werving & Selectie

Tineke Jorritsma 
en Selma van 
Overbeeke 
Consultants AB 
Werving & Selectie

Nieuwe dienst met
veel perspectief
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“Na zeventien jaar bij een timmerfabriek te hebben gewerkt verloor ik, als gevolg van een reorganisatie, 
mijn baan,” vertelt Leo Veltman uit Heerenveen. “Dat was uiteraard een grote schok. Maar tegelijkertijd 
had ik iets van: dit was het, ik ga nóóit meer terug in het hout. Ik was 54 en toe aan iets nieuws. Na
mijn ontslag kwam ik automatisch terecht in een door AB begeleid outplacementtraject. In het begin 
was ik daar eerlijk gezegd nogal sceptisch over, maar dat gevoel draaide 180 graden. Ik ben zeer goed 
begeleid, onder meer bij het maken van een sollicitatiebrief en een bijbehorende cv.

Mijn begeleidster Marianne heeft heel wat strepen in mijn tekst gezet, maar het eindresultaat was 
perfect. Mijn oog was inmiddels gevallen op een vacature van sporthalbeheerder in Joure en St. 
Nicolaasga. Dat leek me wel iets. Ik solliciteerde en kréég die baan! Het is mooi werk. Je ontmoet 
verschillende mensen, van allerlei leeftijden en geen dag is hetzelfde. Met Marianne heb ik nog
steeds contact. Zij geeft me tips en regelde dat ik, op kosten van mijn vorige werkgever, onlangs
een EHBO-diploma kon halen. En het hout? Dat mis ik voor geen meter.”

Ik vond mooi en afwisselend werk

“Onze persoonlijke 
aanpak, gekoppeld 
aan ons ondernemers-
netwerk, maakt
de slagingskans bij
het begeleiden naar
werk zo groot.”

Rutger Verbeek
Teamleider 
Personeelsadvies AB

Mensen begeleiden naar een baan die goed past bij hun capaciteiten 
en mogelijkheden: dat is de uitdaging bij zowel re-integratie als 
outplacement. AB is er, dankzij kennis, ervaring en een sterk netwerk, 
in een paar jaar in geslaagd deze diensten succesvol in de markt te zetten 
met uitstekende resultaten voor een groeiend aantal opdrachtgevers. 

Op outplacement wordt vaak een beroep gedaan bij boventalligheid 
van personeel, bijvoorbeeld bij een reorganisatie of een arbeidsconflict. 
Re-integratie naar ander werk in opdracht van werkgevers wordt 
meestal gevraagd bij langdurig ziekteverzuim. Werkgevers worden 
via de Wet Verbetering Poortwachter tot deze inspanning verplicht 
als er geen mogelijkheid meer is om de werknemer binnen het eigen 
bedrijf opnieuw te plaatsen (het zogenoemde 2e spoor). AB neemt 
de werkgever alle zorg en bijkomende rompslomp, zoals de vastlegging 
in een dossier, uit handen. 

Re-integratietrajecten voert AB ook uit in opdracht van sociale diensten 
en het UWV. Het gaat meestal om mensen die een (tijdelijke) afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben, door uiteenlopende oorzaken zoals te 
weinig scholing, een beperkte belastbaarheid of handicap. Juist deze 
specifieke doelgroepen hebben baat bij de zorgvuldige, betrokken 
aanpak die AB kenmerkt. Dat AB dagelijks contact onderhoudt met 
een uitgebreid netwerk aan werkgevers vergroot bij zowel re-integratie 
als outplacement de kans op het vinden van een passende werkplek 
aanzienlijk. 

Ontwikkelingen & Toekomst 
AB gaat door met het verder ontwikkelen, en het aanpassen aan continu 
veranderende marktomstandigheden, van deze diensten. De meeste 
dynamiek en groeimogelijkheden zijn er op de re-integratiemarkt. 
Onder druk van een terugtrekkende overheid en veranderende 
wetgeving, bijvoorbeeld de Wet Werken naar Vermogen, wordt steeds 
meer aan de markt overgelaten. Werkgevers krijgen steeds meer 
prikkels om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te 
nemen. En daarin liggen grote kansen voor AB. Zo neemt de vraag naar 
‘social return’ (winst voor de samenleving) snel toe. De overheid eist 
bij aanbestedingen steeds vaker dat hiervoor ook een aantal langdurig 
werklozen of mensen ‘met een rugzakje’ - zoals jonggehandicapten 
(Wajong) - worden aangenomen. AB zorgt voor geschikte kandidaten 
en kent de bijpassende regelingen als subsidies en het beperken van 
werkgeversrisico’s. Om de slagingskans voor beide partijen te vergroten, 
zorgen AB-jobcoaches voor intensieve begeleiding waarbij zaken als 
werktempo, sociale vaardigheden en motivatie worden bijgebracht.

Re-integratie
& Outplacement
Begeleiden naar passend werk
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Scholing en opleiding
De werknemers zijn voor AB het belangrijkste kapitaal. De kwaliteit van de mensen bepaalt de kwaliteit 
van de dienstverlening. Het voortdurend ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden en kennis van 
medewerkers is essentieel om te kunnen blijven voldoen aan de continue veranderingen die zich op 
de werkvloeren van de opdrachtgevers afspelen. AB kan sinds 2011 in eigen beheer de medewerkers 
toetsen op hun heftruckvaardigheden via een EVC-procedure, waarmee ze een certificaat behalen voor 
Eerder Verworven Competenties. 

De kennis van de medewerkers van AB wordt soms zelfs ingezet voor het opleiden van anderen. Drie 
klauwverzorgingsinstructeurs van AB verzorgen zowel de theoretische als de praktische basisopleiding 
klauwverzorging voor de AOC-studenten. Ook maken veel buitenlandse werknemers met succes gebruik 
van de mogelijkheid om via AB een taaltraining te volgen. 

Het beleid om het ziekteverzuim te beperken werpt z’n vruchten af. Nadat zes jaar lang het verzuim 
daalde is het in 2011 gestabiliseerd op een niveau van onder de 4%. In 2011 is een verzuimcoördinator 
voor zowel Friesland als Noord-Holland aangesteld. Dat bij de bedrijfsverzorging en detachering het 
verzuim wat hoger ligt dan gemiddeld komt doordat het om relatief zwaarder werk gaat. Ook zijn de 
werknemers bij deze diensten door de bank genomen wat ouder dan bij andere bedrijfsonderdelen 
van AB. 

Het welzijn van de werknemers en verzuimpreventie zijn voor AB onlosmakelijk met elkaar verbonden 
en daarom investeert AB continu in veiligheid van de werknemers. Het heeft er toe geleid dat het 
aantal bedrijfsongevallen in 2011 is gedaald. Bij 1000 bedrijven waar werknemers van AB aan de slag 
zijn, is een zogenoemde Risico Evaluatie & Inventarisatie (RI&E) uitgevoerd. Het mes snijdt aan twee 
kanten: met deze veiligheidscontrole voldoet de klant aan de verplichtingen die de Arbo-wet stelt en 
het geeft AB beter inzicht in de veiligheidssituatie bij de opdrachtgever, waar medewerkers dan weer 
hun voordeel mee kunnen doen.

Welzijn en veiligheid

AB is bezig een ouderenbeleid te ontwikkelen. Onderstaande grafiek van de leeftijdsopbouw laat
zien dat vooral de werknemers in de bedrijfsverzorging vergrijzen: meer dan de helft is boven de
50 jaar. De bedrijfsverzorgers doen vaak fysiek zwaar werk dat op oudere leeftijd vaak moeilijker
is vol te houden. Het te ontwikkelen beleid is bedoeld om, rekening houdend met de mogelijkheden,
werknemers die moeilijker meekomen passend werk te bieden.

Ouderenbeleid nodig

“Een 
gedegen 
organisatie, 
die goed 
weet wat 
er speelt 
bij haar 
klanten.”

“Fris bedrijf, 
open en 
transparant 
met veelal 
harde 
werkers.”

De fusie 
loont zich
Na de fusie heeft de organisatie zich in 2011 echt gezet. 
Er is geen sprake van Friese of Noord-Hollandse ‘eilanden’, 
maar van één bedrijf dat zich met specialisaties in de 
backoffice verder professionaliseert. Zo is er een eigen 
P&O-afdeling gekomen, die nog meer mogelijkheden biedt 
voor verdere ondersteuning en ontwikkeling van de ongeveer 
1000 medewerkers in vaste dienst. De medewerkers merken 
steeds meer de voordelen van het samengaan en dat zorgt 
voor een goede sfeer. 

In 2011 vonden er voor het eerst na de fusie verkiezingen 
voor de Ondernemingsraad (OR) plaats. De raad heeft 
constructief en in goede harmonie geadviseerd en 
beleid ontwikkeld over onder meer personeelszaken, 
arbeidstijden, verzuimprotocol, verzuimbegeleiding, 
arbo, parttime contracten en het protocol ‘omgaan met 
ongewenste omgangsvormen’. Met enthousiasme heeft de 
OR kunnen instemmen met de investeringen in een nieuw 
softwaresysteem, vanuit de overtuiging dat dit de efficiëntie 
en doeltreffendheid van de organisatie verder vergroot. 

2009 2010 2011

Bedrijfsverzorging 4.2 5.44 5.87

Detachering 6.2 6.56 6.22

Stap* 3.59 2.78 4.25

Payroll 0.82 0.84 0.90

Uitzenden 2.81 2.53 2.38

Totaal 3.92 3.77 3.82

Verzuimcijfers (in %)

Bedrijfsverzorging Detachering Payroll Stap* Uitzenden Totaal

15-24 jaar 19% 32% 39% 24% 24% 25%

25-34 jaar 8% 28% 35% 28% 28% 27%

35-44 jaar 19% 18% 11% 21% 21% 19%

45-54 jaar 31% 15% 12% 18% 18% 19%

55-64 jaar 22% 6% 3% 8% 8% 9%

65+ jaar 1% 1% 0% 1% 1% 1%

* Agrarische detachering

Leeftijdsopbouw per bedrijf (peildatum 31-12-2011)

* Agrarische detachering
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“Begin jaren ’80 heb ik al jong het bedrijf overgenomen. We hebben hele goede maar ook slechte tijden 
meegemaakt. Op een bepaald moment kreeg ik de behoefte om meer van de wereld te zien en me 
naast het bedrijf ook verder te ontwikkelen. Op mijn eigen erf kon ik mijn energie niet goed kwijt en toen 
ben ik gaan leren en maatschappelijk actief geworden. Als je je nek uitsteekt, val je op en zo belandde ik 
in de politiek. Een bijzondere wereld waar ik door de jaren heen vele ervaringen mocht opdoen, iets wat 
ik niet had willen missen.

Coöperatief ondernemen heeft ons land ver gebracht. Je hebt niet te maken met anonieme 
aandeelhouders, zoals bij beursgenoteerde ondernemingen, maar met leden met een gezicht en grote 
belangen. Het is prachtig om het nu eens van de bestuurlijke kant te zien. Dankzij de coöperaties 
ontstond in Nederland een schil van dienstverleners rond de primaire sector. Zo hoef ik maar te bellen 
of er staat een bedrijfsverzorger van AB klaar. Investeren kunnen de boeren via hun eigen coöperatieve 
bank. Voor de afzet en het vermarkten van de melk van onze 14.000 veehouders zorgt FrieslandCampina. 
Ik ben er ontzettend trots op dat de boeren met coöperaties de afzet van hun melk in eigen hand hebben 
weten te houden. 

Ja, er is een economische crisis. En naast individuele ellende zit er ook best een goede kant aan. Vooral 
de terugtrekkende overheid spreekt mij enorm aan. Laat de markt zijn werk maar doen. Iets minder 
op de pof leven kan ook geen kwaad. We zijn wel erg doorgeschoten. Jongeren met schulden zijn 
bijvoorbeeld meer regel dan uitzondering. 

Voor de agri- en foodsector zie ik veel kansen. Met coöperatief ondernemen gaan winstgevendheid 
én het beter maken van de wereld hand in hand. Wij zijn hét gidsland bij uitstek om 9 miljard mensen 
te voeden en hebben de wereld kennis en organisatietalent te bieden. De hele logistieke keten van 
boeren en onze coöperaties, dát is onze kracht! Daarmee kunnen we minder ontwikkelde landen helpen 
hun eigen voedselvoorziening op poten te zetten en dan mogen wij onze producten naar die landen 
exporteren. En daar mag ook gewoon aan verdiend worden. Niks mis mee.”

Coöperatief ondernemen 
heeft ons land ver 
gebracht

Sjoerd Galema. Melkveehouder.

Hij is al een boerenleven lid van - en klant bij - AB. 
Hij maakte politiek-bestuurlijk carrière en was 
ruim 4,5 jaar gedeputeerde in Friesland. Naast 
veehouder is hij tegenwoordig professioneel 
coöperatiebestuurder bij Royal FrieslandCampina 
en Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.
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2011 2010

Opbrengsten

Dienstverlening 83.527.008 74.826.603

Contributiebijdrage 497.194 510.230

Overige opbrengsten 223.513 650.876

84.247.715 75.987.709

Directe kosten 

Lonen en salarissen 52.628.809 47.243.047

Sociale lasten 13.632.189 11.645.765

Overige directe bedrijfskosten 6.360.456 5.850.396

72.621.454 64.739.208

Bruto-marge 11.626.261 11.248.501

Indirecte kosten

Lonen en salarissen 4.265.906 4.280.785

Sociale lasten 1.182.981 1.085.298

Overige indirecte 
bedrijfskosten

3.858.476 4.159.675

Afschrijvingen op vaste activa 606.888 752.565

Bijzondere baten en lasten 265.876 -494.918

10.180.126 9.783.406

Bedrijfsresultaat 1.446.135 1.465.095

Financiële baten en lasten

Rentebaten 330.471 179.263

Rentelasten 26.614 28.243

303.857 151.020

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening

1.749.992 1.616.115

Aandeel resultaat 
deelnemingen

2.439 6.025

Exploitatieresultaat voor 
belastingen

1.752.431 1.622.140

Belastingen over het resultaat 359.020 400.766

Exploitatieresultaat  
na belastingen 1.393.411 1.221.374

31 december 2011 31 december 2010

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten van intellectueel eigendom 927.275 640

927.275 640

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 4.637.658 5.156.619

Machines en installaties 281.093 386.009

Overige vaste bedrijfsmiddelen 919.822 1.241.326

5.838.573 6.783.954

Financiële vaste activa

Overige deelnemingen 50.347 592.603

Overige vorderingen 201.838 143.909

252.185 736.512

Voorraden 0 0

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 5.799.913 5.498.411

Overige vorderingen 1.444.138 1.118.559

Overlopende activa 42.587 140.080

7.286.638 6.757.050

Liquide middelen 18.544.813 17.947.547

Totaal 32.849.484 32.225.703

Geconsolideerde balans voor 
resultaatbestemming (in euro’s)

Geconsolideerde
exploitatierekening (in euro’s)

ACTIVA

31 december 2011 31 december 2010

Groepsvermogen 16.225.322 15.003.947

Onverdeeld exploitatieresultaat 1.393.411 1.221.374

17.618.733 16.225.322

Voorzieningen

Overige voorzieningen 0 56.044

0 56.044

Kortlopende schulden

Reductieregeling 0 110.575

Crediteuren 700.145 388.781

Belastingen en premies 
sociale verzekeringen

5.842.622 7.811.830

Overige schulden 8.687.984 7.633.150

15.230.751 15.944.337

Totaal 32.849.484 32.225.703

PASSIVA
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Resultatenrekening
In 2011 is de omzet van AB Fryslân & Noord-Holland gegroeid met bijna 11% ten opzichte van 2010. 
Het aantal uren is met 10% gegroeid. Er was gemiddeld genomen sprake van behoorlijk lagere marges 
per uur: deels door een andere mix van activiteiten (meer Payroll-uren) en grotendeels door de sterkere 
prijsdruk in de markt. Vooral de margeontwikkelingen van de coöperatieve diensten (Bedrijfsverzorging 
en Stap) blijven sterk achter.

De gemiddelde brutomarge daalde in 2011 tot 13,8% (was 14,1%). De hogere omzet heeft, mede 
door de margedruk, niet geleid tot een beter bedrijfsresultaat, ondanks dat de indirecte kosten redelijk 
stabiel zijn gebleven ten opzichte van 2010 en per uur zelfs fors zijn gedaald (2,60 versus 2,74).

De totale indirecte kosten waren in 2011 per saldo iets hoger dan in 2010, mede door de investering in 
nieuwe software en desinvesteringen in oude systemen (o.a. de eenmalige afboeking van Flexgate BV).
De indirecte kosten in 2010 werden nog sterk gedrukt door eenmalige forse baten (de verwerving van 
het aandeel van AB Fryslân & Noord-Holland in CBAB). Als de eenmalige effecten op de indirecte kosten 
buiten beschouwing worden gelaten, waren ze in 2011 lager dan in 2010. De financiële baten en lasten 
waren aanmerkelijk beter dan in 2010, zodat het totaal financieel resultaat voor vennootschapsbelasting 
8% hoger ligt. Het resultaat per uur is evenals in 2010 op € 0,45 uitgekomen. De rentabiliteit op het 
gemiddelde eigen vermogen bedroeg 8,59% in 2011 (2010: 7,99%).

Kasstroom
De kasstroom was in 2011 een stuk hoger dan in 2010, vooral door lagere investeringen en vermindering 
van investeringen in deelnemingen (Flexgate BV).

Balans
De balans toont onder immateriële vaste activa de investering in het nieuwe standaardsoftwarepakket en 
onder materiële activa de desinvestering, door de verkoop van het pand in Wirdum, in bedrijfsgebouwen. 
De deelneming in Flexgate BV is afgewaardeerd, omdat geen gebruik meer wordt gemaakt van de Flexgate 
software. Flexgate BV is de onderneming, waarmee voorheen in CBAB-verband, in samenwerking met 
AB Oost, maatwerk software werd ontwikkeld.

De post debiteuren nam in 2010 vooral dankzij de hogere omzet toe. Het betreft hier voornamelijk 
vorderingen met een korte looptijd op leden en klanten, waarvan de kwaliteit als goed wordt ingeschat. 
Er zijn geen voorzieningen meer aan het einde van 2011, aangezien er geen directe verplichtingen meer 
zijn voor pensioenen en VUT-regelingen. De schuld op de reductieregeling is per jaareinde nihil en de 
belastingschuld is een stuk lager: in 2010 was de belastingschuld er een van 2 periodes, in 2011 die van 
1, terwijl de reserveringen voor verplichtingen aan het personeel hoger zijn. De liquiditeit is in 2011 verder 
gegroeid: de current ratio verbeterde tot 1,7 (was 1,5) en de solvabiliteit is verder verhoogd tot 53,6% 
(was 50,4%).

De current ratio is van belang om te kunnen bepalen in welke mate AB Fryslân & Noord-Holland in staat 
is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit is het percentage eigen vermogen 
van het balanstotaal.

Verklaring financiële 
resultaten 2011

Juridische structuur

Organogram AB Fryslân & Noord-Holland

Raad van 
Commissarissen

Regiomanager 
Fryslân

Vestigingen
Sneek, Wolvega, 

Berlikum, Drachten, 
Dokkum

Manager Payroll en 
personeelsadvies

Afdelingen
Werving & Selectie, 

Payroll, Re-integratie 
en outplacement

Financieel 
Manager

Afdelingen
ICT, Financiële 
administratie, 

Salarisadministratie

Regiomanager
Noord-Holland

Vestigingen
Middenmeer, 

Zwaagdijk, Beverwijk, 
Obdam, Purmerend

Manager 
Bedrijfsvoering

Afdelingen
Kwaliteit, P&O, 

Marketing, Facilitair, 
Projecten

Coöperatie AB Fryslân & Noord-Holland U.A.

AB Fryslân & Noord-Holland 
Vastgoed B.V.

AB Fryslân & 
Noord-Holland B.V.

AB Fryslân &
Noord-Holland

Uitzendorganisatie B.V.

AB Fryslân &
Noord-Holland
Detachering B.V.

AB Fryslân &
Noord-Holland

Personeelsadvies B.V.

AB Fryslân &
Noord-Holland

Payroll B.V.

AB Fryslân &
Noord-Holland

Payroll Seizoenarbeid B.V.

AB Fryslân & 
Noord-Holland 

Stap B.V.

Ledenraad

Bestuur 
Coöperatie

Directie

Directiesecretariaat

Directie
L.W. Fopma, algemeen directeur.

Bestuur Coöperatie / Raad van Commissarissen B.V.
J. Jorritsma (voorzitter), E.J.P. Weel (vice-voorzitter), L. Westra, Y.C.M. van Saase, T.J. Miedema,
G. Speijer (extern lid RvC).

Ledenraad Coöperatie
M. Vendrig (coördinator), G. Miedema (vice-coördinator), M.H. v. Stee, N. Spaans, G. Holtrop-Hoekstra,
J.D. Bron, G. de Boer, G.J. Vink, J.J. Sap, J. de Vries, L.L. Bouthoorn, T.J. van Arkel, R.T. Koopmans-van Dalen, 
A. Wiarda, J. Faber, R.A. Steensma, B.A. Zijlmans, J. van Kempen, J. van der Hulst.




