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Wat velen van ons vreesden is helaas uitgekomen.  

Een lokale griepepidemie in China is in drie maanden tijd 

uitgegroeid tot een wereldwijde pandemie. Ik hoop van 

harte dat we met elkaar de verspreiding en de gevolgen van 

het coronavirus zo beperkt mogelijk kunnen houden.

 Bij Abiant doen we er alles aan om onze medewerkers 

 en opdrachtgevers zo goed mogelijk te beschermen en 

 het aantal besmettingen te beperken. Wij volgen daarvoor 

 de Rijksvoorschriften en informeren betrokkenen zo goed  

en persoonlijk mogelijk. Dit doen wij vooral door rechtstreekse berichtgeving, via  

abiant.nl/corona en via onze social media-kanalen.

Op onze vestigingen en ons hoofdkantoor werken wij met minimale bezettingen 

door. Wij zijn echter i.i.g. tot dinsdag 28 april 2020 niet voor bezoek geopend. Onze 

planners, de administratie en onze accountmanagers zijn gewoon per telefoon en email 

goed bereikbaar. Zij staan jullie graag te woord. Ondertussen werken wij ook in deze 

onvoorspelbare tijd nauw samen met opdrachtgevers in sectoren waar het werk ‘gewoon’ 

gedaan moet worden. Het overgrote deel van onze mensen is namelijk actief in de agro-, 

gww- en groensector, de transport en logistiek, de industrie en productie, de bouw en 

techniek en in de afvalverwerking. 

Gelukkig maar dat werkzaamheden in deze branches redelijk doorgang vinden. Zo 

kunnen wij juist nu veel mensen van een inkomen voorzien en helpen we mee om 

enkele cruciale branches en bedrijven draaiende te houden. Wij merken daarbij enorme 

betrokkenheid van onze Abianters. Ook in deze lastige omstandigheden blijven zij 

meedenken. Daarvoor alle lof! Ik besef hierbij goed dat het werk niet in alle branches 

doorgaat en dat veel opdrachtgevers en medewerkers tijdelijk zonder opdrachten en 

werk zitten. Jullie wens ik veel veerkracht en aanpassingskansen, maar vooral snel 

betere tijden. 

Om onze relaties in deze tijden toch te blijven informeren over de dagelijkse gang van 

zaken bij Abiant, hebben wij gemeend ons magazine ook nu aan te bieden. Dit keer 

wel digitaal, omdat we zo snel en veilig een grotere groep mensen denken te bereiken. 

Mensen die thuis zitten en op zoek zijn naar werk of ondernemers die juist nu extra 

mensen nodig hebben. Wij brengen ze graag bij elkaar.

In deze uitgave mooie verhalen van medewerkers, een interessante bedrijfsreportage 

en een groot aantal nieuwsfeiten, o.a. over de inzet van vakantie- en weekendkrachten. 

Jongeren die bij het aantrekken van de economie straks weleens van grote waarde 

kunnen zijn. Ik wens iedereen een goede gezondheid en ondanks alle coronaperikelen 

veel leesplezier. Hopelijk brengt dit magazine wat afleiding en inspiratie! 

Metske Kloppenburg

Directeur Abiant NL
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NIEUWS

5 mei: een vrije 
dag of niet?
Bevrijdingsdag is eens in de vijf jaar een officieel erkende feestdag. In de wet is echter 

niet vastgelegd dat officiële feestdagen, zoals Pasen, Koningsdag en Kerstmis, ook vrije 

dagen zijn voor werknemers. Dit betekent dat werknemers op 5 mei 2020 alleen recht 

hebben op een vrije dag wanneer dit is opgenomen in de van toepassing zijnde cao, 

bedrijfseigenregeling van het bedrijf en/of arbeidsovereenkomst van de werknemer.

Er zijn drie varianten mogelijk:

 

1. Wel een feestdag. Het bedrijf is dicht op 5 mei 2020.
Toelichting: Het bedrijf is gesloten. Conform artikel 27 Feestdagen uit de cao voor uitzendkrachten, wordt 

het feitelijk loon op feestdagen, waarop wegens die feestdag niet gewerkt wordt, doorbetaald aan de 

uitzendmedewerker. 

2. Wel als feestdag. Het bedrijf is open op 5 mei 2020 en uitzendmedewerkers 
 dienen wel te werken.

Toelichting: Het bedrijf is niet gesloten en ook uitzendmedewerkers wordt gevraagd door te werken. Alle 

(uitzend)medewerkers hebben recht op een feestdagentoeslag wanneer deze is opgenomen in de geldende cao, 

bedrijfseigenregeling van het bedrijf. In de cao voor uitzendkrachten wordt er conform artikel 27 geen feestdag 

uitgekeerd. Dat geldt namelijk alleen als er wegens die feestdag niet gewerkt kan worden. 

3. Niet als feestdag. Het bedrijf is open op 5 mei 2020 en uitzendmedewerkers 
 dienen wel te werken. 

Toelichting: Het bedrijf is gewoon geopend. Bevrijdingsdag in lustrumjaren wordt niet als feestdag (vrije dag) 

benoemd in de cao of bedrijfseigenregeling. Alle (uitzend)medewerkers werken op deze dag tegen het normale 

uurloon. Wil een (uitzend)medewerker wel een vrije dag? Dan dient diegene hiervoor vakantie-uren op te nemen. 

Geldt er bij de werkgever/inlenende organisatie een toeslag bij werken op Bevrijdingsdag in een lustrumjaar, dan 

geldt dat ook voor uitzendmedewerkers. Twijfels of 5 mei voor jou een vrije dag is? Neem contact op met jouw 

Abiant-vestiging.

In samenwerking met reclamebureau Dizain lanceerden 

we in februari een speciale groencampagne. Een 

illustratieve, online reclamecampagne, waarmee we 

tijdig vele nieuwe groenmedewerkers voor dit lopende 

lenteseizoen hebben kunnen werven.

 

De onlinecampagne toonde in tekenstijl vier typische 

werksettingen van groenpersoneel; snoei- en 

maaiwerkzaamheden, aanplantwerkzaamheden en 

graaf- en grondwerkzaamheden. De werkzaamheden 

werden afgebeeld in herkenbare groene 

werkomgevingen, door zowel mannen als vrouwen in 

meerdere leeftijdscategorieën. De groenactie viel niet 

alleen in goede aarde bij de nieuwe groenmedewerkers, 

ook bij onze opdrachtgevers bleef de actie niet 

onopgemerkt. Zij spraken hun waardering uit voor 

de goede timing van de actie, maar vooral voor de 

waardevolle promotie van hun groenbranche en 

bijbehorende groenwerkzaamheden.

Groencampagne:
De Groene Brigade
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NIEUWS

Volg tijdens het handen wassen de 

 volgende stappen:

1. Maak je handen goed nat.

2. Neem wat vloeibare zeep uit een pompje.

3. Wrijf de handen lang genoeg over elkaar,  

 zorg dat de boven- en onderkant goed 

 bedekt zijn met zeep.

4. Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in.

5. Wrijf ook tussen de vingers.

6. Neem ook de polsen mee.

7. Spoel de zeep zorgvuldig af met  

 stromend water.

8. Droog je handen goed af, vergeet  

 hierbij niet de huid tussen de vingers.

Bij het drogen van de handen kunnen er 

ziekteverwekkers op de handdoek komen.  

Doe handdoeken daarom dagelijks in de was. 

Bron: rivm.nl

Hoe kan ik het beste 
mijn handen wassen?

Begin januari is Michiel Kool gestart als accountmanager bij Abiant EU Service. De dagelijkse taak van 

Michiel is het zoeken naar potentiële klanten in Noord-Nederland en het opbouwen van nieuwe relaties. 

Michiel: “In de zomer hebben wij veel werkzoekenden uit EU-landen zoals Polen, Letland en Roemenië  

om in de landbouw te werken. Wij zijn op zoek naar lokale opdrachtgevers die geïnteresseerd zijn in  

EU-werknemers. Wij hebben ook veel geschikte kandidaten met certificaten die klaar zijn om te werken in  

de bouw en techniek.” Benieuwd hoe Abiant EU Service kan helpen bij jouw arbeidsvraagstukken?  

Neem dan contact met Michiel via info@abiant.eu of door te bellen naar 0593 21 40 00.

Abiant EU Service

4 mei verkiezingen 
ondernemingsraad
Op 4 mei aanstaande worden de verkiezingen voor de 

ondernemingsraad georganiseerd. Op die dag kan er 

gestemd worden op kandidaten die zich beschikbaar 

hebben gesteld. Verdere informatie hierover ontvangen 

stemgerechtigden (medewerkers die op 4 mei zes 

maanden of langer in dienst zijn) per mail. 

Rol or
De ondernemingsraad (or) komt op voor de belangen 

van het personeel. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld 

arbeidsomstandigheden, personele regelingen of de 

organisatie van ziekteverzuim. Daarnaast praat de or 

mee over belangrijke beslissingen die samenhangen 

met het organisatiebelang. Wat zijn de jaarplannen? 

Hoe is de begroting opgesteld? Is het aan te raden om 

een nieuwe vestiging te openen? Allemaal vragen waar 

de or gedurende het jaar mee bezig is. 

Heb je een vraag voor de or? 

Mail dan naar or@abiant.nl

VIRUSSEN (CORONA OF GRIEP) VOORKOMEN?

Was je handen
regelmatig met water

en zeep (20 sec.)

Hoest en nies in de
binnenkant van je

elleboog

Gebruik papieren
zakdoekjes en gooi

deze direct weg

Raak je mond,
neus en ogen zo 
min mogelijk aan

Maak veelgebruikte
voorwerpen regelmatig

schoon

Beweeg en zoek
zo vaak als kan de

buitenlucht op

Eet gezond (groente &
fruit) en drink genoeg

(2 liter per dag)

Ventileer woon-,
slaap- en kantoor-

ruimten

Bron: Acture Groep
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“Abiant neemt ons heel 
serieus en denkt gevraagd en 
ongevraagd met ons mee.”
Marc Lautenbach, bedrijfsleider Buitenkamp

Abiant heeft met veel opdrachtgevers een sterke en vaak langdurige relatie  

opgebouwd. Zo werkt Abiant Scheemda al jaren met Buitenkamp B.V. constructief 

samen. Het internationaal opererende pompenverhuurbedrijf van Bertus Rossing, waar 

bedrijfsleider Marc Lautenbach de troepen aanstuurt. Buitenkamp heeft ‘Voor elke 

pompklus een oplossing,’ zo schetst hun slogan en van zoveel zelfvertrouwen willen  

wij graag het fijne weten. Tekst: Koen Janssen | Fotografie: Jan Buwalda

Terwijl eigenaar Bertus Rossing in Zwitserland nieuwe 

opdrachten ophaalt, spreek ik in Zuidbroek met Marc 

Lautenbach. Marc is dit jaar twintig jaar werkzaam bij 

Buitenkamp en is veel meer dan een bekend gezicht 

bij Buitenkamp. Hij kent de bedrijfsgeschiedenis, de 

mogelijkheden en pompoplossingen, ontwikkelingen  

en innovaties en hij bewaart het overzicht bij de 

dagelijkse bezettingsvraagstukken. De juiste man om  

te spreken dus. Ik tref Marc in de kantine. En al ben 

je de koning of Koen Janssen, de koffiepauze met het 

team gaat altijd voor. 

Koetjes
En dus zit ik eerst een half uur te kletsen over ‘koetjes 

en corona’ en al snel over ‘koetjes en pompen’. Want 

zonder dat Marc het doorheeft, vertelt hij al veel over 

de werkzaamheden en mentaliteit bij Buitenkamp. 

Voor de duidelijkheid, Buitenkamp is specialist in 

pompenverhuur (centrifugaalpompen, dieselpompen, 

waterpompen leidingen en toebehoren), maar met name 

sterk in specifieke pompoplossingen bij calamiteiten.

De kantine is inmiddels leeggestroomd en Marc gaat 

vooral voor de ‘pompoplossingskracht’ en klant-

bediening eens goed zitten. Op mijn verzoek neemt 

hij me echter eerst mee terug in de tijd. “Buitenkamp 

B.V. kent zijn oorsprong in 1900,” licht hij toe. “De 

familie Buitenkamp schafte als loonbedrijf een paar 

pompen aan. Dat sudderde decennia door, waarna 

het bedrijf jaren werd gerund door twee broers en neef 

Hilbrand Buitenkamp. In 1986 gingen de broers verder 

met het loonbedrijf en focuste Hilbrand zich alleen op 

pompenverhuur.” 

Bertus Rossing
“In 1998 kocht Bertus Rossing het bedrijf van 

Hilbrand,” gaat Marc verder. ”Bertus werkte jarenlang 

als vestigingsleider bij Eekels pompen en kende 

branchegenoot Buitenkamp B.V. goed. Er was een prima 

onderlinge gunfactor en van het een kwam het ander. 

De bedoeling was dat Hilbrand na de verkoop in het 

bedrijf actief zou blijven, maar door gezondheids-

problemen moest hij zich helaas al snel terugtrekken.” 

Twee jaar nadat Bertus het bedrijf kocht als bedrijfsleider 

startte Marc bij Buitenkamp. “In het begin hadden we 

alleen grote pompen voor baggeraars. Bertus zag 

daar meteen de beperkingen van en wilde snel de 

mogelijkheden vergroten en risico’s spreiden door 

meerdere branches te bedienen. Met zijn typische 

ondernemersspirit investeerde hij actief en gericht in 

nieuwe pompen en technieken.” 

Marc zit aanstekelijk enthousiast op de praatstoel 

en met gerichte vragen moet ik het gesprek soms 

sturen. Ik wil bijvoorbeeld uitgelegd krijgen waarvoor 

opdrachtgevers bij Buitenkamp aankloppen, maar ook 

wie er aankloppen. “Wij verplaatsen vloeistoffen zoals 

water, rioolwater, koelwater, afvalwater, maar ook 

glycerine en gips bijvoorbeeld. Altijd voor een tijdelijke 

oplossing. Dat doen we voor de overheid (provincie, 

gemeente, waterschappen, Rijkswaterstaat), maar ook 

voor de industrie en aannemerij. Wij hebben verstand 

van water dat zichtbaar is, niet van bijvoorbeeld 

grondwateronttrekking,” verfijnt Marc.

Buurten bij Buitenkamp
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V.l.n.r.: Klaas F Koers, Klaas J Koers en Jan Koers

Praktijkvoorbeelden
Om er een beter beeld van te krijgen ben ik benieuwd 

naar praktijkvoorbeelden. “Als een waterschap uitval 

van een poldergemaal heeft komen wij in actie. Dat 

water moet alsnog weg en dat regelen wij,” legt Marc 

uit. “We doen veel pompklussen gerelateerd aan 

oppervlaktewater zoals vijvers en gemalen. Beluchters 

inzetten bij sloten bijvoorbeeld. Maar ook voor 

rioolomleggingen door steden en eenvoudige klussen 

tijdens wateroverlast en overstromingen weet de 

overheid ons te vinden.”

Daarnaast werkt Buitenkamp voor de industrie, 

bijvoorbeeld bij het uitvallen van koelwaterpompen of 

het leegpompen van silo’s. “We werken graag voor de 

industrie, het is een belangrijke branche voor ons. Het 

zijn betrouwbare afnemers die kiezen voor kwaliteit en 

zekerheid. Dat hebben wij in huis.” Buitenkamp werkt 

ook voor de aannemerij, gww en concullega’s en naast 

de uitvoering van pompwerkzaamheden verhuren 

ze pompen en leidingen aan bedrijven die deze 

werkzaamheden zelf uitvoeren. 

Specialist 
Op de vraag waarmee Buitenkamp B.V. het onderscheid 

maakt heeft Marc duidelijke antwoorden. “Wij zijn 

specialist, hebben de meeste kennis en ervaring, 

maar ook leversnelheid in huis. Dankzij onze ervaring 

en moderne, zeer uitgebreide pompenvloot, komen 

we met de beste oplossingen. We herkennen de 

omstandigheden, achterhalen snel wat het probleem 

is en komen met doeltreffende calculaties. Omdat we 

voldoende materieel en transportmiddelen hebben, 

zijn we vervolgens razendsnel ter plaatse. We zijn niet 

afhankelijk van derden.” 

In zijn opsomming stopt Marc alleen voor een paar 

slokken koffie. Het geeft mij de tijd om zijn laatste 

zinnen te noteren. “Wij kunnen bijna alle problemen 

oplossen en verkopen zelden 'nee'. Als wij 'nee' 

zeggen dan is dat vanwege een bezettingsprobleem,” 

besluit hij. Ik ben aangestoken door Marcs bevlogen 

onderbouwingen, maar wil graag meer onderscheidend 

vermogen noteren. Ik hoef er niet naar te vragen, want 

Marc blijkt nog niet uitgesproken. 

Uitvinders
“We werken met steeds intelligentere apparatuur die 

we op afstand kunnen bedienen. Daardoor staan er 

nergens machines overbodig te draaien. We kunnen 

hier ook zien hoe hard een pomp in Duitsland draait, 

hoeveel diesel er nog in de machine zit en we kunnen 

sturen op gewenste niveaudalingen of -stijgingen.” 

“Ik durf te stellen dat we 95% van alle storingen via 

de smartphone bemerken, waardoor we eventuele 

problemen tijdig signaleren en bijstellen,” gaat Marc 

verder. “De klant krijgt zo een uiterst betrouwbare 

installatie. De meeste innovatieve pomp- en 

besturingstechnieken hebben we zelf bedacht. Wat dat 

betreft hebben we bij Buitenkamp echte uitvinders aan 

het werk. We zijn dus specialist door onze oplossingen, 

kwaliteit, innovaties en snelheid, maar vooral door onze 

vaklieden.”

Abiant
Bij het horen van de term vaklieden breng ik Abiant ter 

tafel. Marc praat vervolgens net zo enthousiast verder 

over ons uitzendbedrijf. “Wij kennen accountmanager 

Bert Kuipers en zijn collega’s van het uitzendteam van 

Abiant Scheemda al lang. Bert begrijpt onze cultuur en 

snapt onze werkzaamheden. Dat mag ook wel, want hij 

komt hier al vijftien jaar over de vloer.” 

“Abiant weet nog steeds goede kandidaten voor onze 

lastige zoekvragen te vinden. We willen mensen voor 

een langere periode die van alle markten thuis zijn. 

Handige technische sleutelaars, goede chauffeurs, 

maar vooral mensen die willen aanpakken. Wij hebben 

geen vastomlijnde functies, maar Abiant regelt daar 

vaak de juiste mensen voor. Dat vind ik knap.”

Het laagdrempelige contact met het kantoorteam van 

Abiant Scheemda is volgens Marc waardevol. “Abiant 

signaleert tijdig met ons mee aangaande contract-

inhoudelijke en verloningszaken en ze denken gevraagd 

en ongevraagd mee met opleidingsvraagstukken. 

We ervaren snelle administratieve afhandelingen en 

antwoorden op inhoudelijke vragen. Abiant neemt ons 

heel serieus, dat merken we aan alles.”

Dankbaar
Buitenkamp B.V. neemt Abiant echter ook serieus, zo blijkt 

uit Marc zijn slotakkoord. “Wij communiceren hier heel 

direct met elkaar; goed is goed en fout is fout. Zo gaan wij 

ook met Bert en Abiant om. Buitenkamp gaat voor lange 

termijnrelaties en eerlijkheid is daarvoor de basis. Met 

Abiant hebben we zo’n goede lange termijnrelatie.” Het feit 

dat veel van de huidige Buitenkampers ooit als Abianter 

bij de pompenverhuurder zijn begonnen, is een mooi 

compliment voor onze organisatie geef ik Marc daarom ter 

plaatse terug. “Absoluut! Dat onderstreept de term lange 

termijnrelatie,” glimlacht hij.

Na twintig jaar werkt Marc nog altijd met veel plezier bij 

Buitenkamp. “Dit is een prachtbedrijf en we werken met 

prachtmensen. Bertus en ik beseffen heel goed dat we dit 

allemaal mogelijk kunnen maken omdat we mensen aan 

het werk hebben die bereid zijn om met de poten in de klei 

te staan. Onze mensen zijn flexibel en zetten ongevraagd 

een stap extra. Wij hebben echt een betrokken groep en 

dat krijgen we vaak van onze klanten te horen. Dat is erg 

waardevol.” �
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Wetten en regels 
rondom vakantiewerk

Money, money, money
Een werknemer van 21 jaar valt niet onder het minimumjeugdloon, maar onder het minimumloon. Voor jongeren van 

13 en 14 jaar bestaat er geen wettelijk minimumjeugdloon. Het advies is om voor jongeren van deze leeftijd te kijken 

naar het loon van 15-jarigen. Onderstaand het minimum(jeugd)loon per 1 januari 2020.

Gemak van vakantiekrachten via Abiant 
• administratie professioneel geregeld

• geen arbeidsrechtelijke risico’s

• lage personeelskosten

• makkelijke online urenregistratie via HelloFlex

• snelle urenverwerking

16- en 17-jarigen
16- en 17-jarigen mogen maximaal  

9 uur per dag werken tussen 6.00 en 

23.00 uur. Per week ligt het maximum op 

45 uren werk.

Per 4 weken mogen 16- en 17-jarigen 

maximaal 160 uur werken. Als er 7 

dagen achter elkaar gewerkt is heeft de 

medewerker recht op 1,5 dag vrij.

Wat mag niet:

Werk dat groot gevaar kan opleveren voor de veiligheid en 

gezondheid. Zo mag er bijvoorbeeld niet gewerkt worden met giftige 

stoffen of in een lawaaiige omgeving.

Vakantiewerk? Abiant regelt het!
Of je nu op zoek bent naar een toffe vakantiebaan 

of juist vakantiekrachten nodig hebt, Abiant regelt 

het! Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? 

Neem dan vrijblijvend contact op met een Abiant-

vestiging bij jou in de buurt (abiant.nl/contact).

Kijk voor meer informatie en al onze 

vakantiebanen op:

abiant.nl/vakantiewerk

Augustus

Bron: www.weetjewatjijwaardbent.nl (Rijksoverheid) | www.uwv.nl 

Leeftijd Per maand Per week Per dag Per uur

21 jaar en ouder  1.653,60  381,60  76,32  9,54

20 jaar  1.322,80  305,30  61,06  7,64

19 jaar  992,15  228,95  45,79  5,73

18 jaar  826,80  190,80  38,16  4,77

17 jaar  653,15  150,75  30,15  3,77

16 jaar  570,50  131,65  26,33  3,30

15 jaar  496,10  114,50  22,90  2,87

Vakantiekrachten kunnen waardevolle medewerkers zijn voor je bedrijf. Echter gelden 

er rondom vakantiewerk wel wetten en regels. Hoe jonger de medewerker is, hoe meer 

regels er gelden. Zo mag iemand van 15 jaar bijvoorbeeld niet achter de kassa of in een 

fabriek werken, maar mag een 17-jarige deze werkzaamheden wel uitvoeren. Ook de 

maximale werktijden verschillen. Waar een 17-jarige maximaal 45 uur per week mag 

werken, is dit voor een 14-jarige maximaal 35 uur per week. De belangrijkste wetten en 

regels rondom vakantiewerk hebben wij op een rijtje gezet. Tekst: Maaike de Boer

13- en 14-jarigen
13- en 14-jarigen mogen niet op 

zondag werken. Ze mogen maximaal 4 

vakantieweken werken waarvan 3 weken 

aaneengesloten. Er mag in vakanties 

beperkt gewerkt worden tussen 7.00 en 

19.00 uur. In totaal maximaal 7 uur per  

dag en 35 uur per week.

Wat mag niet:

• Werken in een fabriek.

• Werken met of in de  

 omgeving van machines.

• Werken met gevaarlijke  

 en/of giftige stoffen.

• Dingen tillen die zwaarder  

 zijn dan 10 kilo.

• Dingen duwen of trekken  

 van meer dan 20 kilo.

• Achter de kassa werken.

• Vrachtwagens laden of  

 lossen.

• Werken in de horeca indien er  

 alcohol wordt geserveerd.

• Zelf kranten bezorgen.  

 Helpen bij het verspreiden van  

 folders en huis-aan-huisbladen  

 mag wel.

• Werk doen dat verboden is  

 voor jongeren tot 18 jaar.

• Werk doen die jongeren van  

 16 en 17 jaar alleen onder  

 deskundig toezicht mogen  

 doen. 

15-jarigen
15-jarigen mogen maximaal 6 vakantie-

weken werken waarvan 4 weken aaneen-

gesloten. Er mag in vakanties gewerkt 

worden tussen 7.00 en 21.00 uur. In totaal 

maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week.

Wat mag niet:
• Werken in een fabriek.

• Werken met of in de  

 omgeving van machines.

• Werken met gevaarlijke  

 en/of giftige stoffen.

• Dingen tillen die zwaarder  

 zijn dan 10 kilo.

• Dingen duwen of trekken  

 van meer dan 20 kilo.

• Achter de kassa werken.

• Vrachtwagens laden of  

 lossen.

• Werken in de horeca indien er  

 alcohol wordt geserveerd.

• Werk doen dat verboden is  

 voor jongeren tot 18 jaar.

• Werk doen die jongeren van 

 16 en 17 jaar alleen onder  

 deskundig toezicht mogen  

 doen. 

Augustus

Augustus



Waarom heb jij je destijds  
aangemeld voor vakantiewerk? 
“In 2018 haalde ik mijn havodiploma, waardoor ik veel 

vrije tijd had voordat mijn nieuwe studie begon. Dat wilde 

ik invullen met een baan om wat geld te verdienen.  

Ik meldde me aan via Abiant Surhuisterveen. Eerst heb ik 

twee weken rozen geplukt en daarna kon ik aan de slag 

als assistent landmeter. Ik mocht in een auto van Abiant 

rijden, wat ik fantastisch vond. Ik had net mijn rijbewijs 

gehaald, dus ik kon veel rijervaring opdoen. We maakten 

trajectmetingen van NAP-bout tot NAP-bout, dit deed ik 

met een pot en een baak op de fiets. Ik was die zomer 

twee maanden lang elke dag buiten, iedere keer weer  

in een ander dorp in Friesland. Heerlijk!”

Vorig jaar had je weer een leuke vakantie-
baan te pakken. Wat mocht je doen? 
“Abiant vroeg of ik wilde helpen met het overzetten van 

gasten van Camping It Wiid Eernewoude met een pontje. 

Via de loopplank hielp ik mensen aan boord en tijdens 

de rit rekende ik het kaartje af. Op een gegeven moment 

vroeg de schipper of ik ook een keer wilde varen.  

Toen werd het wat gevarieerder en ging ik een halve  

dag afrekenen en een halve dag varen. Ik heb dat drie 

weken gedaan. Elke dag een praatje maken, dat vond  

ik erg leuk.”

Van vakantiekracht naar 
administratief medewerker

Je hebt via Abiant een bijbaan gevonden. 
Hoe is dat gegaan?
“Na het vakantiewerk als pontschipper heb ik Abiant 

gevraagd of er werk is op administratief gebied. Vorig jaar 

ben ik gestart met een hbo-studie Finance & Control, een 

opleiding aan NHL Stenden in Leeuwarden. Een leuke 

studie, waarbij ik meestal twee dagen in de week vrij ben. 

Ik was net aan het tweede jaar begonnen, toen Abiant 

belde: ik kon beginnen als administratief medewerker 

bij Brouwer & Brouwer in Eastermar. Ik help mee met de 

administratie en verwerk de inkoop- en verkoopfacturen. 

Dit sluit mooi aan op mijn studie. Ik had het al zo 

getroffen met mijn vakantiewerk en nu met deze bijbaan 

weer! Het kan niet beter.”

Wat vind je het leukste van je werk?
“Ik vind het tof dat ik, zonder dat ik mijn diploma heb, al 

in mijn vakgebied aan het werk ben. In de praktijk leer 

je de basis en weet je pas echt of het werk bij je past. 

Ik werk met cijfers, daar hou ik van. Maar er zijn meer 

factoren die ervoor zorgen dat het werk leuk is. Brouwer 

& Brouwer is een familiebedrijf en dat spreekt me aan.  

Ik voel me hier thuis. Daarnaast heb ik leuke collega’s en 

is het ook nog eens bij mij in de buurt.” �

Hendrik Hamstra (20) meldde zich in 2018 bij Abiant Surhuisterveen als vakantiekracht. 

Inmiddels heeft hij twee uitdagende vakantiebanen achter de rug en heeft hij nu ‘zijn beste 

bijbaan ever’ als administratief medewerker bij Brouwer & Brouwer in Eastermar, een baan 

die geheel aansluit bij zijn opleiding. Tekst: Heidi van Duuren | Fotografie: Jan Buwalda

“Ik vind het tof dat ik, 
zonder dat ik mijn diploma 
heb, al in mijn vakgebied 
aan het werk ben.”
Hendrik Hamstra, administratief medewerker en Abianter

Hendrik Hamstra (20) woont met zijn 

broertje (18) bij zijn ouders in Drogeham. 

Vrije tijd: darten, voetbal kijken en 

gitaarspelen.

Werkt bij: Brouwer & Brouwer in 

Eastermar, een grondverzetbedrijf met 

als hoofdactiviteit het verhuren van 

grondverzetmachines. In 2016 nam 

Brouwer & Brouwer het bedrijf Renkema 

Grondwerken in Harkstede over. 
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Een LMRA is een korte risicobeoordeling die uitgevoerd wordt door degene die de 

werkzaamheden daadwerkelijk gaat verrichten. De Laatste Minuut Risico Analyse kan op 

elk moment van de dag worden uitgevoerd door werknemers als ze bijvoorbeeld nieuwe 

taken moeten gaan doen. Ook wanneer de omstandigheden zijn gewijzigd of de opdracht 

is veranderd kan het heel verstandig zijn om een LMRA uit te voeren. Tekst: Brigitte Gijzen

Tijdens de LMRA controleert de werknemer of de risico’s goed zijn ingeschat en of er voldoende 

beheersmaatregelen zijn genomen. Het uitvoeren van een Laatste Minuut Risico Analyse hoeft niet langer 

dan een minuut te duren. Het gaat erom dat werknemers vlak voordat ze met het uitvoeren van een taak 

beginnen, nadenken over de risico’s, deze wegnemen of aanvaardbaar maken. Als er tijdens een LMRA 

onveilige situaties worden geconstateerd moeten deze direct worden gemeld bij een verantwoordelijke 

leidinggevende en mag de werknemer niet starten met de werkzaamheden.

Hoe voer je een LMRA uit?

De werknemer voert de LMRA in drie stappen uit:

Wat is een Laatste 
Minuut Risico 
Analyse (LMRA)?

LMRA als onderdeel van het Arbobeleid

Een LMRA wordt door een werknemer zelf uitgevoerd voordat de werkzaamheden beginnen. Het is 

belangrijk dat werknemers weten hoe ze een LMRA moeten uitvoeren. Bedrijven hanteren vaak een LMRA-

kaartje die medewerkers bij zich dragen. Tegenwoordig zijn er zelfs LMRA-apps beschikbaar voor op je 

smartphone. Ook moet de LMRA duidelijk bij de werknemers onder de aandacht worden gebracht. Dit kan 

bijvoorbeeld tijdens een zogenaamde toolboxmeeting. 

Check before leaving

Bij de LMRA hebben we het over de risicobeoordeling op de werkplek voordat we gaan starten met  

de werkzaamheden. Net zo belangrijk is de ‘check before leaving’, die je uitvoert bij het verlaten van de 

werkplek voor een pauze of aan het einde van de werkdag. Ga na of je de werkplek in een veilige toestand 

achterlaat.

Voer dus altijd een LMRA uit voordat je start met je werkzaamheden, 
want voorkomen is beter dan genezen!

1. Beoordeel de risico’s

Welke risico’s zijn bij het uitvoeren van de 

werkzaamheden, ondanks alle voorzorgs-

maatregelen, nog aanwezig? Vraag jezelf af 

wat je tijdens het uitvoeren van de taak kan 

overkomen. Wat is het potentiële effect en wat  

is de kans dat dit effect zich voordoet?

3. Voer maatregelen uit

Voer de maatregelen uit die nodig zijn om 

de nog aanwezige risico’s weg te nemen of 

aanvaardbaar te maken. Zorg er dus voor 

dat de werkzaamheden veilig kunnen worden 

uitgevoerd.

2. Bepaal welke maatregelen 
er moeten worden genomen

Meld aanwezige risico’s aan je opdrachtgever. 

Overleg welke maatregelen kunnen worden 

genomen om de nog aanwezige risico’s zoveel 

mogelijk weg te nemen of te beperken?
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Wat was je eerste baan?
“Een krantenwijk! Vervolgens heb ik anderhalf jaar 

bij een supermarkt gewerkt, als vakkenvuller en als 

magazijnmedewerker. Dat vond ik leuk totdat elke 

dag hetzelfde werd. Dan is de lol er voor mij snel 

vanaf. Daarnaast help ik mijn oom in de vakanties met 

verschillende werkzaamheden. Hij heeft een autobedrijf 

in Holwierde en ik assisteer hem onder andere met 

het verwisselen van banden. Ik hou ervan om met 

mijn handen te werken. Daarom ben ik ook aan deze 

opleiding begonnen. Een belangrijk onderdeel van de 

opleiding is de werkervaringsplaats. Ik heb daarvoor een 

aantal bedrijven benaderd, helaas zonder succes, maar 

Abiant Spijk had binnen vier dagen deze plek voor mij 

geregeld. Ik ben er erg blij mee, ik leer hier heel veel.”

Hoe ziet jouw werkweek eruit?
“Dat verschilt per week. Het ligt eraan wat de opdracht- 

gever wil en welk project je krijgt. Als constructie-werker 

doe je van alles: knippen, zagen, draaien en frezen. 

Als je de hele dag aan het zagen bent, wil je graag 

even wat afwisseling. Dan ruil je met een collega van 

werkzaamheden, dat is hier geen probleem. Alles kan in 

overleg. Ik ben elke dag druk bezig. Is er even niets te 

doen, dan ga ik oefenen met lassen. De laatste tijd ben 

ik veel bezig met 3D-tekenen op de computer. Dat hoort 

niet bij de opleiding, maar het is wel goed  

om daar wat vanaf te weten.”

Jamal Kakisina (17) volgt een bbl-opleiding tot constructiewerker via Abiant Spijk en mag 

sinds oktober als constructiemedewerker bij Hulst Innovatie in Appingedam doen wat hij 

het liefste doet: met zijn handen werken. Tekst: Heidi van Duuren | Fotografie: Jan Buwalda

Wat vind je het leukste aan je werk?
“Het geeft een kick om een goed stukje laswerk af te 

leveren. Is een las goed gelukt, dan ben ik blij. Daarnaast 

is het heet, warm en vliegen de vonken overal heen.  

Dat vind ik mooi. Door vaak te oefenen leer je snel.  

Daar is bij dit bedrijf alle ruimte voor. Ik heb leuke 

collega’s die veel uitleggen en in principe mag ik alles 

doen. Daardoor leer je in de praktijk sneller dan wanneer 

je in de schoolbanken zit. 

Waar zie jij jezelf over vijf jaar?
“Ik ben nu bezig met de tweejarige opleiding constructie-

werker niveau 2. Daarna wil ik doorgaan met allround 

constructiewerker niveau 3, een opleiding van een 

jaar en een opleiding tot lasser volgen. Ik wil het liefst 

onderwaterlasser worden. Dat is offshore werk op een 

booreiland. Dat betekent dat ik nog een duikersopleiding 

moet gaan volgen en ervaring moet opdoen op een 

booreiland. Maar dat lijkt me fantastisch!”

Wat vind je het belangrijkste in je werk?
“Een veilige werkplek. Een plek waar het werk wordt 

gecontroleerd en waar alle veiligheidsmaatregelen 

worden getroffen. Het kan snel fout gaan. Ook vind ik het 

belangrijk dat er ruimte is voor een lolletje.” �

“Het geeft een kick om een goed 
stukje laswerk af te leveren.”
Jamal Kakisina, constructiemedewerker en Abianter 

De werkweek van...

Jamal Kakisina (17) woont bij zijn vader 

in Appingedam.

Vrije tijd: voetballen, uitslapen en op stap 

gaan met vrienden.

Werkt bij: Hulst Innovatie in 

Appingedam. Dit bedrijf maakt sinds 

1994 3C melkveecarrousels voor de 

melkveehouderij en op maat gemaakte 

metaalconstructies. Ook zijn ze dealer 

voor kleine windmolens. Het bedrijf 

heeft vestigingen in Appingedam en 

Westeremden.  
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Een beroepsbegeleidende leerweg, de zogenaamde bbl-opleiding, is een vorm van 

werkend leren. Volg je een dergelijke opleiding, dan ben je vier dagen aan het werk en  

ga je één dag naar school. Via Abiant zijn maar liefst zeventig bbl’ers aan de slag in 

diverse sectoren in Groningen, Friesland en Drenthe. Een populaire scholing dus.  

Veronie Jansen, bbl-coördinator Abiant Uitzendgroep, vertelt hoe het opleidingstraject 

precies verloopt, wat de mogelijkheden én voordelen hiervan zijn en hoe ze ervoor zorgt 

dat alle deelnemers hun diploma in ontvangst nemen. Tekst: Heidi van Duuren | Fotografie: Abiant 

Met meer dan 35 jaar ervaring in de uitzendbranche 

is de functie van bbl-coördinator haar op het lijf 

geschreven. Ze kent de geschiedenis, doelstellingen 

en missie van Abiant en met haar achtergrond als 

vestigingsmanager weet ze precies welke wegen 

ze moet bewandelen om de deelnemers goed te 

begeleiden. Veronie: “Mijn rol is het verbinden van 

alle locaties van Abiant in Groningen, Friesland, en 

Drenthe. Ik ben de schakel tussen de leerling, de 

school en het leerbedrijf. Ik begeleid de leerlingen die 

zich aanmelden, heb contact met de scholen en help 

bedrijven onder meer om subsidies aan te vragen, die 

ze krijgen als het leerbedrijf een werkplek biedt aan een 

leerling. Ik ben continu bruggen aan het slaan en aan 

het verbinden.”

Maar we beginnen bij het begin: de bbl-opleiding. 

Veronie: “Abiant is ooit ontstaan vanuit de behoefte voor 

arbeidspieken in de agrarische sector. Het zijn altijd 

mensen die graag met hun handen willen werken en 

minder belangstelling hebben voor een opleiding. Zo 

is het idee ontstaan om deze mensen te gaan scholen. 

Op een manier die meer bij ze past. We willen ervoor 

zorgen dat werkzoekenden of lager opgeleiden die 

geen kwalificaties hebben, op niveau komen. Door 

middel van werken en leren. Dit spreekt veel mensen 

aan, want je gaat naar school en verdient tegelijkertijd. 

De opleiding is tevens geschikt voor zij-instromers of 

mensen die van baan willen switchen. Ik heb wel eens 

hbo’ers tegenover me zitten, die erover denken om de 

groenvoorziening in te gaan. Ik bespreek tijdens het 

intakegesprek wat het werk precies inhoudt zodat de 

leerlingen goed voorbereid zijn en weten waar ze aan 

beginnen.”

Aan het werk
De bbl-opleiding voor volwassenen is praktijkgericht. 

Deelnemers gaan klassikaal een dag in de week naar 

school en werken vier dagen bij een erkend leerbedrijf. Er 

zijn bbl-opleidingen op verschillende niveaus variërend 

van twee tot vier jaar in de sectoren akkerbouw, groen, 

grond-, weg- en waterbouw, loonwerk, logistiek en 

techniek. Een uitzondering hierop is de winterscholing 

Medewerker hovenier en winterscholing Loonwerk 

agrarisch in samenwerking met TerraNext. Hierbij gaan de 

leerlingen in de maanden januari, februari en maart drie 

dagen naar school met behoud van uitkering, daarna gaan 

ze volledig aan het werk.

Flexibel
Het niveau van de opleiding verschilt per leerling. Bbl’ers 

die al een bepaald niveau hebben, kunnen sneller door 

de lesstof heen en eerder hun diploma halen. Veronie: 

“Scholen zijn tegenwoordig een stuk flexibeler. Er is meer 

mogelijk en er wordt meer naar de leerling als individu 

gekeken. Dat doen wij bij Abiant ook. Wij kijken naar de 

kwaliteiten en mogelijkheden van een leerling en naar de 

toekomst. Wat kunnen we betekenen voor deze leerling? 

Door hier samen met de school naar te kijken, is er veel 

mogelijk.”

Veronie Jansen, bbl-coördinator Abiant Uitzendgroep 

Ontzorgen
Tijdens een eerste screening stemt Veronie samen 

met de leerling de opleidingsbehoefte af. Vervolgens 

gaat ze samen met de Abiant-vestigingen bekijken of er 

opdrachtgevers zijn voor de kandidaat. De leerling krijgt 

een intakegesprek met het opleidingscentrum en die 

bepaalt of de leerling kan starten. Als dat het geval is, 

gaat de school een werkervaringsplaats zoeken. Dit moet 

een erkend leerbedrijf zijn. Bedrijven die een leerbedrijf 

willen worden, kunnen dit via Abiant regelen. Abiant 

ondersteunt leerbedrijven ook met de aanvraag van 

subsidies. “Daarnaast verzorgen we de verloning en uren- 

afhandeling, dragen we het ziekterisico en de verzekering 

van de bbl-leerling, zorgen we voor werkschoenen en 

werkkleding en de opbouw van betaalde verlofdagen. 

We willen bedrijven hierin volledig ontzorgen.”

Diplomering
Veronie checkt regelmatig bij het leerbedrijf, de school 

en bij de leerlingen of het allemaal loopt. “Het doel is 

Over Veronie Jansen
Veronie Jansen (59) is ruim 35 jaar 

werkzaam in de uitzendbranche. Ze 

werkte 12,5 jaar als vestigingsleider 

bij Abiant Spijk en nu 1,5 jaar als 

bbl-coördinator op het hoofdkantoor in 

Groningen. Veronie is een buitenmens, 

houdt van paarden, fietsen en lezen.

Wat ze zo leuk vindt aan Abiant? 

“Abiant toont echt interesse in mensen. 

Dat vind ik belangrijk. Ik ben sociaal, 

een mensenmens. Het is belangrijk 

dat mensen zich gehoord voelen. Mijn 

ervaring is: als je mensen goed te 

woord staat en altijd eerlijk bent, dan 

waarderen ze dat."

“Het doel van 
Abiant is dat iedereen  
de eindstreep haalt.”
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 Voordat ik in 1999 mijn eerste ‘echte’ baan kreeg, 

 wit en van acht tot vijf en zo, had ik door diverse vakantie- 

 en weekendbanen al veel nuttige werkervaring opgedaan. 

 Deze bijbanen hebben me onmisbare kennis en inzichten, 

 maar vooral veel belevenissen en vrienden gebracht. Mijn 

 ouders hebben daar een belangrijke rol in gespeeld en 

 daar ben ik ze nog altijd dankbaar voor.

Thuis hadden we niets te klagen. Ik maakte van alles mee, had toffe kleren, een dartbord en een 

machtige mountainbike, maar met guldens werd er niet gesmeten. Er werd mij zonder te preken 

geleerd dat geld niet aan bomen groeit. Dat je voor wat extra’s niet je handen ophoudt, maar kunt 

werken en sparen. Omdat dat je sterker, socialer en onafhankelijker maakt. En ja, wat duurde het 

verrekte lang voordat ik mijn gewenste slaapbank bij elkaar had gewerkt. Maar wat sliep ik daar 

lekker in zeg, zo samen met mijn eerste vriendinnetje. Ik werkte gedreven maar geduldig naar 

aankoopwensen, ontwikkelde doorzettingsvermogen en waardeerde mijn aanwinsten enorm. 

‘Beloning volgt pas na inspanning’,’ en ‘voor niets gaat de zon op.’ Het waren wijsheden van pa en 

ma. Ze klinken ouderwets, maar zijn actueler dan ooit. 

In Assen was er genoeg vakantie- en weekendwerk. Man, waar heb ik als tiener niet gewerkt? Zo 

begon ik op een manege als stallenmester en maakte ik de kantoren van de NAM-directie schoon. 

Ook was ik tuinman, automatiekmedewerker bij de FEBO, afwasser bij de Chinees en ik plakte 

wekenlang Lucky Strike-posters op abri’s ter promotie van de Dutch TT. 

Mijn vakantiebaan bij tuinmeubelparadijs All Seasons was uniek. Ik had net mijn rijbewijs en kreeg 

een belletje van een lokale uitzender. In de vacature stond slechts dat ik tuinmeubelen moest 

bezorgen. Maar naast diverse extra allround werkzaamheden, bleek dat ik de luxe teakhouten 

tuinmeubelen ter plaatse ook moest monteren. Veelal ten overstaan van klanten. Met mijn 

asymmetrische ogen en twee linkerhanden nog een hele uitdaging! Niemand had mij getoetst op 

mijn technisch talent, maar ik liet me niet kennen. Ik vloog het in Pippi Langkous-stijl aan: ‘Ik heb 

het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan’. Trouw bestudeerde ik alle handleidingen, leerde 

gereedschapsnamen en materiaalsoorten uit mijn hoofd en hanteerde de schroefboormachine na 

drie dagen sneller dan Lucky Luke zijn pistool. Het werd een topzomer waar ik zelfredzaamheid, 

zelfvertrouwen en zes zijden André Hazes-blousejes aan heb overgehouden.

Mensen, voor niets gaat niet alleen de zon op, ook tips zijn gratis. Daarom adviseer ik ouders 

te stoppen met het pamperen van hun tieners en ze rechtstreeks naar Abiant te sturen voor 

leuke, leerzame vakantiebanen. Wij verzorgen de planning, begeleiding en stipte verloning; onze 

opdrachtgevers leren uw kids de rest. 

En tja, dan hoort die zelfverdiende jongerenvakantie van uw zoon of dochter naar Salou er vanaf 

nu ook bij. Die ervaring heb ik door mijn zuurverdiende vakantiegeld ook kunnen afvinken, maar 

daarover in deze column verder geen verslaglegging… 
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Zes zijden André 
Hazes-blousejes…

Onderstaand een greep uit het aanbod bbl-

opleidingen van Abiant. Staat de gewenste 

opleiding er niet tussen? Geen probleem. 

Informeer dan naar onze maatwerkoplossingen 

door te mailen naar scholing@abiant.nl. 

Agrarisch

• Veehouderij 

• Akkerbouw 

• Loonwerk

Groen

• Medewerker hovenier 

• Winterscholing medewerker hovenier 

• Vakbekwaam hovenier

Grond-, weg- en waterbouw

• Vakman grond- weg- en waterwerk 

• Allround vakman grond-, weg- en waterwerk 

Logistiek

• Logistiek medewerker 

• Logistiek teamleider 

Techniek

• Monteur installatie- of elektrotechniek

• Constructiewerker 

• Verspaning 

• Mechatronica 

• Installatietechniek 

• Monteur elektrotechnische installaties 

• Monteur service en onderhoud 

• Werktuigbouwkunde 

dat iemand de eindstreep haalt. Alles moet zo gladjes 

mogelijk verlopen. Daarom begeleiden we de leerlingen 

goed. Ik haal zoveel mogelijk alle problemen of 

stresspuntjes weg. De stap naar een docent is soms te 

groot en ze zien mij als een onafhankelijke partij. 

Daarom houd ik één keer in de maand een app-dag 

waarin ik contact heb met alle leerlingen om te vragen 

hoe het gaat. Het gaat erom dat ze weten dat ze bij mij 

terecht kunnen.” 

Daarnaast gaat Veronie mee naar afspraken, 

evaluatiegesprekken en is ze samen met iemand van 

de vestiging aanwezig bij elke diploma-uitreiking. “Ik 

onderhoud ook contact met gemeenten en het UWV  

om zoveel mogelijk mensen met een lager niveau te 

kunnen bereiken. Samen met deze instanties maken 

we een pr-campagne voor de nieuwe bbl-opleiding 

Loonwerk. Daar is momenteel veel werk in. Dus ben jij 

geknipt voor loonwerk of ken je iemand? Meld je dan 

aan via www.abiant.nl/bbl. Ik zorg ervoor dat alles in 

werking wordt gesteld.” �

Voordelen van een bbl-opleiding: 
• Je leert een gericht vak

• Je verdient geld naast je opleiding

• Wat je leert, breng je direct in de praktijk

• Je hebt een baan voor vier dagen

Kijk voor meer informatie op abiant.nl/bbl
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Doe mee met de puzzel en krijg een beeld van wat Abiant zoal voor vakantiewerk heeft. Zoek alle woorden op in de 

woordzoeker. De overgebleven letters vormen samen de oplossing van de puzzel. Mail de oplossing onder vermelding van 

je naam en woonplaats naar puzzel@abiant.nl. De winnaars krijgen voor 1 juni 2020 bericht.

Prijs 2 | Abiant strandlaken Prijs 3 | Abiant laarzentas 

G E G N I N E I D E B N I E T

N E O R G T K C U R T F E H V

A K E U K E N N O L A S S J I

T R E K K E R A H L E K N I W

K A S S A A R T R N J K K E Z

O R L E I I U R E U C A E E K

E O O I N R E O D M A N I I W

I T O T P A F P N A M T T T E

T C N A A T F S O G P O S P K

C E W E K E U N N A I O I E E

U S E R K F A A I Z N R G C R

D O R C E A H R U I G M O E I

O R K E R C C T T J E R L R J

R G E R R E K A M N O O H C S

P A R M U I R O T A R O B A L

AGROSECTOR 
BEDIENING
CAFETARIA
CAMPING
CHAUFFEUR
GROEN
HEFTRUCK
IJSSALON
INPAKKER
KANTOOR
KASSA
KEUKEN
KWEKERIJ
LABORATORIUM
LOGISTIEK
LOONWERKER
MAGAZIJN
PRODUCTIE
RECEPTIE
RECREATIE
RESTAURANT
SCHOONMAKER
TRANSPORT
TREKKER
TUINONDERHOUD
WINKEL

WINACTIE

Bbq-schort met gereed- 
schappen + vleespakket  
voor 4 personen

Prijs 1 |


