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Heb je als ondernemer behoefte aan een luisterend oor 

omdat je lastige keuzes moet maken? Weet dan dat er 

laagdrempelige hulp beschikbaar is via Stichting Zorg 

om Boer en Tuinder (ZOB). De vrijwilligers van deze 

landelijke organisatie, die allen actief zijn geweest in de 

agrarische sector, staan altijd voor je klaar. Met wat voor 

problematiek je ook zit. Piet Prins (66), oud-directeur 

Coöperatiezaken van Abiant, is één van hen. We spraken 

met hem over de mogelijkheden die ZOB te bieden heeft.

Door: Maaike de Boer en Sanne Heitkamp | Fotografie: Bettina Traas

Praten over moeilijke 
keuzes helpt

Hoe ben je bij de stichting Zorg om Boer en 
Tuinder (ZOB) terecht gekomen?
“Een paar maanden voordat ik met pensioen zou gaan, 

werd ik door ZOB-bestuurslid Arie Aalberts benaderd of 

Abiant met ZOB wilde samenwerken. Ik ben mij toen in 

de stichting gaan verdiepen en kwam al vrij snel tot de 

conclusie dat ik mij ook als vrijwilliger wilde aanmelden. 

En zo geschiedde. Sinds januari 2020 ben ik vrijwilliger en 

sinds juli 2021 ben ik coördinator voor de regio Noord.”  

Waarom heb jij je als vrijwilliger 
aangemeld?
“Er speelt zo ontzettend veel in de agrarische sector. 

Waardoor ondernemers voor veel – vaak lastige – keuzes 

komen te staan. Toen ik nog werkte voor Abiant zag ik 

waar ondernemers mee kunnen worstelen. Ik wil graag dat 

ze weten dat ze niet de enige zijn en dat een luisterend oor 

in de vorm van een buitenstaander met kennis van zaken 

verlichting kan bieden.”

Met wat voor hulpvragen kunnen 
ondernemers bij ZOB terecht?
“Eigenlijk met alles. Of het nu gaat om zorgen over de 

continuering van het bedrijf, de toepassing van wet- en 

regelgeving op het bedrijf of het verlies van een deel 

van de veestapel, de vrijwilligers staan altijd klaar voor 

een goed gesprek. En het fijne van onze stichting is dat 

we totaal geen commerciële belangen hebben en onze 

diensten geheel vrijblijvend en gratis aanbieden. In het 

afgelopen jaar hebben we in de regio Noord 29 hulpvragen 

begeleid en hebben we 22 hulpvragen kunnen afsluiten.”

 

Heb je een praktijkvoorbeeld van een 
hulpaanvraag?
“Onlangs kregen we een vraag van twee broers die samen 

een maatschap runnen en zelf vanwege hun leeftijd willen 

stoppen. Beide mannen hebben kinderen die het bedrijf 

willen overnemen. Maar hoe moet het nu verder? Als 

regiocoördinator bekijk ik welke twee vrijwilligers het beste 

de hulpaanvraag kunnen oppakken. Zij maken vervolgens 

een afspraak met de hulpvrager en gaan met diegene 

in gesprek. Onze vrijwilligers blijven altijd objectief en 

zullen nooit zeggen wat iemand moet doen. Ons streven 

is dat de hulpvrager zelf de regie in handen houdt en tot 

een oplossing komt doordat wij de juiste vragen weten te 

stellen.” �

Heb je een hulpvraag?
Neem geheel vrijblijvend contact op met Piet Prins van de stichting Zorg 

om Boer en Tuinder. Dit kan in eerste instantie ook anoniem. Of kijk voor 

meer informatie op zorgomboerentuinder.nl

m  06 22 80 89 25

e   noord@zorgomboerentuinder.nl
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Aardappelselecteurs nodig?
Bij Abiant Agro weten we heel goed hoe belangrijk een gezond aardappelras voor jou als 

boer is. Heb jij grote aardappelvelden en heb je dringend een paar extra handen nodig 

voor de aardappelselectie? Wij kunnen je, door de inzet van aardappelselecteurs, werk uit 

handen nemen en voorkomen dat mutanten of ziekten de oogst op een negatieve manier 

beïnvloeden. 

Onze gediplomeerde aardappelselecteurs werken 

zelfstandig en gaan vakkundig te werk. Wij kunnen je 

ondersteunen bij de aardappelselectie, maar wij zijn ook 

in staat om de gehele selectie voor je uit te voeren. Je 

hebt de keuze uit drie mogelijkheden wanneer het gaat om 

aardappelselectie via Abiant.

Aardappelselectie       € 42,75 per uur

Aardappelselectie met 1 bedrijfsverzorger en kar   € 55,75 per uur

Aardappelselectie met 2 bedrijfsverzorgers en kar   € 51,25 per uur

(tarief p.p.) 

Afhankelijk van de dienst en/of activiteit valt deze in het tarief van btw vrij, btw laag of btw hoog. De tarieven kunnen 

indien daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld door cao-wijzigingen of andere kostenstijgingen, tussentijds worden 

aangepast. 

Krijg € 500,- 
voor een nieuwe 
medewerker
Draag jij een nieuwe bedrijfsverzorger, 

klauwverzorger of andere collega aan? 

Doorloopt hij of zij de proeftijd succesvol? 

Dan ontvang jij € 500,- van Abiant. Zó 

waardevol vinden we jou meedenken. Ken je 

iemand? Mail naar sollicitatie@abiant.nl

Agrifirm 
Jongerendag
Op donderdag 1 september vindt in 

Theater Orpheus in Apeldoorn de Agrifirm 

Jongerendag plaats. Agrifirm organiseert 

samen met Young CRV deze landelijke 

jongerendag. Het thema van deze dag zal 

zijn: ‘Maak je dromen werkelijkheid’. Een 

ongekend interessant en gezellige dag voor 

jonge agrarische ondernemers, bomvol 

inspirerende sprekers en masterclasses.

Heb je gediplomeerde aardappelselecteurs nodig? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 050 303 93 83 of 

te mailen naar bedrijfsverzorging@abiant.nl.
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Arnold Lanjouw – 
Accountmanager 
Agrarisch Abiant Beilen

Mijn naam is Arnold Lanjouw en ik woon in het mooie  

Nieuw-Amsterdam.

Ik hou ervan om mensen te verbinden en in deze 

functie kan ik zowel de werkgever als werknemer blij 

maken.

Starten met een kop koffie op de vestiging en de 

lopende zaken doornemen. Daarna een intake met een 

kandidaat voor een leuke vacature waarbij je verrast 

wordt door de positiviteit die iemand meeneemt.

Daarna de klant bellen om te melden dat je een leuke 

kandidaat gesproken hebt en je deze graag voorstelt. 

Diezelfde middag stap je in de auto en rij je met de 

kandidaat naar de opdrachtgever. Tijdens het gesprek 

merk je dat sommige zaken onbenoemd blijven waarbij 

jij de kandidaat helpt zijn voorwaarden te bespreken 

zodat alles duidelijk is. Beide partijen zien het zitten 

en je vertrekt met de kandidaat die de week erna gaat 

beginnen aan zijn nieuwe baan. Bij terugkomst op de 

vestiging deel je het verhaal met je collega’s omdat je 

als team deze vacature hebt kunnen invullen.

Mijn eerste kleine succes was dat ik enkele dagen 

stage mocht lopen bij Abiant Bedrijfsverzorging. 

Hierdoor heb ik een goed beeld gekregen van de 

werkzaamheden op de diverse boerderijen. Ook 

de eerste plaatsing van een kandidaat was een 

vrijdagmiddagborreltje waard met het team.

Maak kennis met onze nieuwe 
Agro accountmanagers 

Daphne Verbeij – 
Junior Accountmanager 
Agrarisch Abiant 
Bedum

Ik ben Daphne Verbeij, 22 jaar en ik woon samen met 

mijn vriend in Lellens.   

Ik werk nu bijna een jaar als commercieel 

medewerker binnendienst bij Abiant Bedum, waar ik 

het onwijs naar m’n zin heb. Toch miste ik wel iets in 

deze functie, namelijk het contact met de agrarische 

sector en de agrarische bedrijven. Daarom heb ik 

kortgeleden intern gesolliciteerd op de functie van 

agrarisch accountmanager in Bedum. Ik heb er heel 

veel zin in om het gebied in te trekken. 

1 juli start ik met mijn nieuwe functie, waarbij ik de 

werkdag wil starten op kantoor waar we eerst kort 

overleggen met het team over de belangrijkste punten 

van de dag. Aan de hand hiervan kan ik de planning 

van de dag maken, naast de afspraken die al in de 

agenda staan. Vervolgens stap ik in de auto om 

bedrijven en medewerkers te bezoeken. Hierin lijkt de 

afwisseling tussen verschillende soorten bedrijven mij 

mooi, net als de diversiteit van de medewerkers die 

op de bedrijven werkzaam zijn.

Ik vind het mooi om te zien hoe medewerkers van 

Abiant écht op hun plek zitten bij bedrijven en 

andersom hoe bedrijven blij zijn met de medewerkers 

die via Abiant op hun bedrijf werken. Ik hoop om nog 

vele van dit soort succesvolle matches te mogen 

maken. 

Het agro-team is aangevuld met 4 agrarische accountmanagers. We stellen ze graag aan 

jullie voor. We vroegen ze wie ze zijn, waarom ze voor de functie gekozen hebben, hoe hun 

ideale werkdag eruitziet en wat hun eerste succes is of gaat worden.
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Matthijs Smit – 
Accountmanager 
Agrarisch Abiant Spijk

Mijn naam is Matthijs Smit. Ik ben 40 jaar en woon in 

Holwierde.

Nadat ik jaren in de agrarische sector werkzaam 

ben geweest, heb ik de afgelopen 6 jaar buiten de 

agrarische sector gewerkt. Tijdens deze periode 

ben ik erachter gekomen dat mijn hart toch verpand 

is aan de agrarische sector. Toen de vacature voor 

accountmanager agrarisch in Spijk aan mij werd 

voorgesteld wist ik het meteen. Dit is wat bij mij past. 

Ik vind het prettig om met mensen om te gaan en de 

uitdagingen die zich voordoen in dit werk aan te gaan 

en zoveel mogelijk naar ieders wens op te lossen. 

‘s Morgens de dag beginnen met het doornemen van 

de binnengekomen mail om vervolgens op bezoek 

te gaan bij de eerste klant. Waar nodig tussendoor 

vragen met hoge prioriteit te beantwoorden/oplossen. 

Aan het eind van de dag heb ik meerdere klanten 

bezocht en gesproken en ga ik met een voldaan 

gevoel naar huis.

Het eerste succes was dat er een aanvraag van een 

boer naar volle tevredenheid is ingevuld.

Marcel Dob – 
Accountmanager 
Agrarisch Abiant Leek

Ik ben Marcel Dob, 27 jaar en woonachtig in Usquert. 

Mijn hobby's zijn motorrijden, voetballen en gamen. In 

mijn vrije tijd ben ik veel op het voetbalveld te vinden 

als voorzitter van de club.

Omdat ik opgegroeid ben op een hengstenhouderij 

spreek ik de taal onder de boeren. Bij mijn vorige 

werkgevers heb ik in de verkoop gezeten van 

voertuigen en machines. Ik merk dat mijn interesse 

niet per se hier ligt, maar meer bij de contacten 

en relaties die ik op heb gebouwd. Ik denk dat 

dit de perfecte combinatie is tussen handel en 

klantenservice.

Als ik na de dag naar huis rij met een voldaan gevoel. 

Waarbij ik zowel de klant als het bedrijf tevreden stel.

Ik hoop met mijn netwerk in mijn werkgebied nieuwe 

klanten bij Abiant te verwelkomen. Om zo de pool met 

werkgelegenheid uit te breiden.

Marcel 
Dob

Kom ook werken bij Abiant!
We zijn bij Abiant Agro op zoek naar nieuwe collega’s om ook in de toekomst iedere dag én nacht voor je klaar te staan. 

Ben of ken je iemand met passie voor de agrarische sector, die houdt van afwisseling in zijn of haar werk én op zoek is 

naar een (nieuwe) baan? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor Abiant Agro zoeken we gemotiveerde bedrijfsverzorgers 

en rundveepedicures. Ook zoeken we een regelaar, een doener, een kartrekker, oftewel een Manager Agro. Bovendien 

hebben we nog enkele vacatures voor agrarisch accountmanager en agrarisch planner.

Kijk voor alle agro-vacatures op abiantagro.nl/agrovacatures of voor alle vacatures bij Abiant op 

abiant.nl/vacatures. Ken jij of ben jij de geschikte kandidaat voor een van onze vacatures? Mail naar 

sollicitatie@abiant.nl. Bel je liever om te laten weten dat je interesse hebt? Neem dan contact op met onze afdeling HR. 

Ze zijn bereikbaar op het telefoonnummer 050 206 00 90.
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“De afwisseling van klanten 
maakt het werk leuk.”
Bauke Jilderda, bestrijdingstechnicus
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Al bijna 24 jaar is Bauke Jilderda (59) werkzaam bij Abiant. Hij is begonnen in de 

melkveehouderij en deed veel grondboorwerkzaamheden, maar na vele jaren intensief 

werk kreeg hij last van zijn nek en rug. Het werd tijd voor iets anders. Inmiddels is Bauke 

alweer een tijdje bestrijdingstechnicus. Tekst: Sanne Heitkamp | Fotografie: Jan Buwalda

Je bent bestrijdingstechnicus, kan je daar 
iets over vertellen?
“Als bestrijdingstechnicus voer ik als eerste een 

vrijblijvende inspectie uit bij bedrijven. Tijdens deze 

inspectie doe ik onderzoek naar de benodigde 

bouwkundige, hygiënische en bedrijfsmatige 

aanpassingen zodat tot een goede bestrijding en/of 

preventie van ongedierte kan worden overgegaan. Na de 

inventarisatie ontvangt het bedrijf van mij een voorstel met 

welke frequentie het ongedierte moet worden bestreden 

per object of specifieke locatie.”

Is er veel concurrentie?
“Wij zijn lang niet de enige als het gaat om 

ongediertebestrijding. Prijstechnisch zijn we niet de 

duurste, maar bij Abiant doen we alleen de beheersing 

van muizen en ratten en heel af en toe komt er eens een 

wespennest om de hoek kijken.”

Hoe lang doe je dit werk al?
“Een aantal jaar geleden kreeg ik de deksel op mijn 

neus. Na 20 jaar melken en grondboorwerkzaamheden 

kreeg ik veel last van mijn nek en rug, waardoor ik 

een aantal maanden bij huis heb gezeten. Toen heb ik 

aangegeven dat als er zich iets voordoet binnen Abiant ik 

me daar open voor houd. Nu werk ik alweer 1,5 jaar als 

bestrijdingstechnicus. Omdat dit geen fulltimebaan is, help 

ik zo af en toe nog met het koeien melken of assisteer ik bij 

het grondboren.”

Hoeveel klanten heb je op dit moment?
“Op dit moment heb ik zo’n 25 klanten en mijn collega 

Bennie heeft er een stuk of 6. Het zijn veelal agrarische 

bedrijven, maar ik ga bijvoorbeeld ook regelmatig langs 

bij het datacenter van Google in de Eemshaven. Daar heb 

ik zo’n 300 lokaasdozen staan. Ook heb ik preventief een 

aantal dozen neergezet op het hoofdkantoor van Abiant. 

De begroeiing van gras tussen het kantoor en de A7 vormt 

een ideale schuilplek voor muizen, maar gelukkig valt het 

er mee met het ongedierte. De afwisseling van klanten 

maakt het werk leuk.”

Naast agrarisch ook meer niet agrarisch?
“Het grootste gros van onze klanten zijn agrarisch 

ondernemer. Omdat we het bestrijden willen uitbreiden 

willen we ons de komende tijd ook gaan focussen op 

bedrijven buiten de agrosector. Met de hulp van onze 

Abiant-vestigingen denk ik dat we goede ingangen hebben 

bij deze bedrijven. Dit is zeker iets waar we naar moeten 

kijken in de toekomst.” �

In gesprek met 
Bauke Jilderda

Aanpassing regelgeving 
knaagdierbeheersing
Na 1 januari 2023 is het zonder certificering verboden om aangewezen 

rodenticiden toe te passen bij de bestrijding, zowel binnen als buiten. De 

aanpak van ratten en muizen moet plaatsvinden volgens geïntegreerde 

knaagdierbeheersing. Hierbij staat habitatmanagement voorop, dit is 

het weren en voorkomen van knaagdieren. Is bestrijding toch nodig, 

dan gebeurt dat in de eerste plaats met niet-chemische middelen zoals 

klapvallen. Pas als dat niet afdoende blijkt, is bestrijding van knaagdieren 

met toegelaten rodenticiden onder strikte voorwaarden mogelijk.

Last van ongedierte? Neem contact op met Abiant Agro. 

t  050 303 93 83

e bedrijfsverzorging@abiant.nl
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Reductie-
regeling
vragen en toelichting

Vraag 1

Als een deelnemer in de reductieregeling een beroep doet op hulp in geval van arbeidsongeschiktheid, geldt een wachttijd 

voordat het gereduceerde tarief ingaat. Hoe lang is deze wachttijd?

A. 1 dag
B. 8 uren
C. 12 uren
D. 2 dagen

Toelichting vraag 1
Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid heb je een eigen risico. De eerste 8 uur 

vervangingshulp worden tegen het basisuurtarief gefactureerd en daarna is het door jouw gekozen 

kortingspercentage van toepassing. 

Vraag 2

Welke mogelijke keuzes in kortingspercentages kent de reductieregeling voor een lid op het uurtarief in de eerste 

52 weken hulp?

A. 2: 40% en 60%

B. 2: 40% en 80%

C. 3: 40%, 50% en 60%

D. 3: 40%, 60% en 80%

Toelichting vraag 2
Als lid van de coöperatie krijg je bij o.a. ziekte en arbeidsongeschiktheid voor vervangende hulp korting op het 

basisuurtarief van een bedrijfsverzorger. Het lidmaatschap kent drie kortingsgroepen voor het eerste en tweede jaar hulp. 

De kortingsgroepen, waar je zelf één keuze in maakt, zijn in het eerste jaar als volgt aan elkaar gekoppeld: 80%, 60%, 40%.
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Antwoorden:

             050 319 96 30t

Vraag 3

Een werknemer bij een lid van de Coöperatie en met een dienstverband van minimaal 18 uren per week, kan eveneens 

worden aangemeld bij de Coöperatie. Voor welke vorm van hulp kan dan, afhankelijk van de omvang van het 

dienstverband, hulp worden ingeroepen?

A. Alleen hulp in geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer voor maximaal 52 weken aaneengesloten.

B. Alleen hulp in geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer voor maximaal 104 weken aaneengesloten.

C. Hulp in geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer (maximaal 104 weken aaneengesloten) en in geval van  

 overlijden van de werknemer voor maximaal 2 maanden vanaf datum overlijden.

D. Hulp in geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer (maximaal 104 weken aaneengesloten) en in geval van  

 overlijden van de werknemer maximaal 13 weken vanaf datum overlijden.

Toelichting vraag 3
Als de werknemer een dienstverband van minimaal 18 uren per week heeft, dan is deelname in de reductieregeling 

zeker het overwegen waard. De reductieregeling biedt de mogelijkheid om flexibele arbeid in te lenen vanwege 

arbeidsongeschiktheid van de aangemelde werknemer voor een aaneengesloten periode van maximaal 104 weken.

Vraag 4

Welke kortingspercentages gelden op het tarief bij deelname van een werknemer, zoals beschreven in de vorige vraag, 

voor respectievelijk de 1e periode van 52 weken hulp en de 2e periode van 52 weken hulp?

A. 20% en 10%

B. 30% en 15%

C. 40% en 20%

D. 50% en 25%

Toelichting vraag 4
Jouw fulltime medewerker(s) kun je uitsluitend aanmelden voor de 40-urengroep 

met 40% korting voor het eerste jaar en 20% korting voor het tweede jaar. In ons bedrijfsreglement & statuten kun je alle 

voorwaarden lezen.

Wil je meer weten over de voordelen van het 
lidmaatschap van Coöperatie Abiant? 

Neem contact met ons op!

abiantagro.nl/cooperatie 
e cooperatie@abiant.nl 

           

vraag 1: B
vraag 2: D
vraag 3: D
vraag 4: C
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Op pad met de 
ledenraad

Van links naar rechts: Wim Peters, Christ Jan van Oort, Robert Winter, Dirk Binnema, Gerard Braam,

Jaap Pastoor, Erik Zuidema, Pieter Meijer, Marianne Kremer-Perdok, Frank de Jong, Pieter Berend Slager, 

Arjan Prins, Pieter Remijn, Linda Bolscher-Beltman en Adrian Langereis.

Op de foto ontbreken: Janneke Dijkema, Ronald Hilverts, Cisca Ridder-Kuiper en Steven van der Weerd.

Vier keer per jaar komt de ledenraad van Abiant bij elkaar voor een vergadering samen 

met de raad van commissarissen en het bestuur. Eens per jaar is de vergadering op een 

locatie in de regio en wordt de vergadering gecombineerd met een excursie en etentje. 

Vanwege de coronapandemie konden de fysieke bijeenkomsten de afgelopen jaren niet 

doorgaan, maar op 9 juni jongstleden was het eindelijk weer mogelijk om samen op pad 

te gaan. Tijdens deze dag is er eerst een bedrijfsbezoek gebracht aan De Heemen, een 

melkveebedrijf en zorgboerderij in Stedum van ledenraadslid Pieter Berend Slager en 

zijn vrouw Margreet Wiersema. Daarna is er vergaderd en heerlijk gegeten bij restaurant 

Bij de Molen in Ten Post. Op onderstaande foto de leden die tijdens deze gezellige 

ledenraaddag aanwezig waren.
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Uit de praktijk: André Sturkenboom
André werkt al bijna 14 jaar als agrarisch accountmanager bij 

Abiant in het gebied Bedum en is zelf boerenzoon. In zijn functie 

houdt hij zich bezig met alle facetten van de Bedrijfsverzorging. 

Hij komt dagelijks bij akkerbouwers en veehouderijen over de 

vloer. Niet alleen in zijn eigen werkgebied, maar in de hele 

provincie Groningen. In deze rubriek neemt hij ons mee in de 

dagelijkse praktijk. 

De landbouw maakt steeds meer gebruik van digitale technologieën, zoals gps, sensortechnologie en melkrobots. 

Boeren vragen ons daarom weleens hoe wij ervoor zorgen dat de kennis van onze bedrijfsverzorgers op peil blijft. 

Dit doen we door actief samenwerkingen op het gebied van opleidingen en cursussen aan te gaan met partijen uit de 

markt. 

Zo gaat een groot deel van onze bedrijfsverzorgers geregeld op cursus bij Lely of DeLaval om hun kennis over 

melkrobots op peil te houden. Verder hebben we voor bedrijfsverzorgers die worden ingezet bij akkerbouwers 

een gps-cursus georganiseerd bij Abemec. Daarnaast geeft de NAK, Nederlandse Algemene Keuringsdienst, ons 

voorlichting over pootaardappelen. Zo houden we op alle facetten de kennis van onze bedrijfsverzorgers up-to-date.

Ook op individueel niveau kijken we wat een bedrijfsverzorger nodig heeft. Als een bedrijfsverzorger een dag of een 

paar dagen tussen twee opdrachten zit, dan laten we hem bijvoorbeeld meelopen bij een boer waar de nieuwste 

melkrobot staat. Puur om extra kennis te vergaren, zodat de bedrijfsverzorger weet hoe deze nieuwe robot werkt. 

Bijkomend voordeel is dat als de boer een keer ziek wordt of hulp nodig heeft, deze bedrijfsverzorger de boerderij 

kent én de robot en het melken dus snel kan overnemen.

Zelf heb ik alle dagen contact met boeren en hoor en zie ik wat er speelt. Daarnaast heb ik een aantal vakbladen 

waar ik lid van ben. Als volwaardig gesprekspartner van onze leden wil je bijblijven en dan moet je wel kennis 

hebben. Want kennis is kunde. Daarom ben ik samen met mijn collega Riena Kazemier namens Abiant ook 

aangesloten bij het HEC, Hoofcare Expertise Centrum, om ons samen met de kennispartners in te spannen om 

de klauwgezondheid te verbeteren door middel van allerlei activiteiten, zoals kennisuitwisseling, maar ook om 

veehouders te stimuleren om meer data vast te leggen. 

Naast de praktische kennis hebben we ook oog voor de menselijke kant. Zoals ik in mijn vorige column al aangaf 

is het menselijke aspect en de sociale omgang met hetzij het zieke lid of de directe familie, bijvoorbeeld bij een 

ongeval of bij overlijden, steeds belangrijker aan het worden. Onze bedrijfsverzorgers moeten om kunnen gaan met 

het verdriet, de radeloosheid en alle andere emoties die daarbij komen kijken. Daar proberen we ze zoveel mogelijk 

bij te ondersteunen door middel van aandacht. Zeker in het begin. We nodigen ze uit voor een kop koffie als ze in de 

buurt zijn en plannen geregeld een overleg met ze in. Zo proberen we ze zoveel mogelijk te ondersteunen en geven 

zij ons de nodige informatie. 

Op dit moment ondersteunen we bijvoorbeeld een boer die alleen werkt op de boerderij en dringend hulp nodig 

had. Daar zit nu voor 40 uur per week een bedrijfsverzorger. Deze bedrijfsverzorger informeren en begeleiden 

we aan de achterkant. Hij geeft sturing aan de voorkant en geeft aan bij ons wanneer het niet goed gaat. En dan 

gaan wij vervolgens samen met de boer om tafel om te zorgen dat het weer goed wordt ingevuld. Het is echt een 

wisselwerking tussen ons, de boer en de bedrijfsverzorger. En juist dat maakt het werk zo leuk.
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Abiant

Kieler Bocht 64 9723 JB Groningen  

t  050 206 00 00

e  pr@abiant.nl

Los de filippinepuzzel op door de antwoorden van de onderstaande omschrijvingen te raden en in te vullen in de puzzel. De 
letters in de gekleurde vakjes vormen zo de oplossing. Mail je oplossing voor 20 juli 2022 naar puzzel@abiant.nl. 

Prijs 2 |

DE ABIANTER PUZZEL

Meinardi cadeaupakket 

t.w.v. € 36,50
Prijs 1 | Prijs 3 | Abiant-koelbox 

Klus cadeaukaart 

t.w.v. € 25,-

1. Het werk dat nodig is om de natuur in evenwicht te houden.
2. Het tegenovergestelde van import.
3. Huis en bedrijf van een boer.
4. Een ander woord voor koe.
5. Grond behorend bij een huis of boerderij.
6. Ongewenste dieren.

7. Bewerken van het land om ervan te oogsten.
8. Zuivelproduct afkomstig van een kip.
9. Het fokken en houden van vee.
10. Een ander woord voor milieuvriendelijk.
11. De eerste van de vier hoofdstreken van het kompas.

Tip!
Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; daarbij geldt 

de regel dat in vakjes met hetzelfde getal dezelfde letter 

komt te staan. Dit kan je helpen bij het invullen van de 

volgende woorden.

www.abiantagro.nl
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