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NIEUWS

Boer blijven. Beter worden.

Coöperatie Abiant bestaat om de continuïteit en het toekomstperspectief te versterken 

van de leden in de agrarische sector in Noord-Nederland. Bij het formuleren van de 

nieuwe coöperatiestrategie hebben we dat samengevat als Boer blijven. Beter worden., 
duidelijker kan het niet.

Nieuwe strategie
Het mooie aan deze krachtige, korte zinnen is dat je ze op meerdere manieren kan lezen. De eerste manier ligt 

misschien voor de hand: de coöperatie zorgt er bij ziekte voor dat je beter kunt worden en daardoor boer kan blijven.

De tweede manier om Boer blijven. Beter worden. te lezen ligt echter minder voor de hand en biedt zicht op onze 

nieuwe strategie: de coöperatie helpt je om in deze uitdagende tijd boer te blijven en nog beter te worden als boer en 

ondernemer. Dat is nieuw. We vullen deze belofte de komende jaren concreet voor de leden in.

Een voorbeeld
Alvast een voorbeeld daarvan: onze bedrijfsverzorgers en klauwverzorgers testen momenteel exoskeletten voor rug 

en schouders om te ontdekken hoe werkbaar deze in de praktijk blijken. Bij bewezen succes onderzoeken we de 

mogelijkheden van een collectieve inkoopactie, want wie wil zijn werk nou niet langer kunnen volhouden?

Vier pijlers
De nieuwe strategie van de coöperatie rust op vier pijlers.

Focus op toegevoegde waarde
Een strategie klinkt vaak mooi, maar zonder concreet doel en een actielijst kom je nergens. Het belangrijkste 

doel dat we hebben geformuleerd is groei in het aantal leden. Alleen als er een goede reden is om lid te worden, 

bereik je dat doel. Dat vraagt natuurlijk om toegevoegde waarde. Denk daarbij aan preventief arbeidskundig 

advies, een online klantportal, verbeterde werving van nieuwe medewerkers voor coöperatiewerk, nieuwe 

lidmaatschapsvormen, het duurzaam opleiden van bedrijfsverzorgers en ledenbijeenkomsten om nieuwe inzichten 

op te doen. Een voorbeeld van dat laatste is het Abiant Agro Seminar.

De nieuwe strategie van de coöperatie

Pijler 1: Gezonde coöperatie blijven
 door meer toegevoegde waarde  

 voor onze leden

	door aandacht voor onze leden,  

 maatwerk & unieke service  

 (inmiddels hebben we acht account- 

 managers om meer coöperatie- 

 bezoeken te kunnen afleggen!)

Pijler 2: Beter scoren
 door introductie van nieuwe diensten en exclusief ledenvoordeel

 door hechte, betekenisvolle relaties met onze leden

Pijler 3 en 4: Beter presteren & Beter worden
 door onze dienstverlening en bestaande processen te verbeteren

 door de vaardigheden van ons personeel goed aan te laten  

 sluiten op de behoeften van onze leden
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Het begint met luisteren
Wij heten je graag welkom op onze exclusieve avond 

met Cees Veerman op donderdag 10 november 2022 in 

Boerderij Hermans Dijkstra te Midwolda. Luister met zo’n 

100 geïnteresseerden geboeid naar deze oud-minister 

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij die bovendien 

zelf boer is.

Veerman is in staat jou in vogelvlucht mee te nemen door 

decennia van ontwikkelingen in de landbouw naar de dag 

van vandaag. De verschillende functies die hij in de loop 

der jaren bekleedde geven hem daarnaast een brede kijk 

op de landbouw. Bovendien kent hij het boerenbestaan 

uit eigen ervaring. Er is niemand beter in staat jou na een 

gezellige avond geïnspireerd naar huis te laten gaan.

Reserveer je zitplaats
Scan de QR-code met je telefoon of  
surf naar abiantagro.nl/seminar

Deelname is kosteloos, reserveren 

van een stoel is verplicht.

Abiant Agro Seminar

 10 november19:30 uur

Foto gemaakt door: 
Monique van Zeijl

Exclusieve avond met voormalig 
minister Cees Veerman

Nieuwe technologieën, veranderende wet- en regelgeving, 

maatschappelijke discussies over de rol van boeren, de roep om 

duurzame voedselproductie: de agrarische sector staat voor forse 

uitdagingen. Hoe ga jij hiermee om? Welke keuzes maak je?

Programma

19:30 - 20:00 uur  Inloop met koffie/thee  

 en een lekkernij 

20:00 - 21:30 uur  Inhoudelijk programma 

21:30 - 22:30 uur  Napraten met een hapje  

 en een drankje

Datum en locatie

Datum:  donderdag 10 november 2022 

Locatie:   Boerderij Hermans Dijkstra, 

 Reinste Abdenaweg 1, Midwolda 
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Maak kennis met onze nieuwe 
planners en accountmanagers 
Het agro-team is aangevuld met 2 accountmanagers en 2 personeelsplanners. We stellen 

ze graag voor. We vroegen ze wie ze zijn, waarom ze voor deze functie gekozen hebben, hoe 

hun ideale werkdag eruitziet en wat hun eerste succes is of gaat worden.  Foto's: Jan Buwalda

NIEUWS

Lynette de Vries
Personeelsplanner Agrarisch Leek
Ik ben Lynette de Vries en ik kom van een 

akkerbouwbedrijf in Kantens. Mijn afgeronde 

hbo-opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness 

en mijn akkerbouw achtergrond leken mij de 

perfecte combinatie om de functie als agrarische 

personeelsplanner uit te gaan voeren. Mijn ideale 

werkdag is wanneer ik met verschillende collega’s en 

bedrijfsverzorgers ervoor kan zorgen dat de boeren 

die hulp nodig hebben daarin worden voorzien. 

Mijn eerste succes wordt een ziekteproject dat ik 

van begin tot eind heb mogen begeleiden waarbij 

iedereen tevreden is over het verloop van het project.

Nienke Mooijman
Personeelsplanner Agrarisch Bedum
Mijn naam is Nienke en samen met mijn vriend, 

zoontje en hond woon ik net buiten Winsum, lekker 

op het platteland! Ik ben gek op het buitenleven, mijn 

gezellige koppel zwartbles schapen en hardlopen 

in de vroege ochtend. Ik heb voor de functie als 

agrarische personeelsplanner gekozen, omdat ik 

graag, als boerendochter, in de agrarische sector 

werkzaam wil zijn en mijn steentje bij wil dragen. 

Mijn ideale werkdag is een dag waarop je taken kunt 

afronden, boeren, personeel en collega’s hebt kunnen 

helpen en dus met een goed gevoel weer naar huis 

gaat. Ik hoop dat ik veel boeren uit de brand kan 

helpen en werkzoekenden leuke functies kan bieden 

in het mooie agrarische leven!
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Lineke Blaauw
Accountmanager Agrarisch Scheemda
Mijn naam is Lineke Blaauw en ik woon met mijn 

vriend in het mooie Zuidlaren. Ik hou van gezelligheid, 

racen en piano spelen. De vacature accountmanager 

agro kwam in mijn inbox en ik werd direct enthousiast 

van de omschrijving. Dit omdat ik een boerendochter 

ben en graag op pad ga om te netwerken en mensen 

te helpen. Op mijn ideale werkdag help ik graag 

boeren uit de brand wanneer ze dit nodig hebben, 

zodat hun mooie bedrijf verder kan rollen. Het zou 

leuk zijn als ik in de nabije toekomst nieuwe boeren 

lid kan maken van onze coöperatie of een van onze 

uitzendmedewerkers een diploma mag uitreiken 

omdat deze een cursus heeft afgerond!

Emma van Drie
Accountmanager Agrarisch Spijk
Hallo! Mijn naam is Emma en ben woonachtig in het 

mooie Wirdum. Hier woon ik op een melkveehouderij. 

Ik ben kortgeleden afgestudeerd aan het Van Hall 

Larenstein in Leeuwarden, waar ik de opleiding 

AD-melkveehouderij heb afgerond. En in dezelfde 

week ben ik ook aangenomen bij Abiant, zo snel kan 

het gaan. In mijn vrije tijd ben ik graag aan de slag 

op het melkveebedrijf en speel ik ook nog volleybal. 

Verder ben ik graag met vrienden op pad of ben ik 

te vinden op een schuurfeest. Ik ga aan de slag als 

accountmanager agro voor de vestiging Spijk. Ik heb 

een goed gevoel bij deze functie. Mijn ideale werkdag 

begin ik met een bakje koffie. Daarna de boer op om 

een dienst te kunnen vervullen en dan eindigen met 

een voldaan gevoel.
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Nieuws van onze bedrijfsverzorgers
Om ervoor te zorgen dat wij de continuïteit van jouw bedrijf kunnen garanderen hebben we 

onlangs twee nieuwe bedrijfsverzorgers mogen verwelkomen in ons team. Onze nieuwe 

krachten stellen zich graag aan je voor. 

NIEUWS

“Ik ben opgegroeid op een melkveehouderij en heb een 

aantal jaren in de varkenshouderij gewerkt. In mijn vrije 

tijd ben ik graag op pad met mijn vrienden en vind ik het 

leuk om met dieren bezig te zijn.

Ik heb gekozen voor Abiant omdat ik het mooi vind om 

mensen te helpen die hulp nodig hebben. Bovendien 

is het elke keer anders als je ingezet wordt als 

bedrijfsverzorger en die afwisseling maakt het werk zo 

leuk en interessant.

Als bedrijfsverzorger wil ik boeren kunnen helpen die 

het hard nodig hebben. Ik hoop dat ik met mijn inzet de 

werkdruk wat kan verlichten.”

Kelly van Santen

Herma Oude Voshaar

“Ik ben geboren in Denemarken waar mijn ouders een 

melkveebedrijf hadden met 140 melkkoeien. Inmiddels 

zijn we weer terug in Nederland. Maar het boerenbloed 

kruipt waar het niet gaan kan, daarom verzorg ik samen 

met mijn vader met veel plezier onze hobbykoeien thuis.

Ik ben gek op dieren waarbij koeien mijn favoriet zijn. 

In mijn vrije tijd ga ik graag naar de Trekkertrek en 

fokveedagen. Ik ben ook lid van Young CRV omdat de 

fokkerij mij interesseert. Na een paar jaren werkzaam 

te zijn geweest als uitzendkracht bij Abiant, werd mij 

kortgeleden de kans geboden om bedrijfsverzorger te 

worden. Een leuke uitdaging, waarin ik mijn passie voor 

het melkveebedrijf kwijt kan en waarbij ik fulltime tussen 

de koeien kan zijn.

Als bedrijfsverzorger hoop ik op veel verschillende 

bedrijven terecht te komen, zodat ik mijn kennis kan 

verbreden. Ik ben niet vies van werken en hoop op deze 

manier met veel plezier boeren te kunnen ontzorgen.”

Gefeliciteerd Marcus! #werkjubileum
Onze bedrijfsverzorger Marcus Graanstra is 35 jaar in dienst. Reden voor 

bloemen, taart en natuurlijk een mooi cadeau.

Ook werken als bedrijfsverzorger? Kijk op abiantagro.nl/vacatures

De Abianter agro   



Ik ben Pieter Meijer en ben 38 jaar. Ik woon met 

mijn vrouw en drie kinderen van 4, 6 en 8 jaar op 

boerderij Nieuw Bocum in Kloosterburen. Een plek 

waar ik me erg verbonden mee voel, omdat deze 

generaties lang is doorgegeven. Ik ben inmiddels 

de tiende generatie. Sta je op de dijk, dan zie je wat 

mijn voorouders eigenhandig hebben ingepolderd. 

Zij hebben dit land bewerkt en gewoond in het huis 

waarin wij nu wonen.  

Ik heb een akkerbouwbedrijf van zo’n 180 hectare waarop ik 

pootaardappelen, granen, suikerbieten en uien teel. Dat doe ik 

samen met een vaste medewerker. In de drukke tijden zet ik zzp’ers in 

of schakel ik extra hulp in via Abiant of anderen. Ik heb het bedrijf in 

2019 overgenomen van mijn vader nadat we een aantal jaren samen 

een maatschap hadden. We hebben in die tijd veel geïnvesteerd in 

machines, grond en gebouwen. Ik streef naar de hoogste opbrengst en 

kwaliteit van de gewassen zonder dat het ten koste gaat van de grond, 

Ledenraadslid aan het woord: 
Pieter Meijer

want die moet in goede conditie blijven. Dat betekent dat we veel gebruikmaken van groenbemesters en organische 

mest en dat we proberen onder goede (droge) omstandigheden het land op te gaan.  

Sinds 2015 zit ik in de ledenraad. Over ruim een jaar zit mijn tweede termijn erop. Ledenraadslid zijn betekent niet 

alleen vergaderen, maar ook deelnemen aan werkgroepen. Daar heb ik veel van geleerd, wat ik kan toepassen in mijn 

eigen bedrijfsvoering. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je bedrijf aantrekkelijk is voor scholieren? Wat mij drijft, is mijn eigen 

ontwikkeling en die van mijn bedrijf. Maar ook de relatie tussen boeren en Abiant. Hoe we elkaar zo goed mogelijk 

kunnen helpen. Het is daarom goed dat boeren een actieve rol spelen in de coöperatie. 

Abiant Agro aanwezig op de 
agrarische beurs ‘Trots op het Noorden’
Op woensdag 23 en donderdag 24 november organiseert de Boeren-Box de agrarische beurs ‘Trots

op het Noorden.’ Stadion Euroborg is op deze dagen het speelveld voor de agrarische sector. Samen

met dertig toonaangevende agrarische bedrijven zal Abiant zich presenteren gedurende deze twee 

dagen. We delen kennis wat betreft actuele thema’s en ontwikkelingen met alle bezoekers. Bezoekers 

kunnen zich kosteloos aanmelden via boeren-box.nl/agrarische-beurs.
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“Het is handig om 
een coöperatie als Abiant 
achter de hand te hebben.”
Thijs Veening, melkveehouder en coöperatielid
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Thijs Veening (31) heeft samen met zijn vrouw en ouders een melkveebedrijf in het 

Groningse Noordwolde. Ze hebben twee kinderen en de derde is op komst. Ze wonen nu 

twee jaar als gezin op het bedrijf, als vierde generatie. Ze hebben 150 melkkoeien en 70 

stuks jongvee. Verder beheren ze 100 hectare land, waarvan 80 hectare gras en 20 hectare 

mais en tarwe. Al het land wordt gebruikt om de weidevogels een eerlijke kans te geven 

om te broeden, op 20 hectare staat een rustperiode tot en met 15 juni met daarin 

verschillende plasdrassen.

Waarom ben je lid van Coöperatie Abiant?
“Mijn vader was altijd al lid van Abiant en toen ik jonger 

was heb ik ook een tijd via Abiant bij andere boeren 

gemolken. Dit was een praktische manier om meer 

ervaring op te doen en zo bij verschillende boeren 

te kijken hoe het daar werkt. Naast dat het leuk geld 

verdienen was, was het ook ontzettend leerzaam en 

heeft het mij mede gevormd tot de boer die ik nu zelf 

ben op mijn eigen bedrijf. Daarnaast is het ontzettend 

handig om in tijden van ziekte een coöperatie als Abiant 

achter de hand te hebben. Zelf hebben wij in 2021 veel 

aan de hulp van Abiant gehad. Onze dochter Merel is 

geboren met een kwaadaardige tumor achter haar oog. 

Zes weken na haar geboorte kregen we de diagnose en 

rolden we een intensief ziekenhuistraject in waarin we 

veel in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht moesten 

verblijven. Het was een fijn idee dat met de hulp van 

Abiant ook mijn vader ontlast werd en het bedrijf 

gewoon door kon blijven draaien. Mede daardoor kon ik 

me volledig focussen op mijn gezin. Na een jaar kon ik 

het zelf allemaal weer overnemen. Merel is inmiddels 

een actieve dreumes waar we veel van genieten.”

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf?
“Ik ben heel trots op ons bedrijf. We werken met 

verschillende mensen hard om elke dag goed voor 

onze dieren te zorgen. Want als wij goed voor de 

dieren zorgen, zorgen de dieren ook goed voor ons. 

Ik kijk positief naar de toekomst, al is het lastig in te 

schatten waar het naartoe gaat. We investeren in 

duurzame energie en zaaien veel van onze percelen in 

met vlinderachtige gewassen zoals klavers en luzerne. 

Ook zijn we net begonnen met het drie keer daags 

melken van de koeien om zo de dieren nog meer de 

kans te geven hun genetische potentie te benutten. 

Ons uitgangspunt is om zo efficiënt mogelijk melk te 

produceren met daarbij de wensen van de maatschappij 

in ons achterhoofd. Elke dag ga ik met plezier vroeg 

mijn bed uit en word ik heel blij van het werk dat ik 

mag doen. Zolang dat lukt, blijven we genieten van het 

prachtige boerenleven.”

Waarom heb je meegewerkt aan de video 
‘Het begint met luisteren’?
“Wat er gebeurt in ons land grijpt mij erg aan. De kloof 

tussen boer en burger lijkt soms ontzettend groot en de 

afstand tot de politiek al helemaal. Maar het past niet 

bij mij om op de trekker te stappen. Ik maak liever een 

persoonlijke connectie met mensen om mijn verhaal te 

vertellen. Toen de vraag er lag om hier een video over 

te maken, leek me dat een mooie manier om zo te delen 

hoe ik erin sta. Het is een mooie video geworden die 

dicht bij mij staat. We hebben ook alleen maar positieve 

reacties gekregen vanuit alle lagen van de samenleving. 

Ik denk dat het belangrijk is om een positief geluid te 

laten horen.”

Wat doe je naast je werk als boer?
“We wonen op een prachtige plek en we laten anderen 

daar ook graag deel vanuit maken. Mijn vader is een 

kleine 20 jaar geleden in samenwerking met Terra 

Practica een leerbedrijf gestart. Met een aantal boeren 

uit de omgeving geven we samen praktijklessen aan 

studenten. Dit gebeurt door zelf les te geven, maar ook 

door ons bedrijf open te stellen als leerplek. De theorie 

kan meteen in praktijk worden gebracht. De school 

Het begint met luisteren 
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heeft hier ook een klaslokaal met allerlei 

voorzieningen.”

“Door corona werd dit klaslokaal nauwelijks nog 

gebruikt en toen de oorlog in Oekraïne uitbrak 

hebben we besloten deze ruimte om te bouwen tot 

(tijdelijke) woning. In april hebben we een gezin van 

vier Oekraïense vrouwen ontvangen die hier zijn gaan 

wonen: moeder Tatjana met dochter Tatjana en Anna. 

Tatjana heeft ook een dochtertje van drie, Margot. 

Inmiddels woont alleen Anna nog op ons erf, de rest is 

teruggekeerd wegens heimwee. Tijdens hun verblijf hier 

hebben we ze ook een stuk grond gegeven waar ze een 

prachtige moestuin op hebben gemaakt, daar genieten 

we nu nog van. Anna is inmiddels flink aan het werk en 

vindt haar draai hier in de maatschappij. Al is het gemis 

van haar eigen thuisland groot. We zijn dankbaar dat 

we ze een plek kunnen bieden en trots dat ze ondanks 

het gemis toch altijd proberen hier het beste ervan te 

maken." �

Wij maakten een videoportret van Thijs dat 
we online deelden. De reacties daarop waren 
positief. Waarom maakten we deze video 
eigenlijk?
 

Waar boeren op dit moment doorheen gaan, gaat 

ons aan het hart. Zo’n 40 jaar geleden zijn wij 

opgericht door boeren voor boeren. De intentie 

destijds was om elkaar te helpen op het moment 

dat dat het meest nodig is. Zo kwamen er de eerste 

bedrijfsverzorgers. 

Onder onze leden horen wij verschillende 

opvattingen over de stikstofcrisis, en daarbij viel ons 

één ding op: boeren zijn onderdeel van de oplossing. 

Daarom hebben wij ons afgevraagd ‘hoe kunnen wij 

helpen om een uitweg uit deze crisis te vinden?’ En 

toegegeven, dat is geen makkelijk vraagstuk. 

Als iets moeilijk is, moet je terugvallen op jezelf. 

Je herinneren waar je voor staat. Toen we dat deden, 

was het antwoord opeens verrassend eenvoudig: het 

begint allemaal met luisteren. 

Als een bedrijfsverzorger een boerengezin uit de 

brand komt helpen begint hij of zij ook met luisteren. 

Als je oprechte intentie is om iemand verder te 

helpen, dan verplaats je je in de ander en luister je 

vóórdat je iets zegt of doet. En daarmee is luisteren 

ook het begin van samen een oplossing vinden.

Scan onderstaande QR-code om de video te 

bekijken of ga naar 

abiantagro.nl/hetbegintmetluisteren
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André Sturkenboom 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.

 Uit de praktijk met André

Een klap van de koe, ongelukkig uitglijden in de stal of een val van de trap. Je denkt, dit overkomt mij niet, maar 

we komen het vaker tegen dan je denkt. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan dus zomaar gebeuren dat je je 

werk (tijdelijk) niet kunt uitvoeren omdat je zelf in de lappenmand zit of omdat je partner zorg nodig heeft.

Zo heeft onlangs een bedrijfsverzorger zes weken ’s ochtends gemolken bij een bedrijf zodat de boer zijn wederhelft 

kon verzorgen. Deze vrouw had een nieuwe heup gekregen en had daarom de ondersteuning van haar partner 

nodig. De reductieregeling is wat dat betreft een mooie toegevoegde waarde. Er zelf voor je familie kunnen zijn 

zonder je zorgen te hoeven maken over je bedrijf.

Zoals je ook in het interview met ondernemer Thijs Veening kunt lezen wordt de hulp vanuit onze coöperatie zeer 

gewaardeerd. Ook vanuit preventief oogpunt is het belangrijk om de tijd te kunnen nemen om er voor je dierbaren te 

zijn. Dit om uitval op een later moment te voorkomen. Zeker ook in deze tijden waarin iedere agrarische ondernemer 

al zoveel aan zijn hoofd heeft. Denk aan de stikstofcrisis, hoge energieprijzen en voor een groot deel van onze 

klanten daarbij ook nog aardbevingsschade.

De mentale belastbaarheid van boeren is groot, maar het is belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar. Vanuit 

Coöperatie Abiant willen we er daarom nog meer voor onze boeren zijn. Niet alleen door te zorgen voor continuïteit 

van het bedrijf, maar ook door een luisterend oor te bieden. Ons team met accountmanagers is inmiddels gegroeid 

zodat we meer tijd hebben voor onze leden. En ook ons team bedrijfsverzorgers wordt uitgebreid. We willen er 

namelijk ook in de toekomst zijn voor onze leden.

Om te voorkomen dat de kennis van onze ervaren vakkrachten door vergrijzing niet verloren gaat, is ons team van 

doorgewinterde specialisten inmiddels begonnen om de nieuwe jonge garde vakkundig op te leiden. Want ook in de 

toekomst willen we kunnen zeggen: Abiant. Dat komt goed. �
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 instagram.com/abiantagro

 instagram.com/abiantuitzendgroep

 facebook.com/abiantuitzendgroep

 linkedin.com/company/abiantuitzendgroep

abiantagro.nl

Abiant

Kieler Bocht 64 9723 JB Groningen  

t  050 206 00 00

e  marketing@abiant.nl

Prijs 2 |

DE ABIANTER REBUS

Dinerbon
(t.w.v. € 50,-)

Prijs 1 | Bol.com-kaart
(t.w.v. € 25,-) Prijs 3 | Abiant klok 

Los de twee rebussen op en maak kans op een van de drie leuke prijzen. 

Mail je oplossing voor woensdag 9 november naar puzzel@abiant.nl.
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OPLOSSING:
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