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AB Fryslân levert fl exibele 
arbeid via uitzenden, deta-
chering en payrolling. Op dit 
moment zijn er vanuit de ves-
tiging in Berlikum 450 men-
sen aan het werk, waarvan er 
140 vast op de loonlijst staan. 
Het kantoor werkt voor de 
hele provincie en daarbuiten 
en bemiddelt mensen voor 
werk in de agrarische sector 
en bij productiebedrijven in 
het midden- en kleinbedrijf. 
Bedrijven weten dat AB snel 
de goede mensen levert op ie-
der gewenst moment.

Betrokkenheid
AB is een laagdrempelige organisatie 

waar klanten en medewerkers zich 

thuis voelen. Vestigingsleider Remko 

Diekstra: “Ik vind het mooi om te mer-

ken dat er bij ons een sterk wij-gevoel 

heerst. Zowel in ons team op kantoor 

als bij de mensen die wij inzetten. Die 

binding vinden we belangrijk en daar 

besteden we ook aandacht aan. Met 

goede arbeidsvoorwaarden natuurlijk, 

maar ook met bijvoorbeeld de EK-

pool, een zomerse barbecue en een 

kerstborrel.” 

Dichtbij de klant
Die binding is er ook met de klanten. 

“Bij de bedrijven gaan we twee tot drie 

keer per jaar op bezoek. Ook loop ik 

graag eens binnen zonder afspraak of 

specifi eke aanleiding. Even de vinger 

aan de pols houden. Dat vinden we 

mooi en de bedrijven waarderen het”, 

aldus Remko Diekstra. AB wordt steeds 

meer tot een partner van de klant, 

onder meer door het geven van advies 

over personeelsplanning. Ook daarover 

geven de mensen van AB Fryslân graag 

informatie tijdens de Open Dag in hun 

stand bij BOFRA aan de Edisonstraat. 
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Flexibilisering is een hot item op de 

arbeidsmarkt. Bedrijven krijgen steeds 

vaker te maken met een korte termijn 

planning en moeten daarom snel 

schakelen. Breed inzetbaar personeel 

is nodig om drukte op verschillende 

afdelingen effi ciënt op te vangen. 

Randstad speelt hier op in bij het wer-

ven, opleiden en inzetten van uitzend-

krachten.  

Randstad levert personeel voor alle 

sectoren op de arbeidsmarkt. Voor een 

aantal klanten neemt het uitzendbu-

reau zelfs de gehele personeelsplan-

ning over om zo een optimale dienst te 

verlenen. Ook op het bedrijventerrein 

Kie-West worden via Randstad regel-

matig uitzendkrachten ingezet. 

Productiviteit en ontwikkeling
“Bij elk individu kijken wij naar pro-

ductiviteit, kwaliteiten en de ambities.” 

Vertelt Ellen de Valk, van Randstad 

Franeker. “Wat heeft iemand nodig 

en wat kan Randstad bieden? Aan de 

hand van een persoonlijk plan krijgen 

werknemers de kans zich te ontwikke-

len, ook binnen een bedrijf. 

Jongeren kunnen via Randstad werken 

en leren door 

middel van 

een BBL op-

leiding. Een 

opleidings-

adviseur 

begeleidt dit 

project van-

uit Randstad.

Binding
Zichtbaarheid, bereikbaarheid en 

binding zijn belangrijk in deze markt. 

Randstad bezoekt daarom regelmatig 

zowel de klant als de fl exwerker die 

daar op dat moment aan het werk is. 

Binding wordt gerealiseerd door de 

juiste arbeidsvoorwaarden, persoon-

lijke aandacht en ontwikkeling, maar 

ook bijvoorbeeld door leuke acties. Zo 

is er nu 

bijvoor-

beeld een 

ticket 

naar de 

Olym-

pische 

Spelen te 

winnen!

Open dag
Tijdens de open dag vertelt Randstad 

graag over deze aanpak en is ook 

Randstad Techniek aanwezig. Daar-

naast kunnen bezoekers een prijsvraag 

invullen, waaraan een sportieve prijs is 

verbonden.

good to know you
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Snelheid en kwaliteit 

bij AB Fryslân


