Vakmensen
hoef je minder
uit te leggen.

...die hebben een natuurlijke aanleg.

uitzenden
detacheren
payrolling
interim bedrijfsvoering

Niets zo grillig als de natuur.
Wat vandaag moet
kan niet tot morgen wachten.

Natuurtalent

Talent en mentaliteit. Dat heb je van nature. Daarom zeggen we, of beter nog,
garanderen we bij abflexkracht: kwaliteit door mentaliteit. Vertaald naar uw
werkvloer betekent dat; 100% flexibiliteit, inzetbaarheid en 24/7 continuïteit.
Van abflexkracht krijgt u tijdelijke of vaste mensen die van nature gewend zijn
om aan te pakken. Vakmensen die u niet hoeft uit te leggen dat tijd geld is en dat
het bedrijfs- of productieproces, de oogst of de verwerking daarvan geen uitstel
dulden. Dat is kwaliteit door mentaliteit. Dat hebben ze van nature.

agrarisch
grond-, weg- en waterbouw
logistiek & distributie
groenvoorziening

40 jaar flexspecialist
Europese werving
gecertificeerd flexpartner

Kwaliteit

door mentaliteit.

...dat heeft hij van nature.

Flex
24/7 flexibiliteit in uw personele bezetting is ons specialisme. Dat doen we al zo’n
40 jaar, tot grote tevredenheid van uw collega ondernemers. En daar zijn we
bij abflexkracht behoorlijk trots op. ‘Groen’ is van oorsprong ons domein; de
agrarische sector. Niets zo grillig als de natuur, simpelweg omdat wat vandaag
moet, nooit tot morgen kan wachten. Dan leer je wel wat flexibiliteit echt betekent.

...en Kracht
Uniek wordt het als het om onze tijdelijke arbeidskrachten gaat. Daar ligt letterlijk
onze kracht. Aanpakkers, doeners die denken, mensen zonder ‘9 tot 5’ mentaliteit,
mensen met hart voor de zaak. Dat geldt zowel voor de mensen van als bij
abflexkracht.

Bij ons liggen natuur
en cultuur dicht bij elkaar.
Dat maakt verschil.
ABU abflexkracht is aangesloten bij de ABU, belangenbehartiger van uitzendondernemingen en uitzendkrachten.
VRO De VRO bevordert eerlijke concurrentie onder uitzendorganisaties en gaat fraude en illegaliteit tegen als
het gaat om de factor arbeid in Nederland.
NEN 4400 abflexkracht is NEN 4400-gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid. Een waarborg dat
onze (personeels)administratie op orde is, wij tijdig loonheffingen en omzetbelasting afdragen en dat onze
medewerkers arbeid mogen verrichten in Nederland.
VCU VCU staat voor de certificering van het Veiligheid Gezondheid-beheersysteem voor uitzendorganisaties.
Hiermee willen wij het belang van een veilige werkplek voor onze medewerkers garanderen.
Certified Flex Home abflexkracht is erkend Certified Flex Home ondernemer. Een onafhankelijke instelling
die controleert of de huisvestingsnormen door ABU leden op juiste wijze worden toegepast.
Aequor abflexkracht is erkend Aequor-leerbedrijf. Dat betekent dat jong talent met zoveel mogelijk aspecten
in aanraking komt en goed wordt begeleid. Aequor verbindt het bedrijfsleven met onderwijs in groene sectoren.

Vast of flex. U wilt altijd
de beste mensen.
Wij denken er precies zo over.
Hovenier

Kwaliteit zonder grenzen
In uw en ons bedrijf draait natuurlijk alles om het werk. Mensenwerk wel te
verstaan. Vast of flex, u wilt altijd de beste mensen. Zo denken wij er bij

Heftruckchauffeur
Orderpicker
Sloper
Magazijnmedewerker

abflexkracht ook over. Vakmensen die u weinig tot niets hoeft uit te leggen
omdat ze van nature het inzicht, de aanleg en niet te vergeten, de mentaliteit
hebben. Die mensen zoeken en vinden we voor u. In ieder gewenst aantal:
1 of 10 of 100. Dat doen we zowel binnen als buiten onze landsgrenzen.
abflexkracht werft en selecteert de beste vakmensen in heel Europa.
Onder meer via onze eigen wervingskantoren in Polen.

Inpakker
Bagagemedewerker
Stratenmaker
Lasser
Kraanmachinist

Grenzeloos inzetbaar
Onze mensen, wij noemen ze liever onze abnatuurtalenten, werken in
uiteenlopende branches en functies. In de logistiek, groenvoorziening,
industrie, hovenierssector, grond-, weg- en waterbouw en niet te vergeten
de agrarische sector natuurlijk. En goed om te weten, u krijgt ervaren mensen
op de werkvloer. Die weten wat ze moeten doen, die vooraf goed geïnstrueerd
zijn over de werkzaamheden, huisregels of de veiligheidsinstructies.
Maar grenzeloos inzetbaar betekent ook dat onze abnatuurtalenten
nooit te beroerd zijn om tussendoor een andere klus aan te
pakken of om even langer door te werken.

Kwekerijmedewerker

afspraak is afspraak
maatwerk
meedenken en -doen
coöperatie

waar voor uw geld
pro-actief
kennis delen

Inzicht?

...dat heeft hij van nature.
Dienstverleners van nature
Om te kunnen moet je elkaar kennen. Liefst door en door. Immers, wat zijn uw
bedrijfsspecifieke eisen en wensen, veiligheidsvoorschriften, huisregels en
bedrijfscultuur? Maar vooral ook het soort mensen dat u op de werkvloer wilt
hebben. Bij abflexkracht staat maatwerk in dienstverlening voorop. Daarom
inventariseren we grondig, vragen we u het hemd van het lijf en leggen we
afspraken en werkwijzen nagelvast in ons relatiebeheer-systeem. En vertalen
we afspraken naar heldere, meertalige werkinstructies. Zo hebben wij en onze
abnatuurtalenten altijd aan een half woord genoeg.

Continuïteit door kwaliteit
abflexkracht is gecertificeerd flex-partner. Daar zijn we heel zuinig op. Zo zuinig
zelfs dat wanneer instanties bij onze opdrachtgevers controles uitvoeren, het
abflexkracht-logo vaak al voldoende is. Dat is zeg maar, de technische kant van
continuïteit. Want continuiteit zit ‘m natuurlijk vooral in de kwaliteit van onze
mensen; dat ze doen wat ze moeten doen en meer. Dat ze er zijn als ze er moeten
zijn, waar of wanneer dan ook. De organisatie bij abflexkracht is daar op ingericht.
Van continue kwaliteits- en opkomstcontroles - ook op de werkvloer - tot het
vervoer en zonodig de huisvesting van onze abnatuurtalenten. Onze gouden
huisregel: een tevreden werknemer werkt met meer plezier en presteert beter.
Dat verstaan we bij abflexkracht onder continuïteit door kwaliteit.

100% flexibiliteit
vakmensen: 1 of 10 of 100
24/7 continuïteit
kwaliteit door mentaliteit
leveringsgarantie

Volume betekent voordeel.
En voordelen zijn er om te delen.
De coöperatie 2.0
abflexkracht - voorheen AB Midden Holland - is van oorsprong een coöperatieve
organisatie voor de agrarische sector. Ruim 40 jaar later bestaat de coöperatieve
gedachte nog steeds, waarbij we aan samen werken inmiddels een geheel
eigentijdse invulling geven die staat voor een even innovatieve als flexibele en
pro-actieve dienstverlening.

Samen werken en delen
Volume betekent voordeel en voordelen zijn er om te delen. En of dat nou om
kennis, ervaring of inkoopvoordeel gaat, we worden er allemaal wijzer van. Bij
abflexkracht bestaat voor alle bedrijven de mogelijkheid om lid te worden van
de coöperatie. Bijvoorbeeld om te profiteren van de unieke vervangingsregeling
bij arbeidsongeschiktheid.

flexpool beheer & planning
vervoer & huisvesting
project organisatie
erkend leer- werkbedrijf

bewijs van goed gedrag
werkkleding & veiligheidsmiddelen
identiteitscontrole

Vakvrouw

met passie.

...dat heeft ze van nature.

Interim bedrijfsvoering
Korte of langdurige arbeidsongeschiktheid, iedere ondernemer krijgt er mee te maken.
Vanzelfsprekend kunt u bij abflexkracht in geval van ‘gewone’ ziekte of een flinke
griepepidemie rekenen op directe vervanging. Maar onze service gaat verder.
Stel u valt zelf uit, of uw bedrijfsleider, voorman of werkvoorbereider. Wanneer u of uw
medewerker lid is van de coöperatie kunt u een beroep doen op tijdelijke vervanging
‘op functieniveau’. Bij abflexkracht noemen we dat interim bedrijfsvoering.
En belangrijk om te weten, die ervaren interim krachten hebben we natuurlijk gewoon
in huis.

Maatwerk
Met ruim 40 jaar ervaring als flexspecialist weten we als geen ander dat bij geen enkel
bedrijf de flexbehoefte dezelfde is. En dat geldt ook voor producten, diensten of
seizoenen. Het sleutelwoord is maatwerk en zonder onbescheiden te zijn, daar zijn we
heel goed in. Hoe groot of klein een project ook is. Bij abflexkracht werkt u met ervaren
relatiebeheerders. Vakmensen met uiteenlopende werkervaring en specialismen die
zonder uitzondering de werkvloer(en) door en door kennen. Vakgenoten zogezegd.

korte communicatielijnen
persoonlijk relatiebeheerder
digitale rapportage & facturatie
continue kwaliteitsbewaking

U hoeft ze niet uit te leggen
wat aanpakken en doorpakken is.
Dat hebben ze van nature.

...wij ook!
Bij abflexkracht vinden we ‘nee’ verkopen iets tegennatuurlijks. En eerlijk is eerlijk, het
komt gelukkig zelden voor. Maar mocht iets nou echt niet kunnen, dan kunt u natuurlijk
rekenen op een realistische oplossing of een werkbaar alternatief. Want voor alles
geldt, het moet natuurlijk wel werken. En over werken gesproken - of liever gezegd samen werken. Dat is natuurlijk onze inzet en waar we met 100% passie voor gaan. Een
duurzame samenwerking die tegen een stootje kan en voor uw bedrijf van toegevoegde
waarde is. Anders gezegd, wanneer kunnen we aan de slag?
Tot besluit nog even dit, deze brochure, ons verhaal, de beelden, onze mentaliteit
geven u slechts een indruk van wie we zijn en wat we kunnen. U overtuigen van onze
flex en kracht doen we niet alleen ‘t liefste maar vooral ‘t beste in de praktijk.

Konnetlaantje 10
1435 HW Rijsenhout
Postbus 394
1430 AJ Aalsmeer
t 0297 383 400
f 0297 347 629
info@abflexkracht.nl
www.abflexkracht.nl

talent
van nature

