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n de laatste Netwerk van het jaar, blikken we traditiegetrouw graag even terug. In 2022 is 

het incasseringsvermogen van de land- en tuinbouw intensief getest. Droogte, ruimingen, 

stikstof discussies en lastenverzwaring maakten het een bewogen jaar. Maar ook een jaar 

waarin COVID naar de achtergrond is verplaatst waardoor het weer mogelijk is samen met 

vrienden en familie de feestdagen te vieren. Een positief vooruitzicht op een mooie toekomst. 

En dat past weer prima bij de inhoud van deze editie.

Want de jeugd heeft de toekomst. Het is misschien een ouderwetse uitdrukking, maar 

daardoor niet minder waar. Daarnaast ís de jeugd de toekomst. Ook bij Abeos, daarom ben 

ik zo blij met de verhalen van onze medewerkers Sanne en Wesley. Beide zijn pas 27 jaar en 

werken met passie in onze sector.

Hun achtergronden verschillen. De één een stadse jongen die gek is op reptielen, de ander een 

boerenmeid die op termijn best het bedrijf van haar ouders wil overnemen. De overeenkomst 

is dat ze bewust kozen voor een opleiding in de land- en tuinbouw en nu aansluiting vinden bij 

Abeos, wat hebben wij ze nodig!

Natuurlijk staan ze aan het begin van een mooie carrière. Toch verrijken ze al onze organisatie. 

Elk met hun eigen ervaringen, nieuwe inzichten en inzet. Ze helpen ons groeien en waar nodig 

te veranderen, zolang zij blijven geloven in de toekomst van de landbouw, doe ik dat ook.

Ik wens u fijne feestdagen en veel leesplezier.

Martin Engbers

Algemeen directeur

VOORWOORD
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‘Op termijn hoop ik de 
boerderij thuis over te 

nemen en dan kun je nooit 
genoeg kennis hebben.’

Interview met Sanne Nieuwenhave (27). 

Kijk op pagina 18.
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Terugblik: Rundvee  
& Mechanisatie Vakdagen 
Hardenberg.
Eind oktober vond de RMV beurs in Hardenberg plaats. Ook Abeos was weer van de 

partij. Onze flexconsultants en plaagdierbeheersers hebben veel leuke en enthousiaste 

gesprekken gevoerd. Onze kopstand werd dan ook goed bezocht. Naast het geven 

van informatie over onze (specialistische) diensten, werden er ook leuke gadgets en 

sportshirts uitgedeeld. Heb jij al een #FITBOER of #FITBOERIN voorbij zien lopen?

NIEUWS & ACTUALITEITEN
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Korting op je trekkerrijbewijs!
Hoe gaaf is het als je voor Abeos komt werken en daarmee een fikse korting krijgt op het behalen van je 

trekkerrijbewijs? Twan Lerink was er wel blij mee! Hij is begin november geslaagd voor zijn trekkerrijbewijs 

met de bijdrage van Abeos Agri Diensten. Wij wensen Twan veel (en veilig) rij- & werkplezier! 

Ben jij op zoek naar een leuke baan in de agrarische sector?  

En wil jij met een mooie korting jouw trekkerrijbewijs halen? Kom dan werken bij Abeos Agri Diensten en 

kom in aanmerking voor een korting van maar liefst €750,-. 

Kijk voor meer informatie op 

onze website; abeosagri.nl/

trekkerrijbewijs of scan de  

QR-code met je smartphone.
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‘Mijn gilamonster  
wordt ingevlogen.’

MEDEWERKER IN BEELD

Ontdek de unieke vrijetijdsbesteding 
van Wesley Enser (27).

Varkens zijn leuk, maar reptielen doen Wesley’s hart echt sneller kloppen. Thuis 

verzorgt hij zo’n honderd slangen en een handvol uilen. Plus alle ratten, konijnen en 

fretten die daarbij horen. Ze houden hem scherp.

Lekker ontspannen z’n slangen voeren, is er niet bij. 

“Zeker bij de giftige dieren ben ik constant gefocust, 

want als je even niet oplet, kun je zomaar gebeten 

worden.” En juist die onvoorspelbaarheid trekt 

Wesley aan in roofdieren.

Waar kennen mensen jou van?

“Doordeweeks werk ik voor Abeos als ziektehulp 

in de varkenshouderij. Tijdens mijn opleiding 

dierhouderij heb ik ook op meerdere bedrijven stages 

gelopen. En in de weekenden ben ik regelmatig op 

grote reptielenbeurzen in Nederland te vinden. 

Lees verder op de volgende pagina’s >
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Daar verkoop ik mijn zelfgekweekte dieren. Dat 

heb ik trouwens ook nog anderhalf jaar fulltime 

gedaan. Maar vanwege corona stopte die 

handel en moest ik jammer genoeg veel van mijn 

‘voorraad’ weg doen.”

Is daar dan geld mee te verdienen?

“Jazeker, in Nederland zijn slangen en hagedissen 

heel populair. Er zijn zo’n 35 beurzen per jaar en 

daar komen zomaar 60.000 à 70.000 bezoekers 

op af. De beurs in Houten staat zelfs in de top drie 

van Europa. Het zal je dan ook verbazen hoeveel 

mensen een reptiel als huisdier hebben. Deze 

liefhebbers zijn altijd op zoek naar een aparte 

kleurstelling of bijzondere soort.”

Hoe is jouw hobby ontstaan?

“Mijn vader was coördinator bij de 

dierenambulance. Van kleins af aan ging ik al met 

hem mee op pad, onder meer naar de wildopvang 

in Enschede. Daar bracht hij in beslaggenomen 

reptielen heen. Als zevenjarig jongetje vond ik dat 

helemaal fantastisch en ging er helpen. Mijn eerste 

eigen hagedis was een wateragaam, mijn eerste 

slang een tapijtpython. En toen ik later via school 

mijn vakbekwaamheidspapieren haalde, kon ik 

legaal op grote schaal roofdieren houden, kweken 

en verkopen. Dat liep een beetje uit de hand, haha.”

Welke dieren heb je nu zoal?

“Vooral koningspythons, tijgerpythons, boa 

constrictors, cobra’s en pofadders. Deze huisvest 

ik in een hermetisch afgesloten slaapkamer in onze 

gezinswoning. Buiten hebben we ook nog volières.  

 

‘Elk slangetje is weer anders.  
Door doordacht te kruisen 
kun je verschillende, gewilde 
kleuren kweken.’ 
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Is het niet  
hartstikke gevaarlijk?

‘Daarom is het juist zo spannend!  

Het gedrag van varkens kun je aardig 

‘lezen’. Je ziet aankomen wat ze gaan doen. 

Bij reptielen dus absoluut niet.’ 
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‘Op dit moment staat het gilamonster 
bovenaan mijn lijstje. Dat is zo’n 
giftige, zwart met roze hagedis.’

Wat staat er nog op je verlanglijstje?

“Op dit moment staat het gilamonster bovenaan mijn lijstje. Dat is zo’n 

giftige, zwart met roze hagedis. Als het goed is wordt er binnenkort 

eentje voor mij ingevlogen vanuit Amerika. En het allerliefst start ik in de 

toekomst weer een grote kwekerij, samen met een kameraad. Tot die tijd 

blijf ik gewoon actief in de varkenshouderij.”

Daar zitten nu alleen wat Afrikaanse oehoes en 

witwangdwergooruiltjes in. Nee, er is nog nooit een slang 

ontsnapt, in ieder geval niet buiten de kamer gekomen. Soms 

vliegt er wel eens een roofvogel weg, maar die komen uit 

zichzelf wel weer terug. Mijn buren? Die vinden het  

vooral leuk.”

Heb je een bepaald fokdoel?

“Elk slangetje is weer anders. Door doordacht te kruisen kun 

je verschillende, gewilde kleuren kweken. Van koningspythons 

zijn bijvoorbeeld 10.000 kleurmutaties bekend. Dan is het 

een leuke uitdaging om precies die kleur te bereiken die je 

zoekt. Verder is gezondheid natuurlijk belangrijk. Een goed 

glanzende huid, heldere ogen en mooi breed gebouwd. Zo’n 

genenpakket wil je doorgeven.”

Is het niet hartstikke gevaarlijk?

“Daarom is het juist zo spannend! Het gedrag van varkens 

kun je aardig ‘lezen’. Je ziet aankomen wat ze gaan doen. 

Bij reptielen dus absoluut niet. Daarom moet je continue 

opletten. En juist doordat je zo gefocust bent, ben je relatief 

veilig. Ik ben bijvoorbeeld nog nooit gebeten. Gelukkig maar, 

want thuis mag je geen tegengif hebben. Zo’n serum is 

trouwens ook maar zes weken houdbaar en heel duur.”

Gelden er veel regels voor het houden van reptielen?

“Vanaf 2024 geldt een nieuwe lijst met toegestane hobby- en 

huisdieren. Veel exotische zoogdieren mag je niet meer houden 

of fokken. Voor reptielen en vogels is zo’n lijst er nog niet. Dus 

vooralsnog mag je in Nederland vrij gifslangen hebben. De 

meeste (ongeschreven) regels komen uit de reptielensector 

zelf. Zo moet je als houder minimaal 21 jaar oud zijn en drie tot 

vijf jaar bij iemand anders in de leer zijn geweest.”

12



In alle rust onze nieuwe Netwerk lezen? Verwijder de 

kleurplaat eenvoudig uit het blad. Zet jouw (klein)kind 

aan de keukentafel met een bak potloden of stiften en 

laat ze deze beestelijke kerstkleurplaat van wat gezellige 

kleurtjes voorzien! Behalve dat het een leuke bezigheid  

is, maak je ook nog eens kans op een mooie prijs. 

Wat kun je winnen?

We delen 2 prijzen uit. Binnen de categorie tot 6 jaar 

maak je kans op een super mooi LEGO DUPLO  

Boerderij pakket. Onder de kinderen vanaf 7 jaar wordt  

een LEGO Technic John Deere pakket verloot.

Wat moet je doen?

Kleur de kerstkleurplaat op de volgende pagina zo mooi of 

creatief mogelijk in (of laat het doen door jouw (klein)kind, 

neefje, nichtje, buurmeisje of -jongetje). Maak er een foto van 

en mail naar redactienetwerk@abeos.nl. Je mag hem ook 

posten op Instagram of Facebook. Tag dan wel even  

@abeosagri of gebruik #abeosagri zodat wij ook weten dat 

je meedoet aan de actie. Vergeet niet jouw voornaam en 

leeftijd te vermelden. 

De actie loopt t/m 15 januari. Op maandag 16 januari kiezen 

wij de winnaars uit en krijgen zij persoonlijk bericht. 

Kleurplaat

WINACTIE
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Win jij deze toffe prijzen? 
Kleuren maar!
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Risico van arbeidsongeschiktheid van de  
ondernemer en werknemers zijn goed  
verzekerd via de Agro-AOV en Zorg & Verzuim!

Agro-AOV

Abeos Zorg en Zekerheid biedt met de Agro-AOV en Zorg & Verzuim al ruim 15 jaar twee unieke 

verzekeringsoplossingen voor het financiële risico van arbeidsongeschiktheid van de ondernemer of zijn (eigen) 

personeel. Inmiddels hebben beide verzekeringen hun meerwaarde ruimschoots bewezen.

Agro-AOV

Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 

voor zelfstandig ondernemers kan tijdens 

arbeidsongeschiktheid van enorm belang zijn voor de 

continuïteit van uw inkomen en uw bedrijf. Zowel bij 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid als bij volledige 

arbeidsongeschiktheid kan een AOV van grote waarde 

zijn. Abeos Zorg en Zekerheid biedt de Agro-AOV; 

een unieke AOV die speciaal is ontwikkeld voor en 

door ondernemers in de land- en tuinbouwsector. De 

Agro-AOV kan naadloos worden aangesloten op het 

deelnemerschap bij Abeos. Inmiddels kan de Agro-AOV 

ook worden afgesloten bij boeren en tuinders die geen 

lid zijn van Abeos. De Agro-AOV kenmerkt zich door een 

scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Optionele ongevallenmodule

De Agro-AOV biedt tevens een optionele 

ongevallenmodule. Deze module geeft voor een geringe 

meerpremie een ruime eenmalige extra (netto) uitkering 

indien u door een ongeval arbeidsongeschikt raakt. Ook 

als u al een bestaande AOV heeft, kan het interessant 

zijn om hier de Agro-AOV eens vrijblijvend naast te 

leggen. Tijdens een persoonlijk gesprek rekenen we 

desgewenst meerdere dekkingen met u door. Hierbij 

wordt de Agro-AOV zo nodig volledig afgestemd op uw 

deelnemerschap bij Abeos (reductieregeling).  

Deze informatieve en vrijblijvende gesprekken zijn 

kosteloos en worden doorgaans zeer gewaardeerd.

Zorg & Verzuim

Als werkgever bent u meer dan ooit verantwoordelijk 

voor de aanpak van ziekteverzuim van uw medewerkers. 

Met Zorg & Verzuim biedt Abeos Zorg en Zekerheid 

een uitstekende en modulaire totaaloplossing voor 

werkgevers in de agrarische sector. Werkgevers worden 

volledig ondersteund bij de risico’s en verplichtingen 

in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid van 

(eigen) personeel. En dit alles tegen gunstige premies 

en tarieven. Het is belangrijk om het risico van de 

loondoorbetalingsverplichting goed in te dekken 

met een passende verzuimverzekering. Hiernaast 

neemt een proactieve gecertificeerde arbodienst de 

administratieve en medische rompslomp weg en zorgt 

via snelle interventies voor passende re-integratie. 

Met deze oplossing voldoet u bovendien aan uw 

wettelijke verplichtingen. Zorg & Verzuim sluit naadloos 

aan op de dekking waar uw medewerkers vanuit cao 

recht op hebben. U biedt hiermee dus een uitstekende 

arbeidsvoorwaarde voor uw werknemer(s). Ook als u 

elders een (verzuim)verzekering en/of Arbo-contract 

heeft lopen kan het interessant zijn om vrijblijvend  

een offerte van Zorg & Verzuim op te vragen.

Meer weten?

Heeft u vragen over de  

Agro-AOV en/of Zorg & Verzuim?  

Kijk dan op www.abeoszz.nl 

of neem contact met ons op via  

telefoonnummer 0573 - 259014.

GOED VERZEKERD
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Haar werk is de perfecte combinatie van mens en dier: 
maak kennis met Sanne Nieuwenhave (27).

Deze december werkt Sanne Nieuwenhave precies een jaar bij Abeos. Een heel 

drukke periode waarin ze vooral veel pluimveewerkzaamheden heeft verricht. 

Vanaf nu hoopt de kersverse flexconsultant meer ‘de boer op’ te gaan. “Ik kijk 

ernaar uit om iedereen in de omgeving Hardenberg te ontmoeten.”

OP DE COVER

Sanne heeft de klok horen luiden én weet waar de 

klepel hangt. Opgegroeid op het melkveebedrijf van 

haar ouders, volgde ze eerst de studie veehouderij aan 

het mbo in Doetinchem (Zone.College) en studeerde 

aansluitend agrarisch ondernemerschap aan de Aeres 

Hogeschool in Dronten. “Op termijn hoop ik de boerderij 

thuis over te nemen en dan kun je nooit genoeg kennis 

hebben.” Maar zo ver is het nog niet, lacht ze. “Mijn 

ouders zijn nog jong en trouwens, ook mijn zus heeft wel 

oren naar het bedrijf.”  Sowieso ambieerde Sanne een 

baan in de agrarische sector. “Dus deze richting was voor 

mij vanzelfsprekend.”

Middenin de sector

Tijdens haar opleiding krijgt Sanne de mogelijkheid 

de agribusiness breed te verkennen. Ze heeft een 

bijbaantje op een geitenbedrijf, is actief in haar 

studentenvereniging en loopt stage bij onder meer 

Alpuro Breeding. Uiteindelijk kan ze aan de slag bij 

rundveeverbeteraar CRV. Een kantoorfunctie en dat past 

haar niet helemaal. “Vanwege corona werkte ik vanuit huis, 

niet mijn ding. Ik hou van mensen om me heen en ben graag 

buiten. Dus toen een kameraad mij wees op een vacature 

bij Abeos, was ik gelijk geïnteresseerd. Als flexconsultant 

ben je bezig met zowel mens als dier. Je staat midden in 

de sector en kan ook echt wat betekenen voor individuele 

ondernemers. Dat vind ik fijn.”

Luisteren en sparren

Want of het nu gaat om het inschakelen van ziektehulp, 

vragen over lidmaatschap of het overnemen van een 

melkbeurt, Sanne regelt het samen met haar collega’s. Ze 

is een makkelijke prater en het contact met klanten gaat 

haar goed af. “Het scheelt dat we dezelfde taal spreken. 

Net als hen zie ik de schoonheid van het boerenleven en 

snap tegelijkertijd heel goed de uitdagingen waarvoor de 

Lees verder op de volgende pagina’s >

‘Ik kijk ernaar  
uit om iedereen in de 

omgeving Hardenberg  
te ontmoeten.’
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 ‘De medewerkers die wij 

aansturen, hebben vooral 

behoefte aan duidelijkheid. 

Mijn ervaring is dat ze vaak 

zelfstandig zijn en pas bellen 

als er echt iets is. Dan is 

het natuurlijk wel zo prettig 

als ik gelijk dat telefoontje 

beantwoord.’ 
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sector staat. En die zijn voor elk bedrijf en elke ondernemer weer anders. 

Het is onze taak om voor elke situatie de beste oplossing te vinden. 

Daarvoor moet je goed kunnen luisteren en op een gelijkwaardig niveau 

kunnen sparren. Ik moet nog veel leren, maar heb zeker de wil.” Datzelfde 

geldt voor de samenwerking met haar collega’s. “De medewerkers die 

wij aansturen, hebben vooral behoefte aan duidelijkheid. Mijn ervaring 

is dat ze vaak zelfstandig zijn en pas bellen als er echt iets is. Dan is het 

natuurlijk wel zo prettig als ik gelijk dat telefoontje beantwoord.” 

Vogelgriep 

Sanne’s standplaats is de Abeos-vestiging in Heeten. Van daaruit 

ondersteunt ze samen met Ron Kerkhof de klanten in de regio 

Hardenberg. “Ik kan altijd terugvallen op Rons ervaring en op de 

expertise van regiomanager Herke Bakker.” En ja, het klopt dat nog 

niet veel ondernemers haar hebben ontmoet. “Afgelopen jaar slokte de 

vogelgriep al mijn tijd op. Echt een heel vervelende situatie voor alle 

getroffen pluimveehouders. Het enige wat je dan kunt doen, is zorgen 

dat werkzaamheden snel en rustig verlopen. Bijvoorbeeld door voldoende 

mensen te verzamelen. En ook andere bedrijven merken de gevolgen. 

Vanwege de vervoersverboden kunnen sommige klussen van onze 

vang- en entploeg simpelweg niet doorgaan.” De donkere randen van de 

sector, benadrukt de flexconsultant. En dan is het soms best moeilijk de 

toekomst positief te blijven inzien.  

Blik op toekomst

Opstaan en weer doorgaan, waar mogelijk. “Thuis hebben we dat ook 

meegemaakt”, vervolgt Sanne. De familie Nieuwenhave moest hun bedrijf 

in 2010 verplaatsen vanwege natuur. “We hebben toen een bestaande 

locatie in Ruurlo overgenomen. Naast wat renovatiewerk, bouwden we 

een nieuwe jongveestal en melkstal. Ondanks dat er plek is voor 140 

koeien, melken we er nu slechts 100, in verband met fosfaatrechten. Maar 

goed, het werkplezier is er niet minder om. Als we met z’n tweeën in de 

nieuwe 2x12 zij-aan-zij melkstal staan, melken we binnen één uur de hele 

koppel. Prachtig!” 

Haar grote passie is de jongvee-opfok. Een heel belangrijke, maar 

vaak onderschatte periode in het leven van koe, meent ze. “Want juist 

in het begin leg je de basis van wat je over twee jaar gaat benutten. 

Door een kalf gelijk na geboorte voldoende biest te geven, in een 

hygiënische omgeving te huisvesten en stress weg te nemen, fok je een 

gezonde, sterke koe op. Daar ben ik van overtuigd. Natuurlijk is ook het 

genenpakket belangrijk. Wij kiezen daarbij voor een mix van zwartbont, 

roodbont en Fleckvieh. Liever een koe die probleemloos meeloopt, dan 

kruisen op de laatste liter melk. Maar nogmaals, iedere ondernemer en elk 

bedrijf is anders. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe anderen dat doen.”
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‘Ik kan altijd 

terugvallen op 

Rons ervaring en 

op de expertise van 

regiomanager  

Herke Bakker.’
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Klauwverzorger
Staat gezondheid van de koeien hoog bij jou in het vaandel en ben je op zoek naar een uitdagende, afwisselende 

baan? Word klauwverzorger bij Abeos! Als klauwverzorger streef jij naar gezonde klauwen. Dagelijks houd jij je 

bezig met het verzorgen van de klauwen van het vee. Geen dag is hetzelfde want, iedere dag ben je bij andere 

agrarische bedrijven en loop je tegen andere problemen aan. Een uitdaging welke jij niet uit de weg gaat!

Je werkt met een speciaal digitaal programma, waarin 

alles wordt bijgehouden betreffende de handelingen 

per koe. Hierdoor is het gemakkelijk om per koe het 

verleden in te zien.

Opleidingsmogelijkheden en vaste dienst

Het is mooi als je al in het bezit bent van een diploma 

Klauwverzorging. Heb je die niet, maar ben je wel bereid  

deze te behalen? Via Abeos kun je deze opleiding volgen.

VACATURE

+ Salaris tussen € 2.650,- en € 3.028,-

+ Jaarcontract met uitzicht op vast contract

+ Goede pensioenregeling

+ 26 vrije dagen

+ Bedrijfsauto met volledige uitrusting

+ Bedrijfskleding

+ Telefoon- en wasvergoeding

Meer informatie, direct solliciteren 

en vacatures per regio vind je 

op abeosagri.nl/werken-als-

klauwverzorger 
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Bedrijfsverzorger
Ben jij boer in hart en nieren? Word bedrijfsverzorger bij Abeos! Als bedrijfsverzorger ben je werkzaam bij onze 

agrarische leden, onder andere ten tijde van ziekte. Indien nodig, vervang jij de ondernemer. Het zou mooi zijn als 

je naast inzetbaarheid in de melkveehouderij, ook kennis hebt van nog een andere sector, bijvoorbeeld akkerbouw, 

varkens-, pluimvee-, of kalverhouderij.

Goed betaald werk én zekerheid

Als bedrijfsverzorger word je ingeschaald volgens de  

CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten. Jouw salaris ligt tussen  

€ 2.524,- en € 3.028,-, afhankelijk van jouw kennis en 

ervaring. In eerste instantie krijg je een contract voor een 

periode van één jaar. Zo kunnen wij wennen aan jou en jij aan 

ons. Bevalt het van beide kanten? Bij goed functioneren, kom 

je in aanmerking voor een contract voor onbepaalde tijd.

Naast deze zekerheid biedt Abeos ook uitstekende 

secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede 

pensioenregeling, 26 vrije dagen en indien nodig een auto van 

de zaak om bij jouw opdrachtgevers aan het werk te kunnen.

VACATURE

+ Salaris tussen € 2.524,- en € 3.028,-

+ Jaarcontract met uitzicht op vast contract

+ Goede pensioenregeling

+ 26 vrije dagen

+ Bedrijfsauto indien nodig

+ Bedrijfskleding

+ Telefoon- en wasvergoeding

Meer informatie, direct solliciteren 

en vacatures per regio vind je 

op abeosagri.nl/werken-als-

bedrijfsverzorger
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Meer weten over  

de tarieven voor kalenderjaar 2023?

Kijk dan op www.abeosagri.nl  

of neem contact op met coöperatiezaken  

via telefoonnummer 088 - 199 21 11 .

Statuten en bedrijfsreglement

In de ledenraadsvergadering van 7 december 2022 zijn een aantal punten geactualiseerd.  

Op de website www.abeosagri.nl onder Bedrijfsgegevens vindt u de actuele statuten en het bedrijfsreglement. 

Kalenderjaar 2023
NIEUWE TARIEVEN

Reductieregeling 

Een groot deel van de leden van de coöperatie maakt 

gebruik van de reductieregeling. Deze regeling biedt 

hulp bij ziekte of ongeval tegen een sterk gereduceerd 

tarief, zowel in het eerste als in het tweede jaar van 

arbeidsongeschiktheid (VRR). Via een goed doordacht 

systeem en op basis van een grote solidariteit tussen de 

leden/deelnemers blijft de jaarbijdrage beperkt en zijn 

de ziektetarieven relatief laag. De deelnemers aan de 

reductieregeling kunnen bij arbeidsongeschiktheid een 

vakkracht (bedrijfsverzorger) inzetten tegen  

minimale kosten.  

 

Contributie, jaarbijdrage reductieregeling(en)  

en ziektetarieven 2023

De ledenraad heeft in de vergadering van 7 december 

jl. de onderstaande jaarlijkse verhogingen van de 

basiscontributie, jaarbijdragen en het ziektetarief 

goedgekeurd ingaande 1 januari 2023. 

De doelstelling voor 2023 is om de tariefsverhogingen 

zoveel mogelijk te beperken. Maar om de reductieregeling 

betaalbaar en financierbaar te houden, is een beperkte 

stijging van de contributie, jaarbijdragen en ziektetarieven 

noodzakelijk.

Onderstaande verhogingen zijn op 7 december jl. 

goedgekeurd door de ledenraad:

 • Basiscontributie te verhogen met 6,5% 

 • Jaarbijdrage reductieregeling te verhogen met 6,5% 

 • Ziektetarief uren met 6%

Per 1 januari 2023 zijn de bedragen van contributie, 

jaarbijdragen en ziektetarieven definitief en staan  

op de website www.abeosagri.nl.

 

Veranderingen in uw bedrijfssituatie 

Als er veranderingen in uw bedrijfs- of gezinssituatie zijn, 

dan kunt u voor wijzigingen, inschrijvingen en advies altijd 

de flexconsultant in uw regio bellen. Opzeggingen van 

het lidmaatschap/deelnemerschap dienen conform het 

Bedrijfsreglement te geschieden door voor 1 oktober van  

het betreffende jaar een brief te sturen naar: 

C.V.A.B., t.a.v. de directie, Postbus 7, 7218 ZG Almen.

 

Opzeggingen en wijzigingen per 1 januari 2024 dienen 

uiterlijk 1 oktober 2023 ontvangen te zijn. Wij verzoeken u 

om in de brief de reden van uw opzegging te vermelden.
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Netwerk Magazine  

Netwerk is een uitgave van Abeos Agri Diensten. Niets uit deze uitgave mag worden  

overgenomen zonder toestemming van de redactie. Heb je een bijdrage of een vraag  

voor Netwerk? Neem dan contact op met: redactienetwerk@abeos.nl


