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Waarom AB Werkt je kan helpen aan een bijbaan? 
Recruiter Hanneke van Loon van kantoor Hoogeloon in Brabant 
vertelt je hierover. 

Ik ben Hanneke van Loon en werkzaam bij AB Werkt 
in Hoogeloon. Eén van onze zeven regiokantoren in 
Zuid-Nederland. Mijn werkgebied is de regio Zuid-
Oost Brabant, wat loopt van Son en Breugel en Eind-
hoven tot aan de Limburgse grens bij Helenaveen. In 
Etten-Leur en Uden zijn de andere Brabantse kantor-
en gevestigd. 

Naast dat ik op vele plekken als oppas heb bijverdiend, ben ik vanaf mijn 
15e bij de lokale keurslager gaan werken. Eerst als afwashulp en na verloop 
van tijd in de winkel als verkoopmedewerkster. Dit heb ik een aantal jaren 
gedaan waarna ik de overstap heb gemaakt als verkoopmedewerkster in een 
schoenenwinkel. Daarnaast werkte ik bij mijn oom en tante mee op de bo-
erderij. Schorseneer schoffelen, melken, kalfjes voeren. Alles wat voorkwam 
wilde ik mee oppakken. Tot aan mijn afstuderen heb ik parttime gewerkt 
naast mijn studie. Soms was het een race tegen de klok, maar altijd toch weer 
fijn als ik mijn salaris kreeg en ik daarvan leuke dingen kon gaan doen.

Ik vind de campagne “Bijbaan bij de boer” echt super! Naast dat het een bi-
jbaan is die niet zo van zelfsprekend is, kun je veel leerzame en uitzonder-
lijke dingen doen. Je leert over de natuur, bijvoorbeeld bij de planten- of 
boomkweker. Kies je voor een dierhouderij, dan leer je in de praktijk hoe je 
met dieren omgaat. Bijvoorbeeld in de pluimvee, tussen de biggen of schat-
tige geitjes. Zelfs als dit niet het werk is waar je “later” voor gaat kiezen, een 
absolute meerwaarde op jonge leeftijd. Als recruiter bij AB vind ik het echt 
een pluspunt als je bijbaan in deze sector is of was, bij je zoektocht naar een 
leuke job in de toekomst. En kies je er voor om wél in de agrarische sector te 
blijven werken? Dan heb je een mooie voorsprong in kennis en ervaring ten 
opzichte van anderen. Jij brengt niet alleen de kennis vanuit school mee naar 
een nieuwe baan, maar ook praktijkervaring. 

Kies je er voor om in de agrarische sector je bijbaan te vervullen, dan zijn 
er diverse mogelijkheden. Je kunt denken aan werken in de dierhouderij, 
maar ook werk in de planten- of boomkwekerij kunnen passend zijn. Enkele 
voorbeelden voor dierhouderij; bijbaan in de kraamstallen, melkbeurten bij 
de koeien, eieren rapen en geitjes melken. Liever buiten aan het werk of in 
de kassen? Ook in de kwekerij kunnen de werkzaamheden in vakanties, na 
school en in het weekend worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan werken 
in de glastuinbouw, bij een tomatenkwekerij of tussen de aubergines. 

Ik heb het vaak over jaarrond werk of over seizoenswerk; de namen zeggen 
het al. Jaarrond kent minder piek- en dalmomenten. Kan wel voorkomen, 
maar doorgaans is het hele jaar door voldoende te doen. Bij seizoenswerk, is 
het vaak zo dat het vanaf het moment dat de zon meer gaat schijnen, er ook 
meer werk is. Dat geeft dan als bijkomend voordeel dat je tijdens vakanties 
ruim voldoende kans op werkt hebt. Lekker geld verdienen en daar in de 
zomermaanden leuke dingen van doen. Wie wil dat nou niet? 

Ga je via AB Werkt, bij één van onze klanten starten, dan krijg je wekelijks 
de uren uitbetaald die je gewerkt hebt. Daarnaast bouw je ook vakantiegeld 
op en zelfs vrije dagen. Een mooi extraatje! Een voordeel is ook, dat je in een 
periode dat je het minder druk hebt met school altijd kunt vragen om extra 
werk. Kun je bij je bijbaan niet meer uren werken? Bij AB gaan we samen om 
tafel en kijken we naar de mogelijkheden en jouw wensen. Belangrijk daarbij 
wel is natuurlijk dat het een bijbaan betreft, en dus school prioriteit nummer 
één blijft. Misschien hebben wij bij jou in de buurt wel een klusje waar je je 
vrije uren mee kunt vullen. Win voor jou, win voor ons én win voor het bedri-
jf die om medewerkers verlegen zit! Win-win-win dus!

Niet onbelangrijk is dat wij ons altijd houden aan het salaris dat hoort bij de 
cao die bij het bedrijf hoort. In onze vacatures geven we ook altijd aan wat 
je minimaal per uur gaat verdienen. Dit is bruto, dus voordat de belastin-
gen eraf gaan. Let wel op! In de meeste gevallen hebben we bij bijbanen te 
maken met jeugdlonen, het kan dus zijn dat je ietsje minder per uur krijgt 
dan dat we in de vacature hebben gemeld. Voordeel is dat je ook tot je 21e 
jaar automatisch ieder jaar iets meer krijgt, daar hoef je alleen maar jarig 
voor te zijn! Werken onder de 18? Wij hebben hier een blog over geschreven: 
https://www.ab-werkt.nl/artikel/werken-onder-de-18/ 

Lijkt het je wat, een bijbaan in de agrarische sector of heb je nog vragen? 
Neem dan zeker contact op met mij of met één van mijn collega recruiters. 
Die staan ook op de site van bijbaanbijdeboer.nl. Jij kunt je vragen stellen en 
wij zijn nieuwsgierig naar jou! 


