
Door Fred Louter

De AAB-familie bestaat anno 2022 uit zo’n 40 
mensen. Dat lijkt veel en dat is natuurlijk ook 
zo. Toch is er zeker nog ruimte voor gezins-
uitbreiding. Kom jij onze familie versterken? 
Dan val je trouwens met je neus in de boter, 
want medio 2022 verhuizen we naar een 
spiksplinternieuw kantoorpand in Maasdijk!
Het in 1985 opgerichte AAB is een organisa-
tie die ¬– zoals ook in de bedrijfsmissie staat 
vermeld – topondernemers met een visie 
helpt bij het verwezenlijken van hun ambities. 
Dat doet het met name in de tuinbouw, maar 
steeds vaker ook in andere sectoren. ‘Onze 
roots en corebusiness liggen weliswaar in 
de ontzettend innovatieve en dynamische 
tuinbouwsector,’ zegt AAB-offi  cemanager 
Enitha van der Wel, ‘maar we zijn ook zeker in 
andere aandachtsgebieden werkzaam. Denk 
bijvoorbeeld aan aardwarmteprojecten of de 
aanleg van warmtenetten. We zijn koploper 
als het gaat om het aan elkaar knopen van 
modules als techniek, energie, makelaardij, 
corporate fi nance, subsidies, vergunningen, 
milieu en niet te vergeten duurzaamheid. Dat 
maakt ons werk zeer divers en uitdagend. Als 
AAB’er treed je vaak buiten de gebaande pa-
den, denkt mee met de ondernemer, verrast 
hem of haar soms met nieuwe inzichten en 
geeft vooral nuttige tips. We doen er eigen-
lijk alles aan om de verwachtingen van onze 
relaties niet alleen in te vullen, maar als het 
even kan zelfs te overtreff en.’

Bedrijfscultuur
Dat doet AAB in een cultuur die je ook vaak 
tegenkomt in Westlandse familiebedrijven. 

Mét elkaar, vóór elkaar. Hart voor de zaak 
hebben, dát is belangrijk, ook met het oog 
op de klant. Van der Wel: ‘AAB is natuurlijk 
niet écht een familiebedrijf, maar zo vóélt het 
wel. Wat ik daarmee bedoel? AAB heeft bij-
voorbeeld veel oog voor de mens achter de 
werknemer. Natuurlijk is je werk ontzettend 
belangrijk, maar voor ons als werkgever vin-
den we het ook fi jn dat je je thuis voelt bin-
nen onze organisatie. Daarom is er, naast een 
goed salaris en prima arbeidsvoorwaarden, 
ook veel ruimte voor activiteiten náást het 
werk, zoals bedrijfsuitjes, een maandattentie, 
een borrel, een gastspreker die we uitnodi-
gen of een studiereis. We doen dit omdat we 
een goede sfeer op de werkvloer heel be-
langrijk vinden. Dat je elkaar ook op andere 
manier leert kennen, zodat je bereid bent om 
elkaar te helpen als dat nodig is. Want veel 
grootschalige, complexe of multidisciplinaire 
projecten worden behandeld door meerde-
re medewerkers. Je hebt dus veel overleg 
en hebt elkaar echt nodig. Dan is het fi jn als 
je een hecht en duurzaam team vormt, dat 
liefst langere tijd bij intact blijft. Kortom: een 
perfect cv is zeker niet het enige criterium; 
we kijken in een sollicitatieprocedure ook 
of je eventueel past binnen onze informele 
bedrijfscultuur, die zonder veel hiërarchische 
lagen is opgebouwd.’

Uniek uitzicht
Zoals gemeld verhuist AAB deze zomer naar 
een nieuw en energieneutraal kantoorpand, 
Paulina genoemd, gelegen op Honderdland 
Fase 2, op een steenworp afstand van roton-
de Westerlee. ‘Als je bij ons aan de slag gaat, 
krijg je een uniek uitzicht cadeau,’ lacht Van 

der Wel. ‘Ons kantoor bevindt zich name-
lijk op de bovenste etage van Paulina. Het 
gebouw is volledig duurzaam en energie-
neutraal en sluit helemaal aan bij de huidige 
technische ontwikkelingen en klimaatver-
beteringen. Je werkt dus vanuit de top voor 
topondernemers, hoe mooi is dat? Kijk snel 
bij onze vacatures en reageer. De koffi  e staat 
klaar!’

AAB:

Word jij ook lid van onze
duurzame familie?

ONZE VACATURES:

 AFDELINGSMANAGER ENERGIE  
Jouw focus ligt op de interne organisa-
tie van de afdeling. Je stuurt de afdeling 
aan, denkt na over ontwikkelingen voor 
de toekomst en daarnaast houd je een 
beperkte klantportefeuille bij.

 BEDRIJFSKUNDIG ADVISEUR
Jouw werkplek bij afdeling Corporate 
Finance zorgt ervoor dat je vooral focust 
op fusie- en overnametrajecten en 
daarnaast, waar nodig, met internationa-
le haalbaarheidsstudies en investerings-
beslissingen. 

 SPECIALIST RUIMTELIJKE
     ONTWIKKELING
De uitdaging ligt vooral in de diversi-
teit en omvat allerlei vraagstukken en 
vergunningsaanvragen op gebied van 
ruimtelijke ontwikkeling. 

 3D MODELLEUR – ONTWERPER
Wat is er mooier dan een ontwerp op 
basis van realiteit te tonen via 3D im-
pressies en renderingen. Het gaat om 
uiteenlopende (werktuig)bouwkundige 
installaties. 

 OPEN SOLLICITATIES
De glastuinbouwsector is altijd in be-
weging. Nieuwe ontwikkelingen volgen, 
steeds verder gespecialiseerd. Ben jij op 
zoek naar een nieuwe uitdaging, laat het 
ons in elk geval weten.

Solliciteren? Ga naar www.aabnl.nl


