“Grondverbeteringswerk
gaat op gevoel.”
De roots van Elzinga Groep liggen onmiskenbaar in het klassieke loonwerk. Het huidige
Elzinga Loon- en Grondverzet, vallende onder het Elzinga Aannemingsbedrijf, houdt zich
echter niet meer bezig met het traditionele maai-, zaai- en oogstwerk. Die werkzaamheden
zijn vervangen door grondverbeteringswerkzaamheden in de breedste zin van het woord.
Waardevol, specialistisch grondwerk, waar Elzinga ervaren mensen, moderne machinerie
en het juiste gevoel voor in huis heeft. Tekst: Koen Janssen | Fotografie: Jan Buwalda
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van windmolenonderdelen en maken ze opstelplaatsen

jongere boeren willen andere, lichtere zandgrond

voor het demonteren van windmolens. “We maken

“Door goed egalisatiewerk ontstaan er geen

bovenhalen. Om bijvoorbeeld aardappels te telen op

een tekening binnen het model, zetten het om naar

Mark legt daarom uit wat zijn team te bieden heeft. “Wij zijn

verzamelpunten voor regenwater en blijft de grond

kleigrond waar dat eerder niet mogelijk was,” ziet

3D, tuigen de machines op en leveren het zand. We

gespecialiseerd in grondverzet en grondverbeteringswerk.
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Ik moest erg wennen aan het thuiswerken. Het was

Mankracht

We hebben verantwoordelijk werk, maar we dragen

voor mij niet meteen een werkwoord zeg maar. Dit in

De specifieke kracht van Elzinga Loon- en Grondverzet

die verantwoordelijkheid samen. Die spirit vind ik mooi.

tegenstelling tot veel collega’s die zich thuiswerkend
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Nieuw is thuiswerken zeker niet voor mij, want al in
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mij jubelend met een zogenaamde token. Deze Chriet
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de kennis en kunde van onze machinefabriek, de
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een groep van twintig harde werkers. “Een ploeg die

uitleg. “Onze goede naam snelt ons vooruit. Elzinga

onvoorwaardelijk voor Elzinga en dus voor onze klanten

heeft een betrouwbare naam en de boeren, overheid

gaat,” stelt Mark. “Onze ploeg maakt lange dagen en is

en het bedrijfsleven weet ons te vinden. Wij zijn ze als

zeer flexibel. Ze werken met het juiste gevoel en tonen

landverbeteraars graag van dienst!” 

zich bereid te leren, maar ook om kennis te delen.

J A N S S E N

snel inspelen op wensen van klanten. Wij kunnen dankzij

apparaatje, waarmee je ook baby’s kon temperaturen en
de schemerlampen kon dimmen.
Anyway, ik ging mee in zijn enthousiasme en vroeg waarom juist ik het hebbeding kreeg. ‘Zodat
jij vanaf nu thuis kunt inloggen op je werkomgeving,’ waren zijn historische woorden. Achterstallig
tekstwerk, lastige e-mails, ingewikkelde offertes; plots kon ik alles naar de avonduren schuiven.
Heel handig, maar mijn werkweek verdubbelde acuut en al snel verloor ik mijn werk-privébalans.
Eén van de redenen waardoor ik een paar jaar later uitgeblust mijn stropdas aan de wilgen hing.
Tegenwoordig werkt heel kantoorwerkend-Nederland noodgedwongen thuis en spelen diverse
online mogelijkheden een reddende rol. Ook ik moet eraan geloven, dit keer gelukkig tussen acht
en vijf doordeweeks. Om eerlijk te zijn heb ik ons uitgedunde hoofdkantoor wel tot het laatst mee

•

K O E N

bewaakt. ‘Present zijn’ zit zo in mijn systeem, dat wegblijven voelt als deserteren. Juist nu het
economisch stormt, wil ik graag bovendeks blijven werken. Maar het is zoals het is.
Helaas zorgt mijn belabberde concentratie tegenwoordig voor wat thuiswerkproblemen. De tuin
lonkt met haar laatst bloeiende kamperfoelies en kringelende koikarpers en de keukenla vol
Croky-chips lacht mij ieder kwartier toe. Ik zit keurig op anderhalve meter afstand, maar nu van de
koelkast, mijn dartbord en van Irene. Niet werkbevorderlijk dat ook zij thuis zit. Te veel lekkers, te
veel leuks en te veel afleiding.
Vluchten naar onze eerste etage of zolder is geen optie. Daar hebben we geen wifi. Zo blijven we
thuis in ieder geval ’s nachts stralingsvrij en onbereikbaar. Ook meerdere versies van ‘de tien beste

C O L U M N

thuiswerktips’ helpen me niet. Overal op één in die lijstjes ‘Kleed je eerst aan’. Alsof ik anders in
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mijn blote reet achter de computer kruip…
Gelukkig maak ik met oogkleppen kleine vorderingen en werkt de techniek vlekkeloos. Respect
daarom voor onze IT-afdeling, die in no time een goed netwerk en de benodigde extra hardware voor
iedereen paraat had. Gelukkig maar, want zo kan Abiant in deze rare tijden ‘gewoon’ blijven varen.
Respect ten slotte voor alle Abianters in fabrieken, langs wegen, achter het stuur, op het land en in
het groen. Mensen die dat wat ze dagelijks doen, onmogelijk thuis aan de keukentafel kunnen doen.
Samen met alle leraren en hulpverleners houden jullie Nederland in de been. Toppers zijn jullie!
Mensen; houd moed, het komt goed, maar kom snel door met die thuiswerktips.
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