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in de agro- en voedingssector raken heel wat arbeidsplaatsen niet ingevuld. De
VDAB organiseerde daarom, in samenwerking met beide sectoren en het
departement Landbouw en Visserij, een jobbeurs tijdens Agriflanders 2011. in
januari volgt de tweede editie. – Anne Vandenbosch

C

op

e agro- en voedingssector zoekt
steeds naar nieuwe mensen om de
vrijgekomen arbeidsplaatsen in te
vullen, zo vernemen we van Marie-Paule
Melkebeek. Marie-Paule is accountmanager voeding en land- en tuinbouw
bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), maar
ook al voor de tweede maal verantwoordelijke voor de organisatie van de ‘jobbeurs
agro en voeding’ tijdens Agriflanders in
flanders Expo in Gent.

Gespecialiseerde jobbeurs
“Tijdens Agriflanders 2011 werd er in een
van de hallen een ‘Innovatiestraat’
georganiseerd waarin ook enkele bedrijven

uit de voedingssector een stand hadden.
fevia, de federatie van de voedingsindustrie, vroeg ons of we hieraan een jobbeurs
konden koppelen. De agro- en voedingssector kampt namelijk met heel wat
onbezette arbeidsplaatsen. Aangezien
Agriflanders voornamelijk een land- en
tuinbouwbeurs is, werden hier ook al snel
Boerenbond, de beursorganisatoren en het

De agro- en voedingssector
kampt met heel wat onbezette
arbeidsplaatsen.
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departement Landbouw en Visserij bij
betrokken.
De VDAB heeft immers de nodige expertise in het organiseren van jobbeurzen. We
doen veel ‘maatwerk’ voor individuele
sectoren. De huidige tendens zijn echter
jobdatings voor specifieke bedrijven of
jobscreenings waarbij we de dossiers van
werkzoekenden screenen en ze ineens
koppelen aan de vacatures waarover we
beschikken.
De bedrijven die deelnemen aan de
jobbeurs maken hun vacatures en de
profielen die ze zoeken aan ons bekend en
wij promoten de jobbeurs bij werkzoekenden. We proberen daarbij een zo ruim
mogelijk publiek te bereiken, niet alleen
dossier • 19
19

heel Vlaanderen telden we voor deze
sector 1863 vacatures. Dit betekent een
aandeel van 20,5% voor Oost-Vlaanderen
en 13% voor West-Vlaanderen. In de
voedingssector waren er 3007 vacatures,
waarvan 938 in West-Vlaanderen (31%) en
866 in Oost-Vlaanderen (29%).” MariePaule vult aan dat er daarnaast, bijvoorbeeld in de metaalsector, ook nog heel wat
arbeidsplaatsen vacant zijn bij bedrijven
die een grote link hebben met de land- en
tuinbouwsector.
“Een tweede editie van de jobbeurs is dus
zeker op zijn plaats. Voorlopig zijn er 25
standhouders ingeschreven. We ontvingen
opnieuw een brede waaier aan vacatures,
dikwijls met hogere profielen, maar ook
bijvoorbeeld voor vleesversnijders,
plaatbewerkers, varkensverzorgers,
chauffeurs ... Terwijl de eerste editie op
vrijdag werd georganiseerd, is dit deze
keer op zaterdag, van 10 tot 14 uur. Dat is
voor mensen met een baan die een nieuwe
job zoeken immers een geschikter
moment. We hopen zo een ruimer publiek
te bereiken dan bij de vorige editie. De
VDAB doet immers ook aan dienstverlening voor werkenden. Misschien komen
bezoekers van Agriflanders ook wel even
langs op de jobbeurs en zullen anderzijds
de kandidaten Agriflanders eens
bezoeken.” n

nd

ingenieurs; één bedrijf had zelfs specifieke
vacatures voor Afrika. De standhouders
brachten bovendien heel wat promotiemateriaal mee, wat de zaal opfleurde. De
bezoekers kregen bij het binnenkomen
een lijst met de vacatures.”
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mensen met de gevraagde profielen. We
doen dit via verschillende kanalen: via de
(vak)pers, op de agendapagina van de
VDAB-website, via affiches en flyers, maar
ook op busflanken in de regio Gent. We
zullen deze keer ook op de donderdag- en
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De VDAB polste naderhand zowel bij de
werkzoekenden als bij de standhouders
naar hun ervaringen. Werkzoekenden
zowel als werkenden en schoolverlaters
bezochten de standen, de grootste groep
kandidaten was tussen 22 en 35 jaar oud.
Er was een toevloed aan hooggeschoolden. De hoofdmoot van de bezoekers
ervoer de beurs positief, ze planden op
meerdere vacatures te reageren. Ook de
standhouders vonden het concept en de
locatie oké. Ze ontvingen meerdere cv’s
van kandidaten die ze op een later tijdstip
konden uitnodigen voor een tweede
gesprek.
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vrijdagmiddag voorafgaand aan de
jobbeurs op radio 2 te horen zijn. Ook de
andere partners verspreiden informatie
over de jobbeurs via hun eigen kanalen.
Daarnaast schrijven we op basis van de
gezochte profielen alle werkzoekenden in
Oost- en West-Vlaanderen aan. We sporen
hen aan om zeker deel te nemen aan de
jobbeurs, maar het wordt hen niet
verplicht. Natuurlijk zijn ook de mensen
die op zoek zijn naar een andere baan erg
welkom.”

Bo

“De jobbeurs op Agriflanders staat open voor werkzoekenden zowel als werkenden die op zoek zijn
naar een nieuwe baan”, benadrukt Marie-Paule Melkebeek van de VDAB.

op

tevredenheid bij standhouders
én werkzoekenden

C

Marie-Paule hield een goed gevoel over
aan die eerste editie van de jobbeurs op
Agriflanders, nu bijna 2 jaar geleden. “Er
was een goede respons vanuit de bedrijfswereld, maar ook van interimkantoren.
We telden ongeveer 40 inschrijvingen,
voornamelijk van agrovoedingsbedrijven
uit Oost- en West-Vlaanderen. Maar die
provincies werden dan ook in eerste
instantie beoogd vermits Agriflanders en
de jobbeurs in Gent worden georganiseerd. Het was een geslaagde eerste
editie. We ontvingen heel uiteenlopende
vacatures: van machineoperatoren, koks
en beenhouwers tot teamleiders en

20
20 • dossier

Jobbeurs

agro en voeding
Flanders Expo

tweede editie
De situatie in de agro- en voedingssector
is intussen niet echt veranderd. Vooral de
vacatures voor knelpuntberoepen, zoals
bijvoorbeeld productieoperatoren of
onderhoudstechnici, zijn nog steeds niet
makkelijk in te vullen. Marie-Paule geeft
ons een kort overzicht van het aantal
openstaande jobs in deze sectoren (tot
eind oktober) in de regio. “Hoewel
bedrijven uit de primaire sector niet altijd
hun vacatures melden aan de VDAB,
registreerden we er in West-Vlaanderen
toch 257 en in Oost-Vlaanderen 381. In

Zaterdag
januari 2013
Praktische
info 12
Jobbeurs

Zaterdag 12 januari, van 10
10tot
tot14
14uur
uur.
flanders Expo, zaal flexmeet,
Maaltekouter 1, Gent.
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AGRO|sERViCEs KOPPELT
iNLENER EN UiTzENDKRACHT
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De jobbeurs op Agriflanders is voor uitzendbureau agro|services een moment van
kennismaken en contacten leggen. Agro|services wil immers dé partner zijn voor
wie wil werken of tewerkstellen. – Martine Leerg, agro|services

A

C

ls kmo binnen de uitzendwereld
werft, selecteert, koppelt en stelt
agro|services seizoenarbeiders,
arbeiders en bedienden tewerk in de
ruime agrarische sector. En agro|services
ziet het ruim: er worden werknemers
uitgezonden naar land- en tuinbouwbedrijven, tuinaanlegbedrijven, voedingsindustrie, toeleveringsbedrijven voor
land- en tuinbouw, biotechnologische
bedrijven, tuincentra en kleinhandel,
import- en exportbedrijven. Vanuit haar
lokale zetels bedient agro|services de
provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg.

divers aanbod
Agro|services biedt een grote diversiteit,
van uitvoerende tot gespecialiseerde
functies voor arbeiders- en bediendenprofielen. Uitvoerende opdrachten
omvatten veelal hulp bij het kweken,

Voor heel wat mensen
is de jobdiversiteit in de
ruime agrarische sector
een ware openbaring.
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oogsten, verwerken en handelsklaar
maken van agrarische producten. Dit
soort hulp is doorgaans van tijdelijke
aard, variërend van dagopdrachten over
opdrachten van meerdere dagen naar
opdrachten van meerdere weken. De
basisvereisten verbonden aan dergelijke
opdrachten situeren zich op het vlak van
generieke competenties (bijvoorbeeld zin
voor samenwerking, nauwkeurig werken),
persoonskenmerken (onder andere
uithoudingsvermogen of goed gezichtsvermogen hebben) en arbeidsomstandigheden (zoals werken in serres of een hoog
werkritme aanhouden).
dossier • 21
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G

roep Aveve is marktleider in de
toelevering aan de land- en
tuinbouw in België en heeft de
grootste winkelketen voor ‘tuin, dier en
bakplezier’ van het land.
Aveve werd in 1901 opgericht als een
groepering van kringen in de schoot van
Boerenbond, die instonden voor de
gezamenlijke aankoop van veevoeders en
meststoffen voor hun leden, lokale boeren.
Vandaag bestaat de Groep Aveve uit meer
dan 50 bedrijven. Aveve is onder meer
actief in veevoeding (Aveve Veevoeding,
Spoormans, de Groep Dumoulin …),
plantenvoeding, plantenbescherming
(Hermoo, Sanac …), zaden, tuinbouw
(Hortiplan), land- en tuinbouwmachines
(Cofabel, fagadis …) en natuurlijk de retail.
De groep heeft in totaal 1700 mensen in
dienst en realiseert een jaarlijkse omzet
van meer dan 1,2 miljard euro. Met die
omzet behoort Groep Aveve tot de 100
grootste Belgische bedrijven.

nd

een zo getrouw mogelijk beeld te
schetsen naar de kandidaat-uitzendkracht toe. Een bezoek aan de werkpost
laat de werkomstandigheden zien, we
hebben daarbij bijzondere aandacht voor
veiligheid op de werkvloer.
Agro|services gaat actief op zoek naar
kandidaten via diverse kanalen zoals
bijvoorbeeld scholen, jobbeurzen,
werkwinkels en via de publicatie van
vacatures.
Iedere kandidaat-uitzendkracht wordt
persoonlijk ontvangen. Aan de hand van
een interview peilt men naar opleidingen,
werkervaringen, motivatie, verlangens en
verwachtingen. Op basis hiervan schuift
men sterke en zwakke punten naar voren
en zet men samen met de kandidaatuitzendkracht op een rijtje wat er binnen
de mogelijkheden ligt en wat niet.
Gespecialiseerde of hoger opgeleide
mensen kunnen rekenen op een
uitgebreide analyse van het cv, een
competentiegericht interview, rekening
houdend met de door bedrijven verwachte competenties naar bedrijfscultuur en
jobinhoud toe.
Op het ogenblik dat agro|services een
gepaste koppeling uitzendkrachtinlenend bedrijf kan maken, wordt het
proces van eerste kennismaking begeleid
tot aan de effectieve start van de
tewerkstelling. Daarbij worden natuurlijk
alle wettelijke en administratieve
verplichtingen afgewerkt.

ht

Na een eerste geslaagde deelname aan de
jobbeurs 2 jaar geleden, participeert
agro|services opnieuw enthousiast aan dit
evenement.

ig

Geslaagde deelname jobbeurs

Gepersonaliseerde aanpak

C
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Kandidaat-inleners kloppen bij
agro|services aan naar aanleiding van
bijvoorbeeld een kennismaking via een
beurs, een zoektocht op het web,
mond-tot-mondreclame of een artikel in
een vakblad.
Simultaan gaat agro-services op zoek
naar vacatures voor de profielen die vrij
solliciteren, rekening houdend met hun
kennis, vaardigheden en attitudes. Deze
zoektocht gaat langs geëigende kanalen,
zoals bijvoorbeeld vacatures op diverse
sites. Ook wordt gezocht naar tewerkstellingsactiviteit op basis van bevraging
bij kandidaat-uitzendkrachten omtrent
vroegere werkervaringen.
Iedere kandidaat-inlener wordt persoonlijk bezocht. Een analyse van de vacature
en het profiel moet agro|services de
informatie verschaffen die nodig is om

22
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na een eerste geslaagde deelname aan
de jobbeurs 2 jaar geleden, participeert
agro|services opnieuw enthousiast aan
dit evenement. Agriflanders lokt immers
duizenden mensen die heel wat affiniteit
hebben met deze sectoren. Voor heel wat
mensen is de jobdiversiteit in de ruime
agrarische sector een ware openbaring.
De jobbeurs trekt heel specifiek veel
mensen aan die ofwel op zoek zijn naar
een job, ofwel die als werkende een
overstap overwegen naar een job in de
agrarische sector. Met zijn uitgesproken
agrarische doelgroep is het voor
agro|services dan ook een uitgelezen
kans om mensen te ontmoeten en aan
een job te helpen. n
Heb je een vacature of zoek je zelf een
baan? Kom dan kennis met ons maken in
een van onze kantoren of bezoek
agro|services op Agriflanders, tijdens de
jobbeurs of op stand 4119 in hal 4.

We vinden het belangrijk om
als Groep Aveve op de
jobbeurs aanwezig te zijn.
www.werkplezier.be
“Vermits de Groep Aveve uit een hele
waaier aan werkmaatschappijen in diverse
branches bestaat, worden ook heel diverse
profielen gevraagd”, aldus Laïka Lievens,
Hr Business Partner. “We zijn voortdurend

© GrOEP AVEVE

© AGrIfLANDErS
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Voor functies die het uitvoerend niveau
overstijgen, komen deze mensen in
aanmerking die een voor de functie
relevante opleiding en/of ervaring
kunnen voorleggen. Deze opdrachten
bieden dikwijls een perspectief op een
tewerkstelling van onbepaalde duur en
de gevraagde competenties hangen af
van de bedrijfscultuur en de specifieke
jobinhoud.
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“Op de website www.werkplezier.be kan iedereen
in een oogopslag alle vacatures binnen de Groep
Aveve raadplegen”, aldus Laïka Lievens.
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Voederfabrikant Dumoulin ervoer de vorige editie van de jobbeurs tijdens
Agriflanders erg positief. Reden genoeg om nu met de Groep Aveve deel te nemen
aan de tweede editie ervan. – Anne Vandenbosch
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op zoek naar technisch-commerciële
mensen met opleiding land- en tuinbouw,
voor zowel de professionele markt
(landbouwers) als voor de retail. Ook
medewerkers voor onderzoek en ontwikkeling (voeder/laboratorium), technische
medewerkers voor de productie en
engineering en medewerkers voor de
algemene staffuncties (financiën …) komen
bij ons ruim aan bod.
Sinds ongeveer 2 jaar beschikken we
over een heel professionele website,
www.werkplezier.be, waar iedereen in
een oogopslag alle vacatures binnen de
Groep Aveve kan raadplegen. je kan er
tevens getuigenissen van collega’s
bekijken, over hoe zij werken bij Aveve
ervaren en wat hun functie juist inhoudt.
Verder werken we bij nieuwe vacatures
met de reguliere kanalen, zoals uitzendkantoren, selectiekantoren, en gespeciali-

seerde jobsites zoals Vacature, Monster,
AgriMatch, Landbouwjob …”

Belangrijk om aanwezig te zijn
“Bij de eerste editie van de jobbeurs waren
we voor Dumoulin, fabrikant in veevoeders, op zoek naar technisch-commerciële
medewerkers. Deze profielen zijn niet zo
makkelijk te vinden, meestal ontbreekt
immers de commerciële vaardigheid bij de
kandidaten. We waren aangenaam verrast
van het aantal aanwezige kandidaten. We
hadden succes, een van de kandidaten
werd naar de collega’s van Aveve Veevoeding doorgestuurd en kon daar aan de
slag in een andere functie. We kregen ook
spontane sollicitanten en schoolverlaters
op onze stand. Hun cv nemen we op in
onze wervingsreserve.
We vonden de jobbeurs professioneel
georganiseerd en het waren allemaal
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sectorgerelateerde bedrijven die deelnamen. Mensen met een passie of
interesse in land- en tuinbouw kunnen er
kennismaken met de spelers in de markt.
Voor de komende editie vinden we het dus
belangrijk om als Groep Aveve, met haar
vele werkmaatschappijen binnen land- en
tuinbouw, aanwezig te zijn. We zijn een
gezonde en stabiele groep, met doorgroei- en bewegingsmogelijkheden.
We willen aan geïnteresseerden tonen
wat wij voor hen kunnen betekenen. We
willen kandidaten ook bekendmaken
met onze site www.werkplezier.be.
Vandaag zijn er onder meer enkele
openstaande vacatures bij dochter
Cofabel, we zoeken een commercieel
medewerker, een technisch medewerker
en een regioverantwoordelijke.” n
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et bedrijf New Holland (NH) telt 2
vestigingen in ons land. Egide
Vandevelde, Business Director
Benelux: “In Zedelgem worden onze
oogstmachines ontworpen en geproduceerd. We tellen hier niet minder dan 2600
werknemers. In Antwerpen is er een
productieafdeling voor onderdelen van
NH-tractoren waar zo’n 1000 medewerkers in dienst zijn. We hebben in België
dus ruim 3600 medewerkers. je kan dit
aantal gerust verdubbelen als je de
tewerkstelling bij onze toeleveranciers hier
nog bij rekent. Bovendien tellen we in
België 63 dealers, die telkens 8 à 10
mensen in dienst hebben. nH is met
andere woorden een grote werkgever,
zeker in de landbouwsector.”

Veelheid aan profielen
De site in Zedelgem kreeg binnen de groep
een erkenning als ‘Center of Excellence’.
Binnen deze locatie zijn productontwikke24
24 • dossier

ling zowel als productie, verkoop en dienst
na verkoop aanwezig. Maar ook het
internationale trainingscentrum, de
Europese patentenafdeling en het
Beneluxteam van NH bevinden zich hier.
“Dit betekent dat hier zeer uiteenlopende
profielen aan het werk zijn”, vertelt
Adriaan Kyndt, Hr-manager bij NH. “Wij
zoeken bovendien regelmatig naar
medewerkers met zeer specifieke

© NEW HOLLAND
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New Holland in zedelgem is in West-Vlaanderen de grootste werkgever in de
sector. Deze machineproducent is voortdurend op zoek naar specifieke
arbeidskrachten en neemt dan ook graag deel aan de tweede jobbeurs tijdens
Agriflanders. – Anne Vandenbosch

new Holland zoekt regelmatig
naar medewerkers met zeer
specifieke vaardigheden.
vaardigheden. Een goede talenkennis
speelt vaak een grote rol. Alle producthandleidingen worden hier in het Engels
opgemaakt. Hierbij is dus een combinatie

De oogstmachines van New Holland worden in
Zedelgem ontworpen en geproduceerd. Op de
productiesite werken 2600 werknemers.
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interne doorgroeimogelijkheden, zowel in
Zedelgem als in het buitenland.
We streven ernaar dat onze werknemers,
vooral vanuit de productie- en engineeringafdeling, een grote betrokkenheid
krijgen met het product dat ze afleveren.
We laten hen dan ook uitgebreid kennismaken met de machines en nodigen hen
uit op NH-evenementen. De werknemers
zijn trouwens vragende partij. Ze zijn
immers trots op het merk nH. We dragen
kwaliteit hoog in het vaandel. Onze
werknemers ondersteunen dit. Sinds
enkele jaren werd op de werkvloer het

en

steeds op zoek is naar werkkrachten”, vult
Egide aan. “Daarom lijkt het ons vanzelfsprekend dat we deelnemen aan de
jobbeurs tijdens Agriflanders. We zoeken
niet alleen technisch hooggeschoolde
werkkrachten, maar ook profielen waarbij
een landbouwachtergrond erg nuttig is. De
jobbeurs lijkt ons een ideale combinatie
met de vakbeurs. Op Agriflanders komen
immers land- en tuinbouwers met hun
(studerende) kinderen alsook mensen met
interesse voor de sector langs. Op de
jobbeurs zijn ook open sollicitaties
mogelijk of je kan er je cv achterlaten.
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van technische kennis én taalvaardigheid
nodig. Voor commerciële functies is het
aanbod kandidaten redelijk groot, maar
een systeemingenieur voor precisielandbouw is bijvoorbeeld heel moeilijk te
vinden. Ook productspecialisten vergen
specifieke kwalificaties. Ze verlenen
namelijk internationale service voor
bepaalde producten, waardoor ze veel in
het buitenland vertoeven, dikwijls in
moeilijke omstandigheden. Deze kandidaten moeten dus erg flexibel zijn.
Lassers en CNC-machineoperatoren voor
in de productieafdeling, zijn knelpuntberoepen en dus erg moeilijk te vinden.
Daarom onderhouden we nauwe contacten
met technische en landbouwscholen. In
het kader van ons scholenproject gaven
we, zowel in België als in Nederland, aan
50 landbouwscholen NH-machines voor
hun praktijklessen. We bieden hen ook
gespecialiseerde opleidingen aan,
bijvoorbeeld over hydraulica, die we
combineren met een rondleiding in de
fabriek. Zo leren de leerlingen nH en de
NH-machines van nabij kennen. jaarlijks
volgen ook heel wat leerlingen en
studenten hier stage; ze doen bij ons dus
hun eerste werkervaring op. Je kan stellen
dat zowat alle afdelingen bij nH stagiairs
begeleiden. Binnen de afdeling productontwikkeling ontvingen we er vorig jaar
niet minder dan 45, dat zijn dan meestal
ingenieurs in spe. We begeleiden ook
eindwerken en doctoraatsstudies. Vaak
stromen deze studenten nadien door naar
ons bedrijf. nH zet immers sterk in op
nieuwe technologieën. De voorbije 3 jaar
werden niet minder dan 148 bijkomende
ingenieurs aangeworven, de afdeling
productontwikkeling groeide met 50%,
naar 363 medewerkers.”

op

Aanwezig op de jobbeurs

C

“We gebruiken diverse kanalen om onze
vacatures bekend te maken”, legt Adriaan
uit. “We plaatsen ze natuurlijk in gespecialiseerde kranten, zoals Jobat of Vacature,
maar ook in de onlineversies ervan.
Naargelang van de vacature zullen we ze
ook bekendmaken op regionale tv-zenders
of op LinkedIn, de sociale netwerksite voor
vakmensen. Daarnaast maakten we de
werkmogelijkheden bij nH ook al eens
bekend op de flanken van bussen. We
delen ook flyers uit tijdens voetbalmatchen
of andere evenementen waar veel volk
aanwezig is.”
“We ervaren dat heel wat mensen, zelfs uit
de regio, zich weinig bewust zijn dat NH

“We ervaren dat heel wat mensen zich weinig bewust zijn dat NH steeds op zoek is naar werkkrachten. Daarom lijkt het ons vanzelfsprekend dat we deelnemen aan de jobbeurs tijdens Agriflanders”,
menen Adriaan Kyndt (links) en Egide Vandevelde.

Wanneer een job vrijkomt, of wanneer we
bijkomende mensen willen aanwerven,
duiken we immers eerst in onze
wervingsreserve.”

Betrokkenheid van de werknemers
NH wenst zo veel mogelijk vaste arbeidskrachten in dienst te nemen. Egide: “We
werven veel werknemers aan, maar er is
gelukkig weinig verloop. De aanwerving en
opleiding van nieuwe medewerkers vergen
immers veel tijd en energie. Deze vestiging
van nH is vrij sterk verankerd. Onze
knowhow verplaats je niet zomaar, en we
hebben hier in België een grote talentroef.
Daardoor kunnen we onze werknemers
een mooi toekomstperspectief bieden.
Bovendien zijn er heel wat functies met
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World Class Manufacturing (WCM)-principe
ingevoerd. WCM is een continu proces dat
erop gericht is kwaliteitsgebreken en
defecten te elimineren, voorraden te
reduceren en just in time-leveringen te
verzekeren. Het doel van WCM is zero
defects te realiseren bij onze klanten. We
stimuleren hen ook om maandelijks een
verbetering van hun werk(post) voor te
stellen. Als je weet dat er ongeveer 1800
productiearbeiders zijn, betekent dit
jaarlijks zo’n 20.000 verbeterpunten. Dat
verschil merken ze dagdagelijks op de
werkvloer, maar wij natuurlijk ook in de
kwaliteit en garantie van onze
producten!” n
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Door schaalvergroting, een nieuwe bedrijfstak of het wegvallen van een familiale
arbeidskracht kan er een vraag ontstaan naar extra arbeid op een landbouwbedrijf.
Wanneer deze familiaal niet ingevuld kan worden, blijven er 2 opties over.
Automatisering of externe arbeid aantrekken … of allebei. – Wanda Verdonck, Innovatieconsulent
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ndanks automatisering komen
land- en tuinbouwbedrijven
vandaag vaak handen tekort. De
beschikbare arbeid beperkt zich meestal
tot de bedrijfsleider met eventueel zijn
echtgenote. Door bijvoorbeeld schaalvergroting ontstaat er een extra vraag naar
arbeid. Deze kan in de meeste gevallen
niet volledig worden opgevangen door
automatisering. Langer werken kan, maar
ook de dag van een landbouwer telt maar
24 uur. Het is dan een optie om externe
arbeid in het bedrijf te halen, met andere
woorden te starten als werkgever.

Hoe de juiste beslissing maken?
Wanneer je ermee worstelt of het
aanstellen van een werknemer een optie
is voor je bedrijf, is het belangrijk om
enkele vragen te beantwoorden.
Is externe arbeid nodig? Als je weet dat
een familiale arbeidskracht gemiddeld
zo’n 2600 uur per jaar kan presteren, zou
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26 • dossier

je uit je boekhouding (inschatting gewerkte
uren/jaar of gemiddelde arbeidsuren per
dier/gewas) kunnen berekenen of er meer
uren te presteren zijn dan er gepresteerd
kunnen worden door de beschikbare
familiale arbeidskrachten. Als je weet dat
een niet-familiale arbeidskracht (een
betaalde externe arbeider) zo’n 1800 uur
per jaar kan presteren, kan je uitrekenen
of er nood is aan externe arbeid.
Wat is de financiële impact? Wanneer uit
de vorige vraag zou blijken dat er meer
arbeidsuren zijn dan de beschikbare
familiale arbeid, zou de bedrijfsleider voor
externe arbeid moeten kiezen. Toch zal dit
niet haalbaar zijn voor elk bedrijf. Dit hangt
van een aantal factoren af. Zo kan men op
basis van uurloon een berekening maken,
maar je moet ook rekening houden met je
rendement.
Tijdens de jaarlijkse boekhoudingbespreking spreekt men wel eens van ‘het fictieve
loon’, dit is een bedrag toegekend aan de

bedrijfsleider(s) per gewerkt uur op het
bedrijf. Meestal werkt men met een forfait
tussen de 10 en 15 euro/uur. Wanneer
men echter het bedrijfsresultaat deelt
door de werkelijk gepresteerde uren ligt

Het succes van je
personeelsbeleid bepaalt
ook een groot deel van
de efficiëntie.

dit uurbedrag meestal heel wat lager.
Het is moeilijk in te schatten wat het
financiële effect op je bedrijfsresultaat zou
zijn. Je zit namelijk niet enkel met de
loonkost, maar ook met mogelijke
meeropbrengsten door bijvoorbeeld een
betere gezondheid van je dieren, minder
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contract of statuut
van je werknemers

Er zijn verschillende mogelijkheden
(contracten en statuten) om werknemers
op het land- of tuinbouwbedrijf in te
zetten. Hieronder vind je een overzicht. De
voor- en nadelen worden opgesomd in
tabel 1 (zie p. 28).
seizoensarbeid Wanneer de arbeidsvraag
eerder beperkt is, en vooral gesitueerd is
rond arbeidspieken bij, bijvoorbeeld,
oogstwerkzaamheden, kan je kiezen om
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• Maak een goede werkplanning op. Wees zelf gestructureerd en maak een
goede werkverdeling. Zo worden er geen belangrijke taken vergeten, of werk
dubbel gedaan. Het zal jou en je werknemer uitdagen om de vooropgestelde
einddoelen te behalen. Cluster bepaalde werkzaamheden om de efficiëntie te
verhogen. Durf ook je werknemer een bepaalde taak te geven om zelfstandigheid en vooral verantwoordelijkheid aan te moedigen.
• Zoek de juiste balans tussen baas en mens. Als werkgever wil je uiteraard dat
het werk zo goed en zo snel mogelijk wordt gedaan. Verkies, als mens, soms
toch even het persoonlijk contact boven de arbeidsefficiëntie. Zoek hierin de
juiste verhouding.
• Geef je verwachtingen tegenover je werknemer zeer duidelijk weer. Maak
samen afspraken in plaats van enkel een reglement ter ondertekening op te
stellen. Gezamenlijke afspraken worden beter gerespecteerd.
• Herbekijk je personeelsbeleid regelmatig. Een externe kan verbeterpunten
soms beter detecteren.

ht

loonwerk, een betere opvolging van je
gewassen … je moet met andere woorden
rekening houden met je rendement. Kan je
je rendement verbeteren door arbeid in te
zetten?
Je moet wel steeds kijken naar je vaste
kosten; deze kunnen niet verlaagd worden
door de inzet van externe arbeid. Hier zit je
voor een aantal jaren letterlijk aan ‘vast’.
Wanneer dit laatste het geval blijkt, kan
het betekenen dat externe arbeid onbetaalbaar is voor jouw bedrijf. Dan is het
een uitdaging om te kunnen roeien met de
riemen die er voorhanden zijn.
Belangrijk is dat je onthoudt dat personeel
niet enkel een kostenpost is. Waar men
een negatief resultaat boekt door verhoging van de uitbetaalde arbeidsuren, zou
er telkens ook een positief resultaat op de
balans terug te vinden moeten zijn.
Personeel zou in theorie, maar in de
meeste gevallen ook in de praktijk,
daadwerkelijk terugverdienbaar moeten
zijn. Uiteraard op voorwaarde dat het
efficiënt wordt ingezet en je de marge hebt
om het te betalen (voldoende arbeidsinkomen en/of verhoging van het rendement
de meerkost van arbeid kan vergoeden).
Wil ik met personeel werken? Het
toelaten van externe arbeid op je bedrijf
vraagt de nodige aanpassingen in je
werkpatroon. Je moet werk kunnen
plannen en bereid zijn om je werkzaamheden aan te passen aan de beschikbare
tijd van de werknemer. Je moet bereid zijn
om taken te delegeren en wanneer nodig
bij te sturen. je moet enig leiderschap
kunnen vertonen, en daarnaast je
werknemer aanmoedigen en motiveren.
Met de juiste ingesteldheid kom je echter
al ver! Wanneer je deze vraag positief
beantwoordt, is het belangrijk om stil te
staan bij je toekomstige personeelsbeleid
en werkorganisatie. Een goede organisatie
kan de arbeidskosten drukken, maar het
succes van je personeelsbeleid bepaalt
ook een groot deel van de efficiëntie.

Voor elk bedrijf is de juiste keuze van de vorm van tewerkstelling maatwerk. Voor het ene bedrijf kan
het interessant zijn om de arbeidspieken met een seizoenmedewerker op te vangen, voor een ander
bedrijf is het interessant om iemand halftijds aan te werven.

een seizoensarbeider te laten werken op je
bedrijf. Dit systeem is gebaseerd op
dagcontracten en laat toe zeer flexibel
arbeid in te schakelen. De gekozen
werknemer heeft een seizoenskaart
waarmee hij een aantal dagen op verschillende of eenzelfde land- of tuinbouwbedrijf
kan werken.
Er zijn verschillende mogelijkheden
omtrent wie er kan komen werken:
werknemers die vakantie nemen, personen die in ploegen werken, huisvrouwen,
gepensioneerden (mits de nodige meldingen) …
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Men kan er ook voor opteren om werknemers uit de nieuwe lidstaten aan te
werven in de seizoenregeling. Voor Polen
is er bijvoorbeeld geen arbeidsvergunning
meer nodig. Dat is voorlopig wel nog het
geval voor Roemenen en Bulgaren.
Interimarbeid Een groot struikelblok voor
het inzetten van externe arbeid is het
administratieve luik dat erbij komt te
kijken. Zeker in een beginfase, wanneer de
betrokken landbouwer nog wat wil
afwachten of het enerzijds wel klikt met de
werknemer, en men anderzijds nog niet
voldoende kan inschatten hoeveel dagen
dossier • 27
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per week men de werknemer zal nodig
hebben, of de werkplanning nog niet
duidelijk is … is dit een zeer interessante
optie.
Bij interimarbeid ga je een samenwerking
aan met een interimkantoor die via dag of

zaterdag komt werken, heeft men een
oplossing voor 50 weken per jaar.
Je kan ook studenten inzetten via een
Paritair Leercomité (PLC). Het gaat dan
om jongeren die deeltijds willen werken
en deeltijds naar school gaan. Meer

Voordelen

Nadelen

Lage loonkosten

Beperkt in duurtijd: 30 dagen voor landbouw

Zeer flexibel systeem

Bij werknemers uit roemenië of Bulgarije:
administratie arbeidsvergunningen

Beperkte administratie

Studentenarbeid

Zeer flexibel systeem

niet altijd dezelfde werknemer

Weinig administratie

21% btw-regeling op de prestaties van het
interimkantoor die forfaitaire bedrijven niet
kunnen recupereren

Lagere loonkosten

Arbeidsefficiëntie kan lager liggen

en

Interimarbeid

bo

Seizoensarbeid

nd

tabel 1 Voor- en nadelen van de verschillende types contracten en statuten voor werknemers

Opstellen van een arbeidscontract

Arbeidsongevallen kunnen hoger liggen
In een paritair leercomité
(PLC)

Lage loonkosten

Weinig flexibiliteit (vaste dagen gedurende
hele schooljaar)

Hogere loonkost dan de andere systemen

Verminderingsbijdrage rSZ bij eerste, tweede
en derde werknemer

Moeilijkere wetgeving bij bijvoorbeeld
stopzetting contract (reden, ontslagvergoeding
…)

Interessant contract voor werknemer, dus
groter aanbod van kandidaten. Mogelijke
oplossing om verloop van werknemers tegen
te gaan.

Er moet voldoende vraag naar extra arbeid
zijn, minder flexibilteit bij bvb bij periodes met
minder werk

Bo

Productiviteit ligt vaak hoger (bedrijfservaring)

Productiviteit ligt vaak hoger (bedrijfservaring)

Hogere loonkost dan de andere systemen

Verminderingsbijdrage rSZ bij eerste, tweede
en derde werknemer

Moeilijkere wetgeving bij bv. stopzetting
contract (reden, ontslagvergoeding …)

flexibel uurrooster (opgepast: strenge
wetgeving rond de uurroosters en overuren die
bij overtreden een rSZ-bijdrage op voltijdse
arbeid kan betekenen)

Sommige werknemers zullen een deeltijds
contract minder aantrekkelijk vinden ten
opzichte van een contract bij een werkgever
die wel een voltijds contract kan aanbieden

ig

ht

Deeltijdse vaste arbeid

er

Extra zorg (demotivatie door schoolmoeheid,
probleemjongeren …)
Voltijdse vaste arbeid
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weekcontracten een werkzoekende zal
inzetten op jouw bedrijf. Zij zoeken het
juiste profiel en verwerken heel de
personeelsadministratie. Zij factureren op
hun beurt door aan jou. Er zijn momenteel
interimkantoren gespecialiseerd in
interimarbeid voor de land- en tuinbouw,
bijvoorbeeld agro|services (zie p. 21).
studentenarbeid Studentenarbeid is vaak
gelinkt aan jonge mensen die iets
bijverdienen in de horeca, of die tijdens de
vakantie arbeiders vervangen in een
fabriek. Toch kunnen we ook studenten
inzetten in een land- of tuinbouwbedrijf.
De studentenregeling is bovendien
onlangs veranderd, waardoor we studenten gedurende 50 dagen per jaar kunnen
laten werken. Er is geen onderscheid
meer tussen het schooljaar en de grote
vakantie. Wanneer een student dus elke
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met deze werknemer af te sluiten. Dit
contact kan zowel van bepaalde duur
(onder bepaalde voorwaarden) als van
onbepaalde duur zijn. Ook de afgesproken
arbeidsuren kunnen verschillen. Zo kan je
een voltijds contract afsluiten, maar ook
een deeltijds contract.
Wanneer de extra arbeidsvraag niet
voldoende groot is om iemand voltijds aan
te werven, kan je ook kiezen voor een
deeltijds contract (dus minder dan 38 uur
per week).
Opgepast, de reglementering rond
deeltijdse vaste arbeid is zeer complex. Er
is een zeer strenge wetgeving in verband
met de overuren en de flexibiliteit van
uurroosters (alle mogelijke varianten
moeten opgenomen worden in het
arbeidsreglement, ad valvas bekend
gemaakt worden en één jaar lang
bijgehouden worden). Wanneer er te veel
overuren per kwartaal worden gemaakt,
moet je ook rSZ betalen zoals bij een
voltijds contract. Informeer je dus goed!
Met collega land- of tuinbouwer Een
andere optie is om iemand deeltijds op je
bedrijf tewerk te stellen, maar toch te
werken met één vaste werknemer. Dit kan
een samenwerkingsverband zijn met een
collega. je kan dan opteren om ieder
apart een deeltijds contract met dezelfde
werknemer te maken, een maatschappij
(feitelijke vereniging) of een economisch
samenwerkingsverband (ESV) op te
richten.
Onthoud dat voor elk bedrijf de juiste
keuze van de vorm van tewerkstelling
maatwerk is. Voor het ene bedrijf kan het
interessant zijn om de arbeidspieken met
een seizoenmedewerker op te vangen,
voor een ander bedrijf is het dan weer
interessant om iemand halftijds aan te
werven. Bespreek je opties met je
technische consulent en bekijk elk geval
individueel! n

informatie over dit systeem vind je via
www.werk.belgie.be.
Vaste arbeid Wanneer je als werkgever
het liefst werkt met eenzelfde werknemer
en je deze op vaste basis wil tewerkstellen,
kan je opteren om een arbeidscontract

OPLOssiNG OP MAAT
VOOR
JOUW PERsONEELsB
ELEiD?
Wand

a Verdonck, wanda.verd
onck@innovatiesteunpu
nt.
be, tel. 016 28 61 32 of
Griet Janssen, griet.jan
ssen@innovatiesteunpu
nt.be,
tel. 016 28 61 24.
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GROTE DiVERsiTEiT
OP DE WERKVLOER
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fruitbedrijf Vanhellemont in Meensel-Kiezegem werkt al meer dan 20 jaar met
externe arbeidskrachten. De meesten van hen zijn van vreemde afkomst. Dat werkt
volgens zaakvoerder Mario Vanhellemont erg verrijkend. – Anne Vandenbosch

D

baar. Dankzij mond-tot-mondreclame
nam het aantal buitenlandse werkkrachten langzaamaan toe.
Ook ons bedrijf groeide verder. In 1996
schakelden we over naar milieuvriendelijke geïntegreerde teelt. Eind jaren 90
investeerden we in een nieuwe sorteerloods, frigo’s en op vraag van de markt en
de veiling ook in een waterdumper. In
2007 en 2011 namen we respectievelijk
de fruitbedrijven van een gepensioneerde
collega en van een tante over. Daardoor
beschikken we vandaag over 46 ha,
ongeveer twee derde zijn peren (Conference, Doyenné, Durondeau, Lukas,
Sweet Sensation, Corina …), de rest zijn
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e ouders van Mario Vanhellemont
plantten in 1969 zo’n 60 a appelen perenbomen. “Daarnaast
teelden ze aardbeien, omdat ze daarvan
onmiddellijk opbrengst hadden. na
17 jaar verdwenen de aardbeien en
groeide de boomgaard naar 15 ha. Ik heb
het niet anders geweten dan dat mijn
ouders hard moesten werken. Ze deden
dit in familieverband en tijdens de pluk of
het sorteren met de bijkomende hulp van
huisvrouwen en gepensioneerden uit de
buurt”, vertelt Mario.

Groei vergde externe arbeid
Mario was voorbestemd om in de
voetsporen van zijn ouders te stappen. na
enkele jobs buitenshuis nam hij in 1996
de helft van het ouderlijke bedrijf over. “In
1994 namen we onze eerste buitenlandse
werknemer aan, een Nigeriaan. Hij werd
ingeschreven met een gelegenheidsformulier. In die periode waren er immers
steeds minder gepensioneerden beschik-

Je hebt mensen die je
vertrouwt naast je nodig om
taken te delen.
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appels (Belgica, Golden, verschillende
mutanten jonagold, jonagored, Braeburn, Gala …). We wedden nooit op één
paard, in de toekomst zullen we nieuwe
rassen blijven opvolgen.”
Mario’s jongste broer Gert stapte in 2002,
na zijn marketingstudies en een job
buitenshuis, toch ook in het familiebedrijf.
Sinds 2010 is hij samen met Mario
zaakvoerder. Het bedrijf telt 3 takken:
fruitbedrijf, sorteerbedrijf en Treeservices.
Treeservices doet aan boomverzorging op
bedrijven van derden. Vanaf half januari zal
de winkel met streekproducten en eigen
fruit een aparte entiteit zijn. Het totale
bedrijf blijft onder de gezamenlijke naam
fruit Vanhellemont opereren.
“De groei vergde heel wat externe
medewerkers. Op het fruitbedrijf werken
voornamelijk seizoenarbeiders. In de pluk
zijn er ongeveer 50 werknemers aanwezig.
Het sorteerbedrijf telt 9 vaste werknemers. In de piekmomenten komen daar tot
2 à 5 seizoenarbeiders bij, tijdens de
dossier • 29
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plukperiode zelfs nog 15 extra. We werken
een vijftal weken met 2 ploegen. We
sorteren dan immers dagelijks van 6 tot
23 uur. Treeservices heeft 2 medewerkers
in vast dienstverband. Dit wordt aangevuld
met contracten van bepaalde duur.
Momenteel zijn ze met 9 aan het werk.”

diversiteit op de werkvloer

ANTWERPEN

bo

OOST-VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN

Meensel-Kiezegem

WAALS-BRABANT

LUIK

HENEGOUWEN
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MArIO VANHELLEMONT

NAMEN

LUXEMBURG

er

Locatie: Meensel-Kiezegem
Leeftijd: 42 jaar
Specialisatie: fruit- (46 ha) en sorteerbedrijf,
in samenwerking met zijn broer Gert

Bo

Mario vindt de diversiteit een meerwaarde
voor het bedrijf.

en teambuildingsessies te organiseren,
bevorderde de onderlinge communicatie.
Zo gebruiken we sindsdien bijvoorbeeld
een lijst met nederlands woorden en korte
zinnen zodat we elkaar sneller en beter
begrijpen op de werkvloer. Workshops
leerden ons de diverse culturen beter
kennen. Waarom doet iemand iets op een
bepaalde manier? Als je hierover uitleg
krijgt, verandert je kijk hierop.
Dankzij het tweede diversiteitsplan konden
we de werknemers opnieuw nederlandse
les geven, maakten we competentie-
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Dave Ajayi (39) is afkomstig uit Nigeria, hij
is al 2 jaar Belg. Hij werkt sinds 2002 bij
Vanhellemont. Hij startte in de sortering
en werd telkens ingezet als seizoenarbeider. Vanaf 2007 kreeg Dave een vast
contract als arbeider. “Dave wist van
aanpakken en kon al snel met de tractor
overweg, hij nam ook verantwoordelijkheid
op en bleek goed te vertrouwen”, vertelt
Mario over zijn medewerker. “In 2010 werd
hij mijn ‘officiële’ rechterhand, hij is dus de
verantwoordelijke als ik er niet ben. In het
sorteerbedrijf is mijn tante, wiens bedrijf
we overnamen, de verantwoordelijke als
Gert er niet is. je hebt mensen die je
vertrouwt naast je nodig om taken te
delen. Je bent er immers niet altijd en ook
dan moeten de werkzaamheden vlot
verlopen.
Omdat we zo veel vreemde arbeidskrachten in dienst hadden, dienden we met de
ondersteuning van Innovatiesteunpunt,
Eduplus en resoc (het regionaal sociaaleconomisch overlegcomité) in 2005 een
diversiteitsplan in; in 2008 volgde het
Groeidiversiteitsplan. Bedoeling was om
elkaar en de gebruiken van de vele
nationaliteiten op ons bedrijf beter te leren
kennen én begrijpen. We hadden hier
immers al werknemers uit Irak, Congo,
Turkije, Pakistan, Slovakije, Polen,
roemenie, Nigeria ... Door hen onder meer
Nederlandse les te geven (2 keer 70 uur),
het peter- en meterschap te introduceren

profielen zodat we het personeel beter
kunnen selecteren en zorgen we nu voor
peter- en meterschap binnen het personeel. Dave vindt dit positief: “Het peterschap leert me beter omgaan met de
werknemers die onder mijn bevoegdheid
vallen. Ik heb hier immers een voorbeeldfunctie. Ik zal dan ook steeds correct het
werk uitvoeren als Mario er niet is. Een
baas die zelf niet hard werkt, wordt niet
gerespecteerd door de collega’s.”
Zelf leerde Mario uit het diversiteitsplan
om problemen onmiddellijk aan te pakken,
om grenzen te trekken en beslissingen van
verantwoordelijken niet te ondermijnen.
Mario verkiest (buitenlandse) werknemers
die in België wonen. “Dat is een bewuste
keuze, want dan moet ik bijvoorbeeld niet
in huisvesting voorzien. Door onze centrale
ligging is het aanbod aan werkkrachten uit
de regio groot genoeg, de mond-totmondreclame doet zijn werk. Ik houd van
de diversiteit, het is een meerwaarde voor
ons bedrijf. We motiveren onze werknemers met kleine dingen, zo kijken ze
bijvoorbeeld steeds uit naar de jaarlijkse
gezamenlijke uitstap.” fruitbedrijf
Vanhellemont kreeg niet voor niets de
jobkanaalprijs Diversiteit in 2012! n

Mario Vanhellemont: "Dankzij het diversiteitsplan leerden we elkaar beter kennen en begrijpen."
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