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Dossier Aanwerven
van personeel

co

Vlaamse landbouwbedrijven worden gemiddeld gezien
steeds groter, en dat betekent ook dat de nood aan
externe arbeid toeneemt. Maar werkgever zijn of worden
is geen evidentie. In dit dossier helpen we je op weg om
de juiste vragen te stellen en de daarbij horende stappen
te ondernemen. We gingen ook langs bij de familie Heulens, die op hun auberginebedrijf in het Antwerpse
Vremde heel wat ervaring hebben met het tewerkstellen
van externe medewerkers (seizoenarbeiders).
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Personeel
aanwerven,
iets voor jou?

Bo

er

Stel: je hebt extra werk op je bedrijf dat je zelf niet gedaan krijgt of dat je
niet kan opvangen met hulp van je familie. Dit betekent dat je hulp
nodig hebt van buitenaf. Iemand in dienst nemen kan een oplossing
zijn. Maar is dat de meest ideale oplossing voor jou? En als je iemand in
dienst neemt, met welk statuut werk je dan het best?
Jeroen Boudewijns, adviseur Arbeid, tewerkstelling en sociale zaken,
Studiedienst Boerenbond

E
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lke ondernemer kent het gevoel:
je werkt keihard en graag, maar
soms heb je het gevoel dat er
toch extra hulp nodig is.
Maar zet je dan ook de stap naar het
aanwerven van personeel? En zo ja,
welk type werknemer past het best bij
jouw noden? Vooraleer je een vacature
plaatst, stel je je best enkele basis
vragen.

Pieken en dalen?
Eerst en vooral ga je best kijken naar
welke noden je hebt. Heb je elke week
opnieuw hulp nodig op min of meer
dezelfde tijdstippen, of gaat het eerder
over seizoengebonden pieken van hoge
werkdruk? In het eerste geval kijk je al
beter naar vast personeel. Je personeelslid zal snel een band opbouwen
met jou en je bedrijf. Hij/zij zal zijn
inwerkperiode snel terugverdienen. Na
enkele weken kan de werknemer zelfstandig aan de slag en weet deze per-

fect wat hem/haar te doen staat. Jij
krijgt een vast ritme, de werknemer
een vast takenpakket. Is het werk eerder afhankelijk van piekperiodes, dan
ga je een meer flexibele arbeidskracht
moeten inschakelen. Vast personeel is
dan allicht geen oplossing, omdat zij
hun dagen in de ene week goed zullen
kunnen vullen, maar in andere weken
onvoldoende om handen hebben. Dat
is geen optimale investering. Kijk naar
bijvoorbeeld uitzendwerk, seizoenarbeiders of jobstudenten.

Kostenplaatje
Een tweede afweging, die volgt uit je
vorige beslissing: indien ik kies voor
vast personeel, heb ik dan nood aan
een voltijdse arbeidskracht, of volstaat
een deeltijdse betrekking? Hierbij is
het niet alleen van belang te weten dat
je voor een voltijdse betrekking ook
voldoende arbeid nodig hebt, maar ook
dat er bij deeltijdse tewerkstelling heel ->
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Kom je – om welke reden dan ook – tot
de conclusie dat je niet met personeel
wil werken (administratie, kost, onvoldoende werk …), dan kan je uiteraard
steeds blijven uitkijken naar mogelijke
automatisatie, robotisering en mechanisatie van bepaalde taken. Voor dergelijke investeringsprojecten zijn er
veelal gunstige subsidiemaatregelen.
Neem daarvoor zeker een kijkje op
www.vlaio.be. n
www.boerenbond.be/
tewerkstelling

er

Continu

Bo

Je wil geen
werkgever
worden

rig

Wat zijn
je opties?

Alternatieven

Als je start als werkgever moet je ook
administratief heel wat in orde brengen. De volgorde waarin je dit doet is
niet onbelangrijk. Je brengt onderstaande zaken best in deze volgorde in
orde:
1. Arbeidsongevallenverzekering;
2. RSZ-nummer;
3. Dienst Preventie en Bescherming
op het Werk;
4. Arbeidsreglement;
5. Arbeidsovereenkomst;
6. Loonbon en individuele rekening;
7. Plichten bij buitenlandse
werknemers.
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Je besteedt een
deel werk uit aan
een loonwerker
Je doet een beroep
op uitzendkrachten
Je kiest voor
seizoenarbeiders

Af en toe

Je zet andere
tijdelijke
arbeiders in
Je stelt studenten
te werk

Je wil wel
werkgever
worden
Continu maar
niet voltijds

Continu
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Je zet in op
mechaniseren

Af en toe

ht

Je krijgt
je werk niet
langer alleen
gedaan.

Wat met administratie?

en

wat bijkomende formaliteiten komen
kijken, zoals het bekendmaken van het
uurrooster. Een laatste belangrijk aandachtspunt is de loonkost die tegenover elk van die keuzes staat. Extra
hulp is altijd welkom, maar de bedrijfsvoering moet wel rendabel blijven. Je
zou al je eigen taken bijvoorbeeld kunnen uitbesteden aan vast en voltijds
personeel, maar kan het bedrijf die
zware loonkost wel dragen? Hou er
rekening mee dat er ook premies en
kortingen op sociale bijdragen bestaan,
om die kost enigszins te drukken.

Je zet arbeiders
deeltijds aan het
werk
Je deelt
personeel met
een collega
Je kiest voor vaste
arbeiders

Verschilt de soort arbeid die we
inzetten sterk tussen de sectoren?
“Elke subsector heeft andere noden. We
zien dat de fruit- en groenteteelt meer
gebruikmaakt van arbeiders, voornamelijk seizoenarbeid. Om voldoende
personeel te werven voor de piekperiodes, kijken zij ook vaker naar het buitenland. In de veeteelt zien we dan
weer, ten gevolge van schaalvergroting,

nd
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Via welke kanalen zoek ik best
personeel?
“De eerste reflex zou moeten zijn om
je vacature bij de VDAB te melden.
Zij hebben een enorme databank met
alle werkzoekenden. Indien je wil,
zoekt zij zelf in gedeeld beheer met jou
naar passende profielen. Dat weerhoudt
je niet om kennissen aan te spreken,
scholen te betrekken, Facebook in
te schakelen … om jouw nood bekend
te maken.”
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per maand nog rond 1300. In 2019 steeg
dit gradueel richting 3500 vacatures per
maand. In coronajaar 2020 swingde dit
vervolgens de pan uit met pieken van
bijna 6000 gemelde vacatures per
maand. De cijfers spreken boekdelen.”

er

3

ht

Hoe weet ik of werkgever worden wel
iets voor mij is?
“Ga je van nul naar één werknemer
(vast of seizoenarbeid), dan vraagt dat
plots een hele aanpassing. Administratie en verplichtingen slorpen veel tijd
op, het aansturen van je personeel
vraagt kennis omtrent leidinggeven/
delegeren … Ik kan me voorstellen dat
dit afschrikt, maar ben er ook van overtuigd dat je daar wel inrolt. Vele anderen zijn je al voorgegaan en zijn intussen verder gegroeid naar hun tweede,
derde, … werknemer. De keuze om
werkgever te worden hangt samen met
het vraagstuk of je enerzijds kleinschalig wil blijven, en vooral alle werk en
controle bij jezelf wil houden, of je
anderzijds in je groei je wil laten bijstaan door anderen.”

Bo

1

dat men vooral de voorbije jaren de stap
naar personeel begint te zetten. In de
melkvee is er geen sprake van seizoenpieken zoals in de fruitteelt. Wel
zijn er pieken (melkbeurten) doorheen
de dag, dit het hele jaar door. Hun
noden zijn anders.”

bo

5 vragen aan
Jeroen Boudewijns

4
Is het inzetten van werknemers in
land- en tuinbouw vandaag in opmars?
“Bedrijven zijn een stuk groter geworden in vergelijking met vroeger. En dan
zien we dat externe hulp nodig is om
alle werk rond te krijgen. De groeiende
vraag naar personeel zien we ook vertaald in een toenemend aantal gemelde
vacatures bij VDAB. In 2013 lag het
gemiddeld aantal gemelde vacatures

5

Is het aanhouden van werknemers
voor lange termijn een uitdaging in
land- en tuinbouw?
“Vooraleer je overgaat tot aanwerving is
het van belang dat je een goede inschatting maakt van de arbeid op je bedrijf
op een gemiddelde dag, week en jaar.
Die oefening zal bepalen of je iemand
voltijds doorheen alle seizoenen aan de
slag kan houden. Ik zie geen redenen
om aan te nemen dat de trend van
groeiende bedrijven en groeiende
noden aan personeel zou keren.” n
Nele Kempeneers en
Jeroen Boudewijns, adviseur Arbeid,
tewerkstelling en sociale zaken,
Studiedienst Boerenbond

Op onderstaande weblink vind je
interessante filmpjes waarin
Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken
van Boerenbond, duiding geeft bij
diverse items rond tewerkstelling.
www.boerenbond.be/vraaghetaanchris
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Hoe plaats je een vacature
bij de VDAB?

nd

Vacatures bij de VDAB melden is een kleine moeite, maar
betekent een wereld van verschil. Dit kan op twee manieren.
Ofwel ben je geregistreerd als werkgever bij de VDAB en kan je
vacatures melden via de onlinetool ‘Mijn VDAB’, ofwel meld je
je vacature via een onlineformulier op de VDAB-website. Door
je te registreren bij de VDAB word je het snelst geholpen.

bo

Tips bij opstellen
van een vacature

1. Maak duidelijk welk type werkkracht je zoekt. Doe dat in de
functienaam, de vereisten, de
jobomschrijving … Vergeet ook je
eigen bedrijf niet voor te stellen.
Wees duidelijk over wat je van
de werknemer verwacht en welk
type van arbeidscontract je wil
gebruiken.

en

Jan Van Bavel

Vacature online melden
zonder ‘Mijn VDAB’

Stap 1. Log in op je ‘Mijn VDAB’account met je gebruikersnaam
en wachtwoord.

Stap 1. Meld je vacature via
https://werkgevers.vdab.be/vac/
bezoeker/vacaturemelding.

Stap 2. Ingeven van je
vacature(s) via je ‘Mijn VDAB’account
• Je kan je vacatures nu zelf
ingeven, beheren en publiceren.
• Je vacatures verschijnen meteen na ingave in het systeem.
• Geef duidelijk aan dat er een
opvolging van de ingegeven
vacatures moet gebeuren door
de VDAB.

Stap 2. Vul het formulier in.

er

Vacature melden
via ‘Mijn VDAB’

Bo

2. Verspreid de vacature zo breed
mogelijk, via de VDAB, Werkers,
sociale media, je persoonlijke netwerk in je regio, gespecialiseerde
scholen … Maar hou steeds je
doelgroep in het achterhoofd.

Stap 3. Verstuur de vacature. Je
krijgt een bericht als ze online
staat.

3. Selecteer nadien uit de vele
kandidaten die hun cv bezorgden
enkele mensen die je graag wil
spreken. Kijk niet enkel naar vaardigheden, maar ook naar motivatie en persoonlijkheid.
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Let wel op, want dit kan enkele
dagen duren.

co
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4. Denk na over een eventueel
opleidingsplan. Opleiding op de
werkvloer kan heel zinvol zijn.
Eduplus kan je hier bijvoorbeeld
mee helpen.

© JAN VAN BAVEL

Je kunt een vacature ook telefonisch melden
via het gratis nummer 0800 30 700 van de
VDAB. Het kan wel enkele dagen duren
vooraleer die op de VDAB-website wordt
geplaatst. n
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www.boerenbond.be/kenniscentrum/
onderwerpen/ik-wil-niet-eu-onderdanentewerkstellen/vacature-melden-bij-vdab
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Hoe stel je niet-EU-seizoenarbeiders
tewerk?
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Als een vacature bij de VDAB na vier weken niet ingevuld raakt,
kun je bij de dienst Immigratie van het Departement Werk en Sociale
Economie (Vlaamse overheid) een arbeidsvergunning aanvragen om
mensen van buiten de Europese Unie – denk bijvoorbeeld aan
Oekraïne – aan te trekken.
Annelies Coussé, Christien Miroir en Lien Tyvaert, tuinbouwconsulenten Boerenbond
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e laatste jaren ervaart de
Vlaamse tuinbouwsector
steeds meer problemen bij het
invullen van arbeidsplaatsen tijdens de
seizoenpieken. Ook leidinggevende
profielen worden schaarser. Tot nog toe
konden we een beroep doen op grote
aantallen Polen, Roemenen en Bulgaren. Maar de inwoners uit die landen
worden steeds meer welvarend, wat
ook gevolgen heeft voor ons. Zij vinden
namelijk vlotter goedbetaald werk in
hun eigen regio.
Noodgedwongen richten we onze blik
buiten de Europese grenzen, maar het
Vlaamse aanwervingsbeleid uit deze

landen is aan strikte regels gekoppeld.
Zo moet het voor de overheid duidelijk
zijn dat vele vacatures langdurig blijven
openstaan, en we noch in België noch
binnen de Europese Unie voldoende
mensen vinden.

Meld je vacatures bij de VDAB
Meld jullie vacatures dus bij de VDAB
via de link onderaan dit artikel.
De VDAB-medewerkers zullen je niet
alleen ondersteuning bieden in de
zoektocht naar de juiste profielen,
maar ook een heel concreet zicht krijgen op de tekorten in de sector. Alleen
zo kunnen we bewijzen dat we het in

de piekperiodes niet langer alleen
r edden.
Via de dienst Immigratie van het
Departement Werk en Sociale Economie kun je een arbeidsvergunning aanvragen om mensen van buiten de EU
aan te trekken. Op onderstaande webpagina van Boerenbond lees je hoe je
de volledige procedure moet door
lopen. In overleg met de VDAB en het
Departement Werk en Sociale Economie gaat Boerenbond uit van een doorlooptijd van 65 à 70 kalenderdagen.
Maak er snel werk van! n

Meld vacatures
bij de VDAB!
www.boerenbond.be/
kenniscentrum/onderwerpen/ik-wilniet-eu-onderdanen-tewerkstellen
en https://werkgevers.vdab.be/
werkgevers
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“Contact met opvangcentrum
voor asielzoekers is prima”

py
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Bij het familiebedrijf Heulens in het Antwerpse Vremde werken zo’n 25
seizoenarbeiders. “We hebben een goed contact met het opvangcentrum
voor asielzoekers in Broechem, waardoor we een aantal van hen op ons
bedrijf aan het werk kunnen zetten als seizoenarbeiders. Het centrum is
hier vlakbij, dus komen ze elke dag met de fiets naar ons. We zijn
tevreden over hen, al blijft het jammer dat we geen Belgische
laaggeschoolde werknemers kunnen inzetten”, vertelt Tom Heulens.
Jan Van Bavel

co
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vba Heulens is met een areaal
van bijna 7,5 ha en 400.000
planten het grootste auberginebedrijf in Vlaanderen. Naast vijftien
vaste medewerkers zijn er ook 25 seizoenarbeiders actief. Toch is het nog
een echt familiebedrijf, dat gerund
wordt door de broers Jan en Tom en
hun zus Ann. Zij staat in voor de administratie op het bedrijf en de sorteeren inpaklijn. Allroundman Jan volgt de
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teelt en de wkk’s op en helpt Ann in de
sorteerloods en bij de administratie.
Broer Tom volgt het personeel en de
biologische bestrijding van insecten in
de serre (geïntegreerde teelt) op.

Indraaiers en oogsters
Sommige tuinbouwbedrijven voorzien
woonunits op het bedrijf voor hun seizoenpersoneel, maar dat is bij de familie Heulens niet het geval. “In het

weekend hebben we ook graag onze
rust”, zegt Tom. “We hebben al een tijd
een goed contact met het opvangcentrum voor asielzoekers in Broechem.”
Dit centrum, dat plaats kan bieden aan
zo’n 370 vluchtelingen, bevindt zich op
een vroegere Britse legerbasis en wordt
rechtstreeks beheerd door Fedasil
(Federaal agentschap voor de opvang
van Asielzoekers). “Via het centrum
komen de vluchtelingen hier op ons
bedrijf werken”, vervolgt Tom. “Het
aantal varieert van vijftien in het laagtot zo’n dertig in het topseizoen. De
laatste tijd komen hier vooral Afghanen en Palestijnen werken. Het
opvangcentrum is vlakbij, dus fietsen
ze elke morgen naar hier. Tijdens het
seizoen zijn de aubergineplanten rond
de koorden indraaien, de vruchten
oogsten en sorteren de belangrijkste
werkzaamheden. We hebben een vaste

Dossier

DE EERSTE HULP BIJ MEDEWERKERS
TEWERKSTELLEN OP JE BEDRIJF
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“Helaas kunnen
we geen Belgische
laaggeschoolde
werknemers inzetten.”

dieken hoe je medewerkers gemotiveerd
aan de slag krijgt en houdt. Zo leer je
onder meer om effectief te belonen, om
sterker en frequenter met hen te communiceren en feedback te geven, maar
ook om beter te delegeren. Aspergetelers
Luc en Sofie Lavrijsen uit Herk-de-Stad
vinden de brochure een handig instrument voor hun vaste medewerkers. “De
brochure helpt je om duidelijk te communiceren met je personeel, samen doelen te stellen, de resultaten te evalueren
en je personeel op lange termijn te laten
groeien”, zegt Luc. “Voor seizoenarbeiders die hier maximaal drie maanden
zijn, liggen de doelstellingen iets anders.
Hopelijk verschijnt er in de toekomst
ook een brochure specifiek voor werken
met seizoenarbeid, want dat vraagt een
specifieke aanpak.”
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De familie is best tevreden over de seizoenarbeiders, al vindt ze het jammer
en ergens een beetje wraakroepend dat
ze geen Belgische laaggeschoolde
werknemers kan inzetten. “We zouden
die echt graag op ons bedrijf laten werken. Het zou het taal- en communicatieprobleem dat af en toe opduikt zeker
kunnen verkleinen”, zegt Tom. “Het
probleem is dat de loonkost voor die
Belgische laaggeschoolden veel te hoog
ligt. Onze seizoenarbeiders verdienen
met een plukkaart 8,5 à 9 euro/uur
netto. Het verschil in loonkost tussen
seizoenarbeiders en (Belgische) laaggeschoolden is te groot. Als de overheid hier voor een deel in zou kunnen
tussenkomen, zou dat ideaal zijn.
Gewoon een kleine stimulans om die
mensen aan het werk te zetten, meer
vragen we niet. Goed met je handen
kunnen werken is belangrijk om hier
aan de slag te gaan. Net zoals veel
andere tuinbouwbedrijven hebben we
de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in
verdere automatisering. Dat is ook
nodig, want op een modern tuinbouwbedrijf moet er ergonomisch worden
gewerkt. Zo hebben we onze verpakkingsinstallatie eind 2019 helemaal
vernieuwd. En onze sorteermachine
verwerkt in het hoogseizoen tot 35 ton
aubergines per dag …”, besluit Tom. n

ls land- of tuinbouwer run je
een bedrijf en zet je daarbij de
bakens voor de toekomst uit.
Soms moet je met een team zijn om dit
tot een goed einde te brengen. De gratis
brochures ‘Professioneel met personeel’
en ‘Boer zkt tijd’ van het Innovatiesteunpunt helpen je daarbij.
Als je werkt met medewerkers is het
zaak om hen mee te krijgen in je verhaal.
Hoe realiseer je dat in de praktijk? Vanuit het Lions-project – Limburgs Innovatief Agrarisch Ondernemerschap Stimuleren, een project dat tussen 2016 en
2019 liep en als doel had het ondernemerschap van de Limburgse landbouw
te maximaliseren en het concurrentievermogen van de kmo’s in de sector te
verhogen – werd daarom de brochure
‘Professioneel met personeel’ samengesteld. Wie werkt met personeel en daarvoor nog tips kan gebruiken, kan met die
brochure aan de slag. Doel ervan is je te
ondersteunen als je medewerkers wil
inzetten op je bedrijf. In eerste instantie
wordt de link gelegd tussen het bedrijf en
de (potentiële) medewerkers. Hoe kan je
hen inschakelen in je bedrijfsvisie en
welke waarden staan voorop in de
onderneming?

en

Geen Belgische
laaggeschoolden

Bouw je
dreamteam

nd

ploeg indraaiers en oogsters. Het
indraaien gebeurt vooral door de vaste
werknemers. Goed kunnen kijken en
daarvan leren is een belangrijke voorwaarde om hier aan de slag te gaan als
seizoenarbeider.”

Deze brochure kadert in het Lionsproject – Limburgs Innovatief Agrarisch Ondernemerschap Stimuleren

PROFESSIONEEL
MET
PERSONEEL

Aanwerven van je ideale
medewerker
Daarnaast helpt de brochure je ook
stapsgewijs richting het aanwerven van
je ideale medewerker. Eerst door je te
laten nadenken over wie je precies zoekt,
daarna bij het opstellen en verspreiden
van je vacature. Zodra er zich kandidaten
aanmelden, leer je ook hoe je de beste
kandidaat selecteert en onthaalt op je
bedrijf.

Gemotiveerd aan de slag
Tot slot leer je via diverse tips en metho-

Efficiëntie en samenwerking
De brochure ‘Boer (m/v) zkt tijd’ wil je
via diverse thema’s laten nadenken over
jouw arbeidsvraag en handvaten meegeven om eens bij stil te staan. Ze wil je
aanzetten tot reflecteren en het nemen
van actie om het werk op een efficiënte
en aangename manier te blijven doen.
In deel 1 wordt gekeken naar manieren
om je eigen efficiëntie te verbeteren. Vervolgens focust deel 2 op het verbeteren
van het samenwerken en de afstemming
tussen alle (mede)werkers op je bedrijf.
Tot slot vind je in het derde deel enkele
tips om bijkomende, externe arbeid te
vinden. Je kunt deze brochures makkelijk
downloaden via onderstaande links. n
Bron: Innovatiesteunpunt

www.innovatiesteunpunt.be/nl/
inspiratie/de-eerste-hulp-bij-mede
werkers-tewerkstellen-op-je-bedrijf
en www.innovatiesteunpunt.be/nl/
inspiratie/brochure-boer-mv-zkt-tijd
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