
De Ploeg vzw stelt voor:   

Tewerkstelling in de fruitsector  

 

Als sociale werkplaats, gelegen in Haspengouw, willen wij een antwoord bieden op een aantal 

maatschappelijke en economische thema’s die belangrijk zijn voor de regio en de fruitsector. Op dit 

moment komen er jaarlijks duizenden buitenlandse arbeidskrachten naar hier om te werken in de 

fruitsector. Het loon dat deze arbeidskrachten verdienen nemen ze mee naar hun thuisland en komt niet in 

onze lokale economie terecht.  

De normen voor huisvesting van deze seizoensarbeiders worden alsmaar strenger waardoor de kosten 

stijgen. Ook de 65 dagen regel kent zijn beperking voor het inzetten van seizoensarbeid. 

Daarnaast stellen we vast dat er in de eigen regio mensen werkloos blijven, terwijl er zoveel handen nodig 

zijn in de fruitsector. De tewerkstelling van werknemers uit eigen regio heeft ook een positief effect op de 

groei van de lokale economie en zorgt daarnaast voor een daling in de kosten van de sociale zekerheid. 

 

Met De Ploeg gaan we voor duurzame tewerkstelling van personen die langdurig werkloos en 

laaggeschoold zijn. Ook voor de fruitsector willen we nu een aanbod doen, om tewerkstelling te realiseren 

ten dienste van fruittelers, veilingen, inpakstations, boomkwekers,…   

Concreet willen we via een innovatieproject samen met de 

fruitsector uitzoeken waar we elkaar kunnen vinden in een 

win-win situatie. Dankzij o.a. de participatie van PCfruit, 

Studiekring Guvelingen, VDAB, biedt De Ploeg opgeleide en 

gemotiveerde werknemers aan voor het uitvoeren van 

taken in de fruitsector zoals bijv. snoeien, dunnen, sorteren 

en verpakken,… Onder begeleiding van een eigen 

ploegbaas die zelf fruitteler is, werken ploegjes van 4 à 5 

arbeiders voor bedrijven uit de fruitsector aan 

concurrentiele prijzen. De eerste ervaringen in de snoei 

van appelen en peren zijn een succes, met tevreden 

klanten, zoals enkele telers getuigen op de achterzijde van 

dit infoblaadje. 

Wij zijn nog op zoek naar telers en bedrijven in de fruitsector die deze tewerkstelling mee op de rails willen 

zetten en dit project mee vorm geven.   

 

Ben je geïnteresseerd om meer te weten, of heb je  een concrete vraag of suggestie?  

Neem dan gerust contact: 

 

Steven Vandebroek, directeur van De Ploeg 

0489/615.618 

info@vzwdeploeg.be 

www.vzwdeploeg.be  

mailto:info@vzwdeploeg.be
http://www.vzwdeploeg.be/


Enkele getuigenissen… 

 

In het afgelopen voorjaar van 2014 zijn we reeds aan de slag gegaan bij  verschillende fruitboeren voor het 

snoeien van appelen en peren. Allen waren ze zeer tevreden over de uitgevoerde werken.  

Hieronder vind je enkele getuigenissen: 

 

De  (fruit)boer zag het niet meer zitten. Al dat knippen. 
MAAR, toen kwam de PLOEG, joviaal, goedgemutst, met volle inzet en kennis van zaken! 
Het was snel gedaan met dat knippen. 
Hartelijke dank aan de hele PLOEG! 
De (fruit)boer kon weer rustig een appeltje ontpitten. 

Pomme. 

 
Paul Theunis, Gembloux 

 

Nadat de mensen van De Ploeg hun nieuw project zijn komen voorstellen, was ik wel 

geïnteresseerd om met hen samen te werken. Het grootste deel van de snoei was reeds achter de 

rug, maar ik had nog een plantage met Elstar die nog moest gesnoeid worden. Mijn 

teeltbegeleider heeft met Stephan, de ploegbaas van De Ploeg, de snoeiwijze besproken. 

Voor de mensen van De Ploeg was het de eerste keer dat ze Elstar snoeide, hierdoor ging het in 

het begin wel wat traag, ook omdat ze het heel goed en correct wilde doen en wat onzeker waren. 

Na een aantal uren lag het tempo hoger en werd er efficiënt gewerkt. De plantage is goed 

gesnoeid tegen een aanvaardbaar tempo aan een correcte prijs.  

In de toekomst wil ik zeker terug samenwerken met De Ploeg, bijvoorbeeld voor het dunnen en de 

snoei in het najaar." 

Thierry Beckers, Linter 

 

 

De Ploeg heeft heel goed werk geleverd bij het snoeien van mijn perenplantage. Ik ben zeer 

tevreden en ze mogen zeker terugkomen! 

André Debiens, Sint-Truiden 


