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Binnen enkele weken starten onze Vlaamse tuinbouwers 
met de oogst van primeurgroenten en -fruit, zoals asperges, 
tomaten en aardbeien. Tuinbouwers die (seizoen)arbeiders 
zoeken voor de oogst van groenten en -fruit, kunnen hun 
vacatures best negen weken vóór de geplande oogstda-
tum registreren op www.helpdeoogst.be. Voor tuinbouwers 
heeft registratie van de vacatures als voordeel dat ze de 
risico’s rond het vinden van geschikte (seizoen)arbeiders, 
meer kunnen spreiden.

Vorig jaar lanceerde de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemid-
deling (VDAB) de website www.helpdeoogst.be om land- en 
tuinbouwers, na het wegvallen van de buitenlandse (seizoen)
arbeiders door de coronamaatregelen, aan voldoende arbeids-
krachten te helpen. Het werd een succesverhaal, met meer dan 
5.000 (seizoen)arbeiders (vooral jobstudenten) die zich aan-
meldden op de website.

Ook dit jaar zetten VDAB, het Departement Landbouw en Visse-
rij, wijzelf, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Boerenbond 
en het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties opnieuw 
in op de website www.helpdeoogst.be, om ervoor te zorgen dat 
er genoeg helpende handen zijn bij de oogst. Tuinbouwers die 
(seizoen)arbeiders zoeken voor de oogst van primeurgroenten 
en -fruit, wordt aangeraden hun vacatures negen weken vóór 
de geplande oogstdatum te registreren op www.helpdeoogst.
be. Op die manier kan de VDAB ervoor zorgen dat de arbeids-

krachten bij de 
start van het 
oogstseizoen 
beschikbaar 
zijn.

Voor land- en 
tuinbouwers 
heeft een tij-
dige regis-
tratie van de 
vacatures als 
voordeel dat 
ze het risico 

rond het vinden van geschikte arbeidskrachten, meer kun-
nen spreiden. Zo kunnen zij via de website mogelijk nieuwe 
mensen vinden, die de tuinbouwer niet via zijn eigen netwerk 
zou kunnen bereiken. Voor de potentieel werkzoekende kan 
het dan weer een unieke ervaring zijn om op een land-of tuin-
bouwbedrijf te werken.

De coronacrisis die al een jaar duurt, blijft onvoorspelbaar. 
Daarom denken de partijen die hun schouders onder www.
helpdeoogst.be steken dat het belangrijk is om ook dit jaar 
extra in te zetten op het lokaal arbeidsaanbod. Zo kun je het 
risico spreiden, alvast tot een groot deel van de Europese be-
volking gevaccineerd is. Dat zowel op vlak van verplaatsingen 
tussen landen of bij ziek worden van een groep van het perso-
neel dat gewoonlijk in het seizoen komt helpen. Je kunt daar-
door een lagere bezetting in de huisvesting van buitenlands 
personeel aanhouden en zo daar ook risico’s beperken. Dit 
vergt mogelijk wat nieuwe organisatie, maar sommige taken op 
het landbouwbedrijf zijn wellicht snel aan te leren. Kijk daarom 
misschien voor welke taken je het personeel dat vroeger kwam, 
kunt inschakelen en voor welke taken je ook nieuwe mensen 
flexibel kunt inschakelen.

Tot 31 maart 2021 kunnen tijdelijke werklozen 75% van hun 
werkloosheidsuitkering in het kader van de tijdelijke werk-
loosheid behouden. Dat bedrag mag worden aangevuld met 
het loon dat zij in de tuinbouw verdienen. Ondertussen is op 
federaal niveau beslist om deze maatregel tot 30 juni 2021 te 
verlengen, maar het is nog wachten op de goedkeuring van het 
koninklijk besluit hierover. Ook OCMW-gerechtigden kunnen 
met behoud van 100% van hun uitkering geactiveerd worden 
in de land- en tuinbouw.

Na het succes van de dubbele plukkaart in 2020, is beslist 
dat ook in 2021 het aantal dagen dat (seizoen)arbeiders in de 
landbouw kunnen helpen, wordt verhoogd 
tot 60 dagen in plaats van 30 dagen. In de 
tuinbouw is het maximaal aantal 100 dagen 
in plaats van 65 dagen.
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