
Eerder in dit nummer kon je – naar aanleiding 
van het twintigjarig bestaan van uitzendkantoor 
Werkers – een interview lezen met Werkersdirec-
teur Ben Kusters. Koen Peeters en Nancy Peers, die 
in Koningshooikt groeneplantenkwekerij Fikona 
runnen, werken al sinds 2012 samen met Werkers 
in Uitzenden wanneer ze bijkomende arbeids-
krachten willen inzetten. “Het grote voordeel van het 
systeem is de flexibiliteit van de uitzendkrachten”, 
vertelt Nancy. “Vandaag heb je ze nodig, morgen 
misschien niet. Het feit dat we kunnen werken met 
dag- en weekcontracten is echt superhandig.”

Jan Van Bavel / Foto’s: Marco Mertens

We waren de eerste klant van 
het Werkerskantoor in Lier”

Nancy Peers werkt met flexibele uitzendkrachten

“

Nancy Peers (48) en  
Koen Peeters (48) 
Quirine (23) en Yorick (22)

Yorick Peeters, Nick Lebegge, 
Kristof Michiels, Arthur 
Zwinkels, Nancy en Koen 
(verkoopteam)

Sierteelt: niet-bloeiende 
groene planten: ficus,  
Chamaedorea elegans (dwerg-
palm), musa (bananenplant), 
nolina (groene kamerplant), 
Buxus sempervirens (winter-
groene tuinplant); 5 ha glas, 
16 ha buitenteelt

Locatie: Koningshooikt (Lier)
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Boer in de kijker

T uinderszoon Koen Peeters 
startte in 1987 Fikoplant, 
een bedrijf met ficussen. Vijf 
jaar later trad Nancy toe tot 

de zaak en er werd een tweede bedrijf 
gesticht, Konaplant, waarin de teelt van 
Chamaedorea elegans, ook wel dwerg-
palm genaamd, werd ondergebracht. 
Nadat buxus erbij kwam als hoofdteelt, 
werd gefaseerd uitgebreid naar 12 ha. 
In 2012 smolten Fikoplant en Kona-
plant samen tot Fikona. In deze vorm 
maakte het bedrijf, onder begeleiding 
van Arthur Zwinkels (persoonlijke ver-
koper bij de Nederlandse snijbloemen- 
en plantenveiling Royal FloraHolland), 
de omslag van een productie- naar een 
marktgerichte onderneming. De afzet 
bij de veiling, 95% rechtstreeks aan 
klanten en 5% via de klok, wordt geëx-
porteerd naar heel Europa en Rusland. 
In 2017 trad zoon Yorick toe tot het 
bedrijf. Dit jaar breidde het glasareaal 
uit van 3 naar 5 ha.

Marktleider in chamaedorea
Als ik op het bedrijf aankom, is het er 
een drukte van jewelste. De grote sier-
teeltbeurs IPM in het Duitse Essen 
staat voor de deur, er is net verbouwd 
en alles wordt in gereedheid gebracht 
voor een volautomatische verwerking 
van de  chamaedorea. De diverse niet-
bloeiende groene planten van Fikona 
zijn luchtzuiverend. “Sinds 1995 impor-
teren we onze ficussen in meerdere 
blad- en stamsoorten uit Costa Rica”, 
zegt Nancy. “Dankzij onze eigen qua-
rantaineplaats voor de planten, die  
we in 2013 in gebruik namen, konden 
we onze import zelf regelen, zonder 
tussen persoon. Dankzij Yorick, die het  
nog jonge verkoopteam versterkt heeft 
en vijf talen spreekt, beginnen we  
ook te importeren uit Zuid-Europa. 
Verder zijn we marktleider in de teelt 
van Chamaedorea elegans. Voor de  

potmaat 9 cm zijn we zelfs wereld-
leider, maar we telen ook de potmaten 
12 en 17 cm.” Fikona verkoopt zijn 
assortiment aan tuincentra en de 
betere bloemenwinkels, maar ook aan 
de retail. “We willen het Belgian Quali-
tykwaliteitszegel uitdragen, dat staat 
voor een rustige teelt, gericht op goed 
houdbare groene planten voor de con-
sument.”

Flexibiliteit als grote troef
Sinds 2012 werkt Fikona samen met 
Werkers in Uitzenden wanneer bijko-
mende arbeidskrachten ingezet wor-
den. “Op de Florallbeurs in Gent, die 
toen nog Producentenbeurs heette, 
vroeg Bart Van Weyenberg, de huidige 
adjunct-directeur van Werkers in Uit-
zenden in het hoofdkantoor in Leuven, 
of we personeel konden gebruiken”, 
legt Nancy uit. “Toen hun kantoor in 
Lier openging, nog onder de naam 
agro|services, waren we er de eerste 
klant. We belden Werkers toen als we 
een of meerdere arbeidskrachten nodig 
hadden, om arbeidspieken op te van-
gen. Nu zetten we haast dagelijks uit-
zendkrachten via Werkers in. Het werk 
bestaat vooral uit het sorteren en knip-
pen van planten, bestellingen klaarma-
ken, import uitpakken, inpotten en op 
de juiste plaats wegzetten en pennetjes 
met voeding en water geven. Hun grote 
flexibiliteit is voor ons het belangrijk-
ste voordeel aan uitzendkrachten. Van-
daag heb je ze nodig, morgen mis-
schien niet. Het feit dat we met dag- en 
weekcontracten kunnen werken, is 
echt superhandig. Als ze hier aanko-
men, gaan ze meteen met een vaste 
medewerker mee in de kwekerij naar 
hun collega’s, zodat ze zeker niet alleen 
hoeven te werken. Heel vaak hebben ze 
al gewerkt op een groentebedrijf of zo. 
Onze uitzendkrachten werken correct, 
zijn flexibel en ook heel toegankelijk. 

Dat gaat keigoed en iets dat werkt, 
moet je zo houden. Op ons bedrijf zijn 
zes vaste werknemers actief, Koen en 
ik daarbij gerekend. Daarnaast werken 
hier gedurende bepaalde maanden op 
vaste basis zeven uitzendkrachten, 
vooral Roemenen en Bulgaren. 
Momenteel zijn er negen uitzend-
krachten. Die trekken soms drie weken 
of langer op vakantie naar hun thuis-
land. Bij vaste contracten wordt zoiets 
een hele soep: hebben ze nog wel vol-
doende vakantiedagen, kan hun vakan-
tie eventueel verlengd worden … Dit is 
goed voor hen én voor ons. We hante-
ren geen vaste voertaal, maar spreken 
Spaans, Engels en Frans, soms ook 
Nederlands.”

Respect is belangrijk
De 29-jarige Roemeen Dragos Martin 
werkt al geruime tijd bij Fikona, samen 
met zijn echtgenote Stefania. Hij had 
nog geen ervaring op een vorig land- of 
tuinbouwbedrijf, maar werkte zich 
prima in. “Ik was architect in Roeme-
nië, maar ik vond er geen geschikte 
job”, zegt Dragos. “Enkele landgenoten 
die bij Fikona werkten, overtuigden me 
om naar hier te komen. Eerst werkte ik 
met een plukkaart, daarna als uitzend-
kracht met weekcontracten via Wer-
kers. Ik maak vooral de bestellingen 
van de ficussen klaar. Voor mij is het 
respect dat ik van de bedrijfsleiders 
krijg heel belangrijk. Bovendien word 
ik via Werkers steeds correct uitbe-
taald. En als er toch een probleem is, 
wordt dat meteen opgelost.”  n

“Werken met uitzend-
krachten verloopt 
uitstekend en iets dat 
werkt, moet je zo houden.”
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