
 

WERKERS is dé referentie voor de 
organisatie van “werk”.  Onze drie afdelingen 
organiseren: seizoen- en uitzendarbeid, 
agrarisch aannemingswerk, gespecialiseerde 
landbouw diensten, landschaps onderhoud 
en de inzet van vervangpersoneel via onze 
unieke bedrijfshulpverzekering.



Ongeacht welke oplossing je 

zoekt in verband met werk, 

werk organisatie, personeel en 

uitvoering van werken … wij hebben 

het allemaal in huis. Zo reiken wij 

je steeds de beste oplossing aan 

binnen uitzenden, aanneming  

en/of bedrijfshulp. WERKERS!  

Een naam die zegt wie we zijn.  

Al vijf decennia lang. 

 Aanneming 
 

Meer dan 1.000 agrarische onder nemers 
gebruiken hun ervaring, stielkennis en 

hun machines om de door WERKERS 

in AANNEMING gecoör dineerde aan- 
nemings opdrachten uit te voeren. 

Wij staan garant als betrouwbare en 

performante partner voor het uit-

voeren van diverse natuurwerken, 

land schappelijke werken en voor het 

sneeuw- en ijsvrij houden van diverse 

klantlocaties. 

 Uitzenden
 

Nood aan werkkrachten of zelf zin om 

als werkkracht aan de slag te gaan? 

WERKERS in uitzenden zorgt voor het 

inschakelen van de beste seizoen-
werknemers, uitzend krachten, job-
studenten, bijverdieners of zelfs vast 
personeel op diverse bedrijven. Thuis 

in alle markten, specialist in de groene 

sectoren.

 Bedrijfshulp 
 

Onze unieke verzekering speciaal op 

maat van familiale land- en tuinbouw-
bedrijven. Een systeem van solidariteit 

en risicospreiding.

Ben je als bedrijfsleider actief in de land- 

en tuinbouw? Met een lidmaatschap 

van Bedrijfshulp slaap je op beide oren. 

In ruil voor een jaarlijkse premie sta je er 

niet langer alleen voor. Word je gecon-

fronteerd met arbeids ongeschiktheid 
of (plotse) familiale omstandigheden? 

Dan staat er voor jou een vervanger 
klaar, met kennis van zaken en tegen 

een sociaal tarief. Maar ook in geval 

van verlof komen we je graag te hulp. 

Zo maken we met onze ploeg van 50 

vaste arbeiders dagelijks hét verschil 

voor tal van land- en tuinbouwers in 

heel Vlaanderen!

         WERKERS
Neem zeker ook 
een kijkje op 
onze website.



Meer zekerheid voor je bedrijf? Of zelf 
‘de boer op gaan’ en landbouwers in nood 
helpen? Contacteer ons op 016 28 65 63.

Scan de QR code om meer te weten 
over onze aanpak in uitzenden
of contacteer ons op 016 28 64 62.

Een unieke coöperatie van agrarische 
ondernemers voor al jouw aannemings-
werken. Contacteer ons op 016 28 64 65.

Diestsevest 40  3000 Leuven  Info@werkers.be 016 28 64 64


