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Ondanks de corona-crisis…
• Blijft onze dienstverlenging gegarandeerd.
• Blijven bedrijfsverzorgers, uitzendkrachten en 

vennoten aan de slag.
• Belangrijk dat al deze mensen gezond blijven!
• Bijzondere aandacht voor bijzondere maatregelen 

ter voorkoming van het verspreiden van COVID-19. 



AGRO BEDRIJFSHULP
• Bedrijfsverzekering: 

• Continuïteit van uw activiteit 
verzekeren bij o.a. ziekte, …

• Vervangen van de land-of 
tuinbouwer door een volwaardige 
vervanger

• 2.000 leden
• Vooral dierlijke sector; bedrijven 

met weinig of geen personeel
• Ca. 760 hulpaanvragen / jaar



• Hulp voor niet-leden 
kan ook, maar:
– Tegen marktconforme 

prijs
– Leden hebben altijd 

voorrang
• Nu aansluiten: 

wachttijd van 3 
maanden

• Activering ‘Onderlinge 
Hulp’

• WERKERS agrobedrijfshulp 
stelt nu gratis het 
verzekeringskader ter 
beschikking voor 
bedrijfsleiders die solidaire 
en kosteloze hulp willen 
bieden bij collega’s die 
problemen hebben met 
tewerkstelling of zelf te 
maken hebben met 
Corona.



WERKERS IN UITZENDEN

• 3 regionale kantoren: 
• Lier
• Lochristi
• Roeselare

• Vooral activiteit op land- en 
tuinbouwbedrijven

• Veelal ongeschoolde arbeid 
(seizoenarbeid, studenten, …)

• Aanwerving vast personeel



• Momenteel door de corona-
crisis dubbel beeld: bepaalde 
bedrijven zetten hun activiteit 
stop, andere bedrijven 
hebben extra activiteit.

• Huidige knelpunten:
– Terughoudendheid van 

bedrijven
– Angst van werknemers
– Verlenging verblijfsdocumenten
– Beperkt openbaar vervoer
– Werken met gesloten deuren
– …



• Momenteel zijn er 
kandidaten genoeg, 
MAAR seizoen moet 
nog starten!

• Extra inspanning om 
studenten, tijdelijk 
werklozen, 
zelfstandigen, … aan te 
trekken in de volgende 
weken

• Tewerkstelling bij 
bestaande klanten 
vormt geen probleem

• Nieuwe klanten: 
– Iets lastigere procedure 

(op afstand) maar niet 
onoverkomelijk

– bijzondere aandacht voor 
Welzijn (veiligheid)

– Enkel voor functies met 
laag risico (bijv. geen 
veiligheidsfuncties)



WERKERS IN AANNEMING

• 1.200 vennoten: zelfstandigen in de groene 
sector (land- en tuinbouw, groenvoorziening, 
loonwerk)

• Marktleider inzake gladheidsbestrijding
• Samenbrengen van zelfstandigen die voor 

elkaar opdrachten uitvoeren
• WERKERS: zoekt opdrachten en organiseert 

administratie en facturatie



• Perfecte match in 
Corona-crisis!

• Bijv. zelfstandig 
tuinaanlegger doet 
maaiwerken bij collega 
fruitkweker

• Zelfstandige activiteit 
blijft

• Nodige expertise, attest 
(bijv. Fytolicentie, …)



BIJZONDERE DIENSTVERLENING

• Platform (via onze website)
• Samenbrengen van :

– bedrijven die geen werk meer hebben voor 
seizoenarbeiders omwille van Corona (bijv. sierteelt) 
en 

– bedrijven die een tekort hebben aan 
seizoenarbeiders.



WIE/HOE CONTACTEREN?
1. BEDRIJFSHULPVERZEKERING
• Concrete aanvragen n.a.v. 

ziekte
• Vragen m.b.t. lidmaatschap
• Verzekeringskader 

(Onderlinge Hulp)
016 28 64 64

bedrijfshulp@werkers.be

2. Platform Seizoenarbeiders
• https://www.werkers.be/c

orona-crisis
• Gebruik de formulieren:

– Aanbod
– Aanvraag

• We brengen bedrijven 
telefonisch en via mail in 
contact met elkaar

https://www.werkers.be/corona-crisis


3. Uitzendarbeid
• Concrete aanvragen
• Algemene en specifieke 

vragen
• Via de regionale kantoren
• Enkel telefonisch en via 

mail
(gesloten deuren)

4. Hulp door/voor zelfstandigen

• https://www.werkers.be/corona-

crisis

• Gebruik de formulieren:

– Opdrachten aanbieden

– Opdrachten uitvoeren

aanneming@werkers.be

016 28 64 65

https://www.werkers.be/corona-crisis
mailto:aanneming@werkers.be
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