
       

Infoblad seizoenarbeid : medewerkers Opvangcentra 
 

Situatie : 

In de land -en tuinbouwsector bestaat er een grote nood aan personeel. 

Deze nood wordt al jaren grotendeels opgevangen door het inschakelen van buitenlandse 

seizoensarbeiders (35.000 per jaar) 

In 2020 is de situatie zeer precair door de coronaproblemen en het feit dat de meeste van de 

buitenlandse seizoenarbeiders niet naar België zullen komen. 

 

Wanneer : 

Seizoenarbeid kent, afhankelijk van de groente of vrucht en van de lokatie, uiteraard 

piekmomenten, maar in feite is er het hele jaar nood aan seizoenarbeid (van de prei-oogst in 

januari tot het plukken van champignons in november) 

 

Waar : 

Seizoenarbeid vind je terug in alle provincies en regio’s, dus ook in de buurt van elk 

asielcentrum: fruitteelt in Limburg/Hageland-Haspengouw, 

tomaten/aardbeien/komkommer/courgette...in Antwerpen, vollegrondsgroenten in West-

Vlaanderen, sierteelt in Oost-Vlaanderen, boomkwekerijen.. 

 

Wat : 

Een seizoenarbeider plukt of oogst niet alleen, hij wordt ook ingezet om de vrucht/groente te 

sorteren en te verpakken, om te planten en te snoeien. 

Een seizoenarbeider moet nauwkeurig, zelfstandig en snel kunnen werken, en moet zich strikt 

aan regels en  afspraken houden.  

Een seizoenarbeider moet betrouwbaar zijn : als hij op de werkvloer wordt verwacht, dan rekent 

de boer ook op hem. Hiervoor voorziet de boer/teler in woongelegenheid in de buurt. 

 

Kunnen en kennen : 

In principe kan iedereen aan de slag als seizoenarbeider. De techniek van 

plukken/oogsten/sorteren/verpakken wordt ter plaatse aangeleerd. Het is een unieke 

gelegenheid voor mensen die snel aan de slag willen, willen bijverdienen, een eerste stap op de 

Vlaamse arbeidsmarkt willen zetten… 

 

Welke oogsten (of voorbereidingen) wanneer (vanaf mei 2020 tot april 2021) : 

 

- mei 

Bomen en bloemen : OVL 

Tomaat/paprika/courgette : OVL, Antw, WVL 

Aardbei : Limburg, VlBr, Kempen, Noorderkempen, WVL 

- juni 

Framboos : Kempen 

Aardbei : Limburg, VlBr 

Courgette/bloemkool/prei : WVL 



       
Kersen : Haspengouw 

- juli/aug/sept 

Aardbei : WVL 

Courgette : WVL 

Witloof : WVL, OVL, VlBr 

Peren : Limburg/VlBr Hageland/Haspengouw/Waasland 

Prei/kolen : WVL 

Appelen : Limburg/VlBr Hageland-Haspengouw 

- oktober 

Prei/Spruiten/kool : WVL 

Boom/bloemen : Vlaanderen 

- November + januari 

Kool : WVL 

Champignons : WVL, OVL 

- februari/maart 

Bomen/bloemen : Vlaanderen 

 

 

 


