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ARBEIDSPARTICIPATIE

‘De vruchten ervan plukken’, die uitdrukking gaat letterlijk op voor Fruitbedrijf 
De Haas. In het voorjaar hielden de gemeenten Buren en Neder-Betuwe een actie 

om mensen te werven voor de fruitoogst in de regio. “Een succes,” constateert 
Piet de Haas. “In deze periode van piekarbeid kunnen we rekenen op een team 

van erg gemotiveerde medewerkers met een positieve onderlinge sfeer.” 

Acht weken per jaar, ongeveer van eind 
augustus tot eind oktober, komt erop aan. 
“Dan zijn we zes dagen per week, met 24 
mensen in een deels wisselende bezetting, 
in touw om het fruit te plukken,” vertelt De 
Haas, die een kleine dertien jaar geleden het 
bedrijf van zijn ouders in Ingen overnam. 
“Er gaat alleen al 300 tot 320 ton confe-
renceperen naar Fruitmasters in Gelder-
malsen. Die kweken we op zeven hectare, 
terwijl we daarnaast nog eens één hectare 
doyenné du comice, zes hectare appels en 
een halve hectare rode bessen hebben. Dan 
blijft er nog een halve hectare land over, 
die we als natuurgebied reserveren, goed 
voor de populatie van insecten. Dat levert 
bonuspunten op voor de PlanetProof- en de 
GlobalG.A.P.-certificering. Het fruit gaat heel 
Europa door, gefaseerd gedurende het jaar, 
want consumenten willen het te allen tijde 
kunnen eten. In de koeling kunnen we het 
uitstekend zolang bewaren, dankzij de hoog-
waardige conditionering van tegenwoordig.”

VOORUIT WILLEN
Samen met zijn vader verzorgt Piet de Haas 
door het jaar heen de bomen, tot eind au-
gustus de periode van oogsten aanbreekt en 
Fruitbedrijf De Haas voor twee maanden een 
continue personeelsbezetting van zestien tot 
achttien mensen nodig heeft. “Zeker in de co-
ronaperiode lag er een uitdaging om medewer-
kers te vinden, met name door een mogelijk 
tekort aan arbeidsmigranten. Gelukkig werken 
we sinds drie jaar goed samen met de gemeen-
te Buren om mensen die onder de participa-
tiewet vallen bij ons aan de slag te laten gaan.” 
Re-integratieadviseur Tom Bronk, de vaste 
contactpersoon voor De Haas, licht toe: “Het 
is laagdrempelig werk. Veel mensen blijken 
gedreven en enthousiast om de Fruittelers in 
deze regio te helpen om zo ook zelf verder te 
komen op het gebied van re-integratie en par-
ticipatie. Het hebben van een betaalde baan 
werkt motiverend.” De Ingense ondernemer 
bevestigt dit. “Deze mensen willen écht voor-
uit, dus vind ik dat ik ze de kans moet bieden.”

LANDELIJKE MEDIA
De wervingsactie die de gemeenten Buren 
en Neder-Betuwe samen met jobhunter 
Mark Hagemans hielden haalde regionaal 
en zelfs landelijk de media, hetgeen zich 
volgens Bronk vertaalde in een enorme aan-
was van mensen die bij de diverse fruittelers 
willen helpen oogsten. “Ze krijgen een deug-
delijk contract en uiteraard een cao-conform 
salaris,” geeft De Haas aan. “Het betreft 
natuurlijk piekarbeid voor een afgebakende 
periode, maar daarmee doen deze mensen 
wel arbeidsritme op en stijgt hun motivatie 
om daarna elders naar werk te zoeken. We 
merken het hier al aan de positieve sfeer. 
Zelf loop ik er elke dag tussen, dus maak ik 
het van dichtbij mee. Het is dit seizoen echt 
een leuke groep, waarin het onderling goed 
klikt.”

www.buren.nl
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Security: 

waarborg 
uw business- 
continuïteit.

solipsis.nl/networking-security

Security: maakt u bewust de juiste keuzes om 
de continuïteit van uw business te borgen?

Meer weten over Security? 

We schreven er een whitepaper over! Download het 

op onze website: www.solipsis.nl/nieuws/downloads 

Het onderwerp Security wordt vaak 

vanuit specifi eke invalshoeken 

benaderd en al snel geassocieerd met 

termen als netwerk, fi rewall en virus-

scanner. Solipsis benadert het onder-

werp vanuit een andere invalshoek: 

uw bedrijfscontinuïteit.

Meer informatie?
Wilt u weten wat Solipsis voor uw 

securitybeleid kan betekenen? 

Neem vrijblijvend contact met 

ons op via (0418) 57 61 00 of 

info@solipsis.nl. Wij gaan graag 

met u in gesprek! 

Solipsis Managed Services
Een goede IT-infrastructuur is een 

voorwaarde voor een succesvolle 

organisatie. Met Solipsis als ervaren 

IT-partner realiseert u dat op comfor-

tabele wijze. Minder zorgen, minder 

kosten, meer rust en meer rendement. 


