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NOTA 

 

 

 

Datum 8 december 2022 

 

Ceremoniële uitreiking van de eretekens aan de Laureaten, 

Eredekens en Emeriti-Eredekens van de Arbeid uit de sector 

“Tuinbouw”. 
 

Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA) reikt opnieuw de titels ‘Laureaat van de Arbeid’ 

voor de tuinbouwsector uit. De toekenning van de eretekens gebeurde op basis van een algemene 

oproep voor kandidaten met daarna een jurering op basis van een aantal selectiecriteria, zoals 

beroepskennis en -vaardigheden, sociaal engagement, overdracht van kennis,…. 

Al wie in de tuinbouwsector tewerkgesteld is, komt in aanmerking voor een ereteken. Dus konden zich 

voor deze promotie inschrijven zijnde bedrijfsleiders, helpers en werknemers actief in de 

tuinbouwsector.   

Er zijn laureaten uit te delen in drie categorieën:  

 Brons – Toekomst voor het beroep 

Dit ereteken wordt toegekend aan personen met een beperkte werkervaring die zich onderscheiden 

door de kwaliteit van hun werk, hun aandacht voor beroepsethiek, welzijn en milieu, hun bereidheid om 

bij te leren en hun aanpassing aan nieuwe werkmethoden. 

 Zilver – Partner in bet beroep 

Dit ereteken wordt toegekend aan personen die zich onderscheiden door hun uitgebreide 

beroepskennis en/of –vaardigheden. Deze delen ze met collega’s op de werkvloer of binnen de sector. 

Ze hebben een positieve ontwikkeling doorgemaakt in hun loopbaan en geven blijk van innovatie. 

 Goud – Expert in het beroep 

Dit ereteken wordt toegekend aan personen die alle facetten van hun functie beheersen. Ze zijn sociaal 

geëngageerd binnen of buiten de werkvloer en dragen bij tot de bekendheid van de organisatie en/of de 

sector. 
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Dit jaar zullen er meer dan dertig eretekens, verdeeld over de drie categorieën, uitgereikt worden tijdens 

de officiële plechtigheid.  Deze uitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 14 januari 2023 om 10u30 tijdens 

Agriflanders.  

Plaats : Tijdens beurs Agriflanders (Flanders Expo Gent) - Maaltekouter 1 - 9051 Gent - Zaal Flex 2 - Flex 

Meeting Center 

 Aanwezigheid: enkel op uitnodiging  

Organisatie in samenwerking met:  

AVBS, Boerenbond, Ferm, FWA en de werknemersorganisaties.  

 

 


