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Inleiding 
 
Welkom bij van der Avoird Trayplant!  
 
In dit huishoudelijk reglement staat alle informatie die je nodig hebt, lees het dus goed 
door en laat hem ook door je ouder(s) lezen. 
 
Wat staat er onder andere allemaal in: 

- Op welke locaties ga je werken? 
- Wat moet je meenemen op je eerste werkdag? 
- Bij wie kun je terecht als je vragen hebt? 
- Wie zijn de bedrijfshulpverleners die eerste hulp kunnen verlenen? 
- Aan welke regels geld er als je bij ons komt werken? 
- En nog vele andere zaken!  
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Wij zijn Trayplant 
 
Onze organisatie 
van der Avoird Trayplant bestaat sinds 2002 en vermeerdert aardbeien- en 
frambozenplanten. Wij maken alleen planten, bij ons kun je geen aardbeien en frambozen 
plukken, dit gebeurd bij de telers waar wij onze planten aan verkopen. 
 
 

 
 
 
Wij zijn samen het Trayplant Team, leuk dat jij hier tijdens de zomer onderdeel van wordt! 
 
Dit zijn al onze collega’s, nieuwsgierig? Kijk even op onze site 
https://www.trayplant.nl/nl/wie-zijn-wij/smoelenboek/ voor alle gezichten achter 
Trayplant.  
  

https://www.trayplant.nl/nl/wie-zijn-wij/smoelenboek/
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Onze locaties 
Op de app Shiftmanager waarop je je inschrijft voor een dienst kun je zien op welke locatie 
we werken.  

De Leeuwerik 
Bavel 

De Leeuwerik 1 
4859 AC Bavel 
 

 

 

 

 

 

 
Op de hoofdlocatie 'De Leeuwerik' zijn onze kantoren gevestigd. Daarnaast beschikken we 
hier over koelcellen om de planten geruime tijd te kunnen bewaren. In totaal hebben we 3 
hectare kas, waarin we onze frambozenplanten opkweken - en in het najaar produceren 
we hier aardbeienplanten. Buiten beschikken we over 3 hectare trayveld voor aardbeien-
trayplanten en ligt er 14 hectare frambozenveld voor moederplanten en longcanes. 
 
Rimpelaar 
Molenschot 

 
Rimpelaar 3 
5124 RB Molenschot 
 
 
 
 
 
 
 

De locatie aan de Rimpelaar in Molenschot bestaat uit 21 hectare onbedekte teelt en 2,2 
hectare bedekte teelt.  Op de trayvelden worden aardbeientrayplanten opgekweekt. Op de 
frambozenvelden worden er moederplanten en longcanes opgekweekt en in de kas wordt 
in ons nieuwste hightech meerlagensysteem moedermateriaal voor frambozen ingelegd, 
waar later stek van wordt gesneden. Een andere aanwezige innovatieve kas dient voor de 
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vermeerdering met hangend stek, en voor de opkweek van aardbeien- en 
frambozenplanten. Daarnaast is er een luisvrije kas, die dient voor de opkweek van eerste 
generatie aardbeien-en frambozenmoedermateriaal. 
 
In totaal hebben wij 6 locaties, tijdens het zomervakantiewerk werk je alleen op de 
Leeuwerik en de Rimpelaar. 
  
De andere locaties zijn:  
Renne   Bavelseweg 114 in Molenschot 
Machielse  Bavelseweg 115 in Molenschot 
Peeters  Bavelseweg 156 in Molenschot 
Schoolstraat  Schoolstraat 62 in Molenschot 
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Het personeel 

Van Der Avoird Trayplant heeft zo’n 50 medewerkers vast in dienst en er werken ook nog 
(buitenlandse) seizoenarbeiders die ons ondersteunen tijdens de drukke periodes. Jij zult 
vooral te maken krijgen met een aantal van onze vaste medewerkers. 
Hieronder een aantal foto’s van enkele mensen waar jij voornamelijk mee gaat werken. 
Onze vaste medewerkers zijn herkenbaar aan de bedrijfskleding met ons logo erop! 
 
 
    Dirk-Hein   Leidinggevende 
 
    BHV 
 
 
 
    Peter Verheijen  Leidinggevende 
        
    BHV     
 
   
 
 
    Ramon   Leidinggevende 
 
    BHV 
 
 
 
 

Lotte    Leidinggevende 
 
    BHV 
     
 
 
 
    Marit    Leidinggevende 
 
 BHV   BHV  
 
     

Claire Aanmeldingen en       
loonadministratie 

 
 
 
                 



  

Focus on Detail  
Versiedatum: 15-02-2023  Pagina 9 van 12 
 

Werken bij Trayplant  
 

Eerste werkdag 
- Het zomervakantiewerk start op 10 juli in week 28.  
- Wij werken met een app genaamd Shiftmanager. 
- Via Shiftmanager kun je zelf jouw werkdagen (diensten) inplannen. Meer uitleg 

volgt later. 
- Op jouw eerste werkdag kom je lekker op tijd. Vanaf 7.30 kun je jouw contract en 

loonheffingsformulier inleveren en vervolgens krijg je uitleg om daarna om 8.00 
aan het werk te kunnen.  

- Wij zorgen ervoor dat het duidelijk is waar jij je de eerste dag kunt melden, er is dan 
iemand aanwezig waar je jouw contract kunt inleveren. Je ontvangt dan ook een 
welkomstcadeautje. 

- Als je op de fiets komt, dan zet je jouw fiets op de daarvoor aangewezen plek, deze 
worden met bordjes of door mensen aangeduid. 

- Je verzamelt in de kantine en meld je om jouw contract getekend in te leveren. 
 

Wat moet je meenemen / aandoen 
- Goede zin! 
- Eten en drinken voor in de ochtendpauze. 
- (regen) Jas (afhankelijk van het weer). 
- Dichte schoenen of laarzen (slippers zijn verboden). 
- Neem geen onnodige waardevolle spullen mee, dit is jouw eigen risico! 

 

Aan het werk 
- Om 08.00 uur word je mee naar buiten genomen en volgt een uitleg van het werk. 
- Het werk dat je gaat uitvoeren is het stekken van de aardbeienplanten. 
- Je (regen) jas mag je meenemen. 
- Je laat je tas in de kantine liggen, let op dit is jouw eigen risico! Neem dus geen 

waardevolle spullen mee. 
- Tijdens werkzaamheden is telefoongebruik verboden (heb je hem wel nodig: 

overleg dit dan met je leidinggevende). 
 

Pauze 
- Rond 10.00 uur wordt er geroepen door een leidinggevende dat het pauze is. 
- Pauze houden is verplicht, je mag NIET op het veld blijven, pauze houden we met 

zijn allen in de kantine. Wij zorgen voor voldoende plaatsen. Let op dat je voor je 
eigen drinken zorgt! 

- Rond 10.15 uur roept de leidinggevende weer dat we aan het werk gaan en lopen 
we weer richting het veld of de kas. 
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Einde 
- Ga er vanuit dat je tot ongeveer 12.00 uur aan het werk bent. Dit kan wel eens 

afwijken, afhankelijk van stekaantallen en weersomstandigheden (eindtijd tussen 
11.00 en 13.00). 

- Als je tussen 11.30 en 12.00 klaar bent met je rijtje stekken dan ga je naar de 
leidinggevende, die bekijkt of je naar huis kan gaan of dat je nog een half rijtje kunt 
stekken. 

- Je bent klaar als je jouw rijtje af hebt, als je het rijtje niet afhebt en je gaat toch naar 
huis, dan wordt dit rijtje niet uitbetaald! 

- Als je eerder naar huis moet, geef je dit om 08.00 aangeven bij jouw 
leidinggevende. 

- Als je eerder dan 11.00 naar huis moet, kun je niet komen werken. Je kunt alleen 
inschrijven voor de hele ochtend. 

 

Administratie 
- Je krijgt elke week een loonstrookje en elke week op woensdag of donderdag je 

verdiende geld van de week ervoor. 
- Als er vragen zijn over je loonstrookje/salaris/administratie, dan kun je deze vraag 

mailen naar vakantiewerk@trayplant.nl 
 

Veiligheid 
- Als er iets is ga je naar jouw leidinggevende toe. 
- Op de locatie Leeuwerik staan looplijnen op de vloer, hier blijf je binnen. 
- Ga op het terrein van van der Avoird Trayplant niet rondrennen, dit geldt ook als de 

beregening op de velden aangaat, probeer rustig weg te lopen om ongelukken te 
voorkomen. 

- Ga niet rondzwerven en blijf overal vanaf. 
- Houdt het terrein netjes, bekertjes blijven in de kantine en gooi je weg in de 

prullenbak. Deze laat je niet rondslingeren op het terrein.  
- Elastiekjes ruim je op in de daarvoor bestemde kratten, deze laat je niet 

rondslingeren. 
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Werken op zaterdag 
 
Ieder jaar zijn wij op zoek naar scholieren die ons buiten de zomervakantie kunnen komen 
versterken op zaterdag, de scholieren die hiervoor in aanmerking komen kiezen wij tijdens 
de zomer uit en aan het einde van de vakantie kan je gevraagd worden om ons 
zaterdagteam te komen versterken! 
 
Mocht jij interesse of vragen hebben? 
Stuur dan een mailtje naar vakantiewerk@trayplant.nl  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vakantiewerk@trayplant.nl
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Wij hebben er zin in, jullie hopelijk ook! 
 


