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Het Belgisch areaal aardbeien bedroeg vorig jaar zo’n 1600 ha en
omvat zowel openlucht- als beschutte teelten. Het areaal stijgt
elk jaar enkele procenten, maar op eenzelfde oppervlakte. Er wordt dus
geïnvesteerd in intensieve teeltsystemen. Als individuele aardbeiteler maak
je geregeld ingrijpende keuzes. Idealiter doe je dit op basis van betrouwbare
cijfers, zodat je toekomststrategie degelijk onderbouwd wordt.
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substraatteelt in (verwarmde) serres.
Door het plaatsen van serres of kappen, en het verwarmen en/of belichten
van de teelt wordt ingezet op het spreiden van de productie. Risico en arbeid
worden zo gespreid, maar vraag en
aanbod blijven de prijsvorming bepalen. Productiespreiding heeft echter
ook een behoorlijk kostenplaatje. De
afschrijvingen van de infrastructuur
kunnen aardig oplopen. Uit de figuur
daaronder blijkt dat de totale kosten
het hoogst zijn bij verwarmde serreteelt. Zowel de vaste als de variabele
kosten zijn hier hoger door respectievelijk de afschrijvingen van de infrastructuur en de extra energiekosten.
Uit de onderste figuur blijkt duidelijk
dat de variabele kosten voor meer dan
de helft worden ingevuld door kosten
voor plantgoed en loonkosten voor seizoenarbeid.
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et goede en betrouwbare
cijfers kan je het verschil
maken. Maar de praktijk
leert ons dat er (grote) verschillen zijn
in de resultaten van aardbeienbedrijven. Met een bedrijfseconomische
boekhouding breng je al je eigen kostenposten in kaart en kan je na verloop
van tijd ook de evolutie ervan opvolgen
over meerdere jaren. Door in detail de
kostenposten te bekijken, heb je duidelijk inzicht waar er mogelijk kan worden bespaard. De bovenste figuur op de
pagina hiernaast geeft enkele belangrijke vaste en variabele kosten in de
aardbeienteelt weer.

Diversiteit troef
De aardbeienteelt wordt gekenmerkt
door verschillende teeltsystemen en
teeltwijzen. In Vlaanderen heb je teelten met een korte intensieve productieperiode (junidragers), maar ook
doordragers met een langere productieperiode en een najaarsteelt of doorteelt. Daarnaast heb je verschillende
teeltwijzen: vollegronds- en substraatteelten, al dan niet overkapt, en ook
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Haal je het
maximum uit jouw
aardbeienteelt?
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Arbeidsefficiëntie
Seizoenarbeid is goed voor minstens
een derde tot zelfs de helft van de
variabele kosten. Seizoenarbeid omvat
niet alleen de seizoenlonen zelf, maar

ook de administratieve kosten verbonden aan seizoenarbeid. Lonen
voor vaste arbeid en ook de vergoeding voor eigen arbeid zijn hier niet in
meegerekend. Arbeidsefficiëntie op je
bedrijf is dus van groot belang. Enkele
belangrijke zaken die helpen bij de
werkorganisatie zijn onder meer:
planning, looplijnen, keuze tussen
belangrijke en dringende taken en
arbeidsbesparende maatregelen/
investeringen. Door kleine aanpassingen te maken in de organisatie kan je
arbeid uitsparen. Stel je daarbij de
vraag of het materiaal in de logische
volgorde staat en of het beschikbaar is
op de plek waar het nodig is. Kan er
vereenvoudigd worden door bijvoorbeeld loopbandjes te installeren?
Door het installeren van apps kan je ->

Door in detail je
kostenposten te
bekijken, zie je waar je
kan besparen.

Variabele kosten

Bron: Departement Landbouw en Visserij,
landbouwmonitoringsnetwerk 2014-2018
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openlucht vollegrond

Vaste kosten
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Zaaigoed/plantmateriaal
Meststoffen
Gewasbescherming
Afzet- en leveringskosten
Seizoenlonen
Loonwerk
Onderhoudskosten (kleine herstellingen,
aankoop klein materiaal, energie, …)
• Diversen (administratieve kosten,
ontledingen, waterheffing,…)
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Vaste en
variabele
kosten in de
verschillende
teeltsystemen
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Variabele kosten
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Vaste kosten
• (Fictieve) pacht/huur
• Afschrijving gebouwen
• Afschrijving machines en
materiaal
• Fictieve intresten
• Algemene bedrijfskosten
(verzekeringen,
dienstverlening,….)
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Verdeling van de variabele kosten

openlucht vollegrond
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zaai- en pootgoed
meststoffen

openlucht substraat

gewasbeschermingsmiddelen

kappen vollegronds
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energie

kappen substraat

seizoenarbeid

niet-verwarmde serre

substraat
andere

verwarmde serres
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Seizoenarbeid is goed voor minstens een derde tot zelfs de helft van de
variabele kosten. Seizoenarbeid omvat niet alleen de seizoenlonen zelf,
maar ook de administratieve kosten verbonden aan seizoenarbeid.
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Kostprijs plantgoed
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Dit brengt ons bij het aspect kasplanning. Het correct in kaart brengen van
de variabele kosten en kredietaflossingen per maand, en die afwegen tegenover de inkomsten zorgt ervoor dat je
weet hoeveel liquide middelen je best
in voorraad houdt om het seizoen door
te komen zonder financiële problemen.
Ook bij nieuwe investeringen is het van
belang om na te gaan op welk moment
van het jaar je de aflossingen het best
kan dragen. Je kon hierover meer lezen
in Boer&Tuinder 31-32 (of op onze
website > Actualiteit > Kasplanning:
beheer je financiën.

Arbeidsbesparende
maatregelen komen de
rentabiliteit ten goede.
Heb je interesse in een vorming
Lean Management, hou dan zeker de
vormingskalender in de gaten. Overweeg je om te starten met bedrijfseconomische boekhouding, neem dan een
kijkje op www.boerenbond.be/focus
en contacteer je consulent.
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Een andere grote kostenpost is de aankoop van plantgoed. Voor substraat-
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Kasplanning

Tot slot, de ene aardbeienteler is de
andere niet. Er is binnen elke teeltwijze
een aanzienlijke spreiding van het
arbeidsinkomen. Dit is de vergoeding
voor de eigen arbeid. Die wordt berekend door de vaste en variabele kosten
af te trekken van de totale opbrengst.
Tussen de jaren zijn er verschillen in
het arbeidsinkomen, maar wie een
beter resultaat neerzet in een ‘slecht
jaar’ heeft nog steeds een positief
arbeidsinkomen onafhankelijk van de
teeltwijze. n

bo

teelt heb je 12 tot 14 aardbeiplanten per
lopende meter nodig. In de vollegrond
komen er 350 planten per are. Niet elk
bedrijf is georganiseerd om zelf (alle)
planten te vermeerderen. Bovendien
doen ook licentierassen steeds meer
hun intrede. De planten worden een
hele tijd voor de productie aangekocht
en opgeplant. Dat zorgt voor een hoge
factuur vroeg op het jaar, lang voor er
inkomsten gegenereerd worden via de
verkoop van aardbeien.

Bo

zaken van op afstand opvolgen. Dergelijke arbeidsbesparende maatregelen komen de arbeidsefficiëntie en
bijgevolg de totale rentabiliteit van de
teelt ten goede. Bekijk dus zeker eens
de tijdbesteding van je werknemers
maar ook van jezelf als bedrijfsleider.
Hoeveel aardbeien worden er geplukt
per uur en hoeveel tijd wordt er aan
andere activiteiten gespendeerd? Als
werkgever moet je beseffen dat je over
bepaalde competenties moet beschikken om je medewerkers gericht aan te
sturen en te motiveren en om een
goede taakverdeling te maken. Ben je
hiermee onvoldoende vertrouwd,
neem dan de tijd om je bij te scholen.
Ken de kostprijs van tewerkstelling.
Doe dus aan lean management en zoek
voortdurend naar verbeterpunten. Het
zal je bedrijf alleen maar beter laten
renderen. Je mag bovendien niet uit
het oog verliezen dat een degelijke
huisvesting voor seizoenarbeiders een
aardig kostenplaatje heeft.

DIERENGEZONDHEIDSZORG VLAANDEREN ZOEKT EEN MEDEWERKER KLANTENCONTACTEN
JOUW FUNCTIE
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DGZ is dé
betrouwbare partner
van de Vlaamse
veehouder om met
gezonde dieren op
een duurzame wijze
veilig voedsel
te produceren.

• Je bent, samen met jouw team,
het centrale aanspreekpunt van
onze klanten via telefoon, mail en
fax; af en toe in het Frans.
• Elke oproep of e-mail behandel je
aan de hand van een dossier dat je
zelfstandig opmaakt en opvolgt.
• Je geeft feedback over jouw
lopende dossiers aan je team

JOUW PROFIEL
• Professionele bachelor of
gelijkwaardig door ervaring.
• Je bent sterk vertrouwd met het
landbouwmilieu, het domein van
de veeteelt in het bijzonder.
• Je hebt grondige kennis van de
relevante wetgeving of bent bereid
deze te verwerven.
• Je bent een teamspeler en
communicatievaardig.

ONS AANBOD
• Een interim contract met optie
vast.
• Een interessante werkomgeving
en een gevarieerde functie.
• Uiteraard horen daar een
marktconform salaris en diverse
extralegale voordelen bij.
• Je werkt op onze site in Torhout.

Spreekt dit alles je aan en kan je niet wachten om bij ons team aan de slag te gaan?
Mail dan vóór vrijdag 11 september 2020 je sollicitatiebrief met cv naar vacatures@dgz.be
Als je nog vragen hebt over deze functie kan je terecht bij Stephanie Bothuyne, werkleider helpdesk:
tel. 078 05 05 23 of e-mail stephanie.bothuyne@dgz.be. Wil je nog iets meer weten over DGZ, MCC of
Vivee? Neem dan een kijkje op onze websites: www.dgz.be / www.mcc-vlaanderen.be / www.vivee.be
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