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Dossier Arbeidsregistratie
Tijd is geld, dat weet iedereen. Een goed inzicht krijgen in hoeveel tijd bepaalde
handelingen op jouw bedrijf kosten, is dus niet onbelangrijk. Chris Botterman,
hoofd Sociale Zaken Boerenbond, belicht in dit dossier de arbeidsregeling voor
voltijdse en deeltijdse werknemers en de mogelijkheden die een tijdsregistratiesysteem biedt. Tuinbouwconsulent Christien Miroir gaat dieper in op hoe het
registreren van tijd je geld kan besparen én minder administratie kan bezorgen.
Tot slot gingen we bij tomatenbedrijf Tomerel in Melsele kijken hoe de familie De
Ryck een managementinformatiesysteem inzet om een beter inzicht te krijgen in
de teeltprocessen en de productiviteit van hun medewerkers.
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Het belang van een
arbeidsregistratie
in jouw bedrijf

er

In de land- en tuinbouw is men bij de planning van de werkzaamheden
erg afhankelijk van externe factoren zoals de weersomstandigheden,
oogstperiode, en het seizoen. Die hebben ook een vrij grote impact op de
arbeidsorganisatie. In dit artikel gaan we dieper in op de
arbeidsregeling voor voltijdse en deeltijdse werknemers en op de
mogelijkheid om gebruik te maken van een tijdsregistratiesysteem.

Bo

Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond
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n de meeste bedrijven worden de
werknemers langer ingezet tijdens
het plant - en oogstseizoen dan
bijvoorbeeld in de eindejaarsperiode.
Ze moeten elke keer vooraf worden
ingelicht over de uurregeling die in de
komende week zal worden toegepast
en het aantal gewerkte uren moet
nauwkeurig worden opgevolgd.

© JAN VAN BAVEL
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Voltijdse arbeid
In de land- en tuinbouw geldt de
38 urenweek. Deze 38 uren kunnen als
een gemiddelde worden beschouwd
over een jaar. Elke onderneming kan
dit jaar zelf bepalen in het arbeidsreglement. Het jaar kan bijvoorbeeld
lopen van 1 juli tot 30 juni of van 1 april
tot 31 maart. In de loop van dit jaar kan
men medewerkers méér uren laten
werken dan bijvoorbeeld 8 uur/dag en/
of 38 uur/week. We hebben een regeling afgesproken waarbij je medewerkers tot 11 uur/dag en tot 50 uur/week
kan laten werken zonder dat er een
overurentoeslag verschuldigd is. De
uren die op die manier bijkomend wor-

den gepresteerd, zijn dus geen overuren
maar meeruren. Dat zijn alle uren die
de overeengekomen effectieve arbeidsduur per week overschrijden. Ze moeten elke maand nauwkeurig worden
vermeld op de loonbon die aan de
werknemer moet worden overhandigd.
Ze worden niet betaald op het ogenblik
van de prestatie, maar later. Op de
loonbon komen dus alle gepresteerde
uren, de te betalen uren (38 uren) én de
later in te halen en te betalen uren. De
meeruren moeten immers in de loop
van de voorziene referteperiode worden weggewerkt door het geven van
een betaalde inhaalrust. Dit heeft tot
gevolg dat de werknemer altijd betaald
wordt a rato van 38 uren per week. Als
de werknemer in een kalmere periode
een aantal meeruren recupereert,
wordt hij ook doorbetaald waardoor de
gemiddelde arbeidsduur van 38 uren
wordt gerespecteerd. De teller die het
aantal meeruren aangeeft op de loonbon moet terug op 0 komen op het
einde van de referteperiode. Het is
belangrijk dat er in het arbeidsregle- ->
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Als je een combinatie maakt van een flexibele
arbeidsregeling met een variabele werkregeling, kan je zeer goed inspelen op de wijzigende
werkvolumes in de onderneming.
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De regeling inzake deeltijdse arbeid is
administratief vrij zwaar. In de arbeidsovereenkomst van een deeltijdse werknemer moet melding worden gemaakt
van de afgesproken arbeidsregeling. Dit
betreft het aantal uren per week dat de
werknemer zal werken. De arbeidsregeling kan vast zijn (bijvoorbeeld elke
week 20 uur) of flexibel (bijvoorbeeld
een gemiddelde van 20 uur). In de
arbeidsovereenkomst moet ook melding worden gemaakt van het uurrooster of de werkregeling. Die kan ook vast
(bijvoorbeeld 20 uren gespreid over
telkens vijf dagen van 8 tot 12 uur) of
variabel (bijvoorbeeld 20 uren per
week op mogelijk verschillende tijd-

In plaats van verschillende uurroosters
in het arbeidsreglement te moeten
opnemen, kan er bijvoorbeeld worden
voorzien in een systeem van glijdende
werktijden, waarbij de werknemers
tussen 7 en 8 uur kunnen starten en de
arbeidsdag eindigt tussen 17 en 19 uur.
Het precieze begin- en eindtijdstip van
de arbeid kan worden opgevolgd via
tijdsregistratie. Het aantal meeruren
en te recupereren uren volgen ook
automatisch uit dit systeem. Vanuit de
tijdsregistratie kan er ook een directe
link worden gelegd met het sociaal
secretariaat met het oog op de loonberekening en het aanmaken van de
loonbon.

en

Deeltijdse arbeid

stippen) zijn. Als je een combinatie
maakt van een flexibele arbeidsregeling met een variabele werkregeling,
kan je zeer goed inspelen op de wijzigende werkvolumes in de onderneming. Ter bescherming van de werknemer moet in het arbeidsreglement of in
de individuele arbeidsovereenkomst
worden aangegeven binnen welke
grenzen de deeltijdse werknemer kan
worden tewerkgesteld. Als men wil
overgaan van het ene naar een ander
uurrooster, moet de werknemer hiervan vooraf in kennis worden gesteld. In
de tuinbouwsector hebben we een verwittigingstermijn van 48 uur kunnen
afspreken. Als een bepaald uurrooster
aan de werknemer is meegedeeld
en daar toch van wordt afgeweken,
moeten al deze afwijkingen worden
genoteerd in een afwijkingsdocument.
Al deze documenten (de schriftelijke
arbeidsovereenkomst met de arbeidsen de werkregeling, de mogelijk toepasbare uurroosters, de bekendmaking
van de opeenvolgende variabele uurroosters, het afwijkingsdocument en de
loondocumenten) moet je kunnen
voorleggen als er een sociale controle
plaatsvindt. Dat is dus administratief
vrij zwaar. Ga je hier in de fout, dan
wordt er in een aantal gevallen van uitgegaan dat de werknemer voltijds
werkt voor wat de RSZ-betaling
betreft. Ook hier kan een tijdsregistratiesysteem een vereenvoudiging
bieden. Het is ook zo dat voor deeltijdse werknemers op de loonbon moet
worden vermeld hoeveel uren er
gepresteerd zijn boven of onder het
afgesproken gemiddelde. De wekelijkse
arbeidsduur zoals die afgesproken is in
de arbeidsregeling moet ook worden
gerespecteerd over de geldende referteperiode.

er

ment van je onderneming melding
wordt gemaakt van deze flexibele
arbeidsduurregeling. Er moeten ook
een aantal uurroosters worden opgenomen waarvan gebruikgemaakt kan
worden. De bekendgemaakte uurroosters moeten ook goed worden opgevolgd. Daarvoor is een tijdsregistratiesysteem nuttig.

Voordelen van een
tijdsregistratie
Als er in je onderneming een systeem
bestaat van tijdsregistratie, kan dit zorgen voor heel wat vereenvoudigingen.

“Een tijdsregistratie
kan zorgen voor veel
administratieve
vereenvoudiging in
de bedrijven.”
Ook voor deeltijdse werknemers is er
een vrij grote vereenvoudiging. Men
kan gebruikmaken van een glijdend
begin- en eindtijdstip van de arbeid,
waardoor het aantal vooraf op te maken
uurroosters kan worden beperkt. Aan
de werknemer moet alleen worden
meegedeeld op welke dagen en binnen
welke grenzen er gewerkt zal worden.
De concrete opvolging van de gepresteerde uren gebeurt aan de hand van de
tijdsregistratie. Er hoeft ook geen
papieren afwijkingsdocument te worden bijgehouden. Als er een sociale
inspectie plaatsvindt, kunnen de
exacte prestaties en de nog in te halen
uren onmiddellijk uit het systeem worden afgeleid. En ook hier kunnen alle
gegevens meteen worden gebruikt voor
de loonadministratie. Een tijdsregistratie kan dus zorgen voor heel wat
administratieve vereenvoudiging in de
bedrijven. n

nd

Tijdsregistratie kan je
ook inzicht geven in
mensen.

bo

inzicht in de voortgang van de diverse
taken, krijgt zicht op waar tijd weglekt
en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Meten is weten

er
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Een goede basis is belangrijk. Als je
start met registreren, trek je best niet te
snel conclusies. Zorg ervoor dat je
enkele seizoenen registreert alvorens
al te grote veranderingen te maken. Op
basis van deze gegevens kan je een
soort norm bepalen voor de taken op
jouw bedrijf. Bijvoorbeeld: een gemiddelde plukker oogst 1000 Conferenceperen per uur. Bij 250.000 vruchten per
hectare zijn er dus 250 plukuren nodig,
of ruim 30 mandagen per hectare. Voor
10 ha Conference-oogst in het ideale
plukkader van 12 dagen heb je dus 25
fulltimeplukkers nodig. Deze normen
kunnen je later helpen om conclusies
te trekken, mensen te evalueren en
eventueel te kijken waar geoptimaliseerd kan worden tijdens het productieproces.
Er zijn diverse manieren om dit in de
praktijk aan te pakken. Je kan werken
met een heel simpel systeem, waarbij
je je werknemers op papier per dag laat
bijhouden waaraan ze hun tijd besteden. Op het einde van de maand kan je
dan alles optellen om te kijken hoeveel
tijd naar welke activiteiten ging. Maar
op de commerciële markt zijn er
diverse systemen beschikbaar die speciaal gemaakt zijn voor de land- en
tuinbouw. Zo kan je bijvoorbeeld
terecht bij de EVA-app van pcfruit,
maar er zijn er ook andere commerciële softwareprogramma’s zoals
OneTwo en Agromanager beschikbaar.

Bo

Eens je weet hoeveel tijd er besteed wordt aan de diverse taken op je bedrijf, krijg je
een beter zicht op de kosten die dat met zich meebrengt.
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Waarom zou je
tijd registreren?

py

Tijd registreren vraagt wat administratie. En dat is net wat velen van
ons tegenhoudt om eraan te beginnen. Administratie is iets wat veel tijd
vraagt en we niet graag doen. Maar het registreren van tijd kan je
uiteindelijk ook wel wat opleveren. Het kan je geld besparen en op
termijn zelfs minder administratie bezorgen. En dat is toch wat we
allemaal willen? Want tijd is geld …

co

Christien Miroir, tuinbouwconsulent Boerenbond

A

ls je dingen gaat meten en
objectiveren, krijg je automatisch inzicht in waarmee je
bezig bent. Dit geldt evengoed voor
tijd. Jouw eigen tijd, maar zeker ook die
van betaalde arbeidskrachten. Tijdsregistratie kan je helpen inzicht te geven
in taken op jouw bedrijf. Waar besteden we veel tijd aan? Welke, op het eerste gezicht kleine, taakjes vragen stie-
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kem toch meer tijd dan je had
verwacht? Van jezelf weet je vaak
hoelang je over een bepaalde taak
doet. Maar geldt dat ook voor je
werknemers? Of werken zij aan een
ander tempo? Registratie kan je ook
inzicht geven in mensen. Wie werkt
snel en wie traag? Waar worden de
meeste uren aan besteed? Wie neemt
pauzes? … Wie tijd registreert, krijgt

Tijd is geld
Registreren enkel om te registreren
helpt je niets vooruit. Je moet de gege-

bo
Pieter Van Oost

adviseur Plantaardige productie, Studiedienst
pieter.van.oost@boerenbond.be

Slimmer werken
met data
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vens ook analyseren. Eens je weet hoe- Belonen op basis van
registratie?
veel tijd er besteed wordt aan de
diverse taken op je bedrijf, krijg je een
Tijdsregistratie zorgt voor duidelijkbeter zicht op de kosten die dat met
heid. Er is geen discussie meer over het
zich meebrengt. Heb je ook je eigen tijd aantal gepresteerde uren. Het kan ook
geregistreerd? Ook dit kan een schat
zorgen voor vertrouwen en rust. Maar
van informatie zijn. Heb je je al eens
kan je dit ook gebruiken als motivator?
afgevraagd hoeveel je zelf per uur kost? Kan je aan een werknemer die sneller
En wat als je nu eens enkele taken zou
werkt een beloning toekennen? Is
uitbesteden, is dat dan even duur?
sneller ook altijd beter? Komt de kwaLoont het de moeite om zelf een chauf- liteit van je product dan niet in
feur met wagen te voorzien tijdens
gedrang? Elk van ons heeft in zijn leven
oogstwerken, of laat je dit beter doen
diverse noden. Die hebben een
door de loonwerker?
bepaalde volgorde van belangrijkheid.
Daarnaast zal je ook een beter inzicht
Dat zien we ook terug in de motivatie
krijgen in je personeelskost. Dankzij
driehoek van Maslow (zie hiernaast).
Pas als de onderste nood vervuld is,
een goede registratie kan je de gang
heb je weer nood aan iets anders,
van zaken op je bedrijf evalueren.
een hogere trap in de piramide.
Welke taken vragen veel tijd? Is
Het is dus belangrijk dat je
dat normaal? Waar verliezen
van elk personeelslid weet
we tijd? Hoe komt dat?
zelfontplooing
op welke trap van de
Heeft mijn personeel een
waardering
en
erkenning
piramide hij/zij zich
betere opleiding nodig?
bevindt. Aan de hand
Ga indien mogelijk
sociaal contact
daarvan kan je beook in gesprek met
je personeel.
palen op welke
veiligheid en zekerheid
Betrek hen bij
manier je die
lichamelijke behoeften
deze evaluapersoon het
tie. Hoe
best kan
komt het dat
belonen en/
we daar tijd verliezen? Zien ze een
of motiveren. Mensen die zich in de
bepaalde oorzaak? Of kunnen ze mee
onderste trappen van de piramide
nadenken over een oplossing voor het
bevinden, kan je nog motiveren met
probleem?
een geldelijke beloning. Bij anderen
Taken die veel tijd vragen, zijn vaak de
werkt dit dan weer niet zo goed.
moeite om van dichterbij te bekijken.
Verder moet je ook proberen te verHet kan soms helpen om ze eens tot in
mijden dat je werknemers enkel dindetail te analyseren. Boerenbond
gen voor jou doen vanuit een gevoel
schreef hiervoor een handleiding (zie
van verplichting, druk of stress. Dit
onderstaande weblink). Soms loopt
soort gecontroleerde motivatie werkt
het mis bij de voorbereiding of is de
vaak maar op korte termijn. Probeer
taak niet duidelijk genoeg omschreven
ernaar te streven dat mensen dingen
voor je werknemers. Vaak wordt er te
doen omdat ze het graag doen en het
veel tijd verspild aan het zoeken van
zelf zo willen doen. Dit zorgt voor
materiaal, het wachten op anderen of
een meer autonome en duurzamere
het afleggen van een te grote afstand.
motivatie. Probeer ‘moeten’ en ‘verHet standaardiseren van taken kan
wachten’ te vervangen door ‘willen’ en
hierbij helpen. Zorg dat je een duide‘kunnen’. n
lijke procedure uitschrijft, zodat iedereen aan de hand hiervan weet hoe de
www.boerenbond.be/leanwithtaak uitgevoerd moet worden.
love
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Boerenbond hecht heel veel belang aan
onderbouwde data, omdat je met juiste
cijfers een beter beleid kan voeren.
Macro-economisch, maar zeker ook
micro-economisch op het niveau van
het individuele bedrijf. Net daarom
investeren we keihard in bedrijfseconomische boekhouding. Telers botsen
vaak op het niet juist kunnen inschatten van arbeidstijd, zowel eigen arbeid
als arbeid uitgevoerd door derden. Een
arbeidsregistratiesysteem kan hier heel
wat in helpen nadat je als bedrijfsleider
goed hebt uitgemaakt wat je ermee wil
bereiken. Je kan inzetten op het administratief vereenvoudigen van je wettelijke
verplichtingen en een directe link met
het sociaal secretariaat. Maar ook om na
enige data-analyse een betere arbeidsplanning op te maken. Medewerkers
kunnen na enige tijd ook motivatie halen
uit het correct gebruik van een arbeidsregistratiesysteem. Welke bedrijfsleider
wil nu geen tevreden medewerkers en
correcte data in zijn handen?

Medewerkers kunnen
motivatie halen uit het
correct gebruik van
een arbeidsregistratie
systeem.
Boer&Tuinder • 20 januari 2022
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Jelle De Ryck met de scanner
van het registratiesysteem
bij het begin van een teeltrij.
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Inzicht in teeltregistratie en
productiviteit

py

In Melsele teelt de familie De Ryck tros- en kerstomaten op haar bedrijf
Tomerel. Jelle, oudste zoon van ouders Eric en Els, is al vier jaar
medezaakvoerder. Sinds 2007 gebruiken ze het managementinformatie
systeem FS Performance van de Nederlandse fabrikant Priva op hun
bedrijf. “Het biedt inzicht in de teeltprocessen en de productiviteit van
onze medewerkers”, zegt Jelle.

co

Jan Van Bavel

V

erspreid over 3 ha serres teelt
de familie De Ryck tomaten,
meer bepaald kerstomaten (ras
Juanita) in het 1,5 ha grote belichte
gedeelte en trostomaten (ras Foundation) in de even grote onbelichte kas.
In de belichte serre genieten de kerstomaten van een combinatie van SON-Ten ledverlichting (hybride belichting).
“Een teelt onder full led staat nog te
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veel in de kinderschoenen en vraagt
meer tijd om kennis te vergaren”, vertelt Jelle (27), die sinds 2018 medezaakvoerder is. “Qua lichthoeveelheid
bedraagt de verdeling nu zo’n 35%
SON-T- en 65% led. Het is aan ons om
de meerproductie eruit te halen.” Als
afgestudeerde bachelor energiemanagement neemt Jelle het energieverhaal op het bedrijf ter harte. Samen

met vader Eric houdt hij zich ook bezig
met het teelttechnische aspect (planning, klimaatcomputer …). Eric volgt
ook de administratie op. Jelles echtgenote en medebedrijfsleider Annelies
spitst zich vooral toe op het biologieverhaal in de serres en volgt samen met
haar schoonmoeder Els de personeelsregistratie op. Tomerel telt elf vaste
medewerkers. In de zomer komen daar
tot twaalf seizoenarbeiders bij. De afzet
verloopt volledig via BelOrta.

Vernieuwend systeem
Bij Tomerel gebruiken ze sinds 2007 het
managementinformatiesysteem FS
Performance van het Nederlandse
familiebedrijf Priva, een van de pioniers
in klimaatbeheersing en procesbeheer
voor de glastuinbouw. “Deze bekende

Dossier

Jelle ziet diverse voordelen van het
managementinformatiesysteem. “Je
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“We gebruiken het Privasysteem vooral als
teeltregistratiesysteem.”

© JAN VAN BAVEL
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Voor- en nadelen

Tomerel nog niet voor meteen. “Je kunt
veel modules aanschaffen, maar de
grootte van ons bedrijf laat nog niet toe
om de investering in de software eruit
te halen. Dat zie ik als een beperking,
niet als een nadeel. Hoe uitgebreid je
het systeem maakt, is bedrijfs- én persoonsafhankelijk. Je kunt het ook
gebruiken als bewijs naar het personeel
toe. Zo kunnen we via de app op onze
smartphone in real time niet goed
gevulde karren traceren. Ik vind het
ook handig om er een goede planning
op jaarbasis mee te maken. Updates
verlopen via een onderhoudscontract.
De modules zijn niet extreem duur,
maar de return is bij sommige te
beperkt voor ons. Ik overweeg wel om
de modules Kwaliteitscontrole en
Gewasregistratie aan te schaffen.”
Jelle geeft nog mee dat een uitbreiding
van het bedrijf op de huidige locatie
moeilijk is. “De intentie is er en we kijken uit naar opportuniteiten in het
Waasland, maar die zijn heel
schaars.” n

en

registreert er de arbeid mee die nodig
is in de teelt, specifiek op rijniveau. Je
kunt er ook een scherm (display) bij
aanschaffen waarbij je de registratie
zichtbaar maakt voor het personeel. Zo
kunnen je medewerkers zien hoe competitief ze zijn ten opzichte van hun
collega’s. We kozen hier bewust niet
voor, omdat die competitie te competitief kan worden en pestgedrag zou
kunnen veroorzaken. Bovendien voeren we nog geen echte kwaliteitscontrole uit die gekoppeld is aan het systeem. Iemand die snel is, is niet per se
de beste. Als ons personeelsbestand
nog zou uitbreiden, zijn we dat wel van
plan.” Medewerkers kunnen hun arbeid
zelf registreren via de Priva FS Reader,
een klein draadloos en oplaadbaar
apparaat. Een alternatief is de registratie via een persoonlijke registratieapp
op de smartphone van je medewerkers.
“Je kunt er een groot, mooi systeem
mee opbouwen als je investeert in het
hele pakket”, vervolgt Jelle. “Wij werken
kort op de bal met ons personeel. Het
kost alleszins weinig moeite om met
het systeem in korte tijd een schat aan
gegevens te krijgen. Daarna is het de
kunst om die optimaal te interpreteren
en te gebruiken. Priva heeft de intentie
om met het systeem niet alleen een
oogst- maar ook een arbeidsprognose
uit te voeren. De interpretatie van
gegevens wordt beter met de jaren en
ook de artificiële intelligentie wordt
nog ingebouwd bij de klimaat- en
arbeidsregistratie. Elke medewerker
heeft een scanner waarmee je je naam
en activiteit kan scannen. Per rij en op
de oogstkarren hangt er een ‘tag’, die
door ons wordt geprogrammeerd met
een bepaalde activiteit, rijnummer en
medewerker en wordt gekoppeld met
een lezer. In de serre hangen ook ontvangers die de gegevens real time van
de scanner lezen en weergeven in de
software. Ook bij het oogsten kunnen
zo heel makkelijk signalen naar ziekten
en plagen toe worden getraceerd.”
Een uitbreiding van het systeem is bij
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speler op het vlak van klimaatsturing
breidde zijn systeem uit naar teeltregistratie”, zegt Jelle. “Mijn vader was al
klant bij Priva, doordat hij er indertijd
onze klimaatcomputer kocht. Toen zij
het FS Performance-systeem introduceerden, was hij snel overtuigd van de
voordelen. We beschouwen het vooral
als een teeltregistratiesysteem, waarmee we de aanwezigheid en teelthandelingen van onze medewerkers in elke
rij van de serre kunnen nagaan. Je kunt
het beschouwen als een stukje personeelscontrole: we kunnen ermee checken wie waar en hoelang precies in de
teelt heeft gewerkt. Door de indexatie
van de lonen stijgen de personeelskosten elk jaar. Het is dus niet onlogisch
dat je, naast een stijgende productie en
omzet, wil weten of ook de arbeidskost
is toegenomen. Als je daarover gegevens van vroeger hebt, kun je ook een
betere planning op lange termijn
maken. Naast het teeltregistratiesysteem gebruiken we ook het scansysteem. Sommige collega’s werken met
een terminal in plaats van een scansysteem. Daarbij moet elke werknemer
met zijn of haar medewerkersnummer
de activiteiten in de rij registreren. Het
grote voordeel van FS Performance is
dat je het met diverse modules kunt
uitbreiden. Zo kun je er onder meer ook
je gewas, de kwaliteit van je medewerkers en hun werk, een oogstvoorspelling, de productie en ziekten en plagen
mee registreren. Idealiter beschik je ook
over een arbeidsplanningmodule, zodat
je ook in real time je planning kunt
maken met de hoeveelheid werk die er
is. Voor de arbeidsplanning kun je je
baseren op een oogstprognose die je
bepaald hebt door je gewasregistratie.
Die arbeidsplanningmodule hebben we
niet, omdat we met vier mensen het
personeel opvolgen en dat voorlopig
voldoende vinden.”

Elke medewerker heeft een scanner waarmee zijn
of haar teelthandelingen in de rij geregistreerd
kunnen worden.
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