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VOORWOORD

Voorliggende publicatie over het personeelsmanagement van de Vlaamse
glastuinbouwbedrijven werd gemaakt naar aanleiding van een onderzoek naar de optimale
schaalgrootte van glastuinbouwbedrijven. Deze onderzoeksopdracht werd toevertrouwd aan de
Afdeling ‘Tuinbouw’ van het Centrum voor Landbouweconomie, waar de auteur deel van
uitmaakt. De opdrachtgever is de Afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid van de
Administratie Land- en Tuinbouw (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). Voor het maken
van de publicatie werd gebruik gemaakt van de kennis en de gegevens die door de auteur
verzameld werden in het kader van een onderzoek naar het management van
glastuinbouwbedrijven in Vlaanderen, onder leiding van ir. Dirk Van Lierde, Hoofd van het
Departement Micro-Economie van het C.L.E. en prof. dr.ir. Guido Van Huylenbroeck,
Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent
(promotor). Naast personeelsmanagement wordt in het onderzoek ook aandacht besteed aan het
productiemanagement, het commercieel management en het financieel management op de
glastuinbouwbedrijven. Deze andere managementaspecten worden in afzonderlijke publicaties
behandeld.  

Voor het verzamelen van de nodige gegevens werd een enquête uitgevoerd op
de glastuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het tuinbouwboekhoudnet van het C.L.E.. 
Zonder de medewerking van deze tuinders zou het onmogelijk geweest zijn om het onderzoek
uit te voeren. Wij wensen dan ook de deelnemende tuinders te bedanken voor hun
gewaardeerde medewerking aan de omvangrijke enquête.

 Voor de uitvoering van de enquêtes kon gerekend worden op de bereidwillige
medewerking van de tuinbouwboekhouders van het C.L.E.. Hun  jarenlange vertrouwensrelatie
met de betrokken glastuinbouwers komt de kwaliteit van de verzamelde gegevens ongetwijfeld
ten goede.  Een woord van dank is eveneens op zijn plaats voor de heer ir. Adrien Saverwijns
van de Dienst Ontwikkeling van het voormalige Ministerie van Middenstand en Landbouw,
voor zijn constructieve suggesties bij het opstellen van de vragenlijsten.
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INLEIDING

 Bij het raadplegen van tekstboeken in het domein van het management komt
men tot de constatering dat er heel veel verschillende definities worden gehanteerd. Voor veel
auteurs is management ‘getting things done through a community of people’, wat erop
neerkomt ervoor te zorgen dat werkzaamheden uitgevoerd worden door anderen. Volgens
sommige auteurs kan men spreken van management vanaf het ogenblik dat mensen en
middelen ingezet worden om een bepaald doel te bereiken, in die zin dat mensen en middelen
door een coördinerend element (de ‘manager’) bestuurd worden. Deze definities wijzen erop
dat personeelsmanagement een belangrijke plaats inneemt binnen de verschillende
managementfuncties op een bedrijf. 

De Vlaamse glastuinbouwbedrijven zijn overwegend familiale K.M.O.’s, waar
naast de bedrijfsleider en zijn (haar) familie een beperkt aantal betaalde arbeidskrachten
werkzaam zijn. Specifiek voor dergelijke bedrijven is dat de bedrijfsleider naast het nemen van
beslissingen ook meestal bij de uitvoering betrokken is. De schaalvergroting van de
glastuinbouwbedrijven heeft echter tot gevolg dat het aandeel van het betaald personeel in de
totale tewerkstelling van het bedrijf toeneemt.  Volgens een belangrijke theorie in het domein
van het management, namelijk de ‘contingentietheorie’, nemen coördinatieproblemen toe
naarmate de omvang van de organisatie toeneemt. Uit het schaarse onderzoek dat werd
verricht bij K.M.O.’s (Donckels et al., 1990) blijkt dat problemen met het personeelsbeleid een
belangrijke rem kunnen betekenen op de groei van een bedrijf. Belangrijke remmende factoren
die uit het K.M.O.-onderzoek naar voor komen zijn het ontbreken van een lange termijn
planning, het onvoldoende kunnen delegeren, problemen om geschikte medewerkers te kunnen
vinden of houden, het niet vinden van personeel met de geschikte opleiding, ... Aangezien een
gebrekkig personeelsbeleid één van de voornaamste valkuilen blijkt te zijn bij schaalvergroting
leek het dan ook noodzakelijk om hieraan de nodige aandacht te besteden.

1. MATERIAAL EN METHODE

Om meer inzicht te verkrijgen in de manier waarop de glastuinbouwers  hun
bedrijf beheren werd een enquête uitgevoerd op 148 glastuinbouwbedrijven die deel uitmaken
van het tuinbouwinformatienetwerk van het C.L.E.. Deze enquête werd uitgevoerd op 59
glasgroentebedrijven, 26 potplantenbedrijven, 21 azaleabedrijven, 23 snijbloemenbedrijven en
19 perkplantenbedrijven. Alhoewel voorliggende publicatie zich toespitst op het
personeelsbeleid was het de bedoeling om inzicht te verkrijgen in het volledige
managementproces van het bedrijf. 
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Om de kwaliteit van het managementproces te bepalen werd een objectief
diagnose-instrument ontwikkeld (zie figuur 1). Dit gebeurde op basis van literatuuronderzoek
(o.a. Alleblas, 1988, 1995; Donckels, 1990, ATC, 1993, ...). In tegenstelling tot vele andere
onderzoeken werd niet enkel aandacht besteed aan het productiemanagement, maar werden het
commercieel, financieel en personeelsmanagement eveneens behandeld. Voor iedere
managementfunctie werden drie processen onderscheiden, nl. strategisch, tactisch en
operationeel management.
 

De beoordeling van de verschillende items van het diagnose-instrument
gebeurde door middel van een vijfpuntenschaal, waarbij 1 de laagste waardering aangeeft en 5
de hoogste (voorbeeld : 1 : nooit - 5 : altijd; 1 : zeer weinig - 5 : zeer veel; 1 : van weinig
belang - 5 : doorslaggevend). 

FIGUUR 1.  Diagnose-instrument voor de beoordeling van de kwaliteit van het          
 managementproces 

Strategisch management omvat o.a. het nemen van lange-termijn beslissingen
betreffende vestigingsplaats, uitbreiding, investeringen in installaties en machines,
personeelsbeleid, ... Strategische beslissingen hebben veelal een éénmalig karakter en zijn
complex van aard; ze werken door op langere termijn. Tactische beslissingen hebben
betrekking op middellange-termijn beslissingen zoals de jaarlijkse planning van de
personeelsbehoefte en de aanwending van de beschikbare bedrijfsuitrusting ten behoeve van
de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten. De termijn waarop deze beslissingen betrekking
hebben bedraagt in het algemeen één teeltseizoen. 
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Operationele beslissingen worden genomen tijdens het productieproces en hebben betrekking
op onderdelen van een tactisch plan. Daarbij kan het gaan om uitwerking of aanpassing van
het plan, voorbeeld de wekelijkse en dagelijkse werkplanning. De termijn waarop deze
beslissingen betrekking hebben bedraagt in het algemeen enkele weken. 

Na het voorleggen van de vragenlijsten aan enkele deskundigen, en het uittesten
van de enquêtes op enkele glastuinbouwbedrijven, werden de definitieve enquêtes uitgevoerd
in 1999. Om een goede interpretatie van de verzamelde gegevens mogelijk te maken werd één
derde van de enquêtes door de onderzoeker zelf uitgevoerd. De overige enquêtes werden
uitgevoerd door de boekhouders van het C.L.E.. 

 In voorliggende publicatie worden de gemiddelde scores voorgesteld voor twee
groepen van glastuinbouwbedrijven, namelijk de gespecialiseerde glasgroentebedrijven en de
sierteeltbedrijven (bestaande uit de bedrijfstypes kasplantenbedrijven, azaleabedrijven,
snijbloemenbedrijven en overige bloemenbedrijven). Theoretisch gezien worden geen
verschillen verwacht in het personeelsbeleid van beide groepen bedrijven. Met behulp van een
t-toets, die nagaat of er statistisch significante verschillen zijn tussen beide groepen, wordt
deze hypothese onderzocht. Een tweede hypothese is dat er zich wel verschillen zullen
voordoen afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Aangezien meer personeel aanwezig is op de
grotere bedrijven zal hier uiteraard meer aandacht moeten besteed worden aan het
personeelsmanagement. Er wordt dan ook verwacht dat de bedrijfsleider op deze bedrijven
meer ‘manager’ dan ‘doener’ is.  Zowel de glasgroente- als de sierteeltbedrijven worden
hiervoor ingedeeld in drie klassen van economische bedrijfsomvang (voor meer uitleg hierover
wordt verwezen naar volgend hoofdstuk).  Voor het nagaan van de statistische significantie
van de verschillen in scores tussen de drie groepen werd gebruik gemaakt van variantie-
analyse (ANOVA), aangevuld met een Duncan toets, die toelaat om de gemiddelden onderling
te vergelijken. 

Volgende significantieniveau’s worden weergegeven in de hierna volgende
voorstelling van de resultaten :    

 p>=0.05 geen significant verschil
(*) 0,05>p>=0,01 matig significant verschil
(**)   0,01>p>=0,001 sterk significant verschil
(***)  p<0,001 zeer sterk significant verschil
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Voor enkele enquêtevragen werden de verschillen in frequentie van de
verschillende antwoordmogelijkheden nagegaan tussen de glasgroente- en de
glassierteeltbedrijven enerzijds en tussen de klassen van economische bedrijfsomvang
anderzijds. Het toetsen van de statistische significantie van deze verschillen gebeurde door
middel van een chi-kwadraattoets.   

2. KENMERKEN VAN DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN

De onderzochte bedrijven maken deel uit van het boekhoudnetwerk van het
C.L.E.. Bij de keuze van de bedrijven wordt ernaar gestreefd representatieve
tuinbouwbedrijven te vinden met voor hun bedrijfstype normale productie- en
afzetomstandigheden. De selectie van de bedrijven gebeurt op basis van een theoretische
steekproef, waarbij de bedrijven van het waarnemingsveld en van de steekproef worden
onderverdeeld volgens het classificatieschema van het C.L.E. (Van Lierde & Taragola, 2000).
In dit classificatieschema worden de bedrijven ingedeeld in groepen op basis van de
economische bedrijfsomvang en het bedrijfstype, die gebaseerd zijn op het principe van de
bruto standaardsaldi. Het principe van de bruto standaardsaldi werd overgenomen van de
communautaire typologie, voor meer inlichtingen wordt verwezen naar “Beschikking van de
Commissie van 29 februari 1984 tot wijziging van Beschikking 74/463/E.E.G. houdende
invoering van een communautaire typologie van de landbouwbedrijven”, Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen, L. 128, 14 mei 1984. Bij het opstellen van het classificatieschema
voor de Belgische tuinbouwbedrijven werd getracht om de communautaire typologie zo dicht
mogelijk te benaderen (Van Lierde, 1986). 

De dimensie van een bedrijf wordt bepaald door de oppervlaktes van de teelten
te vermenigvuldigen met de bijhorende bruto standaardsaldi; op deze wijze bekomt men het
totale bruto standaardsaldo van het bedrijf. Door het totale bruto standaardsaldo van de
verschillende teelten te vergelijken met het totale bruto standaardsaldo bepaalt men de
typologie van een bedrijf. Een bruto standaardsaldo “1996" (gemiddelde van de bruto
standaardsaldi van de boekjaren 1994, 1995, 1996, 1997 en 1998) van 209.000 BEF, of 5.181
EURO komt overeen met één standaard grootte eenheid (S.G.E.).

Enkel de bedrijven die reeds 5 jaar deelnemen aan de C.L.E.-boekhouding
werden weerhouden in de enquête, dit met de bedoeling om in een verder onderzoeksstadium
het verband te leggen met de inkomensontwikkeling. 
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Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal glasgroente- en sierteeltbedrijven in
de steekproef volgens klasse van economische bedrijfsomvang, gemeten op basis van de bruto
standaardsaldi “1996". De bedrijven worden hierbij onderverdeeld in drie klassen van
economische bedrijfsomvang, namelijk:

- S.G.E.-klasse 1 : 4 - <26 S.G.E.
- S.G.E.-klasse 2 : 26 - <50 S.G.E.
- S.G.E.-klasse 3 : >= 50 S.G.E. 

Dezelfde gegevens worden eveneens vermeld in tabel 2 voor de bedrijven in de
referentiepopulatie volgens de 15 mei-telling 1999 van het Nationaal Instituut voor de
Statistiek (N.I.S.).

Volgens de 15 mei-telling 1999 komen er 964 gespecialiseerde
glasgroentebedrijven voor. Een gespecialiseerd glasgroentebedrijf is een groentebedrijf, dat
niet behoort tot het type van de aardbeienbedrijven, en waarvan het B.S.S. van de
glasgroenteteelten meer bedraagt dan 90 percent van het totaal B.S.S.. Hiervan behoren 528
bedrijven, of 55 % tot klasse 1 (4-<26 S.G.E.), 332, of 34 % tot klasse 2 (26-<50 S.G.E.) en
104, of 11 % tot klasse 3 (>= 50 S.G.E.). Deze bedrijven worden in de steekproef
vertegenwoordigd door 59 bedrijven, waarvan 25, of 42 % behoren tot klasse 1, 23, of 39 %
tot klasse 2 en 11, of 19 % tot klasse 3.

Het aantal sierteeltbedrijven gespecialiseerd in glasteelten bedraagt 1.317
volgens de 15 mei-telling 1999. Hiervan zijn er 347 kasplantenbedrijven, 271 azaleabedrijven,
227 snijbloemenbedrijven en 472 overige bloemenbedrijven. De sierteeltbedrijven behoren
volgens de C.L.E.-classificatie tot de bloemenbedrijven. Een bloemenbedrijf is een bedrijf dat
meer dan twee derden van zijn totaal B.S.S behaalt uit de teelt van bloemen en sierplanten
(exclusief boomkwekerij). Een kasplantenbedrijf is een bloemenbedrijf, waarvan het B.S.S.
van de kasplantenteelt meer bedraagt dan de helft van het totaal B.S.S.. Een azaleabedrijf is
een bloemenbedrijf, waarvan het B.S.S. van de azaleateelt meer bedraagt dan de helft van het
totaal B.S.S.. Een snijbloemenbedrijf is een bloemenbedrijf, waarvan het B.S.S. van de
snijbloementeelt meer bedraagt dan de helft van het totaal B.S.S.. Een overig bloemenbedrijf
is een bloemenbedrijf dat niet behoort tot de kasplanten-, azalea-, begonia- of
snijbloemenbedrijven. 
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TABEL 1 - Verdeling van de bedrijven in de steekproef per bedrijfstype en per klasse van       
        economische bedrijfsomvang

Klassen van economische bedrijfsomvang

4-<26
S.G.E.

26-<50
S.G.E.

>=50
S.G.E.

Totaal

B.S.S. “1996"
(1.000 EURO)

20,7-<134,7 134,7-
<259,0

>= 259,0 Totaal

Glasgroenten 25 (42 %) 23 (39 %) 11 (19 %) 59 (100 %)

Sierteelt

wv. Kasplanten
       Azalea’s
       Snijbloemen
       Over. bloemen

59 (66 %)

13 (50 %)
16 (77 %)
17 (74 %)
13 (68 %)

17 (19 %)

7 (27 %)
2 ( 9 %)
4 (17 %)
4 (21 %)

13 (15 %)

6 (23 %)
3 (14 %)
2 ( 9 %)
2 (11 %)

89 (100 %)

26 (100 %)
21 (100 %)
23 (100 %)
19 (100 %)

Bron : C.L.E.

TABEL 2 - Verdeling van de bedrijven in het waarnemingsveld per bedrijfstype en per klasse 
                   van economische bedrijfsomvang - 15 mei 1999 N.I.S.

Klassen van economische bedrijfsomvang

4-<26
S.G.E.

26-<50
S.G.E.

>=50
S.G.E.

Totaal

B.S.S. “1996"
(1.000 EURO)

20,7-<134,7 134,7-
<259,0

>= 259,0 Totaal

Glasgroenten 528 (55 %) 332 (34 %) 104 (11 %) 964 (100 %)

Sierteelt

wv. Kasplanten
       Azalea’s
       Snijbloemen
       Over. bloemen

945 (72 %)

204 (59 %)
183 (67 %)
196 (86 %)
362 (77 %)

239 (18 %)

84 (24 %)
64 (24 %)
24 (11 %)
67 (14 %)

133 (10 %)

59 (17 %)
24 ( 9 %)
 7 ( 3 %)
43 (9 %)

1317 (100 %)

347 (100 %)
271 (100 %)
227 (100 %)
472 (100 %)

Bron : C.L.E - N.I.S.
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Van de 1.317 sierteeltbedrijven behoren 945, of 72 % tot klasse 1 (4 - <26
S.G.E.), 239, of 18 % tot klasse 2 (26 - <50 S.G.E) en 133, of 10 % tot klasse 3 (>= 50
S.G.E.). In de steekproef worden deze bedrijven vertegenwoordigd door 89 bedrijven, waarvan
59, of 66 % behoren tot klasse 1, 17, of 19 % tot klasse 2 en 13, of 15 % tot klasse 3.   

Zowel voor de glasgroente- als de sierteeltbedrijven kan een lichte
ondervertegen-woordiging van het aantal kleinere bedrijven worden geconstateerd, terwijl het
aantal grotere bedrijven licht oververtegenwoordigd is. Er kan hierbij verwezen worden naar
de problematiek van de non-respons van kleinere bedrijven om deel te nemen aan de
bedrijfseconomische boekhouding. Een belangrijk aantal van deze bedrijven wordt geleid door
een relatief oudere bedrijfsleider zonder opvolger. Deze bedrijven hebben meestal geen
leninglast meer en bijgevolg ook geen verplichting om aan bedrijfseconomische boekhouding
te doen in het kader van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (V.L.I.F.).

De gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders van de glasgroentebedrijven in de
referentiepopulatie bedraagt 44 jaar volgens de telling van 15 mei 1999. Op de onderzochte
glasgroentebedrijven bedroeg de gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders in 1999 47 jaar.
Voor wat betreft de sierteeltbedrijven bedraagt de gemiddelde leeftijd volgens de 15 mei-
telling 1999 46 jaar; in de steekproef is dit 47 jaar. 

3. SAMENSTELLING VAN DE ARBEID

Op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf in de steekproef van de geënquêteerde
bedrijven komen 3,35 volwaardige arbeidskrachten (V.A.K.) voor, waarvan 1,72 betaalde
V.A.K.. De tabellen 3 en 4 geven een overzicht van de samenstelling van de arbeid op de
glastuinbouwbedrijven, en dit respectievelijk voor de glasgroente- en de sierteeltbedrijven.

Uit de gegevens van tabel 3 blijkt dat er op de glasgroentebedrijven gemiddeld
3,98 volwaardige arbeidskrachten zijn, waarvan 2,32 betaalde V.A.K..Van de 59
glasgroentebedrijven die opgenomen werden in de steekproef zijn er 46 bedrijven met betaald
personeel (of 78 %). 28 van deze bedrijven werken zowel met vaste als met losse
arbeidskrachten (61 %), 8 bedrijven stellen enkel vast personeel tewerk (17 %) en 10 bedrijven
werken enkel met los personeel (22 %). 
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TABEL 3. - Samenstelling van de arbeid op de glasgroentebedrijven in de steekproef

S.G.E-klasse 1 S.G.E.-klasse 2 S.G.E.-klasse 3 Totaal 

� Aantal bedrijven 

� V.A.K. totaal
� V.A.K. familiaal
� V.A.K. betaald

� Aantal bedrijven met gehuwde
of  samenwonende bedrijfsleider

  waarvan : 
 meewerkend op het bedrijf

� Aantal bedrijven met betaald       
personeel

  waarvan : 
 � met vaste en losse A.K.
 � enkel met vaste A.K.
 � enkel met losse A.K.   

         25

         1,93
         1,44
         0,49

        24

        24

        14

         7
         4
         3

        23

         4,15
         1,66
         2,49

        21

        20

        21

       11
         3
         7

        11

         7,91
         2,03
         5,88

        11       

        11

        11

        10
          1
          0          

        59

         3,98
         1,66
         2,32

        56

        55

        46
   

        28
          8
        10

  

 De bedrijfsgrootte heeft uiteraard invloed op de tewerkstelling van betaald
personeel. Er kan logischerwijze verwacht worden dat het aandeel van het betaald personeel
hoger zal zijn op de grotere bedrijven. Op de 25 kleinste glasgroentebedrijven, behorend tot
S.G.E.-klasse 1 worden gemiddeld 1,93 volwaardige arbeidskrachten tewerk gesteld, waarvan
slechts 0,49 bestaan uit betaald personeel. Van deze 25 kleine glasgroentebedrijven  zijn er 11
(44 %) die uitsluitend werken met familiale arbeidskrachten. Het gaat hier voornamelijk om de
bedrijfsleider en zijn (haar) echtgeno(o)t(e). De overige 14 kleine bedrijven stellen wel betaald
personeel tewerk, waarvan de helft werkt met zowel vast als los personeel, 4 (29 %) enkel met
vast personeel en 3 (22 %) enkel met los personeel. Op de 23 middelgrote
glasgroentebedrijven, behorend tot S.G.E.-klasse 2, werken gemiddeld 4,15 volwaardige
arbeidskrachten, waarvan 2,49 bestaan uit betaald personeel. 21 van de 23 bedrijven (91 %)
stellen betaald personeel tewerk. Op 11 van de 21 bedrijven met betaalde arbeidskrachten (52
%) bestaan deze zowel uit vast als los personeel, op 3 bedrijven (14 %) bestaan deze enkel uit
vast personeel en 7 bedrijven (33 %) stellen enkel los personeel tewerk. Er kan worden
vastgesteld dat er op de 11 grote glasgroentebedrijven, behorend tot S.G.E.-klasse 3,
gemiddeld 7,91 volwaardige arbeidskrachten zijn tewerkgesteld, waarvan 5,88 betaalde
arbeidskrachten. Op 10 van de 11 bedrijven (91 %) wordt zowel vast als los personeel tewerk
gesteld, terwijl slechts één bedrijf (9 %) enkel vast personeel tewerk stelt. Er kan aldus
geconcludeerd worden dat zowel beroep wordt gedaan op vaste als losse arbeidskrachten in de
glasgroenteteelt.  
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Op de meeste glasgroentebedrijven werkt de echtgeno(o)t(e) of partner mee op
het bedrijf. Van de 59 glasgroentetelers zijn er 56 die gehuwd zijn of samenwonend met een
partner. Hiervan werken er 55 (98 %) mee op het bedrijf. Onderverdeeld naar grootteklasse
kan geconstateerd worden dat 24 van de 25 bedrijfsleiders met een klein glasgroentebedrijf
gehuwd zijn of samen wonen. Alle 24 partners werken mee op het bedrijf. Op de middelgrote
glasgroentebedrijven zijn er 21 van de 23 bedrijven waar de bedrijfsleider gehuwd is of
samenwonende is; 20 van de 21 partners werken mee op het bedrijf. Op de 11 grote
glasgroentebedrijven zijn alle bedrijfsleiders gehuwd of samenwonend en werken alle partners
mee op het bedrijf. 

Tabel 4 geeft een overzicht van de samenstelling van de arbeid op de
glassierteeltbedrijven. Evenals bij de glasgroentebedrijven worden de bedrijven hierbij
onderverdeeld op basis van de bedrijfseconomische dimensie. Op de glassierteeltbedrijven
komen gemiddeld 2,92 V.A.K. voor, waarvan 1,30 betaalde V.A.K.. Op de
glassierteeltbedrijven zijn er 58 bedrijven met betaald personeel t.o.v. een totaal van 89
bedrijven (of 65 %). 31 van deze bedrijven werken zowel met vaste als met losse
arbeidskrachten (53 %), 10 bedrijven stellen enkel vast personeel tewerk (17 %) en 17
bedrijven werken enkel met los personeel (29 %). Evenals bij de glasgroentebedrijven kan
geconstateerd worden dat zowel beroep wordt gedaan op vaste als losse arbeidskrachten in de
sierteelt. 

Zoals ook reeds kon worden vastgesteld bij de glasgroentebedrijven speelt de
bedrijfsgrootte een rol bij de tewerkstelling van betaald personeel. Op de 59 kleinste
sierteeltbedrijven, behorend tot S.G.E.-klasse 1 worden gemiddeld 2,04 volwaardige
arbeidskrachten tewerkgesteld, waarvan slechts 0,50 bestaat uit betaald personeel. Van deze 59
kleine sierteeltbedrijven  zijn er 31 (53 %) die uitsluitend werken met familiale
arbeidskrachten. Evenals bij de glasgroentebedrijven gaat het hier in de eerste plaats om de
bedrijfsleider en zijn (haar) echtgeno(o)t(e). De overige 28 bedrijven stellen wel betaald
personeel tewerk, waarvan 9 (32 %) werken met vast en los personeel, 5 (18 %) enkel met vast
personeel en 14 (50 %) enkel met los personeel. Op de 17 middelgrote sierteeltbedrijven,
behorend tot S.G.E.-klasse 2, werken gemiddeld 3,54 volwaardige arbeidskrachten, waarvan
1,69 bestaan uit betaald personeel. Alle middelgrote sierteeltbedrijven stellen betaald
personeel tewerk. Op 9 van de 17 bedrijven met betaalde arbeidskrachten (53 %) bestaan deze
zowel uit vast als los personeel, op 5 bedrijven (30 %) bestaan deze enkel uit vast personeel en
3 bedrijven (18 %) stellen enkel los personeel tewerk. Op de 13 grote sierteeltbedrijven,
behorend tot S.G.E.-klasse 3, worden gemiddeld 6,13 volwaardige arbeidskrachten
tewerkgesteld, waarvan 4,46 betaalde arbeidskrachten. Alle bedrijven werken zowel met vast
als met los personeel.
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TABEL 4. - Samenstelling van de arbeid op de glassierteeltbedrijven in de steekproef

S.G.E.-klasse 1 S.G.E.-klasse 2 S.G.E.-klasse 3 Totaal 

� Aantal bedrijven totaal

� V.A.K. totaal
� V.A.K. familiaal
� V.A.K. betaald

� Aantal bedrijven met gehuwde
of  samenwonende bedrijfsleider

  waarvan : 
� meewerkend op het bedrijf

� Aantal bedrijven met betaald      
personeel

  waarvan : 
� met vaste en losse A.K.
� enkel met vaste A.K.
� enkel met losse A.K.

         59

         2,04
         1,54
         0,50

        54
   

        48

        28

         9
         5
        14

        17

         3,54
         1,85
         1,69

        17

        13

        17

         9
         5
         3

        13

         6,13
         1,67
         4,46

         13     

          9 

        13

        13
          0
          0     

        89

         2,92
         1,62
         1,30

        84

        70

        58

        31
        10
        17

  

Ook op de sierteeltbedrijven is het aandeel van de echtgeno(o)t(e) of partner
van belang in de tewerkstelling. Van de 89 siertelers in de steekproef zijn er 84 die gehuwd
zijn of samenwonen met een partner. Van deze 84 partners zijn er 70 (83 %) die verklaren mee
te werken op het bedrijf. Onderverdeeld naar grootteklasse blijkt dat 54 van de 59
bedrijfsleiders   met een klein sierteeltbedrijf gehuwd zijn of samenwonen. Van deze 54
partners werken er 48 (89 %) mee op het bedrijf. Op de middelgrote en grote sierteeltbedrijven
zijn alle bedrijfsleiders gehuwd of samenwonend. Op de 17 middelgrote sierteeltbedrijven
werken 13 partners mee (76 %), terwijl dit aantal 9 bedraagt op de 13 grote sierteeltbedrijven
(69 %).  

4. TAAKVERDELING VAN DE BEDRIJFSWERKZAAMHEDEN

De bedrijfswerkzaamheden op een tuinbouwbedrijf kunnen onderverdeeld
worden in een aantal clusters van activiteiten, zoals de productie-activiteiten, de commerciële
activiteiten, het personeelsbeheer en de financieel-administratieve activiteiten. De  productie-
activiteiten omvatten voornamelijk taken zoals klimaatregeling, bemesting,
gewasbescherming, oogsten, sorteren, inpakken, ... De commerciële activiteiten hebben
betrekking op de commercialisatie van de geoogste producten. Bij de meeste
glasgroentebedrijven betreft het hier de verkoop van de glasgroenten op de veiling. Er zijn ook
enkele telers die hun producten rechtstreeks verkopen aan de grootdistributie door middel van
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contractteelt. De rechtstreekse aan huis verkoop is over het algemeen beperkt. Op de
sierteeltbedrijven is de commercialisatie meestal wat ingewikkelder, aangezien deze meestal
gespreid wordt over verschillende afzetkanalen, zoals bijvoorbeeld  de verkoop aan
groothandelaars en exporteurs, de directe verkoop aan het tuincentrum, de verkoop op de
Belgische of Nederlandse veiling, ... Er zijn ook heel wat bedrijven die zelf exporteren. Op de
bedrijven waar personeel wordt tewerkgesteld vertegenwoordigt het personeelsbeheer een
belangrijke activiteit. Van steeds toenemend belang zijn de financieel-administratieve
werkzaamheden, die o.a. bestaan uit de bedrijfseconomische en fiscale boekhouding, de
facturatie, de personeelsadministratie, de bankverrichtingen, ... 

Figuur 2 geeft een beeld van de taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden
tussen de bedrijfsleider, de echtgeno(o)t(e), de meewerkende familieleden en het personeel op
het gemiddeld glasgroentebedrijf. Voor elke activiteit wordt het procentueel aandeel in het
totaal aantal gewerkte uren per jaar aangegeven voor de verschillende bovenvermelde
personeelscategorieën. Het voorgestelde cijfermateriaal kan ook worden teruggevonden in
tabel 5 (linkerzijde). Er kan worden geconstateerd dat de bedrijfsleider en zijn (haar)
echtgeno(o)t(e) een belangrijke rol spelen bij alle bedrijfsactiviteiten. Toch kan een zekere
differentiatie worden opgemerkt afhankelijk van de soort activiteit. 

Het personeel wordt hoofdzakelijk ingezet voor de productiewerkzaamheden,
terwijl dit een ondergeschikte rol speelt voor de andere activiteiten. De bedrijfsleider en zijn
(haar) echtgeno(o)t(e) vertegenwoordigen 36 % respectievelijk 20 % van het totaal aantal
gewerkte uren in de productie-activiteiten, terwijl het personeel 38 % van deze uren
vertegenwoordigt. Met een aandeel van 6 % zijn de meewerkende familieleden van
ondergeschikt belang. De commerciële activiteiten worden grotendeels uitgevoerd door de
bedrijfsleider, die 83 % van de totale tijd die op het bedrijf besteed wordt aan deze activiteiten
vertegenwoordigt. Het gaat hier voornamelijk om de commercialisatie van de glasgroenten op
de veiling. Ook voor wat betreft het personeelsbeheer is de bedrijfsleider de belangrijkste
persoon (69 %).Toch kan worden vastgesteld dat hier ook een rol is weggelegd voor de
echtgeno(o)t(e) (25 %). De belangrijkste rol voor de echtgeno(o)t(e) bevindt zich echter op het
vlak van de financieel-administratieve activiteiten, die meer dan één derde (38 %)
vertegenwoordigt van het totaal aantal uren die per jaar besteed worden aan deze activiteiten.
Toch kan worden opgemerkt dat de bedrijfsleider, met een aandeel van meer dan de helft (54
%),  hier ook nog altijd de belangrijkste rol vervult.  
  

In figuur 3 en tabel 5 (rechterzijde) worden de resultaten weergegeven voor het
gemiddelde sierteeltbedrijf. Er kan worden vastgesteld dat de taakverdeling grotendeels
overeenkomt met deze van het gemiddeld glasgroentebedrijf. Het aandeel van de
meewerkende familieleden is wel iets groter op de sierteeltbedrijven. De bedrijfsleider en zijn
(haar) echtgeno(o)t(e) vertegenwoordigen 44 % respectievelijk 23 % van het totaal aantal
gewerkte uren in de productie-activiteiten, terwijl het personeel eveneens 23 %
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vertegenwoordigt. Meewerkende familieleden vertegenwoordigen 10 % van de tijd besteed
aan productie-activiteiten. Voor wat betreft de productie-activiteiten kan worden geconstateerd
dat het aandeel van de bedrijfsleider groter is, terwijl het aandeel van het personeel kleiner is
dan op het gemiddeld glasgroentebedrijf, hetgeen uiteraard te maken heeft met de kleinere
gemiddelde dimensie van de sierteeltbedrijven. Evenals bij de glasgroentebedrijven is de
commercialisatie van de sierplanten grotendeels een taak voor de bedrijfsleider (74 %), op
ruime afstand gevolgd door de echtgeno(o)t(e) (16 %) en meewerkende familieleden (9 %).
Het personeelsbeheer is grotendeels in handen van de bedrijfsleider (68 %) en zijn (haar)
echtgeno(o)t(e) (23 %). Dit is ook het geval voor de financieel-administratieve activiteiten,
waarvan de bedrijfsleider en zijn (haar) echtgeno(o)te 62 % respectievelijk 33 %  van de totaal
hieraan te besteden tijd innemen.

Aangezien kan worden verwacht dat de taakverdeling van de bedrijfsactiviteiten
een sterke samenhang vertoont met de bedrijfsgrootte worden de resultaten ook voorgesteld
volgens klasse van economische bedrijfsomvang.

 Figuur 4 en tabel 6 (eerste kolom) stellen de resultaten voor van de kleine
glasgroentebedrijven. Een algemene vaststelling is dat het aandeel van het personeel uiteraard
geringer is dan op het gemiddeld glasgroentebedrijf. De bedrijfsleider en zijn (haar)
echtgeno(o)t(e) vertegenwoordigen 49 % respectievelijk 31 % van het totaal aantal gewerkte
uren in de productie-activiteiten, terwijl het personeel slechts een aandeel heeft van 14 %. De
commerciële activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door de bedrijfsleider (76 %), doch
de echtgeno(o)t(e) speelt hier ook een rol (23 %). Het beheer van het beperkte aantal
personeelsleden  gebeurt voornamelijk door de bedrijfsleider (73 %). Belangrijk is het aandeel
van de echtgeno(o)(e) in de financieel-administratieve activiteiten (51 %), dat iets hoger ligt
dan de tijd die hieraan besteed wordt door de bedrijfsleider (47 %).

Figuur 5 en tabel 7 (eerste kolom) geven een overzicht van de taakverdeling op
de kleine sierteeltbedrijven. Evenals bij de kleine glasgroentebedrijven kan geconstateerd
worden dat alle activiteiten voornamelijk uitgevoerd worden door de bedrijfsleider en zijn
(haar) echtgeno(o)t(e), behalve voor de productie-activiteiten waar een beperkt gedeelte
uitgevoerd wordt door het personeel. Van het totaal aantal gewerkte uren per jaar in de
productie-activiteiten wordt 50 % gepresteerd door de bedrijfsleider, 27 % door de
echtgeno(o)t(e), 15 % door personeel en 8 % door meewerkende familieleden. De
commerciële activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door de bedrijfsleider (80 %), op
ruime afstand gevolgd door de echtgeno(o)t(e) (15 %) en meewerkende familieleden (5 %). De
bedrijfsleider is ook de belangrijkste persoon op het vlak van het beheer van het beperkte
personeel (74 %), gevolgd door de echtgeno(o)t(e)(22 %). De financieel-administratieve
activiteiten worden voor 61 % uitgevoerd door de bedrijfsleider, voor 34 % door de
echtgeno(o)t(e) en voor 5 % door meewerkende familieleden. Hier blijkt een verschil op te
treden met de kleine glasgroentebedrijven, waar het aandeel van de echtgeno(o)t(e) in de
financieel-administratieve activiteiten groter is. Een verklaring hiervoor ligt niet direct voor de
hand.  
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Figuur 2 - Taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden tussen de bedrijfsleider, de
echtgeno(o)t(e), de meewerkende familieleden en het personeel op de
glasgroentebedrijven (in % van de desbetreffende activiteit) 

Figuur 3 -  Taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden tussen de bedrijfsleider, de
echtgeno(o)t(e), de meewerkende familieleden en het personeel op de
sierteeltbedrijven (in % van de desbetreffende activiteit) 
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TABEL 5 - Taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden tussen de bedrijfsleider, de              
             echtgeno(o)t(e), de meewerkende familieleden en het personeel op de                   
                    glastuinbouwbedrijven 

GLASGROENTE-
BEDRIJVEN

SIERTEELT-
BEDRIJVEN

STATISTISCHE
SIGNIFICANTIE

(p)

PRODUCTIE -
ACTIVITEITEN (%)

- Bedrijfsleider
- Echtgeno(o)t(e)
- Meewerkende familie
- Personeel 

- Totaal 

COMMERCIELE
ACTIVITEITEN (%)

- Bedrijfsleider
- Echtgeno(o)t(e)
- Meewerkende familie
- Personeel 

- Totaal 

PERSONEELSBEHEER (%)

- Bedrijfsleider
- Echtgeno(o)t(e)
- Meewerkende familie
- Personeel 

- Totaal

FINANCIEEL -
ADMINISTRATIEVE
ACTIVITEITEN (%)

- Bedrijfsleider
- Echtgeno(o)t(e)
- Meewerkende familie
- Personeel

- Totaal 

               36
               20
                 6
               38
     
             100

               83
               13
                 4
                 0

             100

               69
               25
                6
                0

            100

            57
            38
              5
              0

          100         
 

               44
               23
               10
               23
     
             100

               74
               16
                 9
                 1

             100

               68
               23
                 8
                 1

            100

            62
            33
              5
              0

          100

0,02 (*)        
              0,51

0,14
0,01 (*)

     
             

0,05             
0,32
0,17
0,18

             

0,07             
0,19
0,91
0,24

            

0,45
0,41
0,91
0,28
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TABEL 6 - Taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden tussen de bedrijfsleider, de              
                   echtgeno(o)t(e), de meewerkende familieleden en het personeel op de                    
                   glasgroentebedrijven 

S.G.E.-klasse 1 S.G.E.-klasse 2 S.G.E.-klasse 3 STATIS-
TISCHE

SIGNIFICAN-
TIE (p)

PRODUCTIE -
ACTIVITEITEN (%)

- Bedrijfsleider
- Echtgeno(o)t(e)
- Meewerkende familie
- Personeel 

- Totaal 

COMMERCIELE
ACTIVITEITEN (%)

- Bedrijfsleider
- Echtgeno(o)t(e)
- Meewerkende familie
- Personeel 

- Totaal 

PERSONEELSBEHEER
(%)

- Bedrijfsleider
- Echtgeno(o)t(e)
- Meewerkende familie
- Personeel 

- Totaal

FINANCIEEL -
ADMINISTRATIEVE
ACTIVITEITEN (%)

- Bedrijfsleider
- Echtgeno(o)t(e)
- Meewerkende familie
- Personeel

- Totaal 

               49 A

               31 A

                 6
               14 A

     
             100

               76
               23 A

                 1
                 0

             100

               73 
               25
                2
                0

            100

            47
            51 A

              2
              0

         100         
 

               30 B

               16 B

                 7
               47 B

     
             100

               87
                 4 B

                 9
                 0

             100

               74 
               18
                 8
                 0

            100

            59
            33 AB

              8
              0

          100

               16 C

                 8 C

                 5
               71 C

     
             100

               92
                5 B

                3
                0

             100

               52 
               41
                 7
                 0

            100

             74
             20 B

               6
               0

           100

0,00 (***)    
      0,00 (***)    
     0,65

0,00 (***)  

            

0,21
0,01 (*)
0,18              

     0,00 (***)    
      
             

0,03 (*)        
    0,04 (*)

0,37
           -

            

0,11 
0,04 (*)

 0,47
   - 

A,B C verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil
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TABEL 7 - Taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden tussen de bedrijfsleider, de              
                   echtgeno(o)t(e), de meewerkende familieleden en het personeel op de                    
                   glassierteeltbedrijven 

S.G.E.-klasse 1 S.G.E.-klasse 2 S.G.E.-klasse 3 STATIS-
TISCHE

SIGNIFICAN
-TIE (p)

PRODUCTIE -
ACTIVITEITEN (%)

- Bedrijfsleider
- Echtgeno(o)t(e)
- Meewerkende familie
- Personeel 

- Totaal 

COMMERCIELE
ACTIVITEITEN (%)

- Bedrijfsleider
- Echtgeno(o)t(e)
- Meewerkende familie
- Personeel 

- Totaal 

PERSONEELSBEHEER
(%)

- Bedrijfsleider
- Echtgeno(o)t(e)
- Meewerkende familie
- Personeel 

- Totaal

FINANCIEEL -
ADMINISTRATIEVE
ACTIVITEITEN (%)

- Bedrijfsleider
- Echtgeno(o)t(e)
- Meewerkende familie
- Personeel

- Totaal 

               50 A

               27 A

                 8
               15 A

     
             100

               80 A

               15
                 5 A

                 0

             100

               74
               22
                 4
                 0 A

            100

            61
            34 AB

              5
              0

         100          

               38 B

               17 B

               14         
             31 B

     
             100

               66 AB

               17
               14 AB

                 3

             100

               68
               19
               13
                 0 A 

            100

            74
            19 A

              7
              0

          100

               23 C

               12 B

               11         
        54 C

     
             100

               58 B

               21        
20 B

                 1

             100

               54
               28
               12
                 6 B

            100

             47
             46 B

               6
               1

           100

0,00 (***)   
 0,00 (***)   
  0,34

0,00 (***)   

            
   

      0,02 (*)
      0,73 
      0,01 (*)       
   0,29           
             

0,07            
0,21

     0,03 (*)
     0,01 (*)

            

     0,16
     0,15
     0,85
     0,13 

A,B  verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil
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Figuur 4 - Taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden tussen de bedrijfsleider, de
echtgeno(o)t(e), de meewerkende familieleden en het personeel op de kleine
glasgroentenbedrijven (S.G.E.–klasse 1) (in % van de desbetreffende activiteit) 

Figuur 5 - Taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden tussen de bedrijfsleider, de
echtgeno(o)t(e), de meewerkende familieleden en het personeel op de kleine
sierteeltbedrijven (S.G.E.-klasse 1) (in % van de desbetreffende activiteit) 
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De taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden op de middelgrote
glasgroentebedrijven wordt voorgesteld in figuur 6 en tabel 6 (tweede kolom). Er kan al
onmiddellijk worden vastgesteld dat het aandeel van het personeel groter is dan op de kleine
glasgroentebedrijven. Evenals op de kleine glasgroentebedrijven wordt het personeel bijna
uitsluitend tewerkgesteld in de productie-activiteiten. Van het totaal aantal gewerkte uren per
jaar besteed aan productie-activiteiten worden 30 % ingenomen door de bedrijfsleider, 16 %
door de echtgeno(o)t(e) en 7 % door de meewerkende familie. Het personeel vertegenwoordigt
bijna de helft van de totale tijd besteed aan de productie-activiteiten, namelijk 47 %. Meer nog
dan bij de kleine glasgroentebedrijven is het vooral de bedrijfsleider die de commerciële
activiteiten op zich neemt. Terwijl de bedrijfsleider 87 % vertegenwoordigt van het totaal
aantal gewerkte uren die per jaar besteed worden aan commerciële activiteiten, bedraagt het
aandeel van de echtgeno(o)t(e) hier slechts 4 %, hetgeen nog lager is dan het aandeel van de
meewerkende familie (9 %). Evenals bij de kleine glasgroentebedrijven is de bedrijfsleider de
belangrijkste persoon voor wat betreft het personeelsbeheer (74 %), gevolgd door de
echtgeno(o)t(e) (8 %). De financieel-administratieve activiteiten worden voor 59 % uitgevoerd
door de bedrijfsleider, voor 33 % door de echtgeno(o)t(e) en voor 8 % door meewerkende
familie. 

Figuur 7 geeft een beeld van de taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden
op de middelgrote sierteeltbedrijven. Het bijhorende cijfermateriaal kan worden
teruggevonden in tabel 7 (tweede kolom). Uit de gegevens blijkt duidelijk dat er weinig
verschillen kunnen worden vastgesteld met de middelgrote glasgroentebedrijven. Het
personeel wordt hier ook voornamelijk ingezet voor de productie-activiteiten. Voor deze
activiteiten wordt 38 % van het aantal gewerkte uren per jaar vertegenwoordigd door de
bedrijfsleider, 17 % door de echtgeno(o)t(e) en 14 % door de meewerkende familie. Het
personeel vertegenwoordigt bijna één derde van de totale tijd besteed aan de productie-
activiteiten, namelijk 31 %. Voor wat betreft de commerciële activiteiten kan een grotere rol
worden vastgesteld van de meewerkende familie dan op de kleine sierteeltbedrijven. Van het
totaal aantal gewerkte uren per jaar besteed aan commerciële werkzaamheden wordt 66 %
uitgevoerd door de bedrijfleider, 17 % door de echtgeno(o)t(e) en 14 % door meewerkende
familie. De inzet van personeel is hier van weinig belang (3 %). Het personeelsbeheer wordt
voornamelijk waargenomen door de bedrijfsleider (68 %), gevolgd door de echtgeno(o)t(e) (19
%) en de meewerkende familieleden (13 %). De financieel-administratieve activiteiten worden
voor 74 % uitgevoerd door de bedrijfsleider, voor 19 % door de echtgeno(o)t(e) en voor 7 %
door meewerkende familie. 
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Figuur 6 - Taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden tussen de bedrijfsleider, de    
echtgeno(o)t(e), de meewerkende familieleden en het personeel op de middelgrote
glasgroentebedrijven (S.G.E.-klasse 2) (in % van de desbetreffende activiteit) 

Figuur 7 - Taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden tussen de bedrijfsleider, de    
echtgeno(o)t(e), de meewerkende familieleden en het personeel op de middelgrote
sierteeltbedrijven (S.G.E.-klasse 2) (in % van de desbetreffende activiteit) 
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De taakverdeling op de grote glasgroentebedrijven wordt voorgesteld in figuur
8. Het bijhorende cijfermateriaal kan worden teruggevonden in tabel 6 (derde kolom). Er kan
worden geconstateerd dat het aandeel van het personeel hier op zijn beurt groter is dan op de
middelgrote glasgroentebedrijven. Opmerkelijk is dat het personeel hier ook voornamelijk
ingezet wordt voor de productie-activiteiten. Van het totaal aantal gewerkte uren per jaar die
op het bedrijf besteed worden aan deze activiteiten wordt slechts 16 % gepresteerd door de
bedrijfsleider, 8 % door de echtgeno(o)t(e) en 5 % door de meewerkende familie. Het
leeuwenaandeel, namelijk 71 %, wordt ingenomen door het personeel. Evenals bij de
middelgrote glasgroentebedrijven staat de bedrijfsleider quasi volledig in voor de
commercialisatie van de geteelde producten. Niet minder dan 92 % van het totaal aantal
gewerkte uren per jaar besteed aan de commerciële activiteiten wordt vertegenwoordigd door
de bedrijfsleider, terwijl het aandeel van de echtgeno(o)t(e) en de meewerkende familie slechts
5 % respectievelijk 3 % bedraagt. Het aandeel van het personeel in de commerciële activiteiten
is volledig nihil. Een interessante vaststelling met betrekking tot het personeelsbeleid van de
grote glasgroentebedrijven is dat de echtgeno(o)t(e) hier een grotere rol speelt dan op de kleine
en de middelgrote bedrijven. De bedrijfsleider blijft de belangrijkste persoon voor wat betreft
het personeelsbeheer (52 %), doch wordt van nabij gevolgd door de echtgeno(o)t(e), (41 %).
Het aandeel van het personeel is nihil, hetgeen erop wijst dat er op de bestudeerde bedrijven
geen leidinggevende personeelsleden aanwezig zijn. In vergelijking met de kleine en de
middelgrote glasgroentebedrijven speelt de bedrijfsleider een nog grotere rol bij de financieel-
administratieve activiteiten. Deze worden op de grote glasgroentebedrijven voor 74 %
uitgevoerd door de bedrijfsleider, voor 20 % door de echtgeno(o)t(e) en voor 6 % door
meewerkende familieleden.

Figuur 9 geeft een beeld van de taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden
op de grote sierteeltbedrijven. De bijhorende gegevens worden voorgesteld in tabel 7 (derde
kolom). Evenals bij de grote glasgroentebedrijven speelt het personeel een belangrijke rol bij
de productie-activiteiten. Slechts 23 % van het totaal aantal gewerkte uren per jaar besteed aan
productiewerkzaamheden wordt vertegenwoordigd door de bedrijfsleider, terwijl het aandeel
van de echtgeno(o)t(e) en de meewerkende familieleden 12 % respectievelijk 11 % bedraagt.
Meer dan de helft, namelijk 54 % van het totaal aantal gewerkte uren per jaar, wordt
vertegenwoordigd door het personeel. In tegenstelling tot de grote glasgroentebedrijven is de
commercialisatie niet alleen in handen van de bedrijfsleider. Dit zal ongetwijfeld te maken
hebben met het feit dat de commercialisatie van sierteeltproducten niet zo eenvoudig is dan
deze van glasgroenten. Van het totaal aantal gewerkte uren per jaar besteed aan commerciële
activiteiten wordt 58 % ingenomen door de bedrijfsleider, 21 % door de echtgeno(o)t(e) en 20
% door meewerkende familie. Personeel is hier van weinig belang. Evenals bij de grote
glasgroentebedrijven blijft de bedrijfsleider de belangrijkste persoon voor wat betreft het
personeelsbeheer (54 %). De echtgeno(o)t(e) vertegenwoordigt 28 %, de meewerkende familie
12 % en het personeel 6 % van de totale tijd besteed aan personeelsbeheer. 
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Figuur 8 - Taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden tussen de bedrijfsleider, de
echtgeno(o)t(e), de meewerkende familieleden en het personeel op de grote
glasgroentebedrijven (S.G.E.-klasse 3) (in % van de desbetreffende activiteit) 

Figuur 9 - Taakverdeling van de bedrijfswerkzaamheden tussen de bedrijfsleider, de 
echtgeno(o)t(e), de meewerkende familieleden en het personeel op de grote
sierteeltbedrijven (S.G.E.-klasse 3) (in % van de desbetreffende activiteit) 
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Verdere analyse van de gegevens toont aan dat slechts op enkele grote
sierteeltbedrijven leidinggevend personeel aanwezig is. In tegenstelling tot de kleine en
middelgrote sierteeltbedrijven kan worden vastgesteld dat de echtgeno(o)t(e) op de grote
sierteeltbedrijven een even belangrijke rol speelt bij de financieel-administratieve activiteiten.
Deze worden voor 47 % uitgevoerd door de bedrijfsleider, voor 46 % door de echtgeno(o)t(e),
voor 6 % door meewerkende familieleden en slechts voor 1 % door personeel.  
   

Samengevat kan gesteld worden dat de taakverdeling op het gemiddeld glasgroente-
en sierteeltbedrijf grotendeels gelijklopend is. De bedrijfsleider en zijn (haar) echtgeno(o)t(e)
vervullen een belangrijke rol bij alle bedrijfsactiviteiten. Het personeel wordt bijna uitsluitend
ingezet voor de productiewerkzaamheden. De commerciële activiteiten worden voornamelijk
uitgevoerd door de bedrijfsleider zelf, die hierbij in beperkte mate wordt bijgestaan door de
echtgeno(o)t(e) en eventueel door meewerkende familieleden. Ook op het vlak van het
personeelsbeheer en de financieel-administratieve activiteiten vertegenwoordigt de
bedrijfsleider het grootste aandeel in de totaal hieraan te besteden tijd. Toch kan worden
vastgesteld dat voor deze twee activiteiten ook een belangrijke rol is weggelegd voor de
echtgeno(o)t(e), en dit vooral voor de financieel-administratieve taken. 

Zowel op de glasgroente- als de sierteeltbedrijven is de taakverdeling van de
activiteiten afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Aangezien het personeel voornamelijk ingezet
wordt voor de productie-activiteiten is de invloed van de bedrijfsgrootte vooral van belang voor
deze activiteiten. Het aandeel van het personeel in de productie-activiteiten wordt belangrijker
naarmate de bedrijfsomvang toeneemt, en dit zowel op de glasgroente- als de sierteeltbedrijven.
Zowel op de kleine als de grote glasgroentebedrijven staat de bedrijfsleider grotendeels zelf in
voor de commercialisatie, zodat hier geen invloed kan worden vastgesteld van de
bedrijfsgrootte. In tegenstelling tot de glasgroentebedrijven kan worden geconstateerd dat de
bedrijfsgrootte wel een rol speelt bij de commerciële activiteiten van de sierteeltbedrijven.
Terwijl de commercialisatie op de kleine sierteeltbedrijven voornamelijk in handen is van de
bedrijfsleider, kan geconstateerd worden dat de echtgeno(o)t(e) en de meewerkende
familieleden een belangrijke rol spelen op de grote sierteeltbedrijven, hetgeen ongetwijfeld te
maken heeft met het complexere karakter van de commercialisatie van sierteeltproducten.
Zowel op de kleine als de grote glasgroente- en sierteeltbedrijven is de bedrijfsleider de
belangrijkste persoon voor wat betreft het personeelsbeheer. Op de grotere glasgroentebedrijven
kon evenwel een grotere rol worden vastgesteld van de echtgeno(o)t(e). Voor wat betreft de
financieel-administratieve activiteiten is de invloed van de bedrijfsgrootte niet zo duidelijk. Het
relatief aandeel van de echtgeno(o)t(e) ligt iets hoger op de kleine dan op de grote
glasgroentebedrijven. Op de sierteeltbedrijven daarentegen is het aandeel van de bedrijfsleider
het grootst op de kleine en middelgrote bedrijven, terwijl het relatief aandeel van de
echtgeno(o)t(e) in de financieel-administratieve activiteiten even groot is als dit van de
bedrijfsleider op de grote sierteeltbedrijven.  
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5.  STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT

Strategisch personeelsmanagement heeft o.a. betrekking op het belang van
personeelsbeleid voor het bedrijf, de visie over de toekomstige personeelsbezetting, het
aanwervingsbeleid, het sociaal beleid (sociale verhoudingen, welzijn van de werknemers,
waarborgen van de rechtszekerheid van de werknemers, ...), de arbeidsomstandigheden, de
personeelsaccomodatie, het waarborgen van de veiligheid, het beloningsbeleid, het
opleidingsbeleid,... 

De verschillende activiteiten die vallen onder het personeelsmanagement
worden vaak onder de vorm van een cyclus voorgesteld, zoals weergegeven in figuur 10.
Volgens deze cyclus bestaan de concrete personeelsdomeinen uit : selectie en plaatsing,
prestatie (functioneren en resultaten halen), beoordeling en evaluatie, motivering en beloning,
ontwikkeling en training. Het cycluskarakter betekent dat de verschillende
personeelsactiviteiten in een bepaalde volgorde gebeuren, en via bepaalde terugkoppelingen
(weergegeven door de stippellijnen) elkaar beïnvloeden. Als voorbeeld van dergelijke
terugkoppeling kan aan het volgende worden gedacht : volgt een medewerker een bepaalde
opleiding dan kan dit zijn prestaties verbeteren, dit brengt op zijn beurt een hogere waardering
mee die verrekend wordt in de beloning, waardoor opnieuw de prestatie verhoogt, enz. De
verschillende domeinen van het personeelsbeleid vormen geen alleenstaand gegeven in het
management van een onderneming, ze zijn integendeel strategisch bepaald.

Figuur 10. Personeelsmanagement als cyclisch gebeuren (bron : Donckels et al., 1993)
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Figuur 11 en tabel 8 geven een overzicht van de belangrijkste strategische
beslissingen met betrekking tot het personeelsbeleid. De resultaten worden voorgesteld voor de
glasgroente- en de sierteeltbedrijven en betreffen uiteraard uitsluitend de bedrijven die
beschikken over personeel. Zoals hiervoor reeds werd aangegeven gebeurt de beoordeling van
de verschillende items door middel van een vijfpuntenschaal, waarbij 1 de laagste en 5 de
hoogste waardering aangeeft (voorbeeld : 1 : nooit - 5 :altijd; 1 : zeer weinig - 5 : zeer veel; 1 :
van weinig belang - 5 : doorslaggevend). Bij het interpreteren van de gegevens mag niet uit het
oog worden verloren dat de glasgroentebedrijven gemiddeld iets meer personeel tewerkstellen
dan de sierteeltbedrijven. 

Er werd aan de bedrijfsleiders gevraagd in welke mate het personeelsbeleid
belangrijk is voor hun onderneming. De score van de glasgroentetelers (4,09) bleek hoger te
liggen dan deze van de siertelers (3,25). Het verschil was sterk significant verschillend, hetgeen
uiteraard te maken kan hebben met de grotere tewerkstelling van personeel op de
glasgroentebedrijven. De personeelsplanning is een belangrijk onderdeel binnen de lange-
termijn strategie van de onderneming. Zowel de glasgroentetelers (3,36) als de siertelers (2,96)
blijken echter matig zicht te hebben op de personeelsbezetting van hun bedrijf binnen vijf jaar
of meer, hetgeen ook wijst op het beperkte inzicht in de toekomstige ontwikkeling van het
bedrijf. De score ligt iets hoger voor de glasgroentetelers doch het verschil met de siertelers is
niet significant. 

Een belangrijk instrument om de personeelsleden te motiveren is om hen op de
hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen in de onderneming (de zogenaamde ‘macro-
feedback’). Zowel op de glasgroente- (1,53) als de sierteeltbedrijven (1,47) blijken de
medewerkers echter zeer weinig inspraak te hebben bij het nemen van belangrijke
beleidsbeslissingen. Er bestaan ook zeer weinig plannen om de medewerkers in de toekomst
meer inspraak te geven bij het nemen van belangrijke beslissingen, en dit zowel op de
glasgroente- (1,27) als de sierteeltbedrijven (1,43). Dit heeft te maken met het feit dat de
personeelsleden hoofdzakelijk worden ingezet voor uitvoerende taken. Salarisbepaling speelt
een sleutelrol in het personeelsbeleid van de onderneming en behoort tot de instrumenten die
toelaten om elk personeelslid op een individuele manier te motiveren (de zogenaamde ‘micro-
feedback’). Naast de wettelijke barema’s zijn de salarissen in een bedrijf hoofdzakelijk functie
van de individuele prestaties, de verantwoordelijkheid en de anciënniteit van de werknemer. Op
de ondervraagde glastuinbouwbedrijven wordt over het algemeen een vast uurloon uitbetaald
aan het personeel. Het loon is over het algemeen weinig afhankelijk van de werkelijke
prestaties, en dit zowel op de glasgroente- (2,69) als de sierteeltbedrijven (2,36). Ook in
toekomst bestaan zeer weinig plannen om het loon te verhogen afhankelijk van de prestaties
(glasgroentebedrijven : 1,97; sierteeltbedrijven : 1,79). 

Een andere manier om de prestaties van het personeel te verhogen is het
aanbieden van de mogelijkheid om hen een bijkomende opleiding te laten volgen. Om een idee
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te krijgen over het opleidingsbeleid werd gevraagd in welke mate de bedrijfsleider akkoord zou
gaan om zijn medewerkers bijscholing te laten volgen op zijn kosten. Dit zou kunnen bijdragen
tot het vergroten van de algemene vakbekwaamheid en algemene ontwikkeling van de
medewerkers. Zowel de glasgroente- (1,71) als de siertelers (1,96) bleken hiertoe weinig bereid.
Uit de interviews bleek dat de bedrijfsleiders het niet nodig vonden om hun medewerkers een
bijkomende opleiding te laten volgen, aangezien alle benodigde kennis op het bedrijf zelf wordt
aangeleerd (‘Al doende leert men’). Dit heeft uiteraard opnieuw te maken met het uitvoerend
karakter van de taken. 

Belangrijk bij de tewerkstelling van personeel is de aanwezigheid van de nodige
personeelsaccomodatie. Toiletten voor het personeel zijn aanwezig op 44 van de 46
glasgroentebedrijven met personeel (96 %). Op 43 van de 46 glasgroentebedrijven (93 %) is
eet- en drinkgelegenheid en wasgelegenheid voorzien.  Er zijn ook 7 bedrijven (15 %) met
slaapgelegenheid voor de losse arbeidskrachten. Bij de sierteeltbedrijven zijn op 53 van de 58
bedrijven (of 91 %) toiletten voorzien. Eet- en drinkgelegenheid is voorzien op 47 van de 58
bedrijven (81 %) en wasgelegenheid op 45 van de 58 bedrijven (78 %). Slechts 1 van de 58
bedrijven (2 %) verklaart over slaapgelegenheid te beschikken voor de losse arbeidskrachten. 

De onderzochte glasgroentebedrijven verklaren matige inspanningen te doen om
de arbeidsomstandigheden op het bedrijf te verbeteren in de toekomst (voorbeeld
werkomgeving, bedrijfsuitrusting, overleg met de medewerkers, beloning, ...). De gemiddelde
score bedraagt 3,07 en is significant hoger dan deze van de siertelers (2,38). 

Figuur 11. Strategisch personeelsmanagement op de glastuinbouwbedrijven 
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Uit K.M.O.- onderzoek blijkt dat het vinden van goed personeel torenhoog
uitsteekt boven de knelpunten in het personeelsbeleid van een onderneming. Uit een onderzoek
van Donckels (1990) blijkt dat meer dan 80 % van de K.M.O.-ers dit als een probleem ervaart.
Er kan dan ook verwacht worden dat dit eveneens het geval zal zijn op de glastuinbouw-
bedrijven. De onderzochte glastuinbouwbedrijven verklaren matige problemen te hebben om
goed personeel te vinden. De gemiddelde scores van de glasgroente- (2,91) en de
sierteeltbedrijven (2,80) vertonen geen significante verschillen. Er worden over het algemeen
weinig specifieke acties ondernomen om tijdig de juiste medewerkers te vinden
(glasgroentebedrijven : 2,24; sierteeltbedrijven : 2,40). Personeel wordt veelal aangeworven
via de bestaande medewerkers. Interimbureau’s zijn van weinig belang en blijken bovendien
volgens de bedrijfsleiders weinig geïnteresseerd te zijn in de glastuinbouw omwille van de
relatief kleine bedrijfsgrootte. Een kleine klant is immers niet zo interessant voor hen. 

K.M.O.-onderzoek (Donckels, 1990) wijst erop dat ongeveer de helft van de
medewerkers een bepaalde graad van ontevredenheid heeft omtrent de manier van werken.
Belangrijk is een duidelijke taakomschrijving, waarbij rekening wordt gehouden met de
bekwaamheden van het personeel. De ondervraagde glastuinbouwers verklaren matig tot veel
rekening te houden met de bekwaamheden van de medewerkers, en dit zowel op de
glasgroente- (3,89) als de sierteeltbedrijven (3,47). 

Een andere tekortkoming op heel wat K.M.O. - bedrijven is de onmogelijkheid
van de bedrijfsleider om te delegeren. Goed delegeren is een kunst. Delegeren betekent
immers per definitie dat je een aantal bevoegdheden overdraagt. De meeste bedrijfsleiders zijn
echter nog altijd aanhanger van het principe ‘Wat ik zelf doe, doe ik beter’. Toch is delegatie
noodzakelijk, zeker in een groter bedrijf. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat het
bedrijfsbeleid zelden overgelaten wordt aan de medewerkers wanneer de bedrijfsleider met
verlof gaat (glasgroentebedrijven : 1,60; sierteeltbedrijven : 2,09), hetgeen erop wijst dat
personeel met verantwoordelijke en leidinggevende taken weinig aanwezig is.

Heel belangrijk bij de tewerkstelling van personeel is het waarborgen van de
veiligheid van de werknemer. De wettelijke veiligheidsnormen voor het personeel worden
matig tot veel gevolgd op de ondervraagde bedrijven. De score op de glasgroentebedrijven
(4,00) ligt iets hoger dan deze op de sierteeltbedrijven (3,89). Uitzonderlijke inspanningen om
de veiligheid van het personeel te verhogen worden echter weinig genomen, en dit zowel op
de glasgroente- (2,00) als de sierteeltbedrijven (1,52). 
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TABEL 8 - Strategisch personeelsmanagement op de glastuinbouwbedrijven met personeel

GLASGROENTE-
BEDRIJVEN

SIERTEELT-
BEDRIJVEN

STATISTISCHE
SIGNIFICANTIE

(p)

AANTAL BEDRIJVEN MET
PERSONEEL

1. PERSONEELSDOEL-          
    STELLING

� Belang van personeelsbeleid
� Zicht op personeelsbezetting  

binnen vijf jaar of meer

2. INSPRAAK PERSONEEL

� Inspraak personeel bij         
belangrijke
beleidsbeslissingen
� Indien score = 1,2,3,4

� Plannen voor meer inspraak
personeel bij belangrijke
beleidsbeslissingen in de         
toekomst

3. BELONINGSBELEID 

� Lonen personeel afhankelijk    
 van  prestaties
� Indien score = 1,2,3,4

� Plannen voor toekomstige   
verhoging lonen personeel in
functie van prestaties       

4. OPLEIDINGSBELEID 

� Bereidheid  om personeel    
bijscholing te laten volgen
voor  verhoging van hun
vakbekwaamheid op kosten
van de bedrijfsleider 

5. PERSONEELSACCOMO-   
    DATIE

� Aantal bedrijven met
volgende 
personeelsvoorzieningen : 

 � toiletten
 � eet- en drinkgelegenheid

� wasgelegenheid
 � slaapgelegenheid

             46

             4,09
             3,36

     
             1,53

            1,27 (n = 44)
    

            2,69

           1,97 (n = 37)

          

           1,71

          44/46 (96 %)
          43/46 (93 %)
          43/46 (93 %)
            7/46 (15 %)

            58

             3,25
             2,96

     

             1,47

             1,43 (n = 54) 

               

             2,36

             1,79 (n = 47)
              

       

             1,96

          53/58 (91 %)
          47/58 (81 %)
          45/58 (78 %)
            1/58 ( 2 %)

           

0,00 (***)        
          0,20

0,75

0,37
     
             

0,30

0,45

                                    

0,34
               

             

           

0,54 
0,08
0,03 (*)
0,01 (*)  
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TABEL 8bis - Strategisch personeelsmanagement op de glastuinbouwbedrijven met personeel
                     (vervolg)

GLASGROENTE-
BEDRIJVEN

SIERTEELT-
BEDRIJVEN

STATISTISCHE
SIGNIFICANTIE

(p)

6. VERBETERINGSPLAN       
ARBEIDSOMSTANDIG-     
HEDEN 

� Inspanningen om                
arbeidsomstandigheden op  
bedrijf te verbeteren in de   
toekomst (vb. werkomgeving,  
bedrijfsuitrusting, overleg met 
medewerkers, beloning, ...)

7. AANWERVING           
MEDEWERKERS 

� Problemen om goede           
medewerkers te vinden

� Ondernemen van specifieke
acties om tijdig de juiste
medewerkers te vinden

8. TAAKVERDELING              
  MEDEWERKERS  

� Rekening houden met de     
bekwaamheden van de        
medewerkers bij het verdelen
van de taken 

� Overlaten van bedrijfsbeleid    
aan personeel bij verlof            
bedrijfsleider

9. VEILIGHEID PERSO-         
    NEEL

� Volgen van wettelijke         
veiligheidsnormen voor      
personeel 
� Indien score = 5

� Uitzonderlijke inspanningen
(meer dan voorgeschreven
door de wet) ter verhoging       
veiligheid personeel 

  

          

               3,07
              

               2,91
               
               2,24              
 

               3,89              

            

               1,60   

           

              4,00
            
           
               
        2,00 (n = 19)

                     
 

               2,38

               2,80
               
               2,40

             3,47

          

            2,09

              

            3,89

      1,52 (n = 23) 

           

               0,02 (*)         
             

               0,73               
              
               0,60

               0,13

             

               0,06

             
            

              0,66

              0,24 



29

In figuur 12 en tabel 9 worden de resultaten voorgesteld van de
glasgroentebedrijven, waarbij deze onderverdeeld worden in kleine (S.G.E.-klasse 1) en grote
glasgroentebedrijven (S.G.E.-klasse 3). De hypothese kan gesteld worden dat het
personeelsbeleid op de grote bedrijven van groter belang zal zijn dan op de kleine bedrijven. 

Zoals verwacht is het personeelsbeleid op de bedrijven met personeel sterk
significant van minder belang op de kleine glasgroentebedrijven (3,29) dan op de middelgrote
(4,43) en de grote bedrijven (4,55). Er kan hier ook worden opgemerkt dat de kleine
glasgroentebedrijven over het algemeen weinig personeel tewerkstellen. Het gaat hier meestal
om een vaste werknemer, eventueel aangevuld met losse arbeidskrachten tijdens de
piekperioden. De kleine glasgroentebedrijven hebben weinig zicht op de personeelsbezetting
van hun bedrijf binnen vijf jaar of meer (2,86); de score ligt iets hoger op de middelgrote
(3,57) en de grote bedrijven (3,45). De verschillen zijn echter niet significant verschillend.
Zowel op de kleine (1,50), de middelgrote (1,57) als de grote glasgroentebedrijven (1,45)
hebben de medewerkers zeer weinig inspraak bij het nemen van belangrijke
beleidsbeslissingen. Er bestaan ook zeer weinig plannen om de medewerkers in de toekomst
meer inspraak te geven bij het nemen van belangrijke beslissingen, en dit zowel op de kleine
(1,23), de middelgrote (1,38) als de grote (1,09) glasgroentebedrijven. Zowel op de kleine als
de grotere glasgroentebedrijven worden de personeelsleden hoofdzakelijk ingezet voor
uitvoerende taken. Het loon is over het algemeen vast en weinig afhankelijk van de werkelijke
prestaties, en dit zowel op de kleine (2,36), de middelgrote (2,81) als de grote (2,91)
glasgroentebedrijven. Ook in toekomst bestaan zeer weinig plannen om het loon te verhogen
afhankelijk van de prestaties (kleine glasgroentebedrijven : 1,64; middelgrote
glasgroentebedrijven : 2,17; grote glasgroentebedrijven : 2,13). 

Zowel de kleine (1,36), de middelgrote (2,05) als de grote glasgroente-
bedrijven(1,45) blijken weinig bereid om hun medewerkers bijscholing te laten volgen op hun
kosten. 

Belangrijk bij de tewerkstelling van personeel is de aanwezigheid van de
nodige personeelsaccomodatie. Op de 12 van de 14 kleine glasgroentebedrijven (86 %) met
personeel zijn toiletten aanwezig. Op 11 van deze bedrijven (79 %) is eet- en
drinkgelegenheid en wasgelegenheid voorzien. Slaapgelegenheid wordt op geen enkel van de
kleine bedrijven aangeboden. Op alle 21 middelgrote glasgroentebedrijven zijn toiletten, eet-
en drinkgelegenheid en wasgelegenheid voorzien voor het personeel. Op 6 van de 21
bedrijven (29 %) is ook slaapgelegenheid voor het personeel aanwezig. Evenals op de
middelgrote bedrijven zijn op alle 11 van de grote glasgroentebedrijven toiletten, eet- en
drinkgelegenheid en wasgelegenheid voorzien. Slaapgelegenheid is maar op 1 van de 11
bedrijven (9 %) aanwezig. 
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Figuur 12. Strategisch personeelsmanagement op de glasgroentebedrijven (in functie van de    
                  bedrijfsgrootte)

Er kan geconstateerd worden dat de middelgrote (3,48) en de grote
glasgroentebedrijven (3,45) meer bereid zijn om inspanningen te doen om de
arbeidsomstandigheden op het bedrijf te verbeteren dan de kleine glasgroentebedrijven (2,21).
Het verschil is significant verschillend. 

De kleine glasgroentebedrijven hebben iets minder problemen om goed
personeel te vinden (2,57) dan de middelgrote (3,05) en de grote (3,09) glasgroentebedrijven,
hetgeen uiteraard te maken heeft met de lagere personeelsbehoefte op de kleinere bedrijven. De
verschillen zijn echter niet significant verschillend. Er worden over het algemeen weinig
specifieke acties ondernomen om tijdig de juiste medewerkers te vinden, en dit zowel op de
kleine (1,57), de middelgrote (2,52) als de grote (2,55) glasgroentebedrijven.  
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TABEL 9 - Strategisch personeelsmanagement op de glasgroentebedrijven met personeel 

S.G.E.-klasse 1 S.G.E.-klasse 2 S.G.E.-klasse 3 STATIS-
TISCHE
SIGNIFI-

CANTIE (p)

AANTAL BEDRIJVEN MET
PERSONEEL

1. PERSONEELSDOEL-         
     STELLING

� Belang van personeelsbeleid
� Zicht op personeelsbezetting  

binnen vijf jaar of meer

2. INSPRAAK PERSONEEL

� Inspraak personeel bij          
belangrijke
beleidsbeslissingen
� Indien score = 1,2,3,4

� Plannen voor meer inspraak
personeel bij belangrijke
beleidsbeslissingen in de       
toekomst

3. BELONINGSBELEID 

� Lonen personeel afhankelijk  
van  prestaties
� Indien score = 1,2,3,4

� Plannen voor toekomstige   
verhoging lonen personeel in
functie van prestaties    

   
4. OPLEIDINGSBELEID 

� Bereidheid  om personeel      
bijscholing te laten volgen
voor verhoging van hun
vakbekwaamheid op kosten
van de bedrijfsleider 

5. PERSONEELSACCOMO-  
     DATIE

� Aantal bedrijven met
volgende 
personeelsvoorzieningen : 

� toiletten
� eet- en drinkgelegenheid
� wasgelegenheid
� slaapgelegenheid

       14

      3,29 A   
      2,86

      1,50

      1,23 (n = 13) 
      

      2,36

      1,64 (n = 11)

      1,36

12/14 (86 %)
11/14 (79%)
11/14 (79%)

  0/14  ( 0%)
         

       21

     4,43 B

     3,57

     1,57

     1,38 (n = 21)

  

      2,81

     2,17 (n = 18)

      2,05

21/21 (100 %) 
 21/21 (100 %)

21/21 (100 %)
  6/21 (  29 %)

      11

    4,55 B

    3,45

    1,45

  1,09 (n = 11)

    2,91

  2,13 (n = 8)

    1,45

   

 11/11 (100 %) 
 11/11 (100 %)
 11/11 (100 %)
    1/11 (   9 %)

     

     0,00 (***)
     0,30

     0,95

     0,52

     0,65

     0,51

     0,20

      0,09
      0,03 (*)
      0,03 (*)
      0,06

A,B  verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil
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TABEL 9 bis- Strategisch personeelsmanagement op de glasgroentebedrijven met personeel
(vervolg)

S.G.E.-klasse 1 S.G.E.-klasse 2 S.G.E.-klasse 3 STATIS-
TISCHE
SIGNIFI-
CANTIE

(p)

6. VERBETERINGSPLAN     
  ARBEIDSOMSTANDIG-    

HEDEN 

� Inspanningen om                    
arbeidsomstandigheden op     

 bedrijf te verbeteren in de     
toekomst (vb. werk-               
omgeving, bedrijfsuitrusting,
overleg met medewerkers,     
beloning, ...)

7. AANWERVING           
MEDEWERKERS 

� Problemen om goede             
medewerkers te vinden

� Ondernemen van specifieke  
acties om tijdig de juiste        
medewerkers te vinden

8. TAAKVERDELING            
     MEDEWERKERS  

� Rekening houden met de       
bekwaamheden van de           
medewerkers            

� Overlaten van bedrijfsbeleid  
aan personeel bij verlof         
bedrijfsleider

9. VEILIGHEID PERSO-       
      NEEL

� Volgen van wettelijke            
veiligheidsnormen voor         
personeel 
� Indien score = 5

  � Uitzonderlijke                      
inspanningen (meer dan       
voorgeschreven door de       
wet) ter verhoging               
veiligheid personeel

     2,21 A

     2,57

     1,57

     3,29A

     1,43

     3,64

     1,50 (n = 4)

     3,48 B 

     3,05

     2,52

     4,19 B

     1,76

     4,10

   2,20 (n = 10)

     3,45 B

     3,09

     2,55

     4,09 AB

     1,45

     4,27

     2,00

     0,02 (*)

     0,60

     0,11

     0,06

     0,66

     0,33

     0,75

A,B verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil
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Figuur 13. Strategisch personeelsmanagement op de sierteeltbedrijven (in functie van de          
                  bedrijfsgrootte)

Bij het verdelen van de taken over het personeel wordt matig rekening gehouden
met de bekwaamheden van de medewerkers op de kleine glasgroentebedrijven (3,29), terwijl
hier veel rekening mee wordt gehouden op de middelgrote (4,19) en de grote (4,09)
glasgroentebedrijven. Aangezien er weinig personeel tewerkgesteld is op de kleine
glasgroentebedrijven zijn hier uiteraard minder keuzemogelijkheden voor de taakverdeling.
Het verschil tussen de kleine en de middelgrote glasgroentebedrijven is significant
verschillend. Het bedrijfsbeleid wordt zelden overgelaten aan de medewerkers wanneer de
bedrijfsleider met verlof gaat, en dit onafhankelijk van de bedrijfsgrootte (kleine
glasgroentebedrijven : 1,43; middelgrote glasgroentebedrijven : 1,76; grote
glasgroentebedrijven : 1,45).  

De wettelijke veiligheidsnormen voor het personeel worden over het algemeen
gevolgd. De score op de grote glasgroentebedrijven (4,27) ligt iets hoger dan deze op de
middelgrote glasgroentebedrijven (4,10), die op zijn beurt iets hoger ligt dan op de kleine
glasgroentebedrijven (3,64). De verschillen zijn echter niet significant verschillend.
Uitzonderlijke inspanningen om de veiligheid van het personeel te verhogen worden weinig
genomen, en dit zowel op de kleine (1,50), de middelgrote (2,20) als de grote
glasgroentebedrijven (2,00).  
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Figuur 13 en tabel 10 geven een beeld van de resultaten met betrekking tot het
strategisch personeelsbeleid van de sierteeltbedrijven, waarbij deze onderverdeeld worden in
kleine (S.G.E.-klasse 1) en grote sierteeltbedrijven (S.G.E.-klasse 3).

Er kan worden vastgesteld dat het personeelsbeleid sterk significant van minder
belang is op de kleine (2,61) en de middelgrote (3,50) dan op de grote (4,55) sierteeltbedrijven
met personeel. Evenals bij de glasgroentebedrijven kan hier worden opgemerkt dat de kleine
sierteeltbedrijven minder personeel tewerkstellen. De kleine sierteeltbedrijven hebben minder
zicht op de personeelsbezetting van hun bedrijf binnen vijf jaar of meer (2,61) dan de
middelgrote (2,94) en de grote (3,91) sierteeltbedrijven. Het verschil is statistisch significant
verschillend tussen de kleine en de grote bedrijven. Zowel op de kleine (1,32), de middelgrote
(1,50) als de grote sierteeltbedrijven (1,82) hebben de medewerkers zeer weinig inspraak bij het
nemen van belangrijke beleidsbeslissingen. Er bestaan ook zeer weinig plannen om de
medewerkers in de toekomst meer inspraak te geven bij het nemen van belangrijke
beslissingen, en dit zowel op de kleine (1,30), de middelgrote (1,44) als de grote (1,73)
sierteeltbedrijven. Evenals bij de glasgroentebedrijven kan hieruit worden afgeleid dat het
personeel voornamelijk wordt ingezet voor de uitvoerende taken. 

Het loon is weinig afhankelijk van de werkelijke prestaties op de kleine (2,36)
en de middelgrote (1,94) sierteeltbedrijven. Op de grote sierteeltbedrijven is het loon
regelmatig afhankelijk van de werkelijke prestaties (3,00). Er kan echter worden opgemerkt dat
de verschillen niet statistisch significant zijn. Uit de enquête blijkt bovendien dat er in de
toekomst zeer weinig plannen bestaan om het loon te verhogen afhankelijk van de prestaties
(kleine sierteeltbedrijven : 1,65; middelgrote sierteeltbedrijven : 1,80; grote sierteeltbedrijven :
2,11). 

 De kleine (1,50) en de middelgrote bedrijven (2,19) zijn weinig bereid om hun
medewerkers bijscholing te laten volgen op hun kosten. De grote sierteeltbedrijven (2,82)
blijken daartoe gemiddeld iets meer bereid. Het verschil tussen de kleine en de grote bedrijven
is statistisch significant. 

Bij de tewerkstelling van personeel is het noodzakelijk dat de nodige
personeelsaccomodaties aanwezig zijn. Bij de kleine sierteeltbedrijven zijn toiletten aanwezig
op 12 van de 14 bedrijven (86 %). Eet- en drinkgelegenheid en wasgelegenheid is voorzien op
11 van de 14 bedrijven (79 %). Geen enkel van de kleine sierteeltbedrijven beschikt over
slaapgelegenheid. Bij de middelgrote sierteeltbedrijven zijn op alle 21 bedrijven toiletten
voorzien. Eet- en drinkgelegenheid en wasgelegenheid is eveneens aanwezig op alle bedrijven.
Op 6 van de 21 middelgrote sierteeltbedrijven (29 %) is tevens slaapgelegenheid voorzien.
Voor wat betreft de grote sierteeltbedrijven kan worden vastgesteld dat op elk van de 11
bedrijven toiletten, eet- en drinkgelegenheid en wasgelegenheid is voorzien. Slaapgelegenheid
komt op geen enkel van deze bedrijven voor. 
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TABEL 10 - Strategisch personeelsmanagement op de glassierteeltbedrijven met personeel

S.G.E.-klasse 1 S.G.E.-klasse 2 S.G.E.-klasse 3 STATIS-
TISCHE
SIGNIFI-

CANTIE (p)

AANTAL BEDRIJVEN MET
PERSONEEL

1. PERSONEELSDOEL-          
    STELLING

� Belang van personeelsbeleid
� Zicht op personeelsbezetting   

binnen vijf jaar of meer

2. INSPRAAK PERSONEEL

� Inspraak personeel bij          
belangrijke
beleidsbeslissingen
� Indien score = 1,2,3,4

� Plannen voor meer inspraak
personeel bij belangrijke
beleidsbeslissingen in de         
toekomst

3. BELONINGSBELEID 

� Lonen personeel afhankelijk   
van  prestaties
� Indien score = 1,2,3,4

� Plannen voor toekomstige   
verhoging lonen personeel in
functie van prestaties

       
4. OPLEIDINGSBELEID 

� Bereidheid om personeel       
bijscholing te laten volgen
voor verhoging van hun
vakbekwaamheid op kosten
van de bedrijfsleider 

5. PERSONEELSACCOMO-   
    DATIE

� Aantal bedrijven met
volgende 
personeelsvoorzieningen : 

� toiletten
� eet- en drinkgelegenheid
� wasgelegenheid
� slaapgelegenheid

            28

     2,61 A

     2,61 A

     1,32

  1,30 (n = 27)

     2,36

     1,65 (n = 23)

     1,50 A

       

26/28 (93 %)
21/28 (75 %)
20/28 (71 %)

      0/28 ( 0 %)

            17

     3,50 A

     2,94 AB

     1,50

   1,44 (n = 17)

     1,94

  1,80 (n = 15)

     2,19 AB

14/17 (82 %) 
13/17 (76 %)
12/17 (71 %)
  0/17 (0 %)

            13

      4,55 B

      3,91 B

  
      1,82

    1,73 (n = 13)

      3,00

      2,11 (n = 9)

      2,82 B

13/13 (100 %) 
13/13 (100 %)
13/13 (100 %)

    1/13 ( 8 %)

    

     0,00 (***)
     0,07

     0,35

     0,43

     0,19

     0,50

     0,01(*)

      0,47
      0,19
      0,14
      0,13   

       A,B verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil
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TABEL 10bis - Strategisch personeelsmanagement op de glassierteeltbedrijven met personeel
   (vervolg)

S.G.E.-klasse 1 S.G.E.-klasse 2 S.G.E.-klasse 3 STATIS-
TISCHE

  SIGNIFI-   
CANTIE (p)

6. VERBETERINGSPLAN     
ARBEIDSOMSTANDIG-    
HEDEN 

� Inspanningen om                 
arbeidsomstandigheden op    
bedrijf te verbeteren in de      
toekomst (vb. werkomgeving, 
bedrijfsuitrusting, overleg
met  medewerkers, beloning,
...)

7. AANWERVING           
MEDEWERKERS 

� Problemen om goede              
medewerkers te vinden

� Ondernemen van specifieke   
acties om tijdig de juiste         
medewerkers te vinden

8. TAAKVERDELING            
    MEDEWERKERS  

� Rekening houden met de       
bekwaamheden van de          
medewerkers bij het verdelen
van de taken 

� Overlaten van bedrijfsbeleid  
aan personeel bij verlof         
bedrijfsleider

9. VEILIGHEID PERSO-        
    NEEL

� Volgen van wettelijke            
veiligheidsnormen voor         
personeel 
� Indien score = 5

� Uitzonderlijke inspanningen 
(meer dan voorgeschreven
door de wet) ter verhoging     
veiligheid personeel

     

     2,18

     2,71

     2,25

     3,21

    1,75 A

     3,79

     1,50 (n = 12)

     2,38    

     2,63

     2,13

     3,44

     2,13 AB

     3,81

     1,75 (n = 8)

     2,91

     3,27

     3,18

     4,18

     2,91 B

     4,27

     1,00 (n = 3)

       0,37

       0,57

       0,15

       0,19

       0,05

       0,57

       0,06

A,B verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil
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Er worden over het algemeen weinig inspanningen gedaan om de
arbeidsomstandigheden op het bedrijf te verbeteren, en dit zowel op de kleine (2,18), de
middelgrote (2,38) als de grote sierteeltbedrijven (2,91). Tijdens de interviews bleek dat heel
wat bedrijfsleiders ervan overtuigd waren dat de arbeidsomstandigheden op hun bedrijf reeds
optimaal waren. 

De kleine (2,71) en de middelgrote (2,63) sierteeltbedrijven hebben iets minder
problemen om goed personeel te vinden dan de grote (3,27) sierteeltbedrijven, hetgeen
verklaard kan worden door de grotere personeelsbehoefte op de grote sierteeltbedrijven. De
verschillen zijn echter niet significant verschillend. Op de kleine (2,25) en de middelgrote
sierteeltbedrijven (2,13) worden weinig specifieke acties ondernomen om tijdig de juiste
medewerkers te vinden, terwijl dit regelmatig gebeurt op de grote sierteeltbedrijven (3,18).

Bij het verdelen van de taken wordt matig rekening gehouden met de
bekwaamheden van het personeel op de kleine (3,21) en de middelgrote (3,44) bedrijven,
terwijl hier veel rekening mee wordt gehouden op de grote (4,18) sierteeltbedrijven. Er kan
verondersteld worden dat het verdelen van de taken op basis van de vaardigheden van het
beschikbare personeel uiteraard gemakkelijker is wanneer meer personeel aanwezig is. Het
verschil is echter statistisch niet significant. Op de kleine (1,75) en de middelgrote bedrijven
(2,13) wordt het bedrijfsbeleid weinig overgelaten aan de medewerkers wanneer de
bedrijfsleider met verlof gaat. De score ligt iets hoger op de grote sierteeltbedrijven (2,91) en is
statistisch significant verschillend van deze op de kleine bedrijven. Op enkele van de grote
sierteeltbedrijven is personeel aanwezig met een leidinggevende functie. 

De wettelijke veiligheidsnormen voor het personeel worden matig tot veel
gevolgd. De score op de grote sierteeltbedrijven (4,27) ligt iets hoger dan deze op de
middelgrote sierteeltbedrijven (3,81), die op zijn beurt iets hoger ligt dan op de kleine
sierteeltbedrijven (3,79). De verschillen zijn echter niet significant verschillend. Uitzonderlijke
inspanningen om de veiligheid van het personeel te verhogen worden weinig genomen, en dit
zowel op de kleine (1,50), de middelgrote (1,75) als de grote sierteeltbedrijven (1,00).  

Samengevat kan geconcludeerd worden dat er globaal genomen weinig
verschillen kunnen worden vastgesteld in het strategisch personeelsmanagement op het
gemiddeld glasgroente- en sierteeltbedrijf. Hiermee wordt de eerste onderzoekshypothese
bevestigd.  De personeelsleden worden hoofdzakelijk ingezet voor uitvoerende taken, hetgeen
impliceert dat ze zeer weinig inspraak hebben bij het nemen van belangrijke
beleidsbeslissingen. Ook op het vlak van beloningsbeleid, opleidingsmogelijkheden,
personeelsaccomodatie, veiligheidsmaatregelen, ... worden weinig verschillen vastgesteld
tussen beide groepen. Zowel de glasgroente- als de sierteeltbedrijven verklaren matige
problemen te hebben om goed personeel te vinden; specifieke acties om tijdig de juiste
medewerkers te vinden worden weinig ondernomen. 
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Als tweede onderzoekshypothese werd vooropgesteld dat het personeelsbeleid
op grote bedrijven van meer belang is dan op kleine bedrijven. De resultaten van het onderzoek
tonen aan dat deze hypothese maar matig opgaat voor wat betreft het strategisch
personeelsmanagement. Hoewel de bedrijfsleiders van de grotere bedrijven verklaren meer
belang te hechten aan het personeelsbeleid, zijn er weinig significante verschillen vast te stellen
in de antwoorden op de afzonderlijke items van het strategisch personeelsmanagement. Zowel
op de kleine als op de grote bedrijven met personeel worden de personeelsleden hoofdzakelijk
ingezet voor de uitvoerende taken. Voor de glasgroentebedrijven kan worden vastgesteld dat de
inspraak van de medewerkers in het bedrijfsbeleid, het beloningsbeleid en de
opleidingsmogelijkheden weinig verschillen vertonen afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Wel
zijn de bedrijfsleiders van de middelgrote en de grote glasgroentebedrijven meer bereid om
inspanningen te doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren dan deze van de kleine
glasgroentebedrijven. Voor de sierteeltbedrijven kan geconstateerd worden dat de lonen op de
grotere bedrijven iets meer afhankelijk zijn van de werkelijke prestaties en dat de
bedrijfsleiders iets meer bereid zijn om hun personeel bijscholing te laten volgen. Op de kleine
en middelgrote sierteeltbedrijven wordt het bedrijfsbeleid weinig overgelaten aan de
medewerkers wanneer de bedrijfsleider op verlof gaat. De score ligt iets hoger op de grote
sierteeltbedrijven en is statistisch significant verschillend. Op enkele van de grote
sierteeltbedrijven in de steekproef is personeel aanwezig met een leidinggevende functie. Er
wordt ook gesignaleerd dat op deze grotere bedrijven  regelmatig problemen zijn om 
goed personeel te vinden.  
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6. TACTISCH PERSONEELSMANAGEMENT

Tactisch management bestaat o.a. uit het plannen van de behoefte aan personeel
bij het voorbereiden van het teeltplan, het op regelmatige tijdstippen doornemen van het
functioneren van de werknemer binnen het bedrijf, het bespreken van eventuele knelpunten bij
de arbeidsorganisatie, ... 

Figuur 14 en tabel 11 geven een overzicht van de belangrijkste tactische
beslissingen met betrekking tot het personeelsbeleid. De resultaten worden voorgesteld voor de
glasgroente- en de sierteeltbedrijven en betreffen uiteraard uitsluitend de bedrijven die
beschikken over personeel. 

Figuur 14 - Tactisch personeelsmanagement op de glastuinbouwbedrijven 
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TABEL 11 - Tactisch personeelsmanagement op de glastuinbouwbedrijven met personeel

GLASGROENTE-
BEDRIJVEN

SIERTEELT-
BEDRIJVEN

STATISTISCHE
SIGNIFICANTIE

(p)

AANTAL BEDRIJVEN MET
PERSONEEL

1. PLANNING       
PERSONEELSBEHOEFTE

� Planning personeelsbehoefte   
(vast en los) bij voorbereiding 
teeltplan

2. ARBEIDSREGLE-
    MENTERINGEN VAST        
   PERSONEEL 

� Rekening houden met             
wettelijke arbeidsreglemen-     
teringen bij tewerkstelling vast 
personeel 

3. ARBEIDSREGLE-
    MENTERINGEN LOS          
    PERSONEEL 

� Rekening houden met             
wettelijke arbeidsreglemen-     
teringen bij tewerkstelling los 
personeel 

4. PERSONEELSWISSE-
 LINGEN VAST                     

PERSONEEL 

� Mate van personeels-           
wisselingen vast personeel 

5. PERSONEELSWISSE-
LINGEN LOS                         
PERSONEEL 

� Mate van personeels-              
wisselingen los personeel

6. ZIEKTE VAST          
PERSONEEL 

� Ziekteverzuim vast personeel

             46

          

            2,89

            4,50 (n = 34)

            4,08 (n = 38)

            2,03

            2,24

            1,44     

              58

            2,62

            4,50 (n = 38)

            3,69 (n = 45)

            1,68

            2,11

            1,53

            

            0,40

            1,00

            0,20

            0,20

            0,67

            0,66    
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TABEL 11bis - Tactisch personeelsmanagement op de glastuinbouwbedrijven met personeel

GLASGROENTE-
BEDRIJVEN

SIERTEELT-
BEDRIJVEN

STATISTISCHE
SIGNIFICANTIE

(p)

7. FUNCTIONERINGS-            
   GESPREK 

� Overleg op regelmatige       
tijdstippen met personeel over 
hun functioneren binnen het   
bedrijf (1 : nooit; 2 : 1x/jaar;   
3 : 1/half jaar; 4 : 1x/maand;   
5 : 1x/week)

8. EVALUATIE                          
   ARBEIDSORGANISATIE 

� Bespreking eventuele              
knelpunten bij de 
arbeidsorganisatie met het        

   personeel (vb. arbeids- 
planning, personeelsverloop,    

   ziekteverzuim, ...) en het          
   zoeken naar een oplossing

            3,40 

            2,73              

            2,84

            2,40

            0,10

            0,26
             

Uit de enquête blijkt dat er weinig significante verschillen bestaan tussen het
tactisch personeelsmanagement op de glasgroente- en de sierteeltbedrijven. Zowel op de
glasgroente- (2,89) als op de sierteeltbedrijven (2,62) worden tamelijk weinig plannen gemaakt
van de behoefte aan personeel (zowel vast als los) bij het voorbereiden van het teeltplan. Dit
kan te maken hebben met het feit dat het teeltplan, en bijgevolg ook de arbeidsbehoefte, op veel
bedrijven weinig wijzigingen ondergaat van jaar tot jaar. De bedrijfsleiders van de glasgroente-
(4,50) en de sierteeltbedrijven (4,50) geven aan zeer veel rekening te houden met de wettelijke
arbeidsreglementeringen bij het tewerkstellen van vast personeel. De scores voor de
tewerkstelling van los personeel liggen iets lager (glasgroentebedrijven : 4,08, sierteeltbedrijven
: 3,69). Er kunnen echter geen statistisch significante verschillen vastgesteld worden tussen de
glasgroente- en de sierteeltbedrijven. Over het algemeen zijn er weinig wisselingen van vast
personeel op het bedrijf, en dit zowel bij de glasgroente- (2,03) als bij de sierteeltbedrijven
(1,68). Opmerkelijk is dat er ook bij de tewerkstelling van het los personeel weinig
personeelswisselingen zijn (glasgroentebedrijven : 2,24; sierteeltbedrijven : 2,11). Op veel
bedrijven zijn het dus steeds dezelfde losse arbeidskrachten waar beroep op wordt gedaan.
Ziekteverzuim bij het vast personeel wordt zelden vastgesteld, en dit zowel bij de glasgroente-
(1,44) als bij de sierteeltbedrijven (1,53). 
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Een belangrijk onderdeel van het tactisch personeelsmanagement is het
functioneringsgesprek, dat eruit bestaat om op regelmatige tijdstippen het functioneren van de
werknemers door te nemen binnen het bedrijf. Uit de enquête blijkt dat er op de
glasgroentebedrijven gemiddeld ongeveer twee maal per jaar overlegd wordt met de
medewerkers over hun functioneren binnen het bedrijf (o.a. werkinhoud en werkomstandig-
heden). Op de sierteeltbedrijven gebeurt dit gemiddeld slechts 1,5 maal per jaar. Het verschil is
slechts matig significant. Eventuele knelpunten bij de arbeidsorganisatie worden evenwel
weinig besproken met het personeel, en dit zowel op de glasgroente- (2,73) als op de
sierteeltbedrijven (2,40). Er kan geconcludeerd worden dat er over het algemeen weinig overleg
gebeurt met de medewerkers, en dit zowel op de glasgroente- als de sierteeltbedrijven.  

De invloed van de bedrijfsgrootte op het tactisch personeelsmanagement werd
eveneens nagegaan, en dit zowel op de glasgroente- als de sierteeltbedrijven. De hypothese kan
voorop gesteld worden dat op de grotere bedrijven meer aandacht wordt besteed aan het
tactisch personeelsmanagement. 

Figuur 15 en tabel 12 geven een overzicht van het tactisch
personeelsmanagement van de glasgroentebedrijven, waarbij de resultaten worden voorgesteld
van de kleine (S.G.E.-klasse 1) en de grote (S.G.E.-klasse 3) bedrijven. 

Het plannen van de behoefte aan personeel bij het voorbereiden van het teeltplan
is belangrijker op de grote (3,36) dan op de middelgrote (3,14) glasgroentebedrijven, en is van
weinig belang op de kleine glasgroentebedrijven (2,07). Het verschil tussen de kleine en de
grote glasgroentebedrijven is statistisch significant. Er dient hier uiteraard rekening gehouden te
worden met het feit dat de personeelsbehoefte, en bijgevolg ook de behoefte aan planning,
groter is op de grotere bedrijven. De bedrijfsleiders van de kleine (4,30), middelgrote (4,55) en
grote (4,64) glasgroentebedrijven geven aan zeer veel rekening te houden  (4,50) met de
wettelijke arbeidsreglementeringen bij het tewerkstellen van vast personeel. De scores voor de
tewerkstelling van los personeel liggen iets lager (kleine glasgroentebedrijven : 3,82,
middelgrote glasgroentebedrijven : 4,17; grote glasgroentebedrijven : 4,30). Er zijn weinig
wisselingen van vast personeel op het bedrijf, en dit zowel bij de kleine (1,60), middelgrote
(2,21) als grote (2,27) glasgroentebedrijven. Ook bij de tewerkstelling van het los personeel
zijn er gemiddeld weinig personeelswisselingen (kleine glasgroentebedrijven : 2,09;
middelgrote glasgroentebedrijven : 2,11; grote glasgroentebedrijven : 2,70). Ziekteverzuim bij
het vast personeel wordt zelden vastgesteld, en dit zowel bij de kleine (1,30), middelgrote
(1,36) als grote glasgroentebedrijven (1,91).  

Gemiddeld wordt er op de kleine glasgroentebedrijven slechts één maal per jaar
overlegd met de medewerkers over hun functioneren binnen het bedrijf (o.a. werkinhoud en
werkomstandigheden). Op de middelgrote glasgroentebedrijven gebeurt dit twee maal per jaar
en op de grote glasgroentebedrijven gemiddeld eens om de vijf maanden. Het verschil tussen de
kleine glasgroentebedrijven en de overige glasgroentebedrijven is statistisch sterk significant.
Globaal genomen kan echter wel worden geconcludeerd dat functioneringsgesprekken weinig
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ingeburgerd zijn op de glasgroentebedrijven.  Eventuele knelpunten bij de arbeidsorganisatie
worden weinig besproken met het personeel op de kleine glasgroentebedrijven (1,71) en matig
op de middelgrote (3,05) en grote (3,55) glasgroentebedrijven. Het verschil tussen de kleine
glasgroentebedrijven en de andere groepen is hier ook sterk significant.

Figuur 15  - Tactisch personeelsmanagement op de glasgroentebedrijven
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TABEL 12 - Tactisch personeelsmanagement op de glasgroentebedrijven met personeel

S.G.E.-klasse 1 S.G.E.-klasse 2 S.G.E.-klasse 3 STATIS-
TISCHE
SIGNIFI-

CANTIE (p)

AANTAL BEDRIJVEN MET
PERSONEEL

1. PLANNING       
PERSONEELSBEHOEFTE

� Planning personeelsbehoefte   
(vast en los) bij voorbereiding 
teeltplan

2. ARBEIDSREGLE-
    MENTERINGEN VAST       
    PERSONEEL 

� Rekening houden met             
wettelijke arbeidsreglemen-    
teringen bij tewerkstelling
vast  personeel 

3. ARBEIDSREGLE-
    MENTERINGEN LOS          
   PERSONEEL 

� Rekening houden met             
wettelijke arbeidsreglemen-    
teringen bij tewerkstelling los 
personeel 

4. PERSONEELSWISSE-
 LINGEN VAST                     

PERSONEEL 

� Mate van personeels-           
wisselingen vast personeel 

5. PERSONEELSWISSE-
LINGEN LOS                        

 PERSONEEL 

� Mate van personeels-              
wisselingen los personeel

6. ZIEKTE VAST          
PERSONEEL 

� Ziekteverzuim vast personeel
  

        14

      2,07 A

        

  4,30 (n = 10)

 3,82 (n = 11)

    1,60

    2,09

    1,30

         21

     3,14 AB

  4,55 (n = 14)     

  4,17 (n = 18)

     2,21

     2,11

    1,36

        11

    3,36 B

 4,64 (n = 11)

 4,30 (n = 10) 

     2,27

     2,70

     1,91

      0,08

     0,65

     0,67

     0,41

     0,49

     0,13

A,B verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil
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TABEL 12bis - Tactisch personeelsmanagement op de glasgroentebedrijven met personeel
                         (vervolg)

S.G.E.-klasse 1 S.G.E.-klasse 2 S.G.E.-klasse 3 STATIS-
TISCHE
SIGNIFI-

CANTIE (p)

7. FUNCTIONERINGS-            
   GESPREK 

� Overleg op regelmatige       
tijdstippen met personeel over 
hun functioneren binnen het    
bedrijf (1 : nooit; 2 : 1x/jaar;   
3 : 1/half jaar; 4 : 1x/maand;   
5 : 1x/week)

8. EVALUATIE                          
   ARBEIDSORGANISATIE 

� Bespreking eventuele              
knelpunten bij de 
arbeidsorganisatie met het        

   personeel (vb. arbeids- 
planning, personeels-     
verloop, ziekteverzuim 
en het zoeken naar een             

   oplossing

     2,21 A

     1,71 A

     3,90 B

     3,05 B

     3,73 B

     3,55 B

     0,01(*)

     0,00(**)

A,B verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil

In figuur 16 en tabel 13 worden de resultaten van het tactisch
personeelsmanagement voorgesteld van de sierteeltbedrijven, en dit voor de kleine (S.G.E.-
klasse 1) en de grote (S.G.E.-klasse 3) bedrijven. 

Bij de sierteeltbedrijven kan geconstateerd worden dat het plannen van de
behoefte aan personeel bij het voorbereiden van het teeltplan, zoals verwacht, belangrijker is op
de grote (3,73) dan op de middelgrote (2,00) en kleine (2,54) sierteeltbedrijven met personeel.
Het verschil tussen de grote en de kleinere sierteeltbedrijven is statistisch significant
verschillend. Evenals bij de glasgroentebedrijven kan hier worden opgemerkt dat de
personeelsbehoefte, en dus ook de behoefte aan planning, groter is op de grotere bedrijven. De
bedrijfsleiders van de kleine (4,57), middelgrote (4,31) en grote (4,64) sierteeltbedrijven
verklaren  zeer veel rekening te houden met de wettelijke arbeidsreglementeringen bij het
tewerkstellen van vast personeel. De scores voor de tewerkstelling van los personeel liggen iets
lager (kleine sierteeltbedrijven : 3,43, middelgrote sierteeltbedrijven : 3,45; grote
sierteeltbedrijven : 4,45). Er kan worden vastgesteld dat er geen tot weinig wisselingen zijn van
vast personeel op het bedrijf, en dit zowel bij de kleine (2,07), middelgrote (1,08) als grote
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(1,91) sierteeltbedrijven. Ook bij de tewerkstelling van het los personeel zijn er gemiddeld
weinig personeelswisselingen (kleine sierteeltbedrijven : 2,13; middelgrote sierteeltbedrijven :
1,91; grote sierteeltbedrijven : 2,27). Ziekteverzuim bij het vast personeel wordt zelden
vastgesteld, en dit zowel bij de kleine (1,43), middelgrote (1,46) als grote sierteeltbedrijven
(1,73). 

Gemiddeld wordt er op de kleine sierteeltbedrijven slechts om de 9 maanden
overlegd met de medewerkers over hun functioneren binnen het bedrijf (o.a. werkinhoud en
werkomstandigheden). Op de middelgrote en de grote sierteeltbedrijven gebeurt dit gemiddeld
om de 6 maanden. Eventuele knelpunten bij de arbeidsorganisatie worden weinig besproken
met het personeel op de kleine (2,36) en middelgrote (2,13) sierteeltbedrijven. De score ligt iets
hoger op de grote sierteeltbedrijven (2,91). De verschillen zijn statistisch niet significant.
Over het algemeen kan gesteld worden dat op de sierteeltbedrijven, evenals op de
glasgroentebedrijven, weinig met personeel gesproken wordt over de arbeidsorganisatie. 

Figuur 16 - Tactisch personeelsmanagement op de sierteeltbedrijven 
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TABEL 13 - Tactisch personeelsmanagement op de glassierteeltbedrijven met personeel

S.G.E.-klasse 1 S.G.E.-klasse 2 S.G.E.-klasse 3 STATIS-
TISCHE
SIGNIFI-

CANTIE (p)

AANTAL BEDRIJVEN MET
PERSONEEL

1. PLANNING       
PERSONEELSBEHOEFTE

� Planning personeelsbehoefte    
(vast en los) bij voorbereiding  
teeltplan

2. ARBEIDSREGLE-
    MENTERINGEN VAST        
   PERSONEEL 

� Rekening houden met              
wettelijke arbeidsreglemen-     
teringen bij tewerkstelling vast 
personeel 

3. ARBEIDSREGLE-
    MENTERINGEN LOS           
   PERSONEEL 

� Rekening houden met              
wettelijke arbeidsreglemen-     
teringen bij tewerkstelling los  
personeel 

4. PERSONEELSWISSE-
 LINGEN VAST                      

PERSONEEL 

� Mate van personeels-           
wisselingen vast personeel 

5. PERSONEELSWISSE-
LINGEN LOS                         
PERSONEEL 

� Mate van personeels-               
wisselingen los personeel

6. ZIEKTE VAST          
PERSONEEL 

� Ziekteverzuim vast personeel

      28

        2,54

        4,57

        3,43

       2,07 A

      2,13

      1,43 

          17

        2,00

        4,31

        3,45

        1,08 B

        1,91

        1,46  

          13

        3,73

        4,64

        4,45

        1,91 A

        2,27

        1,73

        0,02 (*)

        0,53

        0,12

        0,02 (*)

        0,81

        0,70

A,B verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil
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TABEL 13bis - Tactisch personeelsmanagement op de glassierteeltbedrijven met personeel
                     (vervolg)

S.G.E.-klasse 1 S.G.E.-klasse 2 S.G.E.-klasse 3 STATIS-
TISCHE
SIGNIFI-

CANTIE (p)

7. FUNCTIONERINGS-          
    GESPREK 

� Overleg op regelmatige       
tijdstippen met personeel
over  hun functioneren
binnen het bedrijf (1 : nooit;
2 : 1x/jaar; 3 : 1/half jaar; 4 :
1x/maand; 5 : 1x/week)

8. EVALUATIE                        
   ARBEIDSORGANISATIE 

� Bespreking eventuele             
knelpunten bij de 
arbeidsorganisatie met het      

   personeel (vb. arbeids- 
planning, personeels-           
verloop, ziekteverzuim,...)  
en het zoeken naar een 
oplossing

        2,54

        2,36

        3,06

        2,13

        3,27

        2,91

        0,40

        0,37

A,B verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil

Samengevat kan gesteld worden dat de eerste hypothese, waarin werd gesteld 
dat er geen verschillen voorkomen tussen het personeelsmanagement op de glasgroente- en de
sierteeltbedrijven, kan worden bevestigd voor het tactisch personeelsmanagement. Zowel op
de glasgroente- als op de sierteeltbedrijven worden weinig plannen gemaakt van de behoefte
aan personeel (zowel vast als los) bij het voorbereiden van het teeltplan. Dit kan te maken
hebben met het feit dat het teeltplan, en bijgevolg ook de arbeidsbehoefte, op veel bedrijven
weinig wijzigingen ondergaat van jaar tot jaar. Over het algemeen zijn er weinig
personeelswisselingen op het bedrijf, en dit zowel bij de glasgroente- als de sierteeltbedrijven.
Dit geldt zowel voor de tewerkstelling van vast als los personeel. Zowel op de glasgroente- als
de sierteeltbedrijven komen weinig functioneringsgesprekken voor met het personeel. Ook
eventuele knelpunten worden weinig besproken. 
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Een tweede hypothese die werd vooropgesteld was dat op de grotere bedrijven
meer aandacht wordt besteed aan het personeelsmanagement dan op de kleinere bedrijven. Er
kon worden geconstateerd dat het plannen van de behoefte aan personeel bij het voorbereiden
van het teeltplan belangrijker is op de grote dan op de middelgrote glasgroentebedrijven, en
van weinig belang is op de kleine glasgroentebedrijven. Het verschil tussen de kleine en de
grote glasgroentebedrijven is statistisch significant. Er dient hier uiteraard rekening te worden
gehouden met het feit dat de personeelsbehoefte, en bijgevolg ook de planning, groter is op de
grotere bedrijven. Er zijn weinig wisselingen van vast personeel op het bedrijf, en dit zowel op
de kleine, middelgrote als grote bedrijven. Ook bij de tewerkstelling van los personeel zijn er
gemiddeld weinig personeelswisselingen. Functioneringsgesprekken zijn weinig ingeburgerd
op de glasgroentebedrijven. Eventuele knelpunten bij de arbeidsorganisatie worden weinig
besproken met het personeel op de kleine glasgroentebedrijven en matig op de middelgrote en
grote glasgroentebedrijven. 

Voor wat betreft de sierteeltbedrijven vertoont het tactisch personeels-
management in functie tot de bedrijfsgrootte een gelijkaardig verband als op de
glasgroentebedrijven. Ook op de sierteeltbedrijven is de personeelsbehoefte, en dus ook de
behoefte aan planning, groter op de grotere bedrijven. Ook bij de tewerkstelling van vast en los
personeel zijn er weinig personeelswisselingen, en dit zowel op de kleine als de grotere
sierteeltbedrijven. Overleg met de medewerkers over het functioneren binnen het bedrijf en het
bespreken van eventuele knelpunten bij de arbeidsorganisatie gebeurt weinig. Er worden geen
significante verschillen vastgesteld tussen de kleine en de grote sierteeltbedrijven.  
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7. OPERATIONEEL PERSONEELSMANAGEMENT

Het operationeel personeelsmanagement bestaat uit het opstellen van week-
en dagplannen, het delegeren van taken met bijhorende verantwoordelijkheden aan de mede-
werkers, de arbeidsverdeling, de arbeidsevaluatie, ... 

Figuur 17 en tabel 14 geven een overzicht van een aantal aspecten van het
operationeel personeelsmanagement, namelijk het maken van een week- en dagplanning en het
al dan niet moeilijk vinden van het delegeren van taken met de bijhorende
verantwoordelijkheden aan het personeel. De resultaten worden voorgesteld voor de
glasgroente- en de sierteeltbedrijven en betreffen uiteraard uitsluitend de bedrijven die
beschikken over personeel. 

Figuur 17 - Operationeel personeelsmanagement op de glastuinbouwbedrijven

Uit de enquête blijkt dat er regelmatig weekplannen worden gemaakt, en dit
zowel op de glasgroente- (3,36) als op de sierteeltbedrijven (3,25). Dagplannen zijn evenwel
nog belangrijker, en dit zowel op de glasgroente- (4,33) als op de sierteeltbedrijven (4,04). Het
delegeren van taken met bijhorende verantwoordelijkheden aan de medewerkers wordt niet
uitermate moeilijk of gemakkelijk ervaren en krijgt zowel op de glasgroente- (3,29) als op de
sierteeltbedrijven (2,98) een score die rond de 3 schommelt. Op de meerderheid van de
bedrijven worden de werkzaamheden van het personeel dagelijks gecontroleerd. Deze
dagelijkse controle vloeit voort uit het feit dat de arbeid in de meeste gevallen samen met de
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bedrijfsleider wordt verricht. De gemiddelde score op de glasgroentebedrijven (4,96) ligt iets
hoger dan op de sierteeltbedrijven (4,64); het kleine verschil is statistisch significant.

TABEL 14 - Operationeel personeelsmanagement op de glastuinbouwbedrijven met                
                      personeel

GLASGROENTE-
BEDRIJVEN

SIERTEELT-
BEDRIJVEN

STATISTISCHE
SIGNIFICANTIE

(p)

AANTAL BEDRIJVEN MET
PERSONEEL

1. WEEKPLAN

� Maken van weekplannen van  
de te verrichten arbeid

2. DAGPLAN

� Maken van dagplannen van de
te verrichten arbeid

3. DELEGEREN     

� Moeilijkheid om taken met      
bijhorende       
verantwoordelijkheden te        
delegeren aan het personeel 

4. ARBEIDSEVALUATIE

� Controle werkzaamheden van 
het personeel  

  

            3,36

            4,33

            3,29

           4,96

            3,25

            4,04

            2,98

            4,64
              

           0,75

           0,23

           0,28

          0,04 (*)

De invloed van de bedrijfsgrootte op het operationeel personeelsmanagement
werd eveneens nagegaan, en dit zowel op de glasgroente- als de sierteeltbedrijven. Figuur 18 en
tabel 15 geven een overzicht van een aantal aspecten van het operationeel personeels-
management op de glasgroentebedrijven, en dit voor de kleine (S.G.E.-klasse 1) en de grote
(S.G.E.-klasse 3) bedrijven.

Er kan worden vastgesteld dat er regelmatig weekplannen worden gemaakt, en
dit zowel op de kleine (3,43), middelgrote (3,33) als grote glasgroentebedrijven (3,27).
Dagplannen zijn nog belangrijker, en dit zowel op de kleine (3,86), middelgrote (4,71) en grote
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(4,27) glasgroentebedrijven.  Het delegeren van taken met bijhorende verantwoordelijkheden
aan de medewerkers is niet uitermate moeilijk of gemakkelijk, en dit zowel op de kleine (3,21),
middelgrote (3,48) als grote (3,00) glasgroentebedrijven. Men kan vaststellen dat de score iets
lager ligt op de grote glasgroentebedrijven; het verschil met de overige groep is echter niet
statistisch significant.De werkzaamheden van het personeel worden dagelijks gecontroleerd op
alle kleine glasgroentebedrijven (5,00). Deze dagelijkse controle gebeurt ook op de middelgrote
(4,95) en grote (4,91) glasgroentebedrijven. Er worden geen statistisch significante verschillen
geconstateerd. Er kan geconcludeerd worden dat weinig verschillen worden vastgesteld op het
vlak van het operationeel management tussen de kleine, de middelgrote en de grote
glasgroentebedrijven. 

Figuur 18 - Operationeel personeelsmanagement op de glasgroentebedrijven

Er wordt een beeld gegeven van het operationeel personeelsmanagement op de
kleine en grote sierteeltbedrijven in figuur 19 en tabel 16. Voor wat betreft de sierteeltbedrijven
blijkt uit de enquête dat het opstellen van weekplannen meer gebeurt op de grotere dan op de
kleinere bedrijven (kleine sierteeltbedrijven : 2,96; middelgrote sierteeltbedrijven : 3,25; grote
sierteeltbedrijven : 4,00).  Het maken van dagplannen krijgt een hogere gemiddelde score dan
het opstellen van weekplannen, en dit zowel op de kleine (3,89), middelgrote (4,06) als de grote
(4,36) sierteeltbedrijven Het delegeren van taken met bijhorende verantwoordelijkheden aan de
medewerkers blijkt iets moeilijker te zijn op de grote (3,27) dan op de middelgrote (3,00)
sierteeltbedrijven. De score van de middelgrote bedrijven ligt op hun beurt hoger dan deze van
de kleine sierteeltbedrijven (2,86). De verschillen zijn echter niet statistisch significant
verschillend. De werkzaamheden van het personeel worden dagelijks gecontroleerd op de
kleine (4,50), middelgrote (4,69) en de grote (4,91) sierteeltbedrijven. Er worden geen
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statistisch significante verschillen geconstateerd. Er kan worden geconcludeerd dat op de
sierteeltbedrijven, evenals op de glasgroentebedrijven, geen significante invloed kan worden
geconstateerd van de bedrijfsgrootte op het operationeel management.

TABEL 15 - Operationeel personeelsmanagement op de glasgroentebedrijven met personeel

S.G.E.-klasse 1 S.G.E.-klasse 2 S.G.E.-klasse 3 STATIS-
TISCHE
SIGNIFI-

CANTIE (p)

AANTAL BEDRIJVEN MET
PERSONEEL

1. WEEKPLAN

� Maken van weekplannen van  
de te verrichten arbeid

2. DAGPLAN

� Maken van dagplannen van de
te verrichten arbeid

3. DELEGEREN     

� Moeilijkheid om taken met     
bijhorende       
verantwoordelijkheden te        
delegeren aan het personeel 

4. ARBEIDSEVALUATIE

� Controle werkzaamheden van 
het personeel  

            2,96

            3,89

            2,86

            4,50

           3,25

            4,06

            3,00

            4,69

            4,00

            4,36

            3,27

            4,91

0,15

0,58

0,70

0,53

A,B  verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil
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Figuur 19 - Operationeel personeelsmanagement op de sierteeltbedrijven 

Samengevat kan gesteld worden dat de eerste hypothese, waarin werd gesteld
dat er geen verschillen voorkomen tussen het personeelsmanagement op de glasgroente- en de
sierteeltbedrijven, kan worden bevestigd voor het operationeel personeelsmanagement. Uit de
enquête blijkt dat zowel op de glasgroente- als op de sierteeltbedrijven regelmatig
weekplannen worden gemaakt. Dagplannen zijn evenwel nog belangrijker. Het delegeren van
taken met bijhorende verantwoordelijkheden aan de medewerkers wordt niet uitermate
moeilijk of gemakkelijk ervaren en krijgt zowel op de glasgroente- als de sierteeltbedrijven een
gemiddelde score die rond de 3 schommelt. Op de meerderheid van de glasgroente- en
sierteeltbedrijven worden de werkzaamheden van het personeel dagelijks gecontroleerd. Deze
dagelijkse controle vloeit voort uit het feit dat de arbeid in de meeste gevallen samen met de
bedrijfsleider gebeurt.  

Een tweede hypothese die werd vooropgesteld was dat op de grotere bedrijven
meer aandacht wordt besteed aan het personeelsmanagement dan op de kleinere bedrijven. Er
kon worden geconstateerd dat deze hypothese niet kan worden bevestigd voor het operationeel
personeelsmanagement van de glasgroentebedrijven. Zowel op de kleine als de grotere
glasgroentebedrijven worden regelmatig weekplannen gemaakt; dagplannen zijn evenwel nog
belangrijker. Het delegeren van taken met bijhorende verantwoordelijkheden aan de
medewerkers wordt niet als uitermate moeilijk of gemakkelijk ervaren, en dit zowel op de
kleine als de grotere glasgroentebedrijven. Dagelijkse controle van werkzaamheden gebeurt
zowel op de kleine als de grotere glasgroentebedrijven.
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Voor wat betreft de sierteeltbedrijven kan de tweede hypothese evenmin worden
bevestigd. Alhoewel de grotere sierteeltbedrijven gemiddeld een hogere score hebben voor wat
betreft het maken van week- en dagplannen, de moeilijkheid om taken met bijhorende
verantwoordelijkheden te delegeren aan het personeel en de controle van de werkzaamheden
van het personeel, kon worden geconstateerd dat deze verschillen statistisch niet significant
zijn.

TABEL 16 - Operationeel personeelsmanagement op de glassierteeltbedrijven met personeel

S.G.E.-klasse 1 S.G.E.-klasse 2 S.G.E.-klasse 3 STATIS-
TISCHE
SIGNIFI-

CANTIE (p)

AANTAL BEDRIJVEN MET
PERSONEEL

1. WEEKPLAN

� Maken van weekplannen van  
de te verrichten arbeid

2. DAGPLAN

� Maken van dagplannen van
de te verrichten arbeid

3. DELEGEREN     

� Moeilijkheid om taken met
bijhorende       
verantwoordelijkheden te   
delegeren aan het personeel 

4. ARBEIDSEVALUATIE

� Controle werkzaamheden van 
het personeel  

 

            2,96

            3,89

            2,86

            4,50

            3,25

            4,06

            3,00

            4,69

            4,00

            4,36

            3,27

            4,91

0,15

 0,58

 0,70

 0,53

A,B verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil
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BESLUIT

De toekomstige schaalvergroting in de glastuinbouwsector zal tot gevolg hebben
dat meer aandacht zal moeten besteed worden aan het personeelsmanagement. Problemen met
personeelsbeleid kunnen immers een belangrijke rem betekenen op de groei van een bedrijf. 

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in het huidige personeelsbeleid op
de glastuinbouwbedrijven. De hypothese dat grotere bedrijven meer aandacht besteden aan
personeelsmanagement dan kleinere bedrijven gaat maar matig op. Onafhankelijk van het
bedrijfstype en de grootte van de bedrijven wordt het personeel voornamelijk ingezet voor de
uitvoerende productie-activiteiten. De overige activiteiten, zoals de commerciële activiteiten,
het personeelsbeheer en de financieel-administratieve activiteiten blijven in handen van de
bedrijfsleider en zijn (haar) echtgeno(o)t(e). De meeste glastuinbouwers vertonen een sterke
vereenzelviging met hun bedrijf en zijn in hoge mate gesteld op onafhankelijkheid en
zelfstandig beslissingsrecht. Het personeel heeft dan ook geen inspraak bij het nemen van
belangrijke beslissingen. Toch is het van belang om het personeel op de hoogte te houden van
de gang van zaken binnen het bedrijf. Uit de enquête blijkt dat ook op de grotere
glastuinbouwbedrijven weinig personeelsleden aanwezig zijn met een belangrijke
verantwoordelijkheid. Het overlaten van de bedrijfsleiding aan personeel wanneer de
bedrijfsleider met verlof gaat gebeurt zelden. Dit kan een probleem opleveren bij verdere
bedrijfsgroei. Groei veronderstelt immers niet alleen meer mensen, doch er moeten  ook
mensen met andere competenties worden aangeworven. Het zal van belang zijn dat de
bedrijfsleider meer ‘manager’ wordt dan ‘doener’. Delegeren van taken met de bijhorende
verantwoordelijkheden zal dan ook steeds meer van belang worden. 

Het probleem van het moeilijk vinden van het benodigde personeel blijkt niet
onoverkomelijk op de ondervraagde glastuinbouwbedrijven. Het probleem wordt wel gemeld
op enkele bedrijven, doch er kan hier toch vastgesteld worden dat weinig specifieke acties
ondernomen worden om dit probleem op te lossen. Het is daarbij ook niet enkel van belang om
te bepalen wie men zoekt doch ook wat het bedrijf te bieden heeft. Een belangrijk aspect
daarbij is het beloningsbeleid. Uit een onderzoek naar de werkverwachting bij schoolverlaters
in de glastuinbouw (Verspecht et al., 2002) blijkt immers dat het loon één van de belangrijkste
elementen is bij de jobkeuze. Het imago van de glastuinbouwsector is op dat vlak niet zo
optimaal. 

Bij verdere schaalvergroting in de glastuinbouwsector zal het van belang zijn dat
de bedrijfsleider zich nog meer bewust wordt van het belang van een goed personeelsbeleid. Uit
de enquête blijkt dat ook de echtgeno(o)t(e) een belangrijke rol speelt bij het personeelsbeheer.
Het volgen van een cursus personeelsbeleid is dan ook een ‘must’ voor de bedrijfsleider en zijn
(haar) echtgeno(o)t(e). Ondanks alle reeds geleverde inspanningen is het noodzakelijk dat
individuele ondernemers aan hun imago als werkgever blijven werken. Er is een actieve inzet
van de glastuinbouwers vereist met betrekking tot de motivatie en de betrokkenheid van het
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personeel. Ten behoeve van motivatie en inzet verdient het overweging om het personeel een
grotere verantwoordelijkheid te geven. Daartoe is meer overleg en grotere medezeggenschap
gewenst. Als conclusie kan gesteld worden dat er zeker nog toekomst is voor de glastuinbouw,
op voorwaarde dat de bedrijfsleiders zich aanpassen aan de vereisten die nodig zijn voor het
leiden van een modern en toekomstgericht bedrijf. 
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PERSONEELSMANAGEMENT OP DE VLAAMSE GLASTUINBOUWBEDRIJVEN

SAMENVATTING

In het kader van een onderzoek naar de optimale schaalgrootte werd aandacht
besteed aan het personeelsmanagement op de Vlaamse glastuinbouwbedrijven. De Vlaamse
glastuinbouwbedrijven zijn overwegend familiale K.M.O.’s, waar naast de bedrijfsleider en zijn
(haar) familie een beperkt aantal betaalde arbeidskrachten werkzaam zijn. Specifiek voor
dergelijke bedrijven is dat de bedrijfsleider naast het nemen van beslissingen ook meestal bij de
uitvoering betrokken is. De schaalvergroting heeft echter tot gevolg dat het aandeel van het
betaald personeel toeneemt in de totale tewerkstelling van het bedrijf. Volgens een belangrijke
theorie in het domein van het management, namelijk de ‘contingentietheorie’, nemen
coördinatieproblemen toe naarmate de omvang van het bedrijf toeneemt. Problemen met het
personeelsbeleid kunnen een belangrijke rem betekenen op de groei van een bedrijf. 

Om meer inzicht te verkrijgen in de manier waarop de glastuinbouwers hun
bedrijf beheren werd een enquête uitgevoerd op 148 glastuinbouwbedrijven die deel uitmaken
van het tuinbouwinformatienetwerk van het C.L.E.. Deze enquête werd uitgevoerd op 59
glasgroentebedrijven en 89 sierteeltbedrijven (26 potplantenbedrijven, 21 azaleabedrijven, 23
snijbloemenbedrijven en 19 perkplantenbedrijven). Theoretisch gezien werden geen verschillen
verwacht in het personeelsbeleid op de glasgroente- en de sierteeltbedrijven. Een tweede
hypothese was dat er zich wel verschillen zouden voordoen afhankelijk van de bedrijfsgrootte.
Aangezien meer personeel aanwezig is op de grotere bedrijven wordt hier uiteraard verwacht
dat er meer aandacht wordt besteed aan het personeelsmanagement en dat de bedrijfsleider hier
meer ‘manager’ dan ‘doener’ is. Zowel de glasgroente- als de sierteeltbedrijven werden
hiervoor ingedeeld in drie klassen van economische bedrijfsomvang. 

Op de glasgroentebedrijven komen gemiddeld 3,98 volwaardige arbeidskrachten
(V.A.K.) voor, waarvan 2,32 betaalde V.A.K.. Van de 59 glasgroentebedrijven die opgenomen
werden in de steekproef zijn er 46 bedrijven met betaald personeel (of 78 %). 28 van deze
bedrijven werken zowel met vaste als met losse arbeidskrachten (61 %), 8 bedrijven stellen
enkel vast personeel tewerk (17 %) en 10 bedrijven werken enkel met los personeel (22 %). Op
de meeste glasgroentebedrijven werkt de echtgeno(o)t(e) mee op het bedrijf. De bedrijfsgrootte
heeft uiteraard invloed op de tewerkstelling van betaald personeel. Op de 25 kleinste
glasgroentebedrijven, behorend tot S.G.E.-klasse 1, worden gemiddeld 1,93 V.A.K.
tewerkgesteld, waarvan slechts 0,49 bestaan uit betaald personeel. Op de 11 grote
glasgroentebedrijven, behorend tot S.G.E.-klasse 3, zijn gemiddeld 7,91 V.A.K. tewerkgesteld,
waarvan 5,88 betaalde V.A.K.. 
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Op de glassierteeltbedrijven komen gemiddeld 2,92 V.A.K. voor, waarvan 1,30
betaalde V.A.K.. Er zijn 58 bedrijven met betaald personeel (of 65 %). 31 van deze bedrijven
werken zowel met vaste als met losse arbeidskrachten (53 %), 10 bedrijven stellen enkel vast
personeel tewerk (17 %) en 17 bedrijven werken enkel met los personeel (29 %). Ook op de
sierteeltbedrijven is het aandeel van de echtgeno(o)t(e) of partner van belang in de
tewerkstelling. Zoals ook kon worden vastgesteld bij de glasgroentebedrijven speelt de
bedrijfsgrootte een rol bij de tewerkstelling van betaald personeel. Op de 59 kleinste
sierteeltbedrijven, behorend tot S.G.E.-klasse 1 worden gemiddeld 2,04 V.A.K. tewerkgesteld,
waarvan slechts 0,50 bestaat uit betaald personeel. Op de 13 grote sierteeltbedrijven, behorend
tot S.G.E.-klasse 3, worden gemiddeld 6,13 V.A.K. tewerkgesteld, waarvan 4,46 betaalde
V.A.K..     

De taakverdeling op het gemiddeld glasgroente- en sierteeltbedrijf is grotendeels
gelijklopend. De bedrijfsleider en zijn (haar) echtgeno(o)t(e) vervullen een belangrijke rol bij
alle bedrijfsactiviteiten. Het personeel wordt bijna uitsluitend ingezet voor de
productiewerkzaamheden. De commerciële activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door
de bedrijfsleider zelf, die hierbij in beperkte mate wordt bijgestaan door de echtgeno(o)t(e) en
eventueel door meewerkende familieleden. Ook op het vlak van het personeelsbeheer en de
financieel-administratieve activiteiten vertegenwoordigt de bedrijfsleider het grootste aandeel
in de totaal hieraan te besteden tijd. Toch kan worden vastgesteld dat voor deze twee
activiteiten ook een belangrijke rol is weggelegd voor de echtgeno(o)t(e), en dit vooral voor de
financieel-administratieve taken. 

Zowel op de glasgroente- als de sierteeltbedrijven is de taakverdeling van de
activiteiten afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Aangezien het personeel voornamelijk ingezet
wordt voor de productie-activiteiten is de invloed van de bedrijfsgrootte vooral van belang voor
deze activiteiten. Het aandeel van het personeel in de productie-activiteiten wordt belangrijker
naarmate de bedrijfsomvang toeneemt, en dit zowel op de glasgroente- als de sierteeltbedrijven.
Zowel op de kleine als de grote glasgroentebedrijven staat de bedrijfsleider grotendeels zelf in
voor de commercialisatie, zodat hier geen invloed kan worden vastgesteld van de
bedrijfsgrootte. In tegenstelling tot de glasgroentebedrijven kan worden geconstateerd dat de
bedrijfsgrootte wel een rol speelt bij de commerciële activiteiten van de sierteeltbedrijven.
Terwijl de commercialisatie op de kleine sierteeltbedrijven voornamelijk in handen is van de
bedrijfsleider, kan geconstateerd worden dat de echtgeno(o)t(e) en de meewerkende
familieleden een belangrijke rol spelen op de grote sierteeltbedrijven, hetgeen ongetwijfeld te
maken heeft met het complexere karakter van de commercialisatie van sierteeltproducten.
Zowel op de kleine als de grote glasgroente- en sierteeltbedrijven is de bedrijfsleider de
belangrijkste persoon voor wat betreft het personeelsbeheer. Op de grotere
glasgroentebedrijven kon evenwel een grotere rol worden vastgesteld van de echtgeno(o)t(e).
Voor wat betreft de financieel-administratieve activiteiten is de invloed van de bedrijfsgrootte
niet zo duidelijk. Het relatief aandeel van de echtgeno(o)t(e) ligt iets hoger op de kleine dan op
de grote glasgroentebedrijven. Op de sierteeltbedrijven daarentegen is het aandeel van de
bedrijfsleider het grootst op de kleine en middelgrote bedrijven, terwijl het relatief aandeel van



61

de  echtgeno(o)t(e) in de financieel-administratieve activiteiten even groot is als dit van de
bedrijfsleider op de grote sierteeltbedrijven.  

Globaal genomen kunnen weinig verschillen worden vastgesteld in het
strategisch personeelsmanagement op het gemiddeld glasgroente- en sierteeltbedrijf. Hiermee
wordt de eerste onderzoekshypothese bevestigd.  De personeelsleden worden hoofdzakelijk
ingezet voor uitvoerende taken, hetgeen impliceert dat ze zeer weinig inspraak hebben bij het
nemen van belangrijke beleidsbeslissingen. Ook op het vlak van beloningsbeleid,
opleidingsmogelijkheden, personeelsaccomodatie, veiligheidsmaatregelen, ... worden weinig
verschillen vastgesteld tussen beide groepen. Zowel de glasgroente- als de sierteeltbedrijven
verklaren matige problemen te hebben om goed personeel te vinden; specifieke acties om tijdig
de juiste medewerkers te vinden worden weinig ondernomen.
 

Als tweede onderzoekshypothese werd vooropgesteld dat het personeelsbeleid
op grote bedrijven van meer belang is dan op kleine bedrijven. De resultaten van het onderzoek
tonen aan dat deze hypothese maar matig opgaat voor wat betreft het strategisch
personeelsmanagement. Hoewel de bedrijfsleiders van de grotere bedrijven verklaren meer
belang te hechten aan het personeelsbeleid, zijn er weinig significante verschillen vast te stellen
in de antwoorden op de afzonderlijke items van het strategisch personeelsmanagement. Zowel
op de kleine als op de grote bedrijven met personeel worden de personeelsleden hoofdzakelijk
ingezet voor de uitvoerende taken. Voor de glasgroentebedrijven kan worden vastgesteld dat de
inspraak van de medewerkers in het bedrijfsbeleid, het beloningsbeleid en de
opleidingsmogelijkheden weinig verschillen vertonen afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Wel
zijn de bedrijfsleiders van de middelgrote en de grote glasgroentebedrijven meer bereid om
inspanningen te doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren dan deze van de kleine
glasgroentebedrijven. Voor de sierteeltbedrijven kan geconstateerd worden dat de lonen op de
grotere bedrijven iets meer afhankelijk zijn van de werkelijke prestaties en dat de
bedrijfsleiders iets meer bereid zijn om hun personeel bijscholing te laten volgen. Op enkele
van de grote sierteeltbedrijven in de steekproef is personeel aanwezig met een leidinggevende
functie. Er wordt ook gesignaleerd dat op deze grotere bedrijven  regelmatig problemen zijn om
goed personeel te vinden.  

Voor wat betreft het tactisch personeelsmanagement wordt de eerste hypothese, 
waarin werd gesteld dat er geen verschillen voorkomen tussen de glasgroente- en de
sierteeltbedrijven ook bevestigd. Zowel op de glasgroente- als op de sierteeltbedrijven worden
weinig plannen gemaakt van de behoefte aan personeel (zowel vast als los) bij het voorbereiden
van het teeltplan. Dit kan te maken hebben met het feit dat het teeltplan, en bijgevolg ook de
arbeidsbehoefte, op veel bedrijven weinig wijzigingen ondergaat van jaar tot jaar. Over het
algemeen zijn er weinig personeelswisselingen op het bedrijf, en dit zowel bij de glasgroente-
als de sierteeltbedrijven. Dit geldt zowel voor de tewerkstelling van vast als los personeel.
Zowel op de glasgroente- als de sierteeltbedrijven komen weinig functioneringsgesprekken
voor met het personeel. Ook eventuele knelpunten worden weinig besproken. 
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De invloed van de bedrijfsgrootte op het tactisch personeelsmanagement werd
ook nagegaan voor de glasgroentebedrijven. Er kon worden geconstateerd dat het plannen van
de behoefte aan personeel bij het voorbereiden van het teeltplan belangrijker is op de grote dan
op de middelgrote glasgroentebedrijven, en van weinig belang is op de kleine
glasgroentebedrijven. Het verschil tussen de kleine en de grote glasgroentebedrijven is
statistisch significant. Er dient hier uiteraard rekening te worden gehouden met het feit dat de
personeelsbehoefte, en bijgevolg ook de planning, groter is op de grotere bedrijven. Er zijn
weinig wisselingen van vast personeel op het bedrijf, en dit zowel op de kleine, middelgrote als
grote bedrijven. Ook bij de tewerkstelling van los personeel zijn er gemiddeld weinig
personeelswisselingen. Functioneringsgesprekken zijn weinig ingeburgerd op de
glasgroentebedrijven. Eventuele knelpunten bij de arbeidsorganisatie worden weinig besproken
met het personeel op de kleine glasgroentebedrijven en matig op de middelgrote en grote
glasgroentebedrijven. 

Voor wat betreft de sierteeltbedrijven vertoont het tactisch
personeelsmanagement in functie tot de bedrijfsgrootte een gelijkaardig verband als op de
glasgroentebedrijven. Ook op de sierteeltbedrijven is de personeelsbehoefte, en dus ook de
behoefte aan planning, groter op de grotere bedrijven. Ook bij de tewerkstelling van vast en los
personeel zijn er weinig personeelswisselingen, en dit zowel op de kleine als de grotere
sierteeltbedrijven. Overleg met de medewerkers over het functioneren binnen het bedrijf en het
bespreken van eventuele knelpunten bij de arbeidsorganisatie gebeurt weinig. Er worden geen
significante verschillen vastgesteld tussen de kleine en de grote sierteeltbedrijven.  

Ook voor het operationeel personeelsmanagement worden geen significante
verschillen vastgesteld tussen de glasgroente- en de sierteeltbedrijven, waardoor de eerste
hypothese hier ook wordt bevestigd. Uit de enquête blijkt dat zowel op de glasgroente- als op
de sierteeltbedrijven regelmatig weekplannen worden gemaakt. Dagplannen zijn evenwel nog
belangrijker. Het delegeren van taken met bijhorende verantwoordelijkheden aan de
medewerkers wordt niet uitermate moeilijk of gemakkelijk ervaren en krijgt zowel op de
glasgroente- als de sierteeltbedrijven een gemiddelde score die rond de 3 schommelt. Op de
meerderheid van de glasgroente- en sierteeltbedrijven worden de werkzaamheden van het
personeel dagelijks gecontroleerd. Deze dagelijkse controle vloeit voort uit het feit dat de
arbeid in de meeste gevallen samen met de bedrijfsleider gebeurt.  

De tweede hypothese, namelijk dat op de grotere bedrijven meer aandacht wordt
besteed aan het personeelsmanagement dan op de kleinere bedrijven, kan niet worden bevestigd
voor het operationeel personeelsmanagement. Zowel op de kleine als de grotere
glasgroentebedrijven worden regelmatig weekplannen gemaakt; dagplannen zijn evenwel nog
belangrijker. Het delegeren van taken met bijhorende verantwoordelijkheden aan de
medewerkers wordt niet als uitermate moeilijk of gemakkelijk ervaren, en dit zowel op de
kleine als de grotere glasgroentebedrijven. Dagelijkse controle van werkzaamheden gebeurt
zowel op de kleine als de grotere glasgroentebedrijven.
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Voor wat betreft het operationeel management op de sierteeltbedrijven kan de
tweede hypothese evenmin worden bevestigd. Alhoewel de grotere sierteeltbedrijven
gemiddeld een hogere score hebben voor wat betreft het maken van week- en dagplannen, de
moeilijkheid om taken met bijhorende verantwoordelijkheden te delegeren aan het personeel en
de controle van de werkzaamheden van het personeel, kon worden geconstateerd dat deze
verschillen statistisch niet significant zijn.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de hypothese dat grotere
bedrijven meer aandacht besteden aan personeelsmanagement dan kleinere bedrijven maar
matig opgaat. Bij verdere schaalvergroting in de glastuinbouwsector zal het van belang zijn dat
de bedrijfsleider zich nog meer bewust wordt van het belang van een goed personeelsbeleid. Uit
de enquête blijkt dat ook de echtgeno(o)t(e) een belangrijke rol speelt bij het personeelsbeheer.
Het volgen van een cursus personeelsbeleid is dan ook een ‘must’ voor de bedrijfsleider en zijn
(haar) echtgeno(o)t(e). Ondanks alle geleverde inspanningen is het noodzakelijk dat individuele
ondernemers aan hun imago als werkgever blijven werken. Er is een actieve inzet van de
glastuinbouwers vereist met betrekking tot de motivatie en de betrokkenheid van het personeel.
Ten behoeve van motivatie en inzet verdient het overweging om het personeel een grotere
verantwoordelijkheid te geven. Daartoe is meer overleg en medezeggenschap gewenst. Als
conclusie kan gesteld worden dat er zeker nog toekomst is voor de glastuinbouw, op
voorwaarde dat de bedrijfsleiders zich aanpassen aan de vereisten die nodig zijn voor het leiden
van een modern en toekomstgericht bedrijf. 
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