BEROEPSKWALIFICATIEDOSSIER
Ondernemer land- en tuinbouw
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1.

Globaal

1.1 TITEL
Ondernemer land- en tuinbouw

1.2 DEFINITIE
De ondernemer land- en tuinbouw geeft vanuit het eigen vakmanschap invulling aan het
ondernemerschap en neemt deel aan de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden van een
landbouwbedrijf teneinde het landbouwbedrijf te leiden

1.3 EXTRA UITLEG
Bijna alle land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen zijn familiale bedrijven waarin de ondernemer
land- en tuinbouw, al dan niet in samenwerking met echtgeno(o)t(e) of kinderen het bedrijf uitbaat.
Binnen deze samenwerking kan de zoon of dochter actief zijn als helper of in samenuitbating. In dit
laatste geval heeft ook de zoon of dochter reeds een deel van het bedrijf overgenomen. Van
ondernemer land- en tuinbouw wordt verwacht dat hij/zij zowel op vlak van de cultuurtechnische
aspecten als inzake de bedrijfseconomische aspecten voldoende onderlegd is en zelfstandig de
nodige beslissingen kan nemen. Jongeren die eerst een aantal jaren als helper meewerken op een
bedrijf, doen in de praktijk veel ervaring op en dit zowel op teelttechnisch vlak als inzake
bedrijfsbeheer. Op die manier worden zij vanuit én hun schoolse kennis én hun jarenlange
praktijkervaring klaargestoomd om uiteindelijk het bedrijf over te nemen en zich als ondernemer op
het bedrijf te vestigen.
De groeiende omvang van vooral de tuinbouwbedrijven (groenten-, fruit- en sierteelt) heeft gezorgd
voor bijkomende tewerkstelling op veel van deze bedrijven. Deze tewerkstelling kan zowel in
tijdelijke vorm (interim of seizoenarbeid) of met een meer permanent karakter georganiseerd
worden. Ook op de landbouwbedrijven treffen wij vaker bijkomende tewerkstelling aan, zij het meer
tijdelijk en facultatief. Zowel in de landbouw als in de tuinbouw behelst de tewerkstelling
uitvoerende taken die zelfstandig of onder begeleiding uitgevoerd worden. In een groeiend aantal
gevallen worden de werknemers niet meer rechtstreeks aangestuurd door ondernemer land- en
tuinbouw maar door de productieverantwoordelijke land- en tuinbouw. Deze staat niet alleen in voor
de aansturing van het team , maar ook voor de teelttechnische aspecten. De uiteindelijke
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beslissingsbevoegdheid inzake het bedrijfsmanagement en de teeltkeuze blijven echter bij de
ondernemer land- en tuinbouw(ster).
De diversiteit binnen de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven vraagt om duidelijk afgebakende
beroepskwalificaties. De teelttechnische aspecten en alles wat daarmee samenhangt (bv. de
mechanisatie, basisadministratie en –wetgeving) worden beschreven in de BK’s van de verschillende
productiemedewerkers en assistenten plantaardige of dierlijke productie. Waar de eerste de hun
opgedragen taken zelfstandig uitvoeren, gebeurt dit door de tweede groep hoofdzakelijk onder
begeleiding.
Gezien Vlaanderen nog rijk is aan bedrijven met verschillende sectoren (bijvoorbeeld varkenshouderij
en melkveehouderij of varkenshouderij en grove groenten) op één uitbating is het mogelijk dat de
betrokken productiemedewerker of assistent moet beschikken over de competenties beschreven in
verschillende BK’s. Dit geldt ook voor productiemedewerkers of assistenten op gespecialiseerde
veebedrijven met een eigen akkerbouwmatige voederwinning.
De taak van productieverantwoordelijke land- en tuinbouw reikt iets verder. Naast de diverse
teelttechnische vaardigheden zal hij ook o.a. over de nodige vaardigheden moeten beschikken om
met interne en/of externe actoren om te gaan en een aantal beslissingen te nemen in plaats van de
ondernemer land- en tuinbouw. Van hem wordt ook verwacht dat hij een duidelijk zicht heeft op
een aantal wettelijke en administratieve bepalingen. Hij vormt dan ook de rechterhand van de
ondernemer land- en tuinbouw voor een aantal taken binnen het bedrijf. Voor hen werd een
afzonderlijke beroepskwalificatie uitgewerkt.
Tenslotte is er de ondernemer land- en tuinbouw zelf die zich van de vorige groep vooral
onderscheidt door het feit dat hij zelfstandig beslissingen moet kunnen nemen over de werking en de
verdere ontwikkeling van zijn bedrijf waarbij hij zich dan ook opstelt als een echte ondernemer, zoals
wij die ook kennen in andere sectoren. Gezien in de meeste gevallen nog steeds de ondernemer
land- en tuinbouw al dan niet samen met echtgeno(o)t(e) of kinderen het volledige bedrijf runt wordt
van hem/haar verwacht dat hij ook over de voor zijn bedrijf relevante beroepskwalificaties beschikt.
De beroepskwalificatie ‘Ondernemer land- en tuinbouw’ beschrijft de competenties die verwacht
worden van een persoon die in staat is een landbouwbedrijf in alle aspecten te managen en uit te
bouwen, niet het statuut van de zelfstandige. Het blijft mogelijk voor bijvoorbeeld een
productiemedewerker vleesveehouderij om zich te vestigen als zelfstandige met het attest
bedrijfsbeheer.

1.4 SECTOREN


Land- en tuinbouw, bosbouw en zeevisserij (PC132 Technische land- en tuinbouwwerken, PC144
Landbouw, PC145 Tuinbouwbedrijf, PC146 Bosbouwbedrijf)

1.5 BETROKKEN (ARBEIDSMARKT)ACTOREN

Hoofdindieners
Algemeen Boerensyndicaat
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BioForum Vlaanderen vzw
EDUplus
Boerenbond

Mede-indieners
VDAB (Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)

1.6 REFERENTIEKADER

Gehanteerde referentiekaders










Competent-fiche (SERV): A141601 Akkerbouw, 25 juni 2015
Competent-fiche (SERV): A140901 Pluim- en kleinvee kweken, 16 juni 2014
Competent-fiche (SERV): A141401 Tuinbouw en groenteteelt, 30 juni 2014
Competent-fiche (SERV): A140701 Runderen of paarden fokken, 16 juni 2014
Competent-fiche (SERV): A141001 Schapen of geiten fokken, 30 juni 2014
Competent-fiche (SERV): A141101 Varkens kweken, 30 juni 2014
Competent-fiche (SERV): A140801 Wilde dieren of huisdieren kweken, 30 juni 2014
Competent-fiche (SERV): A140501 Boomkwekerij en wijnbouw, 16 juni 2014
Competent-fiche (SERV): A120301 Groenzones onderhouden, 16 juni 2014

Relatie tot het referentiekader
De informatie uit de competent-fiches werd verwerkt en aangevuld door de sector.
Er werd vervolgens voor elke competentie gezorgd voor een algemene, gemeenschappelijke en
duidelijke verwoording die de goedkeuring wegdraagt van alle vertegenwoordigers van de betrokken
sector.
Voor het beroepskwalificatiedossier werd de Competent-fiche A141601: Landbouwer (m/v) als basis
gebruikt en aangevuld met Competent- fiches A141401: Tuinbouwer, A140701: Vee- en
paardenhouder (m/v), A141001: Schapen- en geitenfokker (m/v), A141101:- Varkensfokker (m/v),
A140901: Pluim- en kleinveekweker (m/v), A140801: Kweker van wilde dieren of huisdieren (m/v),
A140501: Boomkweker (m/v) en A120301: Groenzones onderhouden (m/v).
Uit de Competent-fiche A141601: Landbouwer (m/v) van 30/6/2014 werden de volgende
basisactiviteiten geselecteerd, geherformuleerd en/of geïntegreerd in een andere activiteit:
- ‘Rijpe gewassen oogsten (maaien, dorsen, persen, …)’ (Id18113) zit vervat in ‘Plant en organiseert,
indien van toepassing, de plantaardige productie’
Uit de Competent-fiche A141601: Landbouwer (m/v) van 30/6/2014 werden de overige
basisactiviteiten niet geselecteerd vermits deze geen deel uitmaken van het takenpakket van de
ondernemer land- en tuinbouw.
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Uit de Competent-fiche A141601: Landbouwer (m/v)van 30/6/2014 werden de volgende specifieke
activiteiten geselecteerd, geherformuleerd en/of geïntegreerd in een andere activiteit:
- ‘Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen’ (Id18012) zit vervat in ‘Bepaalt het budget
van het bedrijf en volgt het op’
- ‘Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren’ (Id18026) zit vervat in ‘Beheert de
administratie van het bedrijf’
- ‘Commerciële contracten met coöperatieven, fabrieken, financiële instellingen of leveranciers
onderhandelen’ (Id23518) zit vervat in ‘Verkoopt producten afkomstig van het productieproces’ en
‘Koopt grondstoffen en productiemiddelen aan’
- ‘De activiteiten van een team coördineren’ (Id18000) zit vervat in ‘Plant de activiteiten op het
bedrijf’
Uit de Competent-fiche A141401: Tuinbouwer (m/v) van 30/6/2014 werden de volgende
basisactiviteiten geselecteerd, geherformuleerd en/of geïntegreerd in een andere activiteit:
- ‘Landbouwproducten selecteren, verzamelen en oogsten’ (Id17517) zit vervat in ‘Plant en
organiseert, indien van toepassing, de plantaardige productie’
Uit de Competent-fiche A141401: Tuinbouwer (m/v) van 30/6/2014 werden de overige
basisactiviteiten niet geselecteerd vermits deze geen deel uitmaken van het takenpakket van de
ondernemer land- en tuinbouw.
Uit de Competent-fiche A141401: Tuinbouwer (m/v) van 30/6/2014 werden de volgende specifieke
activiteiten geselecteerd, geherformuleerd en/of geïntegreerd in een andere activiteit:
- ‘Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren’ (Id18026) zit vervat in ‘Beheert de
administratie van het bedrijf’
- ‘De bedrijfsproducten commercialiseren’ (Id18596) zit vervat in ‘Verkoopt producten afkomstig van
het productieproces’
- ‘De activiteiten van een team coördineren’ (Id18000) zit vervat in ‘Plant de activiteiten op het
bedrijf’
Uit de Competent-fiche A140701: Vee- en paardenhouder (m/v) van 16/6/2014 werden geen
basisactiviteiten, maar enkel de volgende specifieke activiteiten geselecteerd, geherformuleerd en/of
geïntegreerd in een andere activiteit:
- ‘De voorraad opvolgen De bestellingen van producten in bulk opstellen’ (Id17635) zit vervat in
‘Koopt grondstoffen en productiemiddelen aan’
- ‘De activiteiten van een team coördineren’ (Id18000) zit vervat in ‘Plant de activiteiten op het
bedrijf’
Uit de Competent-fiche A141001: Schapen- en geitenfokker (m/v) van 30/6/2014 werden geen
basisactiviteiten, maar enkel de volgende specifieke activiteiten geselecteerd, geherformuleerd en/of
geïntegreerd in een andere activiteit:
- ‘Producten afkomstig van de teelt verwerken en commercialiseren’ (Id251) zit vervat in ‘Verkoopt
producten afkomstig van het productieproces’
- ‘De activiteiten van een team coördineren( (Id18000) zit vervat in ‘Plant de activiteiten op het
bedrijf’
Uit de Competent-fiche A141101: Varkensfokker van 30/6/2014 werden geen basisactiviteiten, maar
enkel de volgende specifieke activiteiten geselecteerd, geherformuleerd en/of geïntegreerd in een
andere activiteit:
- ‘Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren’ (Id18026) zit vervat in ‘Beheert de
administratie van het bedrijf’
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- ‘Producten afkomstig van de teelt verwerken en commercialiseren’ (Id251) zit vervat in ‘Verkoopt
producten afkomstig van het productieproces’
- ‘De activiteiten van een team coördineren’ (Id18000) zit vervat in ‘Plant de activiteiten op het
bedrijf’
- ‘Voederrantsoenen bepalen op basis van de fysieke en fysiologische behoeften van de dieren’
(Id18016) zit vervat in ‘Plant en organiseert, indien van toepassing, de dierlijke productie’
- ‘Vernieuwings- of diversificatiebehoeften bij de fokkerijdieren vaststellen op basis van de
productiedoelstellingen’ (Id21852) zit vervat in ‘Plant en organiseert, indien van toepassing, de
dierlijke productie’
Uit de Competent-fiche A140901: Pluim- en kleinveekweker (m/v) van 16/06/2014 werden geen
basisactiviteiten, maar enkel de volgende specifieke activiteiten geselecteerd, geherformuleerd en/of
geïntegreerd in een andere activiteit:
- ‘Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren’ (Id18026) zit vervat in ‘Beheert de
administratie van het bedrijf’
- ‘Producten afkomstig van de teelt verwerken en commercialiseren’ (Id251) zit vervat in ‘Verkoopt
producten afkomstig van het productieproces’
- ‘De activiteiten van een team coördineren’ (Id18000) zit vervat in ‘Plant de activiteiten op het
bedrijf’
Uit de Competent-fiche A140801: Kweker van wilde dieren of huisdieren (m/v) van 30/6/2014
werden geen basisactiviteiten, maar enkel de volgende specifieke activiteiten geselecteerd,
geherformuleerd en/of geïntegreerd in een andere activiteit:
- ‘De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen Bestellingen plaatsen’ (Id18152) zit vervat in ‘Koopt
grondstoffen en productiemiddelen aan’
Uit de Competent-fiche A140501: Boomkweker (m/v) van 16/06/2014 werden geen basisactiviteiten,
maar enkel de volgende specifieke activiteiten geselecteerd, geherformuleerd en/of geïntegreerd in
een andere activiteit:
- ‘De bedrijfsproducten commercialiseren’ (Id18596) zit vervat in ‘Verkoopt producten afkomstig van
het productieproces’
- ‘Controletests van de rijpheid van de vruchten uitvoeren (chemisch, zintuiglijk, ...)’ (Id20324) zit
vervat in ‘Plant en organiseert, indien van toepassing, de plantaardige productie’
Uit de Competent-fiche A120301: Groenzones onderhouden (m/v) van 16/06/2014 werden geen
basisactiviteiten, maar enkel de volgende specifieke activiteiten geselecteerd, geherformuleerd en/of
geïntegreerd in een andere activiteit:
- ‘De activiteiten van een team coördineren' (Id18000) zit vervat in 'Plant, desgevallend, de
activiteiten van het team'
Volgende basiscompetenties werden toegevoegd door de arbeidsmarktactoren conform de
maatschappelijke en sectorale voorwaarden:
- Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
- Bepaalt de missie en de visie en legt de doelstellingen van het bedrijf vast
- Stelt een productieplan op en volgt het op
- Streeft de continuïteit van de onderneming/het bedrijf na
- Bouwt eigen deskundigheid op
- Bepaalt duurzaam ondernemen binnen het bedrijf
- Zorgt voor de uitbouw en de inrichting van de bedrijfsinfrastructuur
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- Zorgt voor de uitbouw en de goede werking en instandhouding van de bedrijfsinfrastructuur
- Zorgt voor de goede werking en instandhouding van de bedrijfsuitrusting
- Werkt de procedures inzake hygiëne, veiligheid, kwaliteit en milieu op maat van het bedrijf uit
- Bepaalt de maatregelen op ter voorkoming van ziekte-insleep op het bedrijf

2.

Activiteiten

2.1 OPSOMMING COMPETENTIES

Basisactiviteiten
Veiligheid en hygiëne


Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 02326)
- Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, …)
- Werkt kosten bewust
- Werkt ecologisch
- Werkt conform de opgestelde procedures
- Past de wettelijke voorschriften toe
- Past de veiligheids-, kwaliteits-, en milieuvoorschriften toe
- Neemt corrigerende maatregelen, indien nodig, bij problemen i.v.m. veiligheid, milieu,
kwaliteit en welzijn
- Vermijdt risico’s voor zichzelf en derden
- Heeft extra aandacht voor de mogelijke aanwezigheid van minderjarigen op het bedrijf
- Gebruikt de persoonlijke beschermingsmiddelen op een correcte manier
- Houdt rekening met voertuigbewegingen op het bedrijfsterrein
- Treedt op bij ongevallen
- Leert nieuwe technieken in functie van veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn en past ze
toe

Doelstellingen van het bedrijf


Bepaalt de missie en de visie en legt de doelstellingen van het bedrijf vast (co 02083)
- Bepaalt de missie en de visie
- Bepaalt de doelstellingen
- Volgt ontwikkelingen in de markt en het aanbod van de concurrentie op
- Ontwikkelt een plan voor de uitbouw van het bedrijf
- Stelt een businessplan op of laat het opstellen en past het toe
- Bepaalt de productiedoelstellingen (kwaliteit, hoeveelheid en tijd)



Stelt een productieplan op en volgt het op (co 02084)
- Werkt een plan uit om de productiedoelstelling te bereiken
- Bepaalt grondstoffen, de nodige hulpmiddelen en infrastructuur voor de uitvoering van
de opdracht en neemt hierbij de nodige vergunningen in acht
- Bepaalt de noodzaak en plant de inzet van externe arbeid
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-

Plant en organiseert de werkzaamheden
Bestelt, reserveert machines en grondstoffen en zorgt voor een tijdige levering op de
juiste locatie
Plant en organiseert het onderhoud van de infrastructuur en het machinepark
Neemt, zo nodig corrigerende maatregelen bij problemen i.v.m. productieplanning



Streeft de continuïteit van de onderneming/het bedrijf na (co 02085)
- Analyseert en synthetiseert de geregistreerde gegevens
- Zoekt naar mogelijkheden om werkprocessen te optimaliseren
- Past nieuwe technieken en toepassingen toe op het productieproces
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor aanbod van diensten en afzet
- Volgt trends en ontwikkelingen op en past deze toe in het productengamma
- Volgt en speelt in op kansen voor verdere bedrijfsuitbouw inclusief het gebruik van
grond
- Evalueert verbeteracties en neemt hieromtrent beslissingen



Bouwt eigen deskundigheid op (co 02086)
- Volgt relevante en verplichte nascholingen
- Integreert de nieuwe kennis en ervaring in de dagelijkse werksituatie
- Bouwt een eigen (kennis)netwerk uit en deelt zijn kennis met collega’s
- Volgt de actualiteit op (wijzigende wetgeving, crisissituaties, …)



Bepaalt duurzaam ondernemen binnen het bedrijf (co 02087)
- Bepaalt de invulling van de duurzame bedrijfsvoering
- Houdt rekening met sociale context (omgeving, (voedsel)veiligheid, voedselkwaliteit, …
bij het uitvoeren van de kernactiviteiten
- Zorgt voor een bedrijfsvoering met respect voor de omgeving
- Gaat duurzaam om met de basiselementen water, bodem en lucht
- Gaat duurzaam om met de basisgrondstoffen (voeders, bemesting, energie,…)
- Heeft aandacht voor de diverse aspecten van dierenwelzijn
- Past volgens de vigerende wetgeving een duurzame gewasbescherming en duurzame
bemesting toe
- Zorgt voor de richtlijnen en accommodatie voor het sorteren en stockeren van afval en
het maximaal recycleren van de afvalstromen
- Organiseert de hofplaats ordelijk, veilig, aantrekkelijk en bewaakt de instandhouding
ervan
- Behandelt klachten op een adequate manier

Budget


Bepaalt het budget van het bedrijf en volgt het op (A141601 Id18012-c)
- Maakt gebruik van een bedrijfseconomische boekhouding
- Weet zijn bedrijf met de resultaten van de andere bedrijven te vergelijken
- Maakt een schatting van de te verwachten inkomsten en uitgaven
- Bepaalt de besteding van het budget (uitrusting, loonkost, investeringen, …) al dan niet
op basis van ingewonnen advies
- Volgt het budget op en neemt maatregelen voor de bijsturing
- Volgt de financiële afschrijving van de infrastructuur en uitrusting op
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-

Maakt kosten-baten analyse in functie van de verdere bedrijfsontwikkeling
Maakt een financieringsplan op

Administratie


Beheert de administratie van het bedrijf (A140901 Id18026-c, A141101 Id18026, A141401
Id18026-c, A141601 Id18026-c)
- Gebruikt bedrijfsspecifieke software
- Ontvangt, controleert en betaalt facturen
- Stelt zelf facturen op
- Volgt de (uitbestede)fiscale boekhouding op indien van toepassing
- Doet de nodige wettelijk bepaalde aangiften (verzamelaanvraag, mestbankaangifte,
fiscale aangifte, …)
- Voorziet en beheert de verzekeringen en vergunningen
- Volgt schade op en dient zo nodig een schadedossier (rampen, …) in
- Vervult de nodige personeelsadministratie indien van toepassing
- Doet beroep op administratieve en ondersteunende diensten (bijvoorbeeld
boekhouding, sociaal secretariaat, interim-bureaus, opleidingsfonds…) en volgt op

Verkoop


Verkoopt producten afkomstig van het productieproces (A140501 Id18596-c, A140901 Id251-c,
A141001 Id251-c, A141101 Id251-c, A141401 Id18596-c, A141601 Id23518)
- Is het aanspreekpunt voor de afnemers
- Informeert (potentiële) afnemers over de kwaliteit en kenmerken van de producten
- Bepaalt het afzetkanaal en verkoopmoment
- Bespreekt desgevallend de verkoopprijs
- Onderhandelt desgevallend leveringscontracten

Aankoop


Koopt grondstoffen en productiemiddelen aan (A140701 Id17635-c, A140801 Id18152-c,
A141601 Id23518)
- Volgt de staat en de omvang van de voorraad op
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit,
…
- Contacteert de leverancier(s)
- Maakt afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijn, …
- Volgt bestellingen op en controleert de levering
- Evalueert de kwaliteit van producten en geleverde diensten
- Volgt de afhandeling van mogelijke klachten bij leveringen op
- Neemt corrigerende maatregelen bij problemen i.v.m. grondstoffen en
productiemiddelen

Infrastructuur
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Zorgt voor de uitbouw en de inrichting van de bedrijfsinfrastructuur (co 02088)
- Bepaalt de aard, de plaats en de planning voor de opbouw of verbouwing van
constructies en vraagt de nodige vergunningen aan
- Bepaalt de inrichting van de bedrijfsgebouwen of terreinen
- Beslist over de uitvoerder(s) van de uitbouw- en/of inrichtingswerken
- Volgt de uitvoering van de uitbouw en de inrichting van de bedrijfsinfrastructuur op
- Neemt corrigerende maatregelen bij problemen i.v.m. onderhoud van de infrastructuur
en het machinepark
- Doet beroep op externen voor complexe werken aan de bedrijfsinfrastructuur



Zorgt voor de uitbouw en de goede werking en instandhouding van de bedrijfsinfrastructuur (co
02089)
- Stelt kleine gebreken in/aan bedrijfsgebouwen en op terreinen vast en doet het nodige
om ze te herstellen
- Regelt en onderhoudt de klimatisatie van de stallingen, serres, opslagplaatsen en -cellen
- Zorgt desgevallend voor de belichting en een belichtingsschema
- Zorgt voor de goede werking van de automatisatie binnen de gebouwen
- Zorgt voor de nodige herstellingen van de bedrijfsinfrastructuur
- Doet beroep op externen voor complexe herstellingen van de bedrijfsinfrastructuur
- Beslist over de aard van de aan te kopen materialen
- Beslist over de leverancier van de aan te kopen materialen

Uitrusting


Zorgt voor de goede werking en instandhouding van de bedrijfsuitrusting (co 02090)
- Maakt een onderhoudsplan op voor de bedrijfsuitrusting en houdt daarbij rekening met
de richtlijnen van de fabrikanten
- Controleert de uitvoering van het onderhoudsplan
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op en doet het
nodige om ze te herstellen
- Doet beroep op externen voor complexe herstellingen van de bedrijfsuitrusting
- Volgt de wettelijk verplichte controles op

Werkplanning en organisatie


Plant de activiteiten op het bedrijf (A140701 Id18000, A140901 Id18000-c, A141001 Id18000-c,
A141101 Id18000-c/18000-c, A141401 Id18000-c, A141601 Id18000)
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Bepaalt benodigde inzet mankracht, materiaal en materieel
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Controleert de uitvoering van de activiteiten en het naleven van procedures
- Corrigeert, zo nodig, de uitvoering van de activiteiten



Plant, desgevallend, de activiteiten van het team (A120301 Id18000-c)
- Neemt, indien van toepassing, medewerkers aan
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers

9

-

Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures en stuurt
zo nodig bij
Verdeelt de taken op basis van de planning en de vaardigheden van de medewerkers en
geeft concrete richtlijnen
Draagt kennis en expertise op een begrijpelijke wijze over
Verleent hulp aan de productieverantwoordelijke land- en tuinbouw,
productiemedewerkers en externen bij technische problemen
Ziet desgevallend toe op de klantgerichtheid van de medewerkers
Draagt bij aan een positieve werksfeer en waakt over de goede samenwerking van de
teamleden
Zorgt, desgevallend voor verblijfsinfrastructuur



Werkt de procedures inzake hygiëne, veiligheid, kwaliteit en milieu op maat van het bedrijf uit
(co 02344)
- Houdt rekening met mogelijke veiligheidsrisico’s voor zichzelf en derden
- Laat een risicoanalyse uitvoeren
- Neemt proactief maatregelen om de veiligheid en hygiëne op het bedrijf te garanderen
- Informeert medewerkers en bezoekers over mogelijke gevaren o.a. voertuigbewegingen
op het bedrijf
- Stelt veiligheidsinstructiekaarten op waar nodig
- Stelt regels en afspraken voor de organisatie op
- Zorgt voor een ergonomische verantwoorde werkomgeving
- Zorgt voor de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, veilig materiaal en voertuigen
- Zorgt voor de wettelijke signalisatie van voertuigen en machines
- Zorgt voor een veilig en afsluitbaar fytolokaal conform de wettelijke vereisten
- Controleert de toepassing van de diverse genomen maatregelen inzake hygiëne en
veiligheid op het bedrijf en treedt zo nodig op
- Neemt gepaste maatregelen bij crisissen inzake hygiëne, kwaliteit, veiligheid en milieu



Plant en organiseert, indien van toepassing, de plantaardige productie (A140501 Id20324-c,
A141401 Id17517-c, A141601 Id18113-c)
- Past geïntegreerde gewasbescherming toe
- Maakt een teeltplan
- Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden (weersomstandigheden,
beschikbaar materiaal en werkkracht, marktsituatie, …)
- Houdt toezicht op de ontwikkeling van de gewassen
- Volgt de waarschuwingssystemen op
- Neemt, zo nodig, corrigerende maatregelen en kiest daarbij de gepaste behandelings- of
bestrijdingsmethode (meststoffen, (ecologische) sproeimiddelen, irrigatie, …)
- Bepaalt het ideale oogsttijdstip
- Bereidt de oogst logistiek voor en zorgt, indien nodig, voor voldoende arbeidskrachten
- Organiseert desgevallend het vervoer, het stockeren, verpakken van de producten
- Neemt, zo nodig, corrigerende maatregelen bij problemen met de klimatisatie van de
opslag
- Laat de oogstklare gewassen oogsten volgens de geschikte oogstmethode en volgt op
- Evalueert de oogstopbrengst (kwantiteit, kwaliteit, financieel)



Plant en organiseert, indien van toepassing, de dierlijke productie (A141101 Id18016-c/21852-c)
- Bepaalt de doelstellingen van de dierlijke productie
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-



Bepaalt de bedrijfsvoering op basis van de gestelde productiedoelstellingen
Analyseert genealogisch potentieel op basis van de productiedoelstellingen
Zet desgevallend zelf een fokprogramma op of doet een beroep op externen
(veredelingscentra, inseminatiecentra, …) en evalueert de fokresultaten
Bepaalt en bestelt het aantal spermadosissen
Bepaalt voederrantsoenen op basis van de fysieke en fysiologische behoeften van de
dieren
Bepaalt het voederen en de verzorging van de dieren
Volgt de productiegegevens op (melk, vlees, eieren, …)
Volgt de gezondheidstoestand en het welzijn van de dieren van nabij op en neemt zo
nodig maatregelen in samenspraak met de dierenarts
Bepaalt het tijdstip van de verkoop van de dieren op basis van productiedoelstellingen
en van de optimale opbrengst
Geeft opdracht voor het leveren en ophalen van de dieren
Maakt afspraken over de mestafzet op het eigen bedrijf, op het bedrijf van derden of via
mestverwerking en -export

Bepaalt de maatregelen op ter voorkoming van ziekte-insleep op het bedrijf (co 02091)

2.2 DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis
-

-

-

Basiskennis van oprichting en werking van een onderneming: 1° de verschillende
rechtsvormen van een onderneming, de verschillende huwelijksstelsels, de pachtwet,
erfdienstbaarheden, de verplichte en facultatieve verzekeringen, …; 2° het sociaal
statuut van de zelfstandigen; 3° de reglementeringen betreffende milieu, ruimtelijke
ordening en hygiënenormen, handelsvestigingen, gevaarlijke inrichtingen; 4° de
overheidssteun, subsidies en kredieten.
Basiskennis boekhouden (het nut van de boekhouding als beleidsinstrument, de
rubrieken van een eenvoudige balans en resultatenrekening, de omzet, de cashflow, de
wettelijke bepalingen inzake de boekhouding van KMO's, het BTW-mechanisme;)
Basiskennis fiscaliteit (de algemene principes van de personen- en/of de
vennootschapsbelasting, de verschillende soorten inkomsten, de aftrekbaarheid van
kosten, de voorheffingen en voorafbetalingen, BTW)
Basiskennis financieel beheer (het kostenbeheer en de rendabiliteit, de boordtabel voor
bedrijfsbeheer, het break-evenpoint, de raming van de ontvangsten en de investeringsen financieringsuitgaven, het financiële plan, de berekening van de verkoop- en kostprijs
en de kostenanalyse)
Basiskennis van de wetgeving op het bedrijfsbeheer (de verantwoordelijkheden, rechten
en verplichtingen van de handelaar, het faillissement, de handelspraktijken en de
bescherming van de consument, de handelsovereenkomsten, …)
Basiskennis personeelsbeheer
Basiskennis van het principe van en de soorten lastenboeken
Basiskennis van voorschriften van oorsprongsmerken (BOB, BGA, GTS)
Basiskennis van klachtenbehandeling
Basiskennis elektriciteit
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-

Basiskennis mechanica
Basiskennis hydraulica
Basiskennis van communicatiemiddelen
Basiskennis van de veredelingsmethodes (planten of dieren)
Basiskennis van kantoorsoftware

-

-

Kennis van sectorspecifieke software
Kennis van de relevante reglementeringen betreffende milieu, ruimtelijke ordening,
hygiënenormen en veiligheidsvoorschriften en volksgezondheid
Kennis van sectorspecifieke regelgeving
Kennis van administratieve en ondersteunende diensten en organisaties en hun
bevoegdheden
Kennis van administratief beheer ( leveringen en voorraden,…)
Kennis budgetbeheer
Kennis van communicatie
Kennis van marktevoluties en –berichten
Kennis van wettelijke voorwaarden en goede technieken inzake bedrijfsinrichting
Kennis van (sectorspecifieke) aankoop- en afzetkanalen
Kennis van strategieontwikkeling (duurzaamheid, continuïteit,…)
Kennis van kenmerken van ecosystemen
Kennis van vaktermen
Kennis van de sectorspecifieke administratie en wetgeving (dierenwelzijn, certificering
van plantgoed, …)
Kennis van de optimale keuze en inplanting van de nodige infrastructuur
Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen
Kennis van het aansturen van een team
Kennis van het onderhoud van de uitrusting
Kennis van de genetische kenmerken (planten en/of dieren) en de aanwending ervan
Kennis van mogelijke productenaanbod binnen de eigen sector
Kennis van sectorspecifieke bronnen
Kennis van de bedrijfseconomische aspecten van het bedrijf
Kennis van de verplichte en facultatieve verzekeringen
Kennis van de voornaamste handels- en betalingsdocumenten
Kennis van de concurrentie en het bestaande aanbod
Kennis van commerciële onderhandelingstechnieken
Kennis van marketing- en communicatiekanalen eigen aan de sector
Kennis van het dienstenaanbod binnen de eigen sector
Kennis van sectorspecifieke middelen en werktuigen
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)
Kennis van voorraadbeheer
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
Kennis van weersinvloeden op de activiteiten
Kennis van de anatomie en fysiologie van dieren en/of planten

-

Grondige kennis van werkorganisatie
Grondige kennis van sectorspecifieke duurzame productiemethoden
Grondige kennis van vermeerderingsmethodes (kweken van planten en/of dieren)
Grondige kennis van de fysieke en fysiologische behoeften (planten en/of dieren)
Grondige kennis van de kwaliteitsvereisten voor de producten eigen aan de sector

-
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-

Grondige kennis bedrijfseconomische boekhouding om rendement van het bedrijf te
verhogen

Cognitieve vaardigheden
-

Het kunnen ergonomisch werken (hef- en tiltechnieken, …)
Het kunnen kostenbewust werken
Het kunnen ecologisch werken
Het kunnen werken conform de opgestelde procedures
Het kunnen toepassen van de wettelijke voorschriften
Het kunnen toepassen van de veiligheids-, kwaliteits-, en milieuvoorschriften
Het kunnen hebben van extra aandacht voor de mogelijke aanwezigheid van
minderjarigen op het bedrijf
Het kunnen op een correcte manier gebruiken van de persoonlijke
beschermingsmiddelen
Het kunnen rekening houden met voertuigbewegingen op het bedrijfsterrein
Het kunnen leren en toepassen van nieuwe technieken in functie van veiligheid, milieu,
kwaliteit en welzijn
Het kunnen bepalen van de missie en de visie van het bedrijf
Het kunnen bepalen van de doelstellingen van het bedrijf
Het kunnen opvolgen van de ontwikkelingen in de markt en het aanbod van de
concurrentie
Het kunnen ontwikkelen van een plan voor de uitbouw van het bedrijf
Het kunnen opstellen of laten opstellen van een businessplan
Het kunnen toepassen van een businessplan
Het kunnen bepalen van de productiedoelstellingen (kwaliteit, hoeveelheid en tijd)
Het kunnen uitwerken van een plan om de productiedoelstelling te bereiken
Het kunnen bepalen van de grondstoffen, de nodige hulpmiddelen en infrastructuur
voor de uitvoering van de opdracht en het kunnen hierbij in acht nemen van de nodige
vergunningen
Het kunnen me bepalen van de noodzaak van de inzet van externe arbeid
Het kunnen plannen van de inzet van externe arbeid
Het kunnen plannen en organiseren van de werkzaamheden
Het kunnen bestellen, reserveren van machines en grondstoffen het kunnen zorgen
voor een tijdige levering op de juiste locatie
Het kunnen plannen en organiseren van het onderhoud van de infrastructuur en het
machinepark
Het kunnen analyseren en synthetiseren van de geregistreerde gegevens
Het kunnen zoeken naar mogelijkheden om werkprocessen te optimaliseren
Het kunnen toepassen van nieuwe technieken en toepassingen op het productieproces
Het kunnen zoeken van nieuwe mogelijkheden en kansen voor aanbod van diensten en
afzet
Het kunnen opvolgen van trends en ontwikkelingen
Het kunnen toepassen van trends en ontwikkelingen in het productengamma
Het kunnen volgen van en inspelen op kansen voor verdere bedrijfsuitbouw inclusief het
gebruik van grond
Het kunnen evalueren van verbeteracties en het kunnen beslissingen nemen omtrent
verbeteracties
Het kunnen volgen van relevante en verplichte nascholingen
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-

Het kunnen integreren van de nieuwe kennis en ervaring in de dagelijkse werksituatie
Het kunnen uitbouwen van een eigen (kennis)netwerk uit en het kunnen delen van zijn
kennis met collega’s
Het kunnen opvolgen van de actualiteit (wijzigende wetgeving, crisissituaties, …)
Het kunnen bepalen van de invulling van de duurzame bedrijfsvoering
Het kunnen rekening houden met sociale context (omgeving, (voedsel)veiligheid,
voedselkwaliteit, … bij het uitvoeren van de kernactiviteiten
Het kunnen zorgen voor een bedrijfsvoering met respect voor de omgeving
Het kunnen duurzaam omgaan met de basiselementen water, bodem en lucht
Het kunnen duurzaam omgaan met de basisgrondstoffen (voeders, bemesting,
energie,…)
Het kunnen aandacht hebben voor de diverse aspecten van dierenwelzijn
Het kunnen toepassen van een duurzame gewasbescherming en duurzame bemesting
volgens de vigerende wetgeving
Het kunnen zorgen voor de richtlijnen en accommodatie voor het sorteren en stockeren
van afval en het maximaal recycleren van de afvalstromen
Het kunnen ordelijk, veilig, aantrekkelijk organiseren van de hofplaats en het kunnen
bewaken ven de instandhouding ervan
Het kunnen behandelen van klachten op een adequate manier
Het kunnen gebruik maken van een bedrijfseconomische boekhouding
Het kunnen zijn bedrijf vergelijken met de resultaten van de andere bedrijven
Het kunnen maken van een schatting van de te verwachten inkomsten en uitgaven
Het kunnen bepalen van de besteding van het budget (uitrusting, loonkost,
investeringen, …) al dan niet op basis van ingewonnen advies
Het kunnen opvolgen van het budget
Het kunnen opvolgen van de financiële afschrijving van de infrastructuur en uitrusting
Het kunnen maken van een kosten-baten analyse in functie van de verdere
bedrijfsontwikkeling
Het kunnen opmaken van een financieringsplan
Het kunnen gebruiken van bedrijfsspecifieke software
Het kunnen ontvangen, controleren en betalen van facturen
Het kunnen zelf opstellen van facturen
Het kunnen opvolgen van de (uitbestede)fiscale boekhouding
Het kunnen doen van de nodige wettelijk bepaalde aangiften (verzamelaanvraag,
mestbankaangifte, fiscale aangifte, …)
Het kunnen voorzien en beheren van de verzekeringen en vergunningen
Het kunnen opvolgen van schade en het kunnen, zo nodig, indienen van een
schadedossier (rampen, …)
Het kunnen vervullen van de nodige personeelsadministratie
Het kunnen beroep doen op administratieve en ondersteunende diensten (bijvoorbeeld
boekhouding, sociaal secretariaat, interim-bureaus, opleidingsfonds…)
Het kunnen opvolgen van de administratieve en ondersteunende diensten (bijvoorbeeld
boekhouding, sociaal secretariaat, interim-bureaus, opleidingsfonds…)
Het kunnen het aanspreekpunt zijn voor de afnemers
Het kunnen informeren van (potentiële) afnemers over de kwaliteit en kenmerken van
de producten
Het kunnen bepalen van het afzetkanaal en verkoopmoment
Het kunnen bespreken van de verkoopprijs
Het kunnen onderhandelen over leveringscontracten
Het kunnen opvolgen van de staat en de omvang van de voorraad
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-

Het kunnen afstemmen van de te bestellen hoeveelheden op het verbruik, de planning,
de opslagcapaciteit, …
Het kunnen contacteren van de leverancier(s)
Het kunnen maken van afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport,
leveringstermijn, …
Het kunnen opvolgen van bestellingen en het kunnen controleren van de levering
Het kunnen evalueren van de kwaliteit van producten en geleverde diensten
Het kunnen opvolgen van de afhandeling van mogelijke klachten bij leveringen
Het kunnen bepalen van de aard, de plaats en de planning voor de opbouw of
verbouwing van constructies en het kunnen aanvragen van de nodige vergunningen
Het kunnen bepalen van de inrichting van de bedrijfsgebouwen of terreinen
Het kunnen beslissen over de uitvoerder(s) van de uitbouw- en/of inrichtingswerken
Het kunnen opvolgen van de uitvoering van de uitbouw en de inrichting van de
bedrijfsinfrastructuur
Het kunnen beroep doen op externen voor complexe werken aan de
bedrijfsinfrastructuur
Het kunnen vaststellen van kleine gebreken in/aan bedrijfsgebouwen en op terreinen
Het kunnen regelen en onderhouden van de klimatisatie van de stallingen, serres,
opslagplaatsen en -cellen
Het kunnen zorgen voor de belichting en een belichtingsschema
Het kunnen zorgen voor de goede werking van de automatisatie binnen de gebouwen
Het kunnen zorgen voor de nodige herstellingen van de bedrijfsinfrastructuur
Het kunnen beslissen over de aard van de aan te kopen materialen
Het kunnen beslissen over de leverancier van de aan te kopen materialen
Het kunnen opmaken van een onderhoudsplan voor de bedrijfsuitrusting en het daarbij
rekening kunnen houden met de richtlijnen van de fabrikanten
Het kunnen controleren van de uitvoering van het onderhoudsplan
Het kunnen opmerken van afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud
Het kunnen opvolgen van de wettelijk verplichte controles
Het kunnen opstellen van een planning en ze kunnen aanpassen aan wijzigende
omstandigheden
Het kunnen bepalen van de benodigde inzet mankracht, materiaal en materieel
Het kunnen verdelen van taken en verantwoordelijkheden
Het kunnen controleren van de uitvoering van de activiteiten en het naleven van
procedures
Het kunnen aannemen van medewerkers
Het kunnen informeren, begeleiden, sturen en motiveren van (nieuwe) medewerkers
Het kunnen controleren van de uitvoering van de opdrachten en het naleven van
procedures
Het kunnen verdelen van de taken op basis van de planning en de vaardigheden van de
medewerkers en het kunnen geven van concrete richtlijnen
Het kunnen overdragen van kennis en expertise op een begrijpelijke wijze
Het kunnen verlenen van hulp aan de productieverantwoordelijke land- en tuinbouw,
productiemedewerkers en externen bij technische problemen
Het kunnen toezien op de klantgerichtheid van de medewerkers
Het kunnen bijdragen aan een positieve werksfeer en waakt over de goede
samenwerking van de teamleden
Het kunnen zorgen voor verblijfsinfrastructuur
Het kunnen rekening houden met mogelijke veiligheidsrisico’s voor zichzelf en derden
Het kunnen laten uitvoeren van een risicoanalyse
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-

Het kunnen proactief nemen van maatregelen om de veiligheid en hygiëne op het
bedrijf te garanderen
Het kunnen informeren van medewerkers en bezoekers over mogelijke gevaren o.a.
voertuigbewegingen op het bedrijf
Het kunnen opstellen van veiligheidsinstructiekaarten waar nodig
Het kunnen opstellen van regels en afspraken voor de organisatie
Het kunnen zorgen voor een ergonomische verantwoorde werkomgeving
Het kunnen zorgen voor de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, veilig materiaal
en voertuigen
Het kunnen zorgen voor de wettelijke signalisatie van voertuigen en machines
Het kunnen zorgen voor een veilig en afsluitbaar fytolokaal conform de wettelijke
vereisten
Het kunnen controleren van de toepassing van de diverse genomen maatregelen inzake
hygiëne en veiligheid op het bedrijf
Het kunnen toepassen van geïntegreerde gewasbescherming
Het kunnen maken van een teeltplan
Het kunnen aanpassen van de planning aan bij wijzigende omstandigheden
(weersomstandigheden, beschikbaar materiaal en werkkracht, marktsituatie, …)
Het kunnen toezicht houden op de ontwikkeling van de gewassen
Het kunnen opvolgen van de waarschuwingssystemen
Het kunnen bepalen van het ideale oogsttijdstip
Het kunnen de oogst logistiek voorbereiden en, indien nodig, kunnen zorgen voor
voldoende arbeidskrachten
Het kunnen organiseren van het vervoer, het stockeren, verpakken van de producten
Het kunnen laten oogsten van de oogstklare gewassen volgens de geschikte
oogstmethode
Het kunnen opvolgen van het oogsten van de oogstklare gewassen
Het kunnen evalueren van de oogstopbrengst (kwantiteit, kwaliteit, financieel)
Het kunnen bepalen van de doelstellingen van de dierlijke productie
Het kunnen bepalen van de bedrijfsvoering op basis van de gestelde
productiedoelstellingen van de dierlijke productie
Het kunnen analyseren van het genealogisch potentieel op basis van de
productiedoelstellingen van de dierlijke productie
Het kunnen zelf opzetten van een fokprogramma op of het kunnen beroep doen op
externen (veredelingscentra, inseminatiecentra, …)
Het kunnen evalueren van de fokresultaten
Het kunnen bepalen en bestellen van het aantal spermadosissen
Het kunnen bepalen van voederrantsoenen op basis van de fysieke en fysiologische
behoeften van de dieren
Het kunnen bepalen van het voederen en de verzorging van de dieren
Het kunnen opvolgen van de productiegegevens (melk, vlees, eieren, …)
Het kunnen van nabij opvolgen van de gezondheidstoestand en het welzijn van de
dieren
Het kunnen bepalen van het tijdstip van de verkoop van de dieren op basis van
productiedoelstellingen en van de optimale opbrengst
Het kunnen geven van de opdracht voor het ophalen van de dieren
Het kunnen maken van afspraken over de mestafzet op het eigen bedrijf, op het bedrijf
van derden of via mestverwerking en -export
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Probleemoplossende vaardigheden
-

Het kunnen nemen van corrigerende maatregelen, indien nodig, problemen i.v.m.
veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
Het kunnen het kunnen vermijden van risico’s voor zichzelf en derden
Het kunnen optreden bij ongevallen
Het kunnen nemen van corrigerende maatregelen bij problemen i.v.m.
productieplanning
Het kunnen nemen van maatregelen voor de bijsturing van het budget
Het kunnen nemen van corrigerende maatregelen bij problemen i.v.m. grondstoffen en
productiemiddelen
Het kunnen nemen van corrigerende maatregelen bij problemen i.v.m. onderhoud van
de infrastructuur en het machinepark
Het kunnen doen van het nodige om kleine gebreken in/aan bedrijfsgebouwen en op
terreinen te herstellen
Het kunnen beroep doen op externen voor complexe herstellingen van de
bedrijfsinfrastructuur
Het kunnen doen van het nodige om afwijkingen, storingen te herstellen of preventief
onderhoud te laten uitvoeren
Het kunnen beroep doen op externen voor complexe herstellingen van de
bedrijfsuitrusting
Het kunnen, zo nodig, corrigeren van de uitvoering van de activiteiten
Het kunnen bijsturen van de uitvoering van de opdrachten en het naleven van
procedures indien nodig
Het kunnen optreden i.v.m. de toepassing van de diverse genomen maatregelen inzake
hygiëne en veiligheid op het bedrijf indien nodig
Het kunnen nemen van gepaste maatregelen bij crisissen inzake hygiëne, kwaliteit,
veiligheid en milieu
Het kunnen, zo nodig, nemen van corrigerende maatregelen gewassen en het daarbij
kunnen kiezen van de gepaste behandelings- of bestrijdingsmethode (meststoffen,
(ecologische) sproeimiddelen, irrigatie, …)
Het kunnen het, zo nodig, kunnen nemen van corrigerende maatregelen bij problemen
met de klimatisatie van de opslag
Het kunnen nemen van maatregelen in samenspraak met de dierenarts indien nodig
voor de gezondheidstoestand en het welzijn van de dieren
Het kunnen hert kunnen bepalen van de maatregelen op ter voorkoming van ziekteinsleep op het bedrijf

Motorische vaardigheden
Omgevingscontext
-

Voor een ondernemer land- en tuinbouw lopen de beroepsactiviteiten en zijn
gezinsleven door elkaar en op dezelfde locatie. Dit heeft effect op de veiligheid,
tijdsbesteding en betrokkenheid van en bij het gezin.
De ondernemer land- en tuinbouw heeft zijn/haar eigen bedrijf en bijhorende gronden
in eigendom of in pacht
De ondernemer land- en tuinbouw werkt met eigen kapitaal en is daardoor autonoom in
de eigen bedrijfsvoering. De land- tuinbouwsector is een kapitaalsintensieve sector
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-

-

-

Het bedrijfsteam waarvan hij/zij deel uitmaakt, bestaat doorgaans uit leden van het
gezin eventueel aangevuld met externe vaste medewerkers, seizoensmatig aangevuld
met seizoenarbeiders
De ondernemer land- en tuinbouw heeft bij zijn functioneren te maken met een
complexe taakuitvoering. Het werk omvat veelzijdige opdrachten waarvoor vaak geen
standaardoplossingen bestaan. De ondernemer land- en tuinbouw moet hier dus
oplossingen op maat bedenken
De ondernemer land- en tuinbouw bepaalt en stuurt de dagelijkse werkzaamheden van
het team
Hij/zij neemt deel aan de uitvoering van de werkzaamheden, meestal vanuit het eigen
vakmanschap. De beroepsbeoefenaar is in het bezit van één of meerdere
beroepskwalificaties waardoor hij/zij beschikt over vaktechnische competenties
De ondernemer land- en tuinbouw speelt proactief in op kansen/tendensen die zich
aanbieden
Hij/zij dient voor alle werkzaamheden binnen het bedrijf rekening te houden met
complexe regelgeving inzake ruimtelijke ordening , milieu, dierenwelzijn, veiligheid,
fiscaliteit… en binnen dit kader de bedrijfsvoering vormgeven
De ondernemer land- en tuinbouw komt in contact met leveranciers en afnemers
De ondernemer land- en tuinbouw moet ook rekening houden met het imago van het
bedrijf
De ondernemer land- en tuinbouw werkt met levend materiaal en zal daardoor ook in
de weekends en op feestdagen moeten werken. Hij zal dikwijls ook lange dagen werken.
De ondernemer land- en tuinbouw zal flexibel moeten zijn naar werkuren en dagen
De beroepsuitoefening kent weers- en seizoensgebonden arbeid omdat sommige
werkzaamheden op bepaalde momenten moeilijk kunnen uitgevoerd worden. De
ondernemer land- en tuinbouw moet zorgen dat de werkzaamheden met de geschikte
middelen optimaal uitgevoerd worden
Er heersen tijdens bepaalde periodes strikte deadlines wat resultaatgerichtheid,
stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt
De sterke (bio)technologische evolutie in de sector vraagt het continu investeren in
eigen deskundigheid (opleidingen volgen, nieuwe technieken toepassen in het eigen
werk,…)
Het dragen van een beroepsoutfit (werkoverall, laarzen, …) is vereist
De beroepsuitoefening kan verplaatsingen met zich meebrengen

Handelingscontext
-

De ondernemer land- en tuinbouw streeft naar een optimale kwantiteit en kwaliteit van
de productie in functie van een optimale rentabiliteit gericht op een zo hoog mogelijk
bedrijfsinkomen
Hij/zij wordt geconfronteerd met zeer volatiele prijzen zowel voor grondstoffen als voor
verkocht product
Door de versnippering van het agrarische gebied werkt hij/zij in nauwe relatie met zijn
omgeving. Dit vergt permanente aandacht voor de omgeving bij het plannen en het
uitvoeren van de werkzaamheden
Het beroep kan samenwerken in teamverband inhouden en stuurt
productiemedewerkers aan in samenspraak met de productieverantwoordelijke
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-

-

De ondernemer land- en tuinbouw handelt vanuit de normen en waarden van het
bedrijf en met respect voor milieu en het levend materiaal en waakt erover dat ook zijn
medewerkers deze respecteren
De ondernemer land- en tuinbouw zorgt voor veilige machines, apparaten en
gereedschappen en zorgt voor een correcte instructie en opvolging
De ondernemer land- en tuinbouw moet de veiligheidsvoorschriften op de werkvloer en
het arbeidsreglement respecteren en laten respecteren door de medewerkers
De ondernemer land- en tuinbouw kent een productaansprakelijkheid. Als primaire
producent is hij/zij aansprakelijk voor schade door een gebrek aan of in zijn/haar
product
De ondernemer land- en tuinbouw dient zorgvuldig om te gaan met de
productiemiddelen (liquiditeiten, grondstoffen en producten, machines en voertuigen,
bedrijfsuitrusting) op het bedrijf en dient ervoor te zorgen dat de
productiemedewerkers dit ook ter harte nemen
De ondernemer land- en tuinbouw moet zorgvuldig, efficiënt en productiegericht
handelen
De ondernemer land- en tuinbouw werkt conform de regelgeving voor voedselveiligheid
en doet aan autocontrole
De ondernemer land- en tuinbouw kan een product afleveren dat bedoeld is voor
menselijke consumptie: hij heeft in dat geval bijzondere aandacht voor de hoge
kwaliteitseisen die hieraan gesteld worden
De ondernemer land- en tuinbouw heeft bijzondere aandacht voor het gebruik van
medicijnen en/of gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot het afgewerkte eindproduct
en de effecten op langere termijn en de omgeving

Autonomie
Is zelfstandig in
- het ontwikkelen van de visie op en de uitbouw van het bedrijf
- het maken van een keuze over het bedrijfsconcept
- het organiseren van het bedrijf in al haar facetten
- het uitbouwen van een investeringsbeleid van het bedrijf
- het opvolgen van de voorraad en vaststellen van tekorten
- het uitvoeren en opvolgen van de bestellingen
Is gebonden aan
- uiteenlopende wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften en
productievoorwaarden
- klimatologische omstandigheden
- de locatie (omgeving, grond)
- de levens- en productiecyclus van het dier en/of de teeltcyclus
Doet beroep op
- dienstverleners
- eigen werknemers en/of externen
- overheidsdiensten
- de productieverantwoordelijke land- en tuinbouw
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Verantwoordelijkheid
-

het werken in teamverband
het werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
het werken op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
het opvolgen van de voorraad van verbruiksgoederen
het uitvoeren of laten uitvoeren van het preventief of correctief basisonderhoud van
machines of uitrustingen
het uitvoeren van dagelijkse controles en onderhoud aan de machines
het rekening houden met de weers- en bodemomstandigheden bij inzetten van de
machines
het duurzaam en veilig gebruiken van de machines en installaties
het respecteren van de persoonlijke hygiëne
het opbouwen van de eigen deskundigheid
het opvolgen van de eigen administratie
het controleren van de werkzaamheden en het opruimenhet bepalen van de missie en de visie en het vastleggen van de doelstellingen van het
bedrijf
het opstellen en opvolgen van een productieplan
het nastreven van de continuïteit van de onderneming/het bedrijf
het opbouwen van de eigen deskundigheid
het bepalen van duurzaam ondernemen binnen het bedrijf
het bepalen en opvolgen van het budget van het bedrijf
het beheren van de administratie van het bedrijf
het verkopen van producten afkomstig van het productieproces
het aankopen van grondstoffen en productiemiddelen
het zorgen voor de uitbouw en de inrichting van de bedrijfsinfrastructuur
het zorgen voor de goede werking en instandhouding van de bedrijfsinfrastructuur
het zorgen voor de goede instandhouding van de bedrijfsuitrusting
het plannen van de activiteiten op het bedrijf
het desgevallend plannen van de activiteiten van het team
het inschatten van de nood aan medewerkers
het opvolgen van de relevante wetgeving
het uitwerken van de procedures inzake hygiëne, veiligheid op maat van het bedrijf
het plannen en organiseren van de plantaardige productie, indien van toepassing
het plannen en organiseren van de dierlijke productie , indien van toepassing
het bepalen van de maatregelen ter voorkoming van ziekte-insleep op het bedrijf

2.3 ATTESTEN

Wettelijke attesten
geen

Vereiste attesten
-Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer
of
Vrijstelling van het getuigschrift bedrijfsbeheer (o.a. beroepen die bij K.B. zijn gereglementeerd op
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basis van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel
en van de uitoefening van dienstverlenende intellectuele beroepen), Koninklijk besluit tot uitvoering
van hoofdstuk I en Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het
zelfstandig ondernemerschap van 21 oktober 1998)
of
De kennis opgenomen in het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen aan de hand van
ervaring/opleiding
- Voor het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen is een vergunning noodzakelijk: Fytolicentie P2

Instapvoorwaarden
Geen vereisten.

3.

Arbeidsmarktrelevantie / maatschappelijke
relevantie

3.1 ARBEIDSMARKTRELEVANTIE

Tewerkstelling
De onderstaande gegevens werden overgenomen uit de publicatie LARA 2014 Landbouwrapport
uitgegeven door het beleidsdomein Landbouw & Visserij (D/2014/3241/300). Hierbij dient de
kanttekening gemaakt te worden dat de sector aangeeft aan dat de tewerkstellingsgegevens in het
LARA-rapport breed geïnterpreteerd zijn.
De agrarische productie vindt voornamelijk plaats op bedrijven die gespecialiseerd zijn in een
bepaalde productierichting. Van de 24.884 landbouwbedrijven in Vlaanderen is 88% gespecialiseerd
in een van de drie sectoren, met veeteelt als veruit de belangrijkste specialisatie, gevolgd door
akkerbouw en tuinbouw. Binnen de veeteelt is de rundveehouderij het sterkst vertegenwoordigd.
Een andere vorm van specialisatie is de biologische landbouw. Eind 2013 waren er 319 actieve
biologische producenten, inclusief de bedrijven in omschakeling. Dit aantal vertoont de laatste vijf
jaar een gemiddelde groei van 6,5% per jaar.
Vlaanderen telt in 2013 24.884 landbouwbedrijven, waarvan 73% met beroepsmatig karakter Het
aantal bedrijven is ten opzichte van 2004 met 30% teruggelopen of een daling van gemiddeld bijna
4% per jaar. Als de huidige trend zich voortzet, telt Vlaanderen in 2019 minder dan 20.000
landbouwbedrijven. De resterende bedrijven worden steeds groter. Specialisatie en schaalvergroting
kunnen niet los van elkaar gezien worden. Specialisatie (ontmenging) en schaalvergroting in de
overblijvende tak vinden op veel bedrijven gelijktijdig plaats. De schaalvergroting vertaalt zich in de
groei het aantal voltijdse arbeidskrachten tot 1,65 VAK per bedrijf.
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De specialisatie is regionaal gebonden, wat blijkt uit de landbouwtyperingskaart.
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Vacatures
Vanuit de sector land- en tuinbouw worden vacatures voor assistent dierlijke productie niet
systematisch gemeld aan de VDAB, omdat voor het rekruteren van deze profielen ook beroep wordt
gedaan op andere kanalen. De sector kent een groot aandeel van familiale tewerkstelling.
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I Spreiding over de betrokken sectoren
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Aantal openstaande vacatures

Openstaande vacatures (aantal, evolutie)
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Openstaande vacatures (aantal, spreiding)
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II Evolutie van het aantal vacatures
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III Spreiding van het aantal vacatures per provincie en/of regio
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IV Aantal niet-werkende werkzoekenden
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V Knelpuntberoep
Ondernemer land- en tuinbouw is stricto sensu geen knelpuntberoep, maar dat er wel duidelijk een
problematiek is inzake continuïteit van de bedrijven. De land- en tuinbouwsector kent een probleem
van vergrijzing wat de "aflossing van de wacht" in het gedrang brengt.
Het LARA 2014-rapport vermeldt dat de gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden van
beroepslandbouwbedrijven in de afgelopen jaren is gestegen van 48 jaar in 2004 tot 52 jaar in 2013.
Het aantal 65-plussers bedraagt 11% bij de mannen en 17% bij de vrouwen. De toenemende
gemiddelde leeftijd hangt samen met het geringe aantal jonge bedrijfshoofden.
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4.

Samenhang

5.

Updates
Duurzaam
☒

Relatief duurzaam
☐

Beperkt duurzaam
☐

Het wetgevend kader waarbinnen de Vlaamse landbouw kan opereren, wordt grotendeels Europees
bepaald (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid). De Vlaamse invulling hiervan gebeurt in
beleidsmaatregelen en actieplannen zoals het mestactieplan, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,
beleidsplan Ruimte, Stroomgebiedbeheersplannen, Vlaams actieplan duurzaam gebruik pesticiden,
Materialendecreet, …
De Vlaamse landbouw wordt gekenmerkt door specialisatie, schaalvergroting, verbreding en
innovatie.
Enkele factoren die een rol spelen bij schaalvergroting zijn de continue verbetering van de techniek
en de technologische ontwikkelingen, samenwerking met andere schakels in de keten en
productieverhoging om het inkomen veilig te stellen en de kostprijs te drukken.
De landbouwsector en bij uitbreiding de agrovoedingsketen is onderdeel van een macroeconomische omgeving waar verdergaande globalisering ook deze sector diepgaand zal beïnvloeden.
De landbouwsector wordt niet enkel beïnvloed door het economische kader, maar evenzeer door het
ecologische kader. Vanuit duurzaamheidsperspectief moet de landbouwproductie gebeuren binnen
de grenzen van het ecosysteem.
De evoluties hebben invloed op de toekomstige invulling van het beroep van ondernemer land- en
tuinbouw.
Desondanks valt het niet te verwachten dat de wijzigingen nog bijkomende invloed zullen hebben op
de reeds beschreven competenties uit dit beroepskwalificatiedossier.
Het huidige beroepskwalificatiedossier is bijgevolg duurzaam.
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