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TIP: Wat doen uw werknemers vooral? 

Bijvoorbeeld werken in de boerderijwinkel? 

Bepaal op basis van deze vraag uw 

hoofdactiviteit. In de multifunctionele 

sector onderscheiden we de volgende 

hoofdactiviteiten: agrarisch, zorglandbouw, 

kinderopvang, recreatie, verkoop en horeca. 

Wanneer en voor wie geldt een cao? 

De cao kijkt naar de hoofdactiviteit van 

uw bedrijf. De hoofdactiviteit is de inhoud 

van het werk: wat doen uw werknemers? 

Bijvoorbeeld dieren verzorgen of juist verkoop 

in de winkel of begeleiden van zorgvragers. 

Werkingssfeer cao 

Elke cao heeft ook een zogenaamde 

'werkingssfeer'. De werkingssfeer bepaalt voor 

welke bedrijven en werknemers de cao geldt: 

wie valt eronder? Bijvoorbeeld: bedrijven die 

'minstens 50% van de verzamel loonsom in 

horeca-activiteiten realiseren', vallen onder de 

cao Horeca. 

En nu een lastig punt: zowel de 

hoofdactiviteit als de werkingssfeer zijn 

in de verschillende cao's op verschillende 

manieren bepaald. De hoofdactiviteit, dus 

wat uw medewerkers doen, wordt meestal 

bepaald op basis van de bedrijfsactiviteiten 

of op basis van het doel van het bedrijf. 

Bijvoorbeeld bij de cao Open teelten: 

'houdt u zich bezig met open teelten' of 

de cao Geestelijke gezondheidszorg: 'een 

organisatie met als doel het bieden van zorg 

of begeleiding op het gebied van geestelijke 

gezondheidszorg'. De werkingssfeer, dus 

welke bedrijven of medewerkers vallen 

onder de cao, wordt meestal bepaald aan 

de hand van bedrijfsomzet, arbeidsuren 

of verzamelloonsom. Bijvoorbeeld de cao 

Glastuinbouw is van toepassing als u zich 

'op basis van bedrijfsactiviteiten en/of 

arbeidsuren, uitsluitend of in hoofdzaak 

bezighoudt met glastuinbouw'. 

Welke cao kiezen? 

Deze verschillen komen doordat in elke sector 

de werkgevers en de werknemers samen 

afspraken maken en hun eigen definities 

hanteren. Dit kan het, voor u als werkgever 

in de multifunctionele landbouw, moeilijk 

maken om te bepalen welke cao voor u van 

toepassing is. U en uw werknemers verrichten 

tenslotte meerdere werkzaamheden in 

verschillende sectoren, verbonden met elkaar. 

En uw werkzaamheden veranderen misschien 

in de tijd: uw recreatieve tak kan bijvoorbeeld 

uw agrarische tak qua omzet overstijgen. Kies 

met het stappenplan (zie pagina 8) zorgvuldig 

de juiste cao. 

Een hoofdactiviteit wordt voor een cao 

vaak bepaald op basis van arbeidsuren van 

medewerkers of het doel van de onderneming. 

Het kan dus zijn dat u voor de cao al een 

andere hoofdactiviteit heeft dan u denkt. 

Voor andere wet- en regelgeving blijft u nog 

steeds een agrarisch bedrijf, maar voor de cao 

kan het dus zijn dat u als boer misschien al 

werkgever in de 'levensmiddelenhandel' bent. 














