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Open teelten - Beloningsregeling 

 

Hoe deel je de functie in? 
Voor het indelen van de functies wordt gebruikt gemaakt het van het functiehandboek 

Open teelten. Voor de functiebeschrijvingen van de functies binnen de Open teelten 

kun je het functiehandboek raadplegen. Dit functiehandboek is te vinden op 

Partnerplatform. Zie hieronder het functieraster.  
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Hoe bepaal je het uurloon? 
Het uurloon wordt bepaald aan de hand van de functie. Bij elke functiegroep hoort een 

functieschaal. Per functieschaal wordt het bruto uurloon bepaald aan de hand van de 

leeftijd tot 21 jaar en daarna aan de hand van functiejaren. Voor seizoenarbeiders en 

zaterdaghulpen geldt het cao-jeugdloonpercentage, zie hieronder de uurloontabellen. 

 

Loontabel Open Teelten per 01-07-2021* 

 
 

Loontabel seizoenarbeiders en zaterdaghulpen* 

Leeftijd Uurloon 

21 jaar en ouder  €    10,34  

20 jaar  €      8,27  

19 jaar  €      7,17  

18 jaar  €      6,14  

17 jaar  €      5,12  

16 jaar  €      4,61  

15 jaar  €      4,10  

* Let op: De bedragen in de bovenstaande loontabellen gelden per 1 april 2021. Als een van 

de lonen uit de bovenstaande loontabel onder het WML valt, dan geldt het WML. 
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Schrijfwijze inschaling 
Functie: Functienaam 

Schaal: A t/m H &  I - II - III 

Trede: leeftijd tot 21 jaar bv. 15 jaar / Functiejaren: 1 t/m 10 

 

Schrijfwijze seizoenarbeider: 

Functie naam : Seizoenarbeider  

Schaal  : Seizoenarbeiders  

Trede  : Leeftijd (bv. 13 jaar, 14 jaar etc. Vanaf 21 jaar = 21 jaar en ouder)  

 

Periodieke verhoging: 
Leeftijdsschalen: 

- Op basis van leeftijd, met ingang van de maand volgend op de maand waarin de 

verjaardag valt. 

Functiejaren:  

- Op basis van functiejaren, ieder dienstjaar een trede omhoog. 

 

Extra informatie 
Berekening uurloon uit weekloon: 

Weekloon / 38 = uurloon 

 

Bijzondere situaties
Zaterdaghulp:  

Verricht de werkzaamheden uitsluitend op zaterdag. Maakt geen aanspraak op de 

onregelmatigheidstoeslag. De zaterdaghulp heeft recht op een vergoeding van 20% van 

het uurloon van alle gewerkte uren, zijnde compensatie voor vakantiegeld en 

vakantiedagen. 

 

Seizoenarbeider:  

Zie sheet “Open Teelten – Samenvatting seizoenarbeidersregeling” op het 

Partnerplatform voor meer informatie over de seizoenarbeidersregeling. 
 

 

https://nedflex.nl/wp-content/uploads/Open-Teelten-Samenvatting-seizoenarbeidersregeling-versie-november-2020.pdf

