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DE BESTURING VAN HET PRIMAIRE AGRARISCHE BEDRIJF
een toepassing van de Wageningse Besturings Benadering
in een voorstudie met betrekking tot potplantenbedrijven

JAN M. BOTS

STELLINGEN
1.

De Wageningse Besturings Benadering is goed te gebruiken als denkraam voor
onderzoek en diagnose van de besturing van potplantenbedrijvea
Dit proefschrift.

2.

Onderzoek gericht op de verklaring van het financiële resultaat vanuit 'beïnvloedingsvariabelen', zoals complexiteit van het bedrijf en kwaliteit van het besluitvormingsproces, leidt tot inzichten waarmee het proces van besluitvorming verbeterd kan
worden.
Onderzoek gericht op de verklaring van het financiële resultaat vanuit
'resultaatvariabelen', zoals produktietechnische enfinancieel-economischegegevens
leidt tot inzichten in alternatieve keuzes en hun gebleken effecten.
Belde wijzen van onderzoek hebben hun eigen toepassingsmogelijkheid.
Dit proefschrift.

3.

Naarmate de gelijksoortigheid van de primaire agrarische bedrijven en/of de stabiliteit
van hun omgeving minder is, is het belang van onderzoek gericht op 'beïnvloedingsvariabelen' groter en is het belang van onderzoek gericht op 'resultaatvariabelen'
kleiner.
Dit proefschrift

4.

In een onderzoek gericht op de verklaring van het financiële resultaat van het
potplantenbedrijf vanuit beïnvloedingsvariabelen dienen zeker de complexiteit van het
bedrijf en de kwaliteit van het besluitvormingsproces als verklarende variabelen
opgenomen te worden.
Dit proefschrift.

5.

De veronderstelde grote groep van bedrijven met een matige complexiteit lijkt, om
een hoger financieel resultaat te behalen, te moeten kiezen ofwel voor een reductie
van de complexiteit ofwel voor een verbetering van de kwaliteit van het besluitvormingsproces.
Dit proefschrift.

6.

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek leidt tot de hypothese dat het, wanneer
men de besturing van potplantenbedrijven wO verbeteren, zinvol is om prioriteit te
geven aan de behandeling van de vraagstukken van het voorbereiden van de teelten
boven de behandeling van de vraagstukken van het realiseren van de teelten.
Dit proefschrift.

7.

Bij het procesmodel potplanten, zie het informatiemodel potplanten (1985), worden
de uitvoerende processen onderverdeeld in activiteiten waarvan een aantal besturend
van aard is.
Bij een procesmodel opgezet volgens de Wageningse Besturings Benadering staat
tot op een veel lager niveau van decompositie, de bestuurlijke verwantschap voorop.
Dit is een illustratie van de stelling dat de besturing van eenzelfde organisatie op
verschillende manieren gemodelleerd kan worden, afhankelijk van de gebruikte
benadering.
Bots, van Heek en Kampfraath in: Informatie, 1989 (31) nummer 11.
:

8.

Het vakgebied van de bestuurlijke informatiekunde kan worden gedefinieerd als 'de
theoretische en praktische studie van de afstemming van vraag naar en aanbod van
informatie in organisaties'.
naar Simons, Groningen, februari 1989, inaugurele rede.

9.

Zoals een oorlog te gevaarlijk Is om generaals erover te laten beslissen, zo is de
informatievoorziening voor een organisatie te belangrijk om daar informatici over te
laten beslissen.
vrij naar een bespreking door Uesker in B&id 1990 (2), nr 6 van het boek 'Bestuurlijke
Informatiekunde' van de hand van Bots, van Heek, van Swede met medewerking van
Simons.

10. Voor toegepast bedrijfskundig onderzoek is een opleiding gericht op het leren
hanteren van theoretische kaders ten behoeve van analyse en oplossing van
praktijkproblemen voldoende. Wetenschappelijk bedrijfskundig onderzoek vereist
bovendien kennis van methoden en technieken van dergelijk onderzoek.
11. Nascholing op bedrijfskundig gebied wordt door veel werkgevers als een kwestie
gezien waarvoor in de eerste plaats de persoon zelf verantwoordelijk is. Het blijkt
immers dat meer dan de helft van de technische universitaire en technische HBOingenieurs zelf uitzoekt welke nascholingscursussen op bedrijfskundig gebied hij of
zij relevant acht
Naar aanleiding van: Bots, During, van der Maas en Luijt in: B&id 1989 (1), nr 6.
12. Om te komen tot effectieve milieumaatregelen is het evenzeer van belang om het
maatschappelijk draagvlak voor milieumaatregelen te vergroten als om de effecten
van het gedrag van de mens op het milieu aan te tonen.
13. Het wordt veel meer geaccepteerd om minder dan full-time te werken vanwege
activiteiten in het kader van het openbaar bestuur dan vanwege de zorg voor
kinderen.
A. M. Roessen.
14. Twee halve banen zijn in vele opzichten samen meer dan één hele.
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ABSTRACT
The objective of this research is to discover the characteristics of successful
administration. In order to achieve this, a method of research has been developed which
is in turn used to conduct observations. With a better and more precise insight into
administration and into its relation with company circumstances casu quo complexity and
with the financial result, successful combinations of these dimensions can be discovered.
On the basis of that the administration can be improved in a sensible manner. The
research method is of an empirical and retrospective nature. The research project
concerns pot-plant nurseries.
In order to measure the administration, the complexity and the financial result, measuringinstruments have been developed. The quality of these measuring-instruments has been
determined on the basis of their validity and reliability. Hypotheses have been postulated
and research questions have been raised. With the measuring-instruments observations
have been conducted with which the hypotheses casu quo research questions were tested
casu quo analyzed. These observations were conducted on a limited scale, at eight
companies to be exact. This means that the results should be used with some
circumspection. The hypotheses casu quo research questions concern:
- the interrelation between the complexity, the administrational means and the quality of
the decision-making process;
- the explanation of the financial result from the complexity and the quality of the decisionmaking process;
- the interrelation between the total financial result and that of the preparation or realization
of the cultures, and;
- the interrelation between the content- and administration-technical dimension of the
decision-making process.
administration, decision-making, decision-making process, complexity, financial result,
empirical research, administration-technical, pot-plant nurseries
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VOORWOORD
In 1984 ontstond het idee voor het onderzoek dat heeft geleid tot deze promotie. Het doel
bleek in de daarop volgende jaren steeds minder haalbaar binnen de door mij zelf gestelde
tijd. Toen kwam, eind 1987, in een gesprek met professor Kampfraath het Idee naar voren
om het onderzoek in tweeën te splitsen: een theoretisch getint eerste deel en een meer
empirisch gericht tweede deel waarvoor een AIO aangetrokken zou kunnen worden. Dat
maakte het haalbaar om het onderzoek binnen bijvoorbeeld twee jaar af te ronden. Dat het
toch wat langer geduurd heeft, is veroorzaakt door andere activiteiten waardoor ik mij liet
opeisen.
Ondanks dat een promotie-onderzoek een avontuur is dat mij soms het gevoel gaf dat ik
het alleen beleefde, is deze promotie zeker niet alleen mijn verdienste. Een aantal
personen dat mede heeft bijgedragen wil ik met name bedanken. Van Peter Zuurbier is,
wellicht zonder dat hij het zich herinnert, de eerste vonk voor het idee afkomstig. Professor
Dré Kampfraath is tijdens het proces in staat gebleken om enerzijds de grote lijn in de
gaten te houden en anderzijds veel vrijheid te laten. Zijn vertrouwen en optimisme daarbij
waren aangenaam. Professor Jan Renkema, wat meer in tweede lijn opererend, betoonde
zich vanuit die rol een in opbouwende zin kritisch en nauwgezet beschouwer van hetgeen
geponeerd werd. De wijze waarop beide promotoren de rollen verdeelden en speelden
maakte dat Ik hun commentaar als elkaar aanvullend ervoer. Zij gaven elkaar de ruimte,
zonder dat het ontaardde in vrijblijvendheid. Dit voorkwam problemen voor mij. GerritWillem Ziggers is al snel nadat hij met zijn onderzoek als AIO begonnen is, in staat
gebleken om veelal terechte, opbouwend-kritische vragen te stellen en kanttekeningen te
maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij zijn werk goed weet af te ronden.
Dit gehele onderzoek zou niet mogelijk geweest zijn zonder de medewerking van de
betreffende tuinders. Omwille van de anonimiteit van de bedrijfsgegevens uit de
verschillende bijlagen blijven zij hier naamloos, doch grote dank is op zijn plaats. Dit geldt
ook voor de heer Jansen, oud-voorlichter. Hij bracht mij heel wat begrip en kennis bij van
de potplantenteelt, introduceerde mij bij een aantal tuinders en was een onmisbare
informant voor het vaststellen van sommige gegevens.
Alles overziend zijn er zeker nog een dozijn personen die dank verdienen omdat zij in een
bepaalde fase een grote of een wat minder grote rol gespeeld hebben. De meesten
daarvan zijn studenten en huidige en voormalige collega's van de vakgroep bedrijfskunde
en van verschillende andere vakgroepen van de Landbouwuniversiteit en van Nijenrode,
universiteit voor Bedrijfskunde.
Ten slotte wil ik het 'thuisfront', met name Annemiek natuurlijk, bedanken. Dit thuisfront
accepteerde het zonder veel morren als ik, vooral de laatste anderhalf jaar, weer eens
wilde werken tussen Kerst en Nieuwjaar, of op vrijdag- of zaterdagavond. Annemiek's
optimistische kijk op het leven blijkt daaruit dat zij desondanks nooit het gevoel gehad
heeft, dat mijn onderzoek de maat voor alle dingen en dus allesoverheersend was.
Jan Bots
Utrecht, 5 juli 1990
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SAMENVATTING
Het Is voor elke ondernemer een uitdaging en een noodzaak om de ontwikkeling van zijn
bedrijf af te stemmen op de ontwikkelingen in de omgeving. Een goede afstemming op
externe ontwikkelingen stelt hoge eisen aan het bedrijf. Zo moeten ontwikkelingen worden
gesignaleerd en op hun waarde worden getoetst. En de bedrijfsinrichting en bedrijfsvoering
moeten zonodig worden aangepast. De kwaliteit van de besturing bepaalt in aanzienlijke
mate of dit proces van signalering en aanpassing goed gebeurt.
Zoals voor andere bedrijven is ook voor primaire agrarische bedrijven de besturing van
groot belang. Bij potplantenbedrijven spelen, In vergelijking met andere primaire agrarische
bedrijven, de besturende functies een prominentere rol. De teelt vindt bijvoorbeeld plaats
onder geconditioneerde omstandigheden, waarmee de teelt aanzienlijk te beïnvloeden is.
Marktregulering door de overheid ontbreekt waardoor ook het markt-aspect aandacht van
de besturing vergt.
Probleemstelling
Resultaten van voorgaand onderzoek wijzen er op dat de kwaliteit van de besturing in
aanzienlijke mate samenhangt met het succes van het bedrijf. Meer en preciezer inzicht
in de besturing en in de samenhang ervan met relevante bedrijfsfactoren is gewenst om
te bepalen hoe de besturing op een zinvolle wijze verbeterd kan worden. Dit is het
onderwerp van deze studie. Een toegenomen inzicht in de mechanismen van de besturing
ondersteunt het nemen van passende maatregelen.
Doelstelling
Ons onderzoek is er op gericht om kenmerken van succesvolle besturing op te sporen.
Dit door een methode van onderzoek te ontwikkelen en door met deze methode op
beperkte schaal waarnemingen te doen. Bij dit onderzoek wordt de samenhang
onderzocht van de besturing met de bedrijfsomstandigheden en met het financiële resultaat. Dit betekent dat deze drie grootheden worden gekarakteriseerd, worden gemeten en
dat de onderlinge samenhang wordt geanalyseerd. Hiermee kunnen succesvolle
combinaties van deze grootheden opgespoord worden. Inzicht daarin moet
aanknopingspunten bieden om de besturing gericht te verbeteren.
Als benaderingswijze voor het onderzoek is op voorhand gekozen voor de Wageningse
Besturings Benadering (WBB). Dat hangt samen met het tweede doel van dit onderzoek,
namelijk om deze benadering te toetsen als onderzoeks- en diagnose-instrument voor
potplantenbedrijven. Met dit onderzoek worden tevens de inzichten in de toepassingsmogelijkheden van een besturingsgerichte aanpak vergroot.
Aard, methode en fasering van het onderzoek
De gekozen onderzoeksmethode is empirisch en retrospectief van aard. Op grond van
vergelijking van bedrijven wordt gezocht naar verbanden die in het recente verleden bleken
te gelden. Er wordt daarbij van uitgegaan dat deze verbanden ook voor de toekomstige
situatie zullen gelden. Met het onderzoek worden zowel hypothesen getoetst als hypothesen gevormd. Er wordt onderzocht of bepaalde samenhangen die volgens de theorie
bestaan ook in de praktijk terug te vinden zijn. Daarnaast wordt onderzocht of een
iii
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samenhang bestaat tussen bepaalde grootheden waartussen een samenhang vermoed
wordt. Onderzocht wordt hoe die samenhangen liggen. Het onderzoek beslaat de fasen
model- en hypothesevorming, ontwikkeling meetinstrumentarium en waarneming en
toetsing.
Voorgaand onderzoek
Ons onderzoek is te zien als een vervolg op twee soorten voorgaand onderzoek. Ten
eerste als een vervolg op bedrijfsvergelijkend onderzoek waarbij geprobeerd wordt om
verschillen in bedrijfsresultaat te verklaren uit 'resultaatvariabelen'. Dit zijn voornamelijk
financieel-economische en produktietechnische variabelen en verfijningen van deze
variabelen. Een dergelijke benadering leidt tot een hoge mate van samenhang van de
resultaatvariabelen met de te verklaren variabele. Dit soort onderzoek leidt tot indicaties
omtrent alternatieve keuzes die aangetroffen zijn en tot indicaties omtrent de effecten van
die alternatieven. Dit is van nut bij het bedenken en beoordelen van alternatieven tijdens
de besluitvorming. Ten tweede is ons onderzoek te zien als een vervolg op onderzoek
waarbij geprobeerd wordt om verschillen in bedrijfsresultaat te verklaren uit
'beïnvloedingsvariabelen', zoals de kwaliteit van de besturing en van het management.
Onderzoek gericht op het registreren van deze 'beïnvloedingsvariabelen' leidt tot indicaties
over de wijze waarop de besturing of het management verbeterd kan worden. Een
verbetering daarvan leidt ertoe dat de mogelijke alternatieve keuzes ook daadwerkelijk
gevonden en beoordeeld kunnen worden. Elk van beide benaderingen heeft haar eigen
betekenis. Als de eigen bedrijfssituatie gelijksoortig is aan de onderzochte kan het 'klakkeloos' navolgen van succesvol gebleken alternatieven zinvol zijn. Het best gebleken alternatief is dan zonder meer toepasbaar. Onderzoek gericht op resultaatvariabelen biedt dan
voldoende inzicht. Naarmate de gelijksoortigheid van de eigen bedrijfssituatie aan de
onderzochte minder is, kan niet worden volstaan met de resultaten van onderzoek
uitgaande van resultaatvariabelen. Immers, dan dienen ook de toepasbaarheid en het
effect van de succesvol gebleken alternatieven voor het eigen bedrijf beoordeeld te worden
alvorens ervoor gekozen kan worden. In een dergelijk geval zijn beide soorten onderzoek
zinvol: onderzoek gebruikmakend van 'resultaatvariabelen' om tot een beter zicht op de
mogelijke alternatieven te komen en onderzoek gericht op 'beïnvloedingsvariabelen' om
het besluitvormingsproces te verbeteren.
Het onderzoeksmodel
Bij dit onderzoek richten wij ons op de besturing. Dit wordt geïdentificeerd met de
besluitvorming, namelijk de voorbereiding en het nemen van besluiten. Volgens de
Wageningse Besturings Benadering dient de besturing van een bedrijf afgestemd te zijn
zowel op de omstandigheden als op het beleid van het bedrijf. De kwaliteit van deze
afstemming beïnvloedt het resultaat van het bedrijf. Bij dit onderzoek zijn de bedrijfsomstandigheden en het beleid tesamen genomen. Er is voor gekozen om deze te
laten representeren door de complexiteit van een bedrijf. Een negental gekozen aspecten
vertegenwoordigen de complexiteit. Als maatstaf voor het resultaat van een bedrijf is het
financiële resultaat genomen.
De besturing is op een drietal manieren verder gesplitst. Ten eerste worden twee
vraagstukken onderscheiden waarover besluiten worden genomen: het vraagstuk van
voorbereiden en het vraagstuk van realiseren van de teelten. Ook het financiële resultaat
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Is gesplitst. Er wordt een financieel resultaat van het voorbereiden van de teelten en een
financieel resultaat van het realiseren van de teelten onderscheiden. Een tweede splitsing
betreft het onderscheid tussen de inhoudelijke en de bestuurstechnische dimensie van het
besluitvormingsproces. Dit zijn twee verschillende dimensies van kwaliteit van dit proces.
Een derde splitsing betreft het onderscheid tussen besturingsmiddelen en de kwaliteit van
het besluitvormingsproces. Met de besturingsmiddelen kan de kwaliteit van het
besluitvormingsproces beïnvloed worden.
Dit leidt tot het onderzoeksmodel dat in figuur 5-4 van hoofdstuk 5 is weergegeven. In
figuur S-1 is dit onderzoeksmodel vereenvoudigd weergegeven. Aan de hand van dit
onderzoeksmodel zijn twee hypothesen en twee onderzoeksvragen geformuleerd. Deze
zijn op grond van waarnemingen op beperkte schaal getoetst respectievelijk onderzocht.
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figuur S - 1 : weergave van het vereenvoudigde onderzoeksmodel.

Meetinstrumenten
Voor het meten van de verschillende grootheden, zoals de complexiteit, de twee dimensies
van de kwaliteit van het besluitvormingsproces, de hoeveelheid besturingsmiddelen en de
verschillende soorten van het financiële resultaat, zijn meetinstrumenten ontwikkeld. De
kwaliteit van dergelijke meetinstrumenten wordt bepaald door de validiteit en de
betrouwbaarheid. Op grond van proefonderzoeken is de validiteit onderzocht. De
betrouwbaarheid van de vragenlijsten Is achteraf door middel van toetsen op interne
consistentie onderzocht.
Waarneming en toetsing
Met het meetinstrumentarium zijn op bescheiden schaal, namelijk bij acht bedrijven,
waarnemingen gedaan. Dit betekent dat de resultaten met de nodige voorzichtigheid
moeten worden gehanteerd. Hieronder worden beide hypothesen en beide
onderzoeksvragen besproken. Per hypothese en per onderzoeksvraag worden de strekking
ervan, de onderzoeksresultaten, enige discussiepunten en de betekenis van de resultaten
voor de praktijk samengevat.
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1. De beïnvloeding van de kwaliteit van het besluitvormingsproces
Hypothese

De hypothese is dat er een samenhang bestaat tussen de complexiteit (C) van het bedrijf,
de hoeveelheid besturingsmiddelen (B) en de kwaliteit van het besluitvormingsproces (K).
Een grote complexiteit gaat samen met een grote hoeveelheid besturingsmiddelen en een
grote hoeveelheid hiervan gaat samen met een hoge kwaliteit van het besluitvormingsproces.
Toetsing van de samenhang

Deze hypothese wordt niet weerlegd. Het model waarin de directe relatie van C op K niet
is opgenomen verschilt niet statistisch significant van een model waarin die relatie wel is
opgenomen. Het via B lopende effect van C op K bedraagt 0,77. De complexiteit lijkt met
behulp van K beheersbaar gemaakt te kunnen worden. Er zijn verschillende achterliggende
mechanismen denkbaar voor het ontstaan van een afstemming tussen C en K bij een
tuinder. Ten eerste: een aanwezige maar niet bewust gekozen hoge C vergt beheersing
in de vorm van een hoge K. Bij elke bedrijf met een hoge C zou dus een hoge K ontstaan.
Ten tweede: de reeds aanwezige hoge K of de voorziene mogelijkheid van een hoge K
maakt het mogelijk om een hoge C te kiezen. Deze beide mogelijkheden hoeven elkaar
overigens niet uit te sluiten.
Discussie

Poging tot vergelijking van de resultaten met de resultaten van het onderhoudsonderzoek.
Uit het onderzoek naar de besturing van technische diensten door Marcelis (1984), blijkt
dat, wanneer de afzonderlijke bedrijven bezien worden, er sprake kan zijn van discrepantie
tussen de hoeveelheid besturingsmiddelen en de kwaliteit van het besluitvormingsproces.
De door ons aangetroffen grote mate van samenhang tussen B en K wijzen niet op de
discrepantie die Marcelis vindt: de samenhang tussen B en K is groot. Dat wil zeggen dat
de besturingsmiddelen die aanwezig zijn, ook daadwerkelijk leiden tot een hogere kwaliteit
van het besluitvormingsproces. De besturingsmiddelen die aanwezig zijn, worden
daadwerkelijk gebruikt, zo zouden wij kunnen concluderen.
De grootte van de gevonden samenhang.
De samenhang tussen de bestuurlijke hulpmiddelen (B) en de kwaliteit van het besluitvormingsproces (K) is voor een meting in een niet-laboratorium-omgeving, waar men de
omstandigheden niet erg in de hand heeft, groot. Verschillende gedachten hieromtrent zijn
mogelijk. Ten eerste is deze samenhang wellicht alleen bij de gekozen populatie, de
potplantentuinders, erg groot. Immers, het is denkbaar dat bij potplantenbedrijven een
discrepantie tussen de voorziening in besturingsmiddelen en het gebruik ervan geringer
is dan bij grotere organisaties. In tegenstelling tot bij deze grote bedrijven liggen bij
potplantenbedrijven de besturing (het voorzien in en het gebruiken van
uitvoeringsmiddelen) en de regie (het voorzien in en het gebruiken van besturingsmiddelen) In belangrijke mate bij een persoon, namelijk de ondernemer. Ten tweede
discrimineert het meetinstrument wellicht onvoldoende tussen beide grootheden. Ten
derde is de samenhang tussen B en K onder alle omstandigheden wellicht erg groot. Dat
doet de vraag rijzen of de gemeten grootheden, B en K, wel onafhankelijk van eikaar zijn.
Bij vervolgonderzoek dient hier nader op ingegaan te worden.
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Betekenis voor de praktijk

De voornaamste betekenis voor de praktijk is het inzicht dat met gebruik van een grotere
hoeveelheid besturingsmiddelen een betere kwaliteit van het besluitvormingsproces bereikt
kan worden. Men blijkt op een grotere complexiteit te reageren door de inzet van meer
besturingsmiddelen.
2. De verklaring van het financiële resultaat
Hypothese

De hypothese is dat er een samenhang bestaat tussen de complexiteit, de kwaliteit van
het besluitvormingsproces en het financiële resultaat van het potplantenbedrijf. Deze
samenhang is zodanig dat een grotere complexiteit leidt tot een lager financieel resultaat
en dat een betere kwaliteit van het besluitvormingsproces leidt tot een hoger financieel
resultaat. Een grote complexiteit kan gecompenseerd worden door een goede kwaliteit van
het besluitvormingsproces.
Toetsing van de samenhang

Er is weinig reden om een model, volgens welke de complexiteit (C) lineair en kwadratisch
en de kwaliteit van het besluitvormingsproces (K) lineair samenhangen met het financiële
resultaat (F), te weerleggen. Bij toetsing op 5% onbetrouwbaarheid blijkt dat een dergelijk
model net niet significant Is. De rol van K is niet overtuigend. Met het model wordt 0,82
van de variatie in F verklaard. De bijdragen van C en C zijn significant, de bijdrage van
K aan het model niet. Desondanks voegt K, nadat het effect van C en C in rekening is
gebracht, nog bijna 0,09 toe aan de verklaarde variatie van F. Wat betreft de samenhang
tussen C en K blijkt dat F' (F-onder-invloed-van-C) over ongeveer de helft van het traject
van C kleiner wordt naarmate C groter wordt. In het verdere traject van C wordt F' groter
als C groter wordt. Dit laatste is merkwaardig en anders dan verwacht. Wat betreft de
samenhang tussen de kwaliteit van het besluitvormingsproces (K) en F blijkt dat een
hogere K samen gaat met een hoger financieel resultaat. Derichtingvan deze samenhang
is dus volgens de verwachting. Samenvattend kan gesteld worden dat bedrijfskenmerken
in de vorm van de complexiteit een belangrijker rol lijken te spelen bij de verklaring van
het financiële resultaat dan de kwaliteit van het besluitvormingsproces.
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De onbetrouwbaarheid van de kwaliteit van het besluitvormingsproces (K).
Twee verklaringen worden overwogen voor de grote onbetrouwbaarheid van K. Ten eerste
kunnen meetonnauwkeurigheden bij de meting van de kwaliteit van het
besluitvormingsproces (K) de grote partiële onbetrouwbaarheid veroorzaken. Ten tweede
kan het zijn dat de samenhang tussen K en F werkelijk niet zo groot is. Echter, de kwaliteit
van het besluitvormingsproces dient vooralsnog zeker niet weggelaten te worden bij
volgende waarnemingen. Deze overtuiging wordt ondersteund door een aantal gedachten.
Ten eerste is wellicht de kwaliteit van de meting van K te verbeteren. Ten tweede lijken
onderdelen van K wel degelijk goed in het model te passen. Gebleken is dat, als K
gesplitst wordt in K, . en i C ^ . K, . wel en K,^,*. niet significant is in het model.
Ten derde blijkt uit de toetsing van de eerste hypothese dat, hoewel de kwaliteit van het
besluitvormingsproces (K) in beperkte mate lijkt samen te hangen met het financiële
resultaat (F), de complexiteit (C) wèl samenhangt met K. De kwaliteit van het
besluitvormingsproces lijkt dus wel een rol te spelen in het geheel. Het lijkt daarom voor
nhoud
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vervolgonderzoek raadzaam om K als verklarende variabele van F bij het onderzoek te
blijven betrekken. Dit temeer daar deze discussie gebaseerd is op waarnemingen bij een
gering aantal bedrijven. Vervolgonderzoek dient nader licht te werpen op de rol van K.
De grote rol van de omstandigheden van het bedrijf.
De grote rol van de complexiteit stelt de keuze om de bedrijfsomstandigheden te beperken
tot de complexiteit ter discussie. Immers, als de complexiteit zulk een grote rol speelt,
zullen dan ook niet de persoonsgebonden omstandigheden een grote rol spelen? Wellicht
dienen die persoonsgebonden omstandigheden in een vervolg ook bi] het onderzoek
betrokken te worden.
De kwadratische samenhang tussen de complexiteit en het financiële resultaat.
Deze kwadratische samenhang kan worden veroorzaakt door de ligging van uitschieters.
Wanneer er, zoals nu, weinig waarnemingen zijn gedaan, drukken een of twee uitschieters
een sterk stempel op de resultaten. Vervolgonderzoek moet ook hier inzicht in verschaffen.
Betekenis voor de praktijk

Het effect van C op F lijkt groter dan dat van K op F. Dat zou betekenen dat het zinvoller
is om de complexiteit van het bedrijf als uitgangspunt te nemen bij de bepaling van de
gewenste afstemming op elkaar van complexiteit, besturing en financieel resultaat dan de
besturing als zodanig. Er lijkt sprake van eenzelfde groepsindeling van de bedrijven op de
complexiteit (C) als op de kwaliteit van besluitvorming (K). Deze gedachte volgend
ontstaan drie groepen van bedrijven.
Groep 1: complexe bedrijven. Voor deze bedrijven lijkt een grote complexiteit gepaard
te gaan met een hoge kwaliteit van besluitvorming.
Groep 2: matig complexe bedrijven. Deze bedrijven worden gekenmerkt door een
eveneens matige kwaliteit van besluitvorming en door een laag dan wel matig
financieel resultaat. De gedachte ontstaat dat deze bedrijven moeten kiezen voor het
nastreven ofwel van een lagere complexiteit ofwel van een hogere kwaliteit van het
besluitvormingsproces. En aangezien het effect van de complexiteit op het financiële
resultaat groter lijkt dan dat van de kwaliteit van het besluitvormingsproces zou een
lage complexiteit de voorkeur verdienen. Alleen als men een hoge kwaliteit van
besluitvorming kan en wil realiseren, zou een grote complexiteit (C) gekozen kunnen
worden. Verwacht wordt dat veel potplantenbedrijven tot deze groep behoren.
Groep 3: weinig complexe bedrijven. Deze bedrijven, een tweetal slechts in dit
onderzoek, hebben tesamen met een lage kwaliteit van besluitvorming een relatief
matig respectievelijk hoog financieel resultaat.
Gezien het geringe aantal waarnemingen dient men deze conclusies voor de praktijk
voorzichtig te hanteren.
3. De samenhang van het totale financiële resultaat met dat van het voorbereiden dan
wel realiseren van de teelten
Vraag

Bij deze onderzoeksvraag wordt er van uitgegaan dat het voorbereiden en het realiseren
van teelten twee afzonderlijke vraagstukken zijn die beide leiden tot eigen bestuurlijke en
uitvoerende produkten. Hiervan uitgaande is onderzoek naar de samenhang van elk van
beide financiële deelresultaten met het totale financiële resultaat van belang.
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Onderzoeksresultaten

Bij de acht onderzochte bedrijven blijkt de samenhang van het werkelijke financiële
resultaat (F) met het financieel resultaat van het voorbereiden van de teelten (F ) groter
dan die met het financieel resultaat van het realiseren van de teelten (F ). Omdat bovendien
de spreiding in het financieel resultaat van het voorbereiden van de teelten groter is dan
die in het financieel resultaat van het realiseren van de teelten, Is aan dat laatste ook meer
te verbeteren. Dit resultaat stemt overeen met de 'praktijk-ervaring' van deskundigen uit
de tuinderswereld.
v
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Als verklaringen voor deze resultaten kunnen de werkelijkheid, het toeval en onzuivere
waarnemingen gelden. Zolang echter het tegendeel niet bewezen is, kan de hypothese dat
het werkelijke financiële resultaat sterker samenhangt met het financiële resultaat van het
voorbereiden van de teelten dan met het financiële resultaat van het realiseren van de
teelten staande gehouden worden. Het is wenselijk om met vervolgonderzoek op grotere
schaal te proberen deze hypothese te falsificeren.
Betekenis voor de praktijk

Uitgegaan wordt van de veronderstelling dat daar waar de spreiding in het financieel
resultaat het grootst is - namelijk in het financiële resultaat van het voorbereiden van de
teelten - ook het meest verbeterd kan worden gegeven een bepaalde inspanning. Gegeven
deze veronderstelling lijkt het raadzaam om ter verbetering van de besturing prioriteit te
geven aan een verbetering van de behandeling van het vraagstuk van het voorbereiden
van de teelten boven een verbetering van de behandeling van het vraagstuk van het
realiseren van de teelten.
4. De samenhang tussen de inhoudelijke en bestuurstechnische dimensie
Vraag

Bij deze onderzoeksvraag wordt er van uitgegaan dat elk van deze beide dimensies een
andere dimensie van het besluitvormingsproces vertegenwoordigt. De kwaliteit van het
besluitvormingsproces op elk van deze dimensies kan beter of slechter zijn. Elk van beide
kwaliteiten is ook in bepaalde mate afzonderlijk te beïnvloeden door de respectievelijke
dimensies van de besturingsmiddelen. Wanneer meer bekend zou zijn over de samenhang
van de kwaliteit van het besluitvormingsproces en de besturingsmiddelen met elkaar op
elk van de beide dimensies en de samenhang met het financiële resultaat, levert dat indicaties op voor de beantwoording van de vraag aan welke van beide dimensies vooral
aandacht besteed zou dienen te worden ter verbetering van de besluitvorming.
Onderzoeksresultaten

Het blijkt dat het model waarin de inhoudelijke kwaliteit van het besluitvormingsproces
(Kinhoud) opgenomen is, significant is ter verklaring van het financiële resultaat. Het model
waarin de bestuurstechnische kwaliteit van het besluitvormingsproces ( K ^ ^
opgenomen is, is niet significant. Zoals al bij de beschrijving van de toetsing van de
eerste hypothese is vermeld, is de factor K,
zelf binnen het betreffende model significant en de factor K ^ , , ^ binnen het betreffende model niet. Overigens is er wel een hoge
mate van samenhang aangetroffen tussen de beide dimensies van kwaliteit van het besluitvormingsproces.
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Discussie

Verschillende redenen zijn ervoor denkbaar dat de bestuurstechnische dimensie minder
significant is dan de inhoudelijke dimensie. Deze redenen hebben respectievelijk te maken
met de techniek van het onderzoek en met de onderzoekspopulatie. Ook kan dit verschil
in significantie een juiste weergave van de werkelijkheid zijn. Overigens moet hierbij
bedacht worden dat het onderzoek slechts betrekking heeft op acht bedrijven. Bovendien
is de uitspraak 'de inhoudelijke dimensie van het besluitvormingsproces draagt meer bij
aan het verklaren van het financiële resultaat dan de bestuurstechnische dimensie'
gebaseerd op een eerste en vooralsnog eenmalige constatering.
Betekenis voor de praktijk

Gesteld kan worden dat aandacht voor de inhoudelijke kwaliteit van het besluitvormingsproces van groter belang lijkt dan aandacht voor de bestuurstechnische kwaliteit.
Verbeteringen in de besluitvorming zouden dan ook het best op de inhoudelijke dimensie
gericht kunnen worden.
Evaluatie van het onderzoek
Het blijkt dat de onderzoeksresultaten aansluiten op de eerste doelstelling van het
onderzoek, namelijk het verkrijgen van inzicht in de samenhang van de besturing met de
omstandigheden en de resultaten van de ptoplantenbedrljven. Vergaande uitspraken
kunnen nog niet gedaan worden vanwege de bescheiden schaal waarop de waarnemingen
tot nog toe uitgevoerd zijn. Met waarnemingen op grotere schaal en met bepaalde
aanpassingen van de meetinstrumenten lijkt het mogelijk om de hypothesen beter te
toetsen. Er Is goede hoop op zinvolle resultaten. Toetsing van de WBB als onderzoeksen diagnose-instrument voor de potplantenbedrijven gebeurt op een indirecte wijze, aan
de hand van de eerste doelstelling. Namelijk, uit het feit dat de onderzoeksresultaten lijken
bij te dragen aan het bereiken van de eerste doelstelling blijkt dat het gebruik van de WBB
nuttig is.
Ten behoeve van de evaluatie van de meetinstrumenten is de interne consistentie van de
vragenlijst voor de complexiteit en die van de besturing bezien. Geconcludeerd is dat
vooral het meetinstrument voor de besturing nog verder verbeterd kan worden. Sommige
vragen kunnen vervallen, andere kunnen worden aangescherpt. Het verbeteren van een
meetinstrument is overigens een punt dat continu aandacht vergt. De interne consistentie
van beide vragenlijsten lijkt voldoende om deze meetinstrumenten als uitgangspunt voor
het vervolg te gebruiken. De Interne consistentie zal na gebruik op grotere schaal van deze
vragenlijsten overigens opnieuw onderzocht moeten worden.
Gebruik van het meetinstrument voor het financiële resultaat blijkt per bedrijf nogal wat tijd
te vergen. Dit probleem kan aanzienlijk gereduceerd worden als het onderzoek beperkt
wordt tot bedrijven met bepaalde teelten.
Hoe nu verder?
Algemeen

De waarnemingen zijn, zoals in de opzet besloten lag, op bescheiden schaal uitgevoerd.
Een algemene wens voor vervolgonderzoek is dan ook om de resultaten verder te
onderbouwen. Dat betekent waarnemingen op een groter aantal bedrijven om te bereiken
dat bepaalde uitspraken met een kleinere onbetrouwbaarheid gedaan kunnen worden.
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Daarmee neemt de kans op toeval als oorzaak van de resultaten af.
Bij toetsing op betrouwbaarheid blijkt dat de interne consistentie van de vragen gericht op
de kwaliteit van het besluitvormingsproces van het realiseren van de teelten (KJ relatief
minder goed is. Dit geldt ook enigszins voor de vragen die de bestuurstechnische kwaliteit
betreffen. Daarom zou de op de besturing gerichte vragenlijst op deze punten nader bestudeerd moeten worden.
Het model ter verklaring van de kwaliteit van het besluitvormingsproces

Aan de hand van waarnemingen op grotere schaal wordt het mogelijk om de resultaten
te vergelijken met die van voorgaand onderzoek. Op lange termijn kan onderzoek
overwogen worden gericht op het nagaan of de discrepantie tussen de hoeveelheid
besturingsmiddelen, het gebruik van de besturingsmiddelen en de kwaliteit van het
besluitvormingsproces bij bedrijven waar verschillende personen hierbij betrokken zijn
groter is dan bij de bedrijven waar één persoon daar bij betrokken is.
Hef model ter verklaring van het financiële resultaat

De wens is om de persoonsgebonden omstandigheden bij het onderzoek te betrekken.
Bij de opzet van het onderzoek is uitgegaan van een driedeling in soorten van
omstandigheden: externe, bedrijfs- en persoonsgebonden omstandigheden. Op de
persoonsgebonden omstandigheden is bij dit onderzoek niet ingegaan. Nu echter uit de
resultaten de grote rol blijkt van de omstandigheden van het bedrijf in de vorm van de
complexiteit, is het zinvol om ook de omstandigheden die de persoon van de ondernemer
representeren in het onderzoeksmodel op te nemen. De onderzoeksvraag daarbij is of de
bedrijfsomstandigheden, of de persoonsgebonden omstandigheden of de kwaliteit van de
besluitvorming de grootste samenhang vertoont met het financiële reesultaat.
Samenhang van het werkelijke financiële resultaat met dat van het voorbereiden
realiseren van de teelten afzonderlijk

en

Een wens is om in een later stadium onderzoek te richten op de verbeterbaarheid. De
vraag daarbij is of de veronderstelling dat daar waar de spreiding in het financiële resultaat
het grootst is - namelijk In het financiële resultaat van het voorbereiden van de teelten ook het meest verbeterd kan worden gegeven een bepaalde inspanning. Een volgende
vraag is hoe een eventuele verbetering bij een gegeven inspanning varieert afhankelijk van
bijvoorbeeld de kunde en de kennis van de individuele tuinder.
De samenhang tussen en de Invloed van de inhoudelijke en bestuurstechnlsche dimensie
van het besluitvormingsproces

Een wens is om het belang van de bestuurstechnlsche dimensie in een éénpersoonssituatie te vergelijken met dat belang in een meer-persoonssituatie.
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