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Strategie enrisico

Mijnheer deRectorMagnificus, damesen heren,
Deagrarische bedrijfseconomie, inhet Engelsfarm
management, kent een duidelijk afgebakend werkterrein,te
weten de economische keuzevraagstukken van individuele
agrarische bedrijven.Daarbijgaat het om complexe vragen
rondde primaire productie, het milieuende natuur, ende
wisselwerking met enerzijds deagrarische productiekolom
enanderzijds de groene ruimte. De productiefactoren
grond,arbeidenkapitaalwordendoor deagrarische bedrijven
gebruikt om de gewenste producten voort te brengen ente
vermarkten.
Gegeven denoodzaakvanhet produceren vanvoedsel is
het nietverrassend dat reeds vele eeuwen is nagedacht
over farmmanagement. Reeds indetijd vandeGriekenen
Romeinen zijn zaken hierover op schrift gesteld,zoals de
Romeinseverhandelingen Georgica (hetboerenbedrijf)van
Vergilius en Deagricu/tura (over de landbouw) vanCato.
Beiden leefden inde eerste twee eeuwenvoor Christus
(Gerhardt, 1994; Hunink, 1996). Zogeeft Cato adviezen
over de manier waarop eenlandgoed zowinstgevend
mogelijk kanworden geëxploiteerd.Autonomie enonafhankelijkheid blijken minder belangrijk danefficiency, groeien
winst. Heteconomisch nut staat inalle opzichtenvoorop.
Mijn'favoriet* is echter deGriek Hesiodus die leefde inde
negende eeuwvoor Christus. Inzijnwerk Opera etdeis
(werken endagen) (Bartelink, 1993; Ramondt, 1998) zethij
bij mijnweten de eerste principes van farm management
uiteen. Iedereen is het natuurlijk eens met principes zoals
'Stop vandaag noch morgen met hetwerken; immers een
luie arbeider zaluwschuur nietvullen'en'Zekerheid omtrent
een kleiner deel kan beter zijn daneen met risico nagejaagd
groter bezif of 'Stem deGoden gunstig met drankoffers
zodat uandermans grond kunt kopen enniet iemand anders
uwgrond'.Eenenkeling zouechter kunnentwijfelen aanhet
volgende advies: 'Een goede strategie is om uniette laten

verleiden door eenwulpse vrouw: zij heeft hetgemunt op
uwschuur. Deman die hetvrouwelijke geslacht vertrouwt,
vertrouwt bedriegers'.
Dezegrootheden benadrukken het belangvan eengoede
bedrijfsstrategie waarinde relevante risico's zijnafgewogen.
Jezouje kunnen afvragen of er de laatste tweeduizendjaar
welvorderingen zijn gemaakt. Gelukkig is het antwoordop
deze vraag positief, zoals wezo zullenzien.
Deagrariër houdtzichalsmanager bezigmetdebesturende
werkzaamheden op het bedrijf. Demanagementtaak iste
omschrijven alshet nemenvan beslissingen met betrekking
tot de organisatie vande productie, definanciering ende
aan-enverkoop van productiemiddelen en producten
gericht op het bereiken vande bedrijfsdoelstellingen onder
de gegeven ente verwachten omstandigheden. Hiervoor is
het essentieel dat de agrariër gericht is op het onderkennen
vansituaties dieomeenbeslissingvragen.Demanagementtaak omvat, daar waar relevant, ook uitdrukkelijk hetleidinggeven.Leidinggevenbetekenthetgevenvanopdrachtenaan
medewerkers, enhen stimuleren,ondersteunen, coachenen
controleren. Eenenkele keer wordt apart het begrip 'ondernemer' gehanteerd. Dit omte benadrukken dat het zoeken
en benutten van kansenvan belang is endat mendaarbij
vanuit eenvisie op de buitenwereld,gerichte doelstellingen
formuleert, daaraan uitvoeringgeeft endaarbij ook risico's
neemt (Keuning, 1999).
Eensuccesvolle ontwikkeling vanagrarische bedrijven
hangt inhoge mate afvandewijze waarop beslissingen
worden genomen envande informatie die men daarvoor
gebruikt. Door devele ontwikkelingen enveranderingen in
detechnische, economische, institutionele enjuridische
omgeving van agrarische bedrijven, komen voortdurend
nieuwe kansen en bedreigingen op de agrariër af. Hierop
moet steeds adequaat worden ingespeeld.Dekernis

steeds hetvroegtijdigonderkennenvankansenenproblemen
enzedoor eengerichte aanpakte benutten danwelte
voorkomen.
Ondanks degeschetste ervaringen uit het verre verleden
kwamen de afgelopen decennia begrippen als 'strategie' en
'risico' teweinigvoor inde agrarische bedrijfseconomie.
Tegen deze achtergrond wil ik mijn rede met de titel
'Strategie en risico' uitspreken.Daarbijwil ik eerst ingaan
op een drietal basistheorieën vanhetvakgebied,te weten
debesluitvormingstheorie, desysteemtheorie (farm systems
theory) ende theory of management by objectives.
Vervolgens zalik ingaan op detwee nieuwe ontwikkelingen,
te weten het strategisch management enhetrisicomanagement, waarvan ikvinddat ze zoweltheoretisch als
praktisch meer aandacht verdienen.Ikbenvanmeningdat
juist een synthese van strategie en risico eengrote meerwaarde inzich bergt.

Basistheorieën
Bes/u/tvormingstheor/e
Detaak vande agrariër als manager is zojuist omschreven
als het nemenvanbeslissingen. Besluitvorming moet gezien
worden als een proces waarin eenaantalfasen iste onderscheiden (Simon, 1960; Lindley, 1985;VandenTempelen
Giesen, 1992): signaleren enstellen vanhet probleem,ontwikkelen enanalyseren vanalternatieve oplossingen, kiezen
van eenalternatief, doen uitvoeren vande beslissing,en
evaluerenvanhet resultaat van debeslissing.
Denoodzaak tot het nemenvan beslissingen doet zichvoor
indien dewerkelijke situatie afwijkt of dreigt af te wijkenvan
de gewenste situatie. Omeenadequate oplossingvoor een
beslissingsprobleem te vinden, is het signaleren vanhet

probleem alleen nietvoldoende. Daarvoor is ook een goede
probleemstelling noodzakelijk waarin naar deoorzaakvan
het probleem wordtverwezen.
Nadatde agrariër c.q. de manager het probleem heeft
gesteld, moet hij opzoek naar oplossingen. Doorgaans zal
dit meerdere alternatieven opleveren.Omdatde agrariër
moetkiezenvoor éénvandealternatieven,zalhijdepositieve
ennegatieve kantenvan ieder alternatief op een rijtje
moeten zetten.De manager zaldie oplossing moeten
kiezen die het meest bijdraagt aanhet bereiken vanzijn
doelstellingen. Dedoelstellingen dienenals keuzecriteria
bijhet afwegen vanalternatieve oplossingen.
Demanager moet als leidinggevende ervoor zorgen dateen
beslissing goed uitgevoerd wordt. Inde land-entuinbouw
worden het management endewerkuitvoering inhetalgemeenverzorgd door éénof enkele personen.Dezorgvoor
de uitvoering zalhierdoor minder problemen opleveren dan
ineen groot bedrijf met veelwerknemers.
Aangezien beslissingen onder risico enonzekerheid worden
genomen, moet, nadat de beslissing is uitgevoerd, bekeken
worden of daarmee het gewenste resultaat is bereikt.De
evaluatie levert nieuwe informatie op die kan leidentot een
bijstellingvande beslissing. Daarmee komenwetot deconstatering dat de laatste ende eerste fasevan het besluitvormingsproces erg nauwop elkaar aansluiten:de evaluatie
kanaanleiding geventot eennieuwe ronde inhet doorlopen
van het besluitvormingsproces. Menspreekt dan ookvande
besluitvormingscyclus.
Dezefasen inde besluitvorming worden beslist niet opeen
eenmalige, lineairewijze doorlopen. Er is eerder sprakevan
eendiffuus, zichherhalend,niet-lineair proces met allerlei
terugkoppelingen (Renkema, 1998). Het centrale probleem
inde besluitvormingstheorie wordt veroorzaakt doordat de

agrariër, net als ieder ander mens, inzijn mentalevermogens beperkt is eninzijn gedrag onderhevig is aansubjectief-emotionele invloeden (Miller, 1956; Keuning, 1999). Dit
betekent dat deagrariër als beslisser niet alle mogelijke
keuze-alternatieven kan kennen.Dit betekent ook datde
agrariër bijde afweging vande alternatieven niet geheel
rationeel kânzijn endat allerlei subjective factoren een rol
spelen. Simon (1960) heeft indejarenvijftig hieraan het
begrip boundedrationality, begrensde rationaliteit,verbonden.
Eenrode draaddie voortdurend door het besluitvormingsmodel loopt is die vaninformatie en informatievoorziening
(King, 1978; Harsh etal.,1981;Huirne, 1990). Inelkvan
deaangegeven fasen speelt informatie eenessentiële rol.
Men kan stellen dat zonder informatie het besluitvormingsprocesnietkanwordendoorlopen.Dewaardevaninformatie
wordt gezien als de economische waarde van betere beslissingen minus de kosten dieverbonden zijn aanhetverzamelen,verwerken engebruiken van de informatie (Hardaker et
ai, 1997). De rolvan informatie is daarbij veelal hetreducerenvan risico enonzekerheid.Het gebruiken van informatie
is ineerste instantie dus eeneconomische afweging:wegen
deverwachte kosten op tegen deverwachte baten?Bijde
kosten gaat het om alle kosten, inclusief detijd vandeagrariër om gegevenste verzamelen eneventuele kostenverbonden aan het gebruik vaneen PC.Debatenvaninformatie worden vooral geëffectueerd via betere en snellere
beslissingen.
Systeemtheorie
Desysteemtheorie heeft betrekking op het begrip 'systeem'
(Davis enOlson, 1985;Alter, 1999). Eenalgemeen model
vaneen systeem, bijvoorbeeld het agrarische bedrijf,
bestaat uit invoer, verwerking enuitvoer (Harsh etal.,
1981; McDonnell enDillon, 1992). Eensysteem is daarbij
eenorganisatorische eenheid bestaande uit een aantalaan

elkaar gekoppelde subsystemen. De systeemtheorie gaat
ervan uitdat het keuzegedrag binnen het systeem is gericht
op het bereiken van specifieke doelstellingen. Dit betekent
dat het gedrag en prestaties vanhet systeem als geheel
nietvolledig kunnenworden afgeleidvan het gedragen
prestaties van de afzonderlijke onderdelen. Het is voor het
succesvanhetsysteemvangroot belanghoedesubsystemen
bijelkaar passenenhoe het systeem opereert inzijn
omgeving.
Toegepast op doelgerichte systemen zoals agrarische
bedrijven, brengt de systeemtheorie twee belangrijke zaken
naar voren.Teneerste, het gaat niet alleenomnatuurkundigeenbiologische processen maar ook om sociaal-economische processen zoals besluitvorming onder risico enonzekerheid.Tentweede, het begrijpen vaneensysteem vergt
een aanpak waarin dedoelstellingen vanhet systeem centraal staan enwaarinverschillende strategieën ontwikkeld
moeten worden om deze doelstellingen tebereiken.
Inde systeemtheorie wordt hetagrarische bedrijf alseen
uniek, stochastisch, open endynamisch systeem gezien
met als doel inkomente genereren (ingeld danwel natura).
Het unieke hangt samen met de locatie,de historie, de middelen ende mensenvanhet bedrijf. Het stochastische
karakter vanhet systeem hangt samen met hetgedragvan
mens, plant endier alsmede met het onzekere karakter van
de omgevingwaarin het systeem functioneert. Verder wordt
het agrarische bedrijf beschouwd als eendynamischen
'open' systeem,datwil zeggen een systeem dat invoortdurende wisselwerking staat met deomgeving.
Deinvoer van het systeem vanhet agrarische bedrijf kan
worden onderverdeeld infysieke invoer, zoals land, water,
gebouwen,machines etc, en niet-fysieke invoer, zoals
kennis, ervaring enmanagementvaardigheden. Defysieke
invoer kandoorgaans vrij eenvoudig worden gespecificeerd

engemeten.Dit integenstelling tot de niet-fysieke invoer.
Sociale relaties,formele en informele organisatiestructuur
zijn hiervan eenvoorbeeld,evenals zaken zoals kredietwaardigheid.
Theorie van 'Management byobjectives'
Het agrarische bedrijf kanworden gedefinieerd alseen
doelgericht systeem.Wehebben geziendat het formuleren
vandoelstellingen (objectives) essentieel en richtinggevend
is voor de besluitvorming binnen het bedrijf. Management by
objectivesis eenmanier van besturen waarbij afspraken
worden gemaakt over te bereiken doelstellingen ente
behalen resultaten binnen een bepaalde tijdsperiode (Harsh
etal, 1981;Keuning, 1999). Ditwordt gedaan door het
effectueren vandedrie managementfuncties (Simon, 1960;
Boehlje enEidman, 1984): planning,uitvoering enevaluatie.
Deze drie zijn nauw gerelateerd aandefasen inhet besluitvormingsproces, envormen tezamen een cyclus. Erzijn
drie onderling sterk samenhangende toepassingsgebieden
te onderscheiden waarop de boer of tuinder als manager
actief moet zijn (Boehlje en Eidman, 1984; Barry etal.,
1995): productie, marketing enfinanciering.
Managementbyobjectivesgeeft antwoord op een aantal
vragen waarmee de manager zichgeconfronteerd ziet, te
weten (Boehlje enEidman, 1984; Castle eta/., 1987;
Casavant etal.,1999):welke producten moeten er worden
voortgebracht?, hoe moet er geproduceerd worden?,hoeveel moet ervanelk product worden voortgebracht?, waar,
wanneer eninwelke hoeveelheid moeten productiemiddelen
worden gekocht?,waar enwanneer moeten de producten
worden verkocht?, enhoe kanhet beste wordenvoorzien in
de vermogensbehoefte?
Het antwoord op aldezevragen is,zoals uiteengezet,
afhankelijk vandedoelstellingen die de ondernemer met zijn

bedrijf wilverwezenlijken (Casavant eta/., 1999). Mogelijke
doelstellingen zijnmaximalisatie vanhet inkomen,hetbereikenvan eenhoog productieniveau en hetwaarborgen van
de continuïteit vanhet bedrijf. Doorgaans hebbenondernemers meerdere doelen.Dezezullen ten opzichte vanelkaar
moeten worden afgewogen. Dedoelstellingen kunnenoverigens met hetverstrijken vandetijd aanverandering onderhevig zijn (Boehlje enEidman, 1984).
Totzover mijn (korte) overzicht vande relevantetheorieën,
dietezamen de basisvormen voor het farm management
oftewel de agrarische bedrijfseconomie. Zezijn een goed
uitgangspunt om de economische keuzevraagstukken van
deagrarische bedrijvente analyseren,te beoordelen ente
verbeteren. Ik ga nuverder met het bespreken vantwee
belangrijke ontwikkelingen op het gebied,te weten hetstrategisch management enrisico-management.

Strategisch management
Strategisch management kanworden omschreven alshet
geheelvan beslissingen gericht op eenactieve sturingvan
de onderneming vanuit de bestaande positie naarde
gewenste eneenevaluatievandeze strategie opregelmatige
of onregelmatige tijdstippen. Het omvat hetopstellenvan
een strategisch plan, het implementeren daarvan enhet
evalueren,gelijktijdig enachteraf, of de acties tot het
beoogde doel zullen leiden of hebbengeleid.
Strategisch management bevat diverse elementen,waarvan
de belangrijkste zijn het opstellen vande bedrijfsmissie,de
interne enexterne analyse ende synthese (David, 1998;
Grant, 1998;Wheelen enHunger, 1998).
Debedrijfsmissie is de meest abstracte weergave vande
doelstellingen vande onderneming. Inde bedrijfsmissie

geeft deondernemer antwoord op drievragen:wie zijnwe,
wat doenwe enwaar willenwe naartoe. Dit statement dient
als uitgangspunt voor het handelenvande ondernemingen
dusvoor de strategische besluitvorming.Willenwedemissievan eenonderneming bepalen dan moeten we eerst de
kernactiviteiten vandie onderneming vaststellen. Eenkernactiviteit geeft het bestaansrecht vaneenonderneming
weer.
Deinterne analyse vormt de basis vande strategische planvorming. Het is eenonderzoek naar de mogelijkhedenvan
eenonderneming endient om de sterke enzwakke punten
vaneenonderneming te identificeren. 'Sterk' en 'zwak' zijn
echter relatieve begrippen enhebben slechts betekenis
tegen de achtergrond van dete realiseren doelstellingen en
invergelijking met concurrerende ondernemingen. Het gaat
om die punten die bepalend zijnvoor het succes offalen
vandeondernemingen,oftewel het aldan niet realiseren
van de uitgestippelde strategie.
Niet alleen inzicht inde sterke enzwakke punten vaneen
onderneming, maar ook de kansen en bedreigingen dievanuit deomgeving op de ondernemer en zijn onderneming
afkomen zijnvancruciaal belang bij het behalenvande
bedrijfsmissie.Voor deontwikkeling vande onderneming
zijn devolgende categorieën vanexterne factoren van
belang: sociale,technologische, economische, politieke en
ecologische factoren.Externe analyse is een systematische
verkenningvandeomgeving naarfactoren die relevant zijn
voor het behalenvande doelen envoor het realiserenvan
de strategie. Het resultaatvandeexterne analyse iseen
beschrijving vande kansenenbedreigingen voor de onderneming. Eenkans is eenmogelijkheid of marktwaarinde
onderneming, afhankelijk vanzijn missie, kanopereren.Een
bedreiging is eenontwikkeling of trend die zonder actievanuit de onderneming zou kunnen leidentot een verslechtering
vande mogelijkheden om de bedrijfsmissie te realiseren.

Het laatste element is de synthese waarin de bedrijfsmissie
(watwil de ondernemer) ende interne enexterne analyse
(wat kande ondernemer) bijeenworden gebracht. Ditresulteert indete volgen strategie. Erzijnvele manierenom
strategieën te ontwerpen, bijvoorbeeld deSWOT-analyse.
SWOTstaat voor Strenghts,Weaknesses, Opportunities and
Threats. De SWOT-analyse is een universeel bruikbare
methode die uitgaat vaneenmatrix waarin de sterke en
zwakke puntenvande onderneming worden uitgezet tegen
de kansenenbedreigingen indeomgeving.
Demanager moet op basisvande SWOT-analyse de beste
strategie bepalen.Eenstrategie geeft de inhoudenhet
karakter weer vande activiteiten vande ondernemingin
relatie tot haar omgeving engeeft ingrote lijnen aanwatin
de komende jaren ondernomen gaat worden. Strategieën
zijn uiteraard zeer bedrijfsspecifiek enhangen ook afvan
hetambitieniveau vande manager. Devolgende ambitieniveaus met bijbehorende bouwstenen voor de strategie
kunnenworden onderscheiden (Courtney eta/., 1997):
•

Shape theMure, hetgeenwil zeggen dat demanager
eenactieve rol speelt om detoekomst vanzijn bedrijf
enzijnmarktzelfte beïnvloeden.Belangrijke bouwstenen
voor eendergelijke strategie zijn de zogenaamde big
bets,d.w.z. risicovolle activiteiten met ineenaantal
gevallen grote positieve uitkomsten en ineen aantal
gevallen grote negatieve uitkomsten.
• Adaptto thefuture,hetgeen wil zeggen dat de huidige
enverwachte markt als gegevenwordt beschouwden
dat de manager door een snelle,creatieve enflexibele
instelling inspeelt op deverwachte ontwikkelingen in
deze bestaande markt. Belangrijke bouwstenen voor
een dergelijke strategie zijn dezogenaamdeoptions,
d.w.z. activiteiten dieindemeestegevalleneenpositieve
uitkomst hebben,maar ineen aantal gevallen eenklein
negatief effect.
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•

Reserve theright to play, hetgeenwil zeggen datde
manager voldoende investeert om 'in dewedstrijd'te
blijven, maar geenverdere stappen onderneemt.
Belangrijke bouwstenen voor eendergelijke strategie
zijn de zogenaamde no-regret moves, d.w.z. activiteiten
metkleinepositieveuitkomsten inelkdenkbaar scenario.

Bijalle strategieën is maatwerk belangrijk. Wanneer een
strategie wordt toegepast die niettoegespitst is opde
onderneming enwaar deondernemer niet mee uit devoeten kan,danzijn allevoorgaande analyses voor niets
geweest. Daarom is het belangrijk dat de agrariër zelf alle
fasen doorloopt. Er is nogveel onderzoek nodig om ditterreinvan strategisch management verder te ontwikkelen.
Daarbij is de sterk op prikkels (incentives) gerichte principalagenttheory(Milgrom enRoberts, 1992) mijns inziensvan
grote betekenis om dewisselwerkingtussen bedrijf en
omgeving goedte kunnen begrijpen.Deprinc/'pal-agent
theoryheeft betrekking op het algemene probleem vanhet
motiveren vaneen persoon of partij (agent) die'handelt*
namens eenander persoon of partij (principal). Daarbijhebben beide personen of partijen doorgaans tegengestelde
belangen. Ook is ervaak sprake van intransparante en
asymmetrische informatie, d.w.z. de ene persoon of partij
heeft meer of betere informatie dan de andere. Het is indit
type onderzoek gewenst methoden te ontwikkelen omde
relevante externe prikkels (d.w.z. kansen en bedreigingen)
tijdigte herkennen. Ookdienen methoden ontwikkeldte wordenom deze prikkels te beantwoorden met gerichte maatregelen op het bedrijf. Het gaat er daarbij omvoor individuele agrariërs te bepalenwelke strategie onder welke
omstandigheden aanbevelenswaardig is, envoor overheden
omte zien hoe agrariërs op bepaalde (beleids)prikkels
reageren. Deprincipal-agent theoryraakt daarmee aande
onderliggende besluitvormingstheorie alsmede desysteemtheorie. Dittype onderzoek istamelijk complex omdatde
beslissingen vaak onomkeerbaar zijnen ineensituatie van
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risico enonzekerheid moetenwordengenomen.

Risico-management
Wehebben ondertussen alvele keren naar de begrippen
'risico' en'onzekerheid'verwezen.Het is nutijd om zewat
verder uitte werken.Debetekenis van'risico' en 'onzekerheid' ligt dicht bijelkaar (Hardaker et al., 1997).
Onzekerheid is het gevolgvanonvolledige kennis.Risico is
gedefinieerd als onzekere consequenties of gevolgen op
moment vanhet nemenvaneenbeslissing.Risico's hebben
met name betrekking op blootstelling aanongewenste,
negatieve consequenties. Risico-management heeft betrekkingop de manier waarop managers met risico enonzekerheidomgaan.
Het recente overheidsbeleid is intoenemende mate gericht
op het creëren vaneen open marktsysteem. Dit heeft o.a.
tot gevolg dat de Nederlandse land-entuinbouw nogmeer
wordt geconfronteerd met prijsvorming op internationale
markten, zoals dewereldmarkt. Dit betekent inhetalgemeen lagere enzeker meer fluctuerende prijzen (Huirne et
al., 1997). Met deverdere modernisering vande land-en
tuinbouw is daarnaast sprake vantoenemende economische
gevolgen vanallerlei risico's. Hetomgaan met dergelijke
risico's, risico-management, wordt danook steeds belangrijker, niet alleenvoor de individuele agrariërs, maar voor alle
bedrijven inde agrarische productiekolom.
Veleactiviteiten vaneenagrarisch bedrijf spelen zichaf in
de buitenlucht. Daarmee zijn ze afhankelijk van het weer.
Ook gaat het inde agrarische sector om levendmateriaal.
Dit stelt het land-entuinbouwbedrijf bij uitstek bloot aanrisico's (Anderson et a/., 1977; Barry et a/., 1995; Hardaker et
a/., 1997). Productie-risico's worden veroorzaakt door het
onvoorspelbare karakter van hetweer en(mede daardoor)
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deonzekerheid omtrent defysieke opbrengst vandier en
plant. Ziektes en plagen kunnen eengrote invloedopde
bedrijfsresultaten hebben,zoals de uitbraak vanvarkenspest in 1997/98 duidelijk heeft laten zien.
Daarnaast zijnde prijzenvande meeste aangekochte
productiemiddelen (zoals van krachtvoer, kunstmest,
bestrijdingsmiddelen enmachines) enverkochte producten
(zoals vanmelk,tomaten en snijbloemen) nietbekend,
althans niet op het moment dat dienaangaande beslissingen
genomen moetenworden.Zoals reedsgenoemd,worden
agrariërs intoenemende mate blootgesteld aan prijsvorming
op onvoorspelbare markten.Markt-enprijsrisico's nemen
duseen belangrijke plaatsin.
Overhedenvormeneenandere bronvanrisicovooragrariërs.
Veranderingen inwetten en regelgeving die betrekking
hebben op het runnen vanhet bedrijf kunnen verstrekkende
gevolgen hebben voor de bedrijfsresultaten. Voorbeelden
zijn devoortdurende wijzigingen indewetgeving rond
milieu, bestrijdingsmiddelen, dierziekten endierwelzijn.
Anderzijds vangenoverheden (nunog) ook bepaalde risico's
op.
Agrariërs die op hun bedrijf werken vormen zelf ook een
bronvanrisico voor dewinstgevendheid encontinuïteitvan
het bedrijf. Hetvoortbestaan vanhet bedrijf kan bijvoorbeeldernstig ingevaar komen door het overlijdenvande
eigenaar, of door eenechtscheiding vanmanenvrouw die
samen het bedrijf runnen.Langdurige ziekte vandeeigenaar ofwerknemers kunnen eveneens aanzienlijke verliezen
veroorzaken danwelde kosten aanzienlijk doentoenemen.
Dergelijke risico's worden menselijke of persoonlijke risico's
genoemd.
Ook zijn er financiële risico's. Deze hangen samen metde
financiering vanhet bedrijf. Hetgebruik vanvreemdvermo-
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gen (zoals hypotheken e.d.) betekent dat eerst rente over
hetvreemde vermogen moet worden afgedragen alvorens
heteigenvermogen beloond kanworden.Voor bedrijven
met eenrelatief omvangrijk vreemdvermogen (bijvoorbeeld
ten gevolge vangrote investeringen) resteert intijden met
hoge rentepercentages slechts weinig als vergoeding voor
heteigenvermogen.Alleen bedrijven die geheelgefinancierd zijn met eigenvermogen zijnniet onderhevigaan
dergelijkefinanciële risico's,maar zekunnenwel vermogensverlies leiden.Andere risico's verbonden aan het gebruik
vankrediet enleningen zijn onzekere rentepercentages en
hetniet kunnen verkrijgen vaneenleningof hypotheek.
Risico's zijn aldus onvermijdbaar enhebben hun invloedop
nagenoeg alle beslissingen die de agrariër neemt. Ditwil
zeggen dat risico's zichwelvoordoen, maarje kuntje er
weltegenteweer stellen.Deagrariër moet dus metzijn
management op dergelijke risico's inspelen.Maar hoe?Hoe
kunnen risico's verkleind worden? Erzijntwee categorieën
van maatregelen om risico's te reduceren:maatregelen binnen het bedrijf enhet delenvan risico's met anderen
(Hardaker eta/., 1997; Huirne etat., 1997).
Overveelonzekere gebeurtenissen kanop eeneenvoudige
manier (extra) informatie worden ingewonnen. Bijvoorbeeld
hetopvragen vandeweersverwachting, het analyserenvan
voer- of grondmonsters enhet raadplegen vandeskundigen.
Ook kunnen bepaalde risico's mogelijk vermeden of voorkomenworden.Het is immers bekend dat bepaaldeactiviteiten meer risico's inhouden danandere. Het reducerenvan
bedrijfscontacten kan bijvoorbeeld de kans op insleepvan
ziekten sterk reduceren.Eengoede strategie om risico's te
minimaliseren isverder om niet alhet geld op één bedrijfsactiviteit te zetten.Door het selecterenvaneen mixvan
activiteiten kanhet risico aanzienlijk teruggedrongen worden. Hetzelfde geldt voor hethebbenvanmeerder leveranciers en afnemers.Als laatste maatregel op bedrijfsniveau
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kanflexibiliteit genoemd worden.Flexibiliteit heeft betrekkingop het gemak waarmee een bedrijf kan inspelenop
veranderende omstandigheden. Bijvoorbeeld door hetinvesteren inmachines engebouwen die voor meerderedoeleinden zijntegebruiken.
Detweede groep vanmaatregelen heeft betrekking ophet
delenvan risico's met anderen (Hardaker etai, 1997;
Huirne etal.,1997). Eenmogelijkheid daarbij is het afsluiten
vanverzekeringen. Er zijn momenteel vele verzekeringen
beschikbaar waarmee,tegen betaling van eenpremie,
risico's kunnenworden verkleind of zelfs geëlimineerd.Ook
kande agrariër contracten afsluiten met bijvoorbeeld
leveranciers enafnemerswaarin prijsafspraken zijn
opgenomen. Er kunnen afspraken over leveringsplicht en
afnameplicht alsmede over de kwaliteit vande producten
en/of grondstoffen gemaaktworden.Tenslotte, door het
gebruik vande termijnmarkt kunnen prijsrisico's grotendeels
worden uitgeschakeld. Determijnmarkt is nog niet erg
bekend inNederland,maar indeVerenigde Staten ishij
populair voor een aantal landbouwproducten.
Demeeste agrariërs proberen risico's te reduceren alsze
geconfronteerd worden met beslissingen die een belangrijke
invloed op huninkomen of vermogen kunnen hebben
(Anderson eta/., 1977; Hardaker eta/., 1997). Voorbeelden
vanzulke beslissingen zijn omvangrijke investeringen in
melkquotum of ineentweede tak. Het zoveel mogelijk reducerenvan risico's noemenwe risico-avers. Eenrisico-avers
persoon is bereideendeelvan zijn inkomen opte offeren
om risico's te reduceren.Dezeafweging dient omeen
keuzete maken uit bovenstaande maatregelen. Immers,aan
het reduceren vanrisico's hangt inhetalgemeen echter wel
een prijskaartje.
Er is reeds zeer veel onderzoek gedaan naar risico-aversie,
vooral inhet kader vande subjective expectedutility theory.
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Dit is eencomplexe theorie. Indeze theorie wordenveranderingen inhettotale bezit {wealth) vande beslisser, bijvoorbeeldten gevolge vanuitkomsten vaneenbeslissing,
omgezet inhetveranderingen inervaren nut[utility).
Regelmatigworden daarbij zelfs door gerespecteerde
onderzoekers fouten gemaakt. Zowordt bijvoorbeeld risicoaversie gemeten per hectare of per kgvarkensvlees. Echter
eenvoudige berekeningen tonen aandat risico-avers/ezelf
(dus niet risico inhet algemeen!) relatief weinig invloed heeft
op de optimale beslissingen (Hardaker etai, 1997)en
daarmee op eenoptimale strategie voor het bedrijf in
kwestie. Merkwaardigerwijze is nauwelijks onderzoek
gedaan naar andere componenten van besluitvorming
onder risico enonzekerheid die veel relevanter zijnvoor de
optimale uitkomsten. Ikdoel danmet name op het inschattenvan kosten enopbrengsten ende bijbehorende kansverdelingen.
Managers, beleidsmakers enonderzoekers hebbenvaak
een binaire manier vanomgaan met risico enonzekerheid.
Ofwel mengaat ervan uit dat alles zeker is endat detoekomst precies voorspeld kanworden,ofwel mengaat ervan
uit dat alles geheel onzeker is endat detoekomst totaal
onvoorspelbaar is.Indat laatste gevalworden nadereanalysesvaak achterwege gelaten enwordt beslist op basisvan
gevoel, of er wordt inhetgeheel niet beslist. Zowelhet
onder-als het overschatten van risico's is inpotentie
gevaarlijk. Nadere analyse leert dat erten minste vier
niveausvanrisicoenonzekerheid zijn(Courtney etal., 1997):
1. Aclear-enough future,ééntoekomstbeeld dat duidelijk
genoeg isten behoeve van besluitvorming
2. Alternatefutures,eentoekomstbeeld met een beperkt
aantal uitkomsten
3. Arangeof futures,eentoekomstbeeld dat eenverscheidenheid aanmogelijke uitkomsten omvat
4. True ambiguity, eentoekomstbeeld dat geheel onzeker
is
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Zowel niveau 1als 4 komen inde praktijk relatief weinig
voor. Hetzijnextreme situaties. Het isdaarom deste zorgelijker datvele managers enadviseurs regelmatigjuist binnen
deze niveausvan risico opereren.Met name hetwerken in
niveau 1, waar men berekeningen uitvoert enadviezen uitbrengt onder deaannamevanvolledige informatie en zekerheid, iszorgwekkend.

Synthese van strategie enrisico
Strategie en risico hangen mijns inziens nauw samen.Dit
geldt dus ookvoor strategisch management enrisicomanagement. Eenstrategisch plan met onvoldoende aandacht voor risico kanmisleidend zijn. Risico-management
zonder aandacht voor strategie is doelloos en leidt vaak tot
symptoombestrijding. Desynthese van strategie en risico
kan ineenaantal stappen plaatsvinden. Eerst worden de
bedrijfsmissie, de externe en interne analyse uitgevoerd.
Danworden de aard enomvangvande risico's enonzekerheden geïnventariseerd.Vervolgens wordt het ambitieniveau
met de bijbehorende bouwstenen gekozen waarna,op basis
vanhetvoorgaande, dejuiste strategie wordt geformuleerd.
Destrategie wordt daarbij opgebouwd indevorm vaneen
combinatie van individuele acties.Tenslotte wordt de strategie uitgevoerd endevoortgang bewaakt.
Binnen de strategie dient de mate vanrisico diede
manager bereid iste lopente worden afgewogentegen de
noodzakelijk geachte veranderingen vanhet bedrijf richting
detoekomst. Elke strategie is dus bedrijfsspecifiek, maar
datwilnogniet zeggen dat daarmee 'de kous af is'. Eris
een aantalalgemene strategieën te noemen die eenresultante zijnvande synthese van strategie en risico(David,
1998; Grant, 1998;Wheelen en Hunger, 1998).
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1. Stabiliteitsstrategie
Deonderneming stelt zichten doelop het huidige gebied
werkzaam te blijven (reserve theright toplay).Zij beperkt
zichtot de bestaande producten enmarkten endestrategische beslissingen hebben betrekking op het optimaliseren
vande huidige bedrijfsvoering (no-regret moves).Het
gevaar bij deze strategie is echter dat onvoldoende wordt
nagedacht over de eisen die afnemers aanhet product
stellen enover andere ontwikkelingen inde omgevingvan
het bedrijf bijvoorbeeld inde politiek enwetgeving.
2. Interne groei
Deze strategie richt zichmet name op uitbreiding vande
bestaande activiteiten [adaptto thefuture).De doelstelling
vandeze strategie is om door middel van schaalvergroting
een bredere basis onder het bedrijf te krijgen {options).
Hierdoor kande kostprijs per eenheid product wordenverlaagd. Hetvoordeelvandeze strategie is dat de benodigde
kennis van de activiteiten alaanwezig is.Het gevaar schuilt
inde grotere organisatorische capaciteiten dievanhet
management worden gevraagd.
3. Diversificatie
Door deze strategie wordt de onderneming uitgebreid met
nieuwe product-markt combinaties die niet of nauwelijks
gecorreleerd zijn (dit gaat voor de nieuwe combinaties inde
richtingvan shape thefutured.m.v. big bets).Alsvoordelen
vandeze strategie worden vaak genoemd detotale risicospreiding en mogelijke synergie-effecten. Het nadeel isdat
het kennisveld endevaardigheden aanzienlijk moeten wordenverbreed.Eenvariant op diversificatie is de verticale
integratie die richt zich op activiteiten die meerdere schakelsvan de productiekolom beslaan.Daarbijwordt de groei
gerealiseerd door uitbreiding met aanverwante activiteiten,
die nieuwe producten opleveren.
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4. Herstructurering
Deze strategie wordt met nametoegepast bijondernemingen die structureel inde problemen zijn geraakt. Alleen
drastisch ingrijpen inde structuur vande onderneming kan
deonderneming nog redden (bigbets).Dedoelstelling richt
zich slechts op overleven.Voor afgeleide doelstellingen is
vaak geen ruimte.

Afsluitende opmerkingen
Strategisch management betekent keuzen maken.Dit hebik
ook moetendoenbijhetvoorbereidenvandezerede.
Slechts enkele belangrijke zaken heb ik aande orde kunnen
stellen.Voorvele onderwerpen was geen ruimte. Ditwil
natuurlijk niet zeggen dat ze binnen hetvakgebied vande
agrarische bedrijfseconomie niet belangrijk zijn. Ikwil nog
graag enkele afsluitende opmerkingenmaken.
Land-entuinbouw versus industrie
Het land-entuinbouwbedrijf isvoortdurend inontwikkeling.
Het primaire bedrijf is en blijft eenessentiële speler inde
productieketen enop het platteland.Deverschillen tussen
de agrarische sector ende rest vande industrie worden
steeds kleiner. Industriële kenmerken vandeze 'nieuwe'landentuinbouw zijn (Boehlje, 1996): maatwerk, eensysteembenaderingvoor deproductie endistributie, specialisatie binnen schakels inde ketent.b.v. efficiency en lage kostprijs,
onderhandelde coördinatie tussen die schakels enmetde
omgeving (platteland), nieuwevormen van risico, aandacht
voor powerandcontrol,entenslotte eengrotere rolvoor
informatie. Dit impliceert ook weer een risicoafweging
binnen de strategiekeuze.
Integratie vanonderwijs en onderzoek
Inhetvoorgaande heb ik bewust nauwelijks onderscheid
gemaakt naar onderzoek enonderwijs. Dat is denk ik ook
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niet relevant. Onderwijs enonderzoek dienen elkaar te versterken. Onderzoeksresultaten moeten snel enefficiënt naar
het onderwijs doorstromen. Naast eengedegen opleiding in
detheorie entoepassingvandeagrarische bedrijfseconomie
is hetvan belangdat studenten enonderzoekers getraind
worden inhet (zelfstandig) uitvoeren vanonderzoek enhet
interpreteren vande onderzoeksresultaten. Eengoed onderwijsklimaat bevordert eengoedonderzoeksklimaat, envice
versa.
Devraaggestuurde ontwikkeling enoverdracht van kennis
wordt intoenemende matevan belang. Ditgeldt niet alleen
voor extern gefinancierd onderzoek, maar ookvoor hetvermarkten vande binnende leerstoelbeschikbare kennis.
Dezeextern gefinancierde activiteiten kunnen bijvoorbeeld
betrekking hebbenop betaalde cursussen,opleidingenen
bijscholing. Met namewil ik hier de nieuwe Master opleiding
'Bedrijfsadvisering inde agrarische sector' noemen,diein
samenwerking met de KUB(TIAS)isontwikkeld.Dit iseen
prachtig voorbeeldvaneenextern gefinancierd postdoctoraalonderwijsprogramma, waarin de laatste onderzoeksbevindingen zijngeïntegreerd.
Samenwerking
Gezien het integrerende karakter van de leerstoel iseen
nauwewisselwerking met andere disciplines noodzakelijk,
zoweloptechnisch als economisch terrein,enzowel met
andere onderzoekers als met het bedrijfsleven. Desamenwerking met het Landbouw-EconomischInstituut krijgt
momenteel volop gestalte, mede via de leerstoel vanprofessor Zachariasse.Aande reeds lang bestaande samenwerking met deFaculteit Diergeneeskunde wordenmomenteel eveneens nieuwe impulsen gegeven,o.a. inhet kader
van het op te richten Consortium 'veterinaire epidemiologie
eneconomie'. Indit kader noem ikverder ook graag de
recente oprichting vanhet Institute for Risk Management in
Agriculture (IRMA),door de Interpolis, Rabobank,LTO
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Nederland enWageningen UR.IRMAgaat fungeren als
kristallisatiepunt op het gebied vanvraagstukken rond risico
enrisico-management. Devoorgenomen projecten zoals het
afdekken van risico's vanbesmettelijke dierziekten (varkenspest inNederland enmond-en-klauwzeer inDuitsland),van
oogstschade envanoverstromingen,vormen eengrote uitdagingvoor debetrokkenen.
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