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een Nota Sectorraden

Wetenschapsbeleid

opsteldeeninjuli
publiceerde.Het

ook • ° n a i r e Ka binet Den Uyl heeft deze nota aangenomen. Inmiddels zijn
erscheidene lezenswaardige rapporten interessante beschouwingen
organisatie van wetenschapsbeoefening neergelegd,een bewijsdat
eriedebelangstellingvan velen heeft gewekt.
I

9enoe
mde Nota Sectorradenisdeinstelling van zeven zg. Sectorraden
a^_
aan
gek
9d
1n>-i
- Dit zijn organen die zullen adviseren over hettevoeren beleid
inzaj-pu
e
sta an
t onderzoek ineen sector,waarbij dan onder een sector wordt ver-

bel •een m a a t s c n a P P e l n ' J k aandachtsgebied, d.i.een groot probleem-en
gebied waarbinnen het onderzoek als een geheel kan worden overzien.
"vanri
Q
e voorgestelde Sectorraden zalhetlandbouwkundig onderzoektot
erkterr
itio
e i n krijgen.Hetligtinde bedoelingdeSectorraden zoveel
Jk door aanpassingenomvorming van bestaande organentecreëren,
hetïland
het
bouwkundig onderzoek betreft zegtdeNota :"Deorganisatievan
"dbouwkundig onderzoek inons landkaninmeerdere opzichten als voor"£1H A •

Tenen voordewijze waarop het onderzoek voor een sector inhet kader
een
gecoor
RaH
dineerd wetenschapsbeleid georganiseerd kanworden.DeNationale
voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO),die alseenvoorloper vaneen
rra
ad kan worden beschouwd, heeftindeze een pioniersfunctie vervuld",
eruit
volgt datdeNRLO,ev.inwat aangepaste vorm,binnen afzienbare tijd
âls
Secto rraad voor Landbouwkundig Onderzoek zal fungeren.
°nderzoekophet gebied van voedingsmiddelen*wordtinons landtot
0u
wkundig onderzoek gerekend. Hetwaarom buiten beschouwing latend,

nv
0rd

°udigheidshalvewordt steedsvanvoedingsmiddelen gesproken ;bedoeld
t het gehele gebied van produkten voormenselijke èn dierlijke voeding.

betekentditdat het voedingsmiddelenonderzoek
tothetarbeidstereinvan
deNRLOofdesectorraad landbouwkundig onderzoek behoort.Aangezienhet
bij landbouwkundig onderzoekomeenomvangrijk aandachtsgebied gaat,is
een onderverdelingineen5-tal Afdelingen geplandentendele gerealiseerd.
Hetvoedingsmiddelenonderzoekvaltonder Afdeling IV : "Verwerking en Markt'
voorziening".

Vooreengoed begrip dienen hierbij drie kanttekeningenteworden geplaatst
1.Onderzoek kanmenfunctioneel indeleninonderwijsgebonden,
maatschappelijk
dienstbaar en vrij onderzoek. Deeerste twee aanduidingen spreken voorzich'
zelf. Vrijonderzoek,ookwelgenoemd achtergrondsonderzoek, vervulteen
kenniseninzicht verruimende functie ;hetzalvaakeenbasis vormen voor
onderzoek vanmeer toegepaste aardenontwikkelingswerk.Ikgebruik daarom
dikwijlsdeterm basisonderzoek.Het onderwijsgebonden onderzoek blijftin
de NRLO geheel buiten beschouwing.Het gaatindeze organisatie primairom
hetmaatschappelijk dienstbaar onderzoek,dat ondernomen wordtomconcrete
problemenoptelossen.Ofschoonhetvrije onderzoek zich minder goed leent
voorhet hiernanogtenoemen typevanoverlegdatindeNRLO plaats vindt»
zalhethier tochookbijbetrokken moeten worden.Erisimmers geen scherp6
grenstetrekken tussendeverschillende typenvanonderzoekenhetis van
groot belangzealscomplementaire delenvanéénonverbrekelijk geheelte
beschouwen.Metname verdientookdeomvangvanhet basisonderzoek inverhoudingtothettoegepaste onderzoek bijzondere aandacht.
2. Zoals bekend werkenindeNRLOvandenbeginneaanvier participanten
same"
hetMinisterievanLandbouw&Visserij,TNOvoor zoverhetonderzoek betre1
dattotlandbouwkundig onderzoek gerekendkanworden,deLandbouwhogeschool
endeFaculteit DiergeneeskundevandeRUUtrecht.Hetzalduidelijk zijn
dat nietalhetonderzoek verricht doordeparticipantenperdefinitielaf''
bouwkundig onderzoekkan worden genoemd,terwijlerookwellandbouwkundi'9
onderzoek buitenhunkring plaats vindt.Wanneermenindetail hieropin
gaat blijktditeennogal gecompliceerde zaaktezijn ;degrens tussenw3
landbouwkundig onderzoek geacht kanwordenenwatniet,looptdwars door
verschillende onderzoekinstellingen heen.Ditscheptweliswaar geen prind'
piële problemen maar levertindepraktijkwelmoeilijkheden op.Hetkomt
eropaanhetwerkterreinvandeafdelingenvandeNRLOzogoed mogelijk ie

fi

omschrijven en af te bakenen ener naar te streven al het totdit werkterrein
behorendeonderzoek door de afdelingen te doen behandelen,ookwanneer het
doorniet-participanten wordt uitgevoerd. In besturen en commissies moeten
de
niet-participanten danwel in voldoende mate en op gelijke voet kunnen
bepraten. In feite komt diter op neer dat er,mede door de ontwikkeling
Va
n het aandachtsgebied, inwerkelijkheid meer dan de oorspronkelijke vier
deelnemers zijn.De samenstelling van de Raad en zijn onderbouw dient hieri n naarmijn opvatting teworden aangepast.
um

een voorbeeld te noemen,voedingsmiddelenonderzoek vindt behalve onder
t Ministerie van Landbouw & Visserij ook plaats inonder het Ministerie
an
Volksgezondheid en Milieuhygiëne ressorterende instellingen,o.a. in
et
R-I.V.Het ismijns inziens gewenst het voedingsmiddelenonderzoek als
een
samenhangend geheel te beschouwen en het in zijn totaliteit inde
"deling Verwerking en Marktvoorziening te bespreken. De konsekwentie
aai
"van isdat in het bestuur van dieAfdeling en daaronder staande organen
et
Ministerie van Volksgezondheid &Milieuhygiëne adequaat vertegenwoordigd
moeten zijn.Alleen dan zal op een oprechte samenwerking kunnen worden
Smekend.
ne

e

Afdeling Verwerking en Marktvoorziening zal zich niet alleen bezig moeten
°udenmet voedingsmiddelen in ruime betekenis van hetwoord,maar in principe
ok
nietde verwerking van grondstoffen afkomstig van land- en tuinbouw,veeeel
t en visserij, tot industriële producten. Er zijn grondstoffen waaruit
We
l voedingsmiddelen als non-foods worden gefabriceerd. Ook de behandeling
n
siergewassen valt onder de Afdeling. Niet altijd is de afbakening van
terrein gemakkelijk ;problemen doen zich voor bij bij-en afvalproducten,
lpstoffen,en in het bijzonder bij routine-kwaliteitsonderzoek en bij
edin
9sonderzoek. Deze problemen kunnen opgelost worden door hetmaken van
ede
afspraken en door te zorgen voorgoede verbindingslijnen met verwant
nd
erzoek dat buiten deAfdeling geschiedt.
J nu

Mii
o verder beperkend tot voedingsmiddelenonderzoek, moet allereerst worden
Semerktdat de instellingen
waarin ditwordt uitgevoerd ressorteren onder
°verheid,behoren tot de organisatie TNO,onderdeel uitmaken van Universiten enHogescholen,beheerd worden door Stichtingen ofdeel uitmaken van
bedrijfsleven. Helaas is het vooralsnog moeilijk een duidelijk beeld te

gevenvandeomvangvanhetonderzoek.Bijberekeningen hierover stuit
menopverschillende problemen,zoals:
de hierendaardubieuze afbakeningvanhetterrein ;zoishetde
vraagofmendeuitgebreide activiteitenophetgebiedvancontroleen
inspectie door overheids-ensemi-overheidsinstellingenenindeindustrie
moetmeetellenofniet;
de vraag welkemensen totdecategorievan"onderzoekers"gerekend
moetenwordenenwelke niet.
Het volgende overzicht geefteenglobaal beeldvande omvang en b e t e k e n i s
van h e t voedingsmiddelenonderzoek
;decijfers hebben betrekkingop1975,
sommige zijn geschat.
B N P 1975
overheidsuitgaven R & D
bedrijfsleven
R&D
totaal

203,4 mrd.gld.
1,973
2,250
4,223mrd. gld.=2,1 %vanhetBNP

totale omzetvandeindustrie
146,7mrd. gld.
totale omzetvandevoedingsmiddelenindustrie
38,8mrd. gld.=26,5 %
. n . ...
...
vandetotaleomze*
waarde land-entuinbouw productie
plus visserij
18,9mrd. gld.
overheidsuitgaven landbouwkundigenvisserijonderzoek 217min gld.=11,0#
van totaleR & D overheidsuitgaven
waarvanopgebiedvanverwerkingenafzet :
15,66min gld.= 7,2ï
van landbouwkundig onderzoek =0,80%vantotaleR & Doverheidsuitgaven.
de volgende giobale cijfers :
min. gi<i. %
manjaren
14
21
325
17
25
390
8
11
175
2
55
4
88
1350
59

VoorhetVoedii ngsmi ddel'enonde rzoe k gelden
Overheid

TNO
Stichtingen
Univ./Hogescho len
Industrie

Totaal

2295

149

100
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°pm. de kosten per onderzoeker zijn aangenomen op ca f65000,- per jaar.
Uit het verschil tussen de overheidsuitgaven (21min)en het hiervoor genoemde bedrag voor landbouwkundig onderzoek op het terrein van verwerking
enafzet (15,66 min)blijkt dat een niet onaanzienlijk deel van het voedingsmiddelenonderzoek gebeurt onder auspiciën van andere Ministeries dan het
Ministerie van Landbouw &Visserij.
Globaal blijken dus ruim 2000mensen bij het onderzoek betrokken te zijn,
terwijl jaarlijks een bedrag van rond f 150min wordt geïnvesteerd ;dit
ls
3,5 %van de totale uitgaven voor R & D . Opvallend isdat de industrie
da
arvan bijna 60 %voor haar rekening neemt. In %van de omzet van de
voedingsmiddelenindustrie komen de uitgaven voor onderzoek op 0,4 %. Op
de
interessante vraag of dit cijfer hoog of laag is kom ik nog even terug.
°e totale R & D uitgaven bedragen ongeveer 2,9 %van de totale omzet van
de
industrie.
at

is nu de taak van een Sectorraad, in ons geval van de Afdeling Verwerking
n Marktvoorziening van de NRLO ?Ik citeer uit de betreffende Nota :"Als
eerste taak van de sectorraden dient teworden beschouwd het opbouwen en
evorderen van overleg tussen allen die betrokken zijn bij het onderzoek
1n
de desbetreffende sector. Het teentameren overleg zal zich daarbij
ric
hten op de afstemming van vraag en aanbod inzake wetenschappelijk onder°ek". Sectorraden zijn dus overlegorganen. Wie zijn bij het onderzoek berokken en dienen dus aan het overleg deel te nemen ?Het zijn de onderzoekwereld, de gebruikers van, c.q. belangstellenden bij de onderzoekresultaten
ende
overheid. Er is dus sprake van tripartite
overleg, hetgeen niet betekent
at de drie partijen even sterk vertegenwoordigd behoeven te zijn. De deeleming aan het overleg van de zijde van de onderzoekinstellingen
is vanzelfsprekend.
e

e

gebruikers /belangstellenden
kunnen worden verdeeld in gebruikers in
Productieve sfeer -die bij voedingsmiddelenonderzoek nog onderscheiden
m
°eten worden in producenten van grondstoffen en de verwerkende industrie e
n de gebruikers in de consumptieve sfeer. De overheid kan ook gebruiker
an
°nderzoekresultaten zijn,maar is in deze resultaten toch vooral ged r e s s e e r d bij de voorbereiding en ondersteuning van het te voeren beleid.
e
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Hetisnuttigopdeze plaats even stiltestaan bijdewijzewaarop voorstellen tot het verrichten van onderzoektotstandkomen.Vanoudsvormen
de onderzoekers eenbelangrijke bronvanideeënendatisbegrijpelijk.Zij
kennen hunwerkterrein doorendoor,wetenwelke hiatenindekennisaanwezig zijn,hoeeenonderzoek zoukunnenworden uitgevoerd en-ofschoon niet
altijd-hoegrootdekansopsucces is,hoeveel tijdhet onderzoekzal
gaan vergenenhoeveel kosten ermee gemoeid zijn.Hetgezichtsveldvan
vele onderzoekersisevenwelergklein,zijmaken zich soms nietveel
zorgen overhetnutvanhun onderzoek,bestedenweinig aandachtaande
evaluatievanderesultatenvanhunwerkenhebbenooknietaltijd gevoel
voor prioriteiten.Nietzelden zietmen datonderzoekingen zich voortslepen,
terwijl hetoorspronkelijkedoel nietheldermeer voordegeest staat. Behalvemethuninstelling,houdtdeze situatie verbandmetdegeringemobiliteitvan veleonderzoekers.Wanneerereen regelmatige uitwisselingzou zijn
tussen institutenenwanneer alle onderzoekers geruime tijd zouden kunnen
verblijvenindeindustrieendaardooreen bredereervaring zouden verkrijge
zouikaanhunoordeel aanzienlijk meerwaarde durven hechtendanthanshet
geval is.Inieder geval moeten dezeeisenvanveelzijdigheidenbrede kijk,
incombinatiemetsociaal-eneconomisch inzicht,gesteld wordenaanafdelingshoofdenofhoedezeookmogen heten.Zij zijn deeerstendie voorstell
van onderzoekerstebeoordelen krijgenenineenbreder kadermoeten plaatse
Hetiseenlogische gedachtengangdegebruikers/belangstellendenteverzoeken teadviseren overteentameren onderzoek.Daartoe vormen zijzg.
programna-adviesaornn-issies,
dieelkeenkleinengoed homogeen terreinbestrijken.Deleden zoumenexterne deskundigen kunnen noemen.Zijkunnen
enerzijdsdedoor onderzoekers-deinterne deskundigen-naarvoren gebrach
ideeën toetsen,anderzijds zelfmet voorstellen komen.Hundeskundigheidlig
duidelijk andersdandatvandeonderzoekers.Deexterne deskundigen gaan
primairuitvanwatwenselijkennuttigis;t.a.v.detechnische uitvoerbaa
heidvanonderzoekvoorstellen zijn zijalsregel minderterzake kundig.
Numoetmen hopendatuitdeconfrontatievandeleveranciersvanonderzoekresultatenmethunklanten voorstellen ontstaandierealistisch zijnten aan
zienvannut,prioriteit,kostenenbaten.Deze voorstellen hebbendan echte
nog slechts betrekkingopeenheel smal,dooreen programma-adviescommissie
bestreken gebied. Aangezieneraltijdmeer voorstellen worden gedaandan
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uitgevoerd kunnen worden, dient op een hoger integratieniveau gewogen en
geselecteerd te worden.
Wanneer nu het aandachtsgebied omvangrijk en heterogeen isen voorstellen
van vele onderzoekers en vele programma-adviescommissies moeten worden behandeld, is het onpraktisch dit onmiddellijk in een afdelingsbestuur te
doen geschieden. In zo'n geval wordt gebruik gemaakt van een aantal zg.
Q
°'àvdùnatieQœmùssie8 waarin overleg plaats vindt tussen onderzoekleiders.
In deAfdeling Verwerking en Marktvoorziening zal het werk over vier van
zulke coördinatiecommissies worden verdeeld. Zij hebben niet alleen tot
taak het Afdelingsbestuur te adviseren over het onderzoekprogramma, maar
dienen zich daarnaast ook bezig te houden met taakverdeling, samenwerking
e
-d. De coördinatiecommissies moeten er voor zorgen dat het onderzoek zo
doeltreffend en efficiënt mogelijk geschiedt door het te laten uitvoeren
daarwaar het op grond van aanwezige personele en materiële middelen het
best kan gebeuren. Men zou kunnen zeggen dat coördinatiecommissies zich
bezigmoeten houden met optimalisatie van het onderzoek.
IJ

ithet voorgaande blijkt dat de advisering over de planning van het
onderzoek trapsgewijze plaats vindt. Eerst kijken deskundigen naar voorstellen
°P een smal,overzichtelijk, specialistisch gebied. Op een volgend niveau
moeten plannen worden beoordeeld, die al minder gemakkelijk vergelijkbaar
zi
Jn en op een steeds hoger integratieniveau wordt dit steeds moeilijker.
In

elke volgende trap ismen aangewezen op steeds breder georiënteerde mensen
t steeds meer ervaring en minder deskundigheid wat details betreft. De aard
van de gewenste deskundigheid ondergaat ook verandering. Op hogere niveaus
bestaat meer behoefte aan het oordeel van mensen met sociaal-economisch
1nz
icht, marktkennis, inzicht in grondstoffenproblematiek, handel en distributie, consumentengedrag enz.dan van chemici,technologen en technici.
me

Ee

n Afdelingsbestuur
is naar mijn mening het hoogste niveau waarop het
onderzoek opeen groot terrein als verwerking en marktvoorziening nog
Medelijk kan worden overzien, ofschoon met moeite. Ik acht het werk van
e
en Afdelingbestuur dan ook van grote betekenis, reden waarom aan de
samenstelling bijzondere aandacht moet worden geschonken. De Raad krijgt
Plannen te beoordelen van vijf Afdelingen ;het onderzoek in die Afdelingen

verschilt zo sterk dat een goede vergelijking en afweging nauwelijks meer
mogelijk is.
Nog dubieuzer zijn de mogelijkheden om uiteindelijk de adviezen van zeven
verschillende sectorraden te evalueren, daaruit te selecteren en zodoende
te komen tot een allesomvattend onderzoekbeleid. Bij de verdeling van de
totale koek zal men niet anders dan zeer globaal tewerk kunnen gaan en
hoogstens wat zwaartepunten en speerpunten kunnen aangeven.
Het is de bedoeling dat een Afdelingsbestuur zijn advies giet in de vorm
van een meerjaren-plan voor het gehele werkterrein van de Afdeling. Dit
heeft mijn volle instemming. Op het terrein van Verwerking en Marktvoorziening is er in het verleden wel een goede planning en coördinatie van
produktgericht onderzoek geweest,men zou kunnen zeggen van vertikaal geintegreerd onderzoek, maar de horizontale verbindingslijnen zijn veronachtzaamd. Er isweinig aandacht besteed aan een onderlinge vergelijking van de
betekenis van onderzoekingen betreffende verschillende groepen van produkte
en evenmin aan het afwegen van produktgericht onderzoek in zijn geheel ten
opzichte van discipline en probleem gericht onderzoek. Nu er efficiënter
dient te worden omgesprongen met krappe middelen zullen de coördinatiecommissies en het Afdelingsbestuur in de genoemde leemte moeten voorzien.
Er zal één weloverwogen en harmonieus plan moeten komen waarin onderzoekprojecten op het totale terrein van verwerking en afzet als een samenhangen
geheel worden gepresenteerd en waarin ook aangegeven wordt hoe de uitvoerin
over de verschillende instituten kan worden verdeeld.
Daarbij zullen zich vooral organisatorische problemen voor doen. Het onderzoek is traditioneel verspreid over een aantal laboratoria van uiteenlopend
bestuurlijke structuur,met verschillende vormen van financiering en vooral
ook met verschillende opvattingen. In een Afdeling geschiedt de samenwerkin
vooralsnog op basis van vrijwilligheid, terwijl de aan het overleg deelneme
de bij het onderzoek betrokkenen verschillende bazen hebben. Toch moet en
kan een Afdeling goed functioneren, wat naar mijn mening inhoudt dat adviez
gegeven worden die niet vrijblijvend zijn maar een vrijwel bindend karakter
dragen, terwijl afspraken worden gemaakt met betrekking tot de planning en
coördinatie van het onderzoek. Daartoe zal aan twee voorwaarden moeten
worden voldaan :
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1)Debetrokken organisaties moeten zichinprincipe hebben verplicht
tot samenwerking,bundelingvanactiviteiten e t c ,
2)Deadviezen moetenvanhoge kwaliteitzijn.Wanneer zij voldoenaan
richtlijnen,passeninkaders,goed zijn gemotiveerdenopgesteld
doordemeest deskundigen moetenerwel zeer bijzondere redenen zijn
omzeniet overtenemen.
Jn

etmakenvaneenmeerjarenplan gaathetvooralomtwee zaken:

.a )Het opstellenvaneenweloverwogen advies overdetotale omvang
van het onderzoek;
)Deverdeling over een aantal onderzoekprojecten,dushetafwegenvan
Prioriteiten.Datdaarbij vele factoreneenrol spelenisoverbekend.
Ali eni
Pianmngswerkzaamheden dienen gebaseerd tezijnopinzichtinenvisie
e
toekomstige behoeften van de maatschappij. Het onderzoek,althansde
nningervan,dientopdie behoeftenteanticiperen.Deprogramma's moeten
yeimatigworden bijgesteld,waarbijookgebruik gemaakt moetwordenvan
ua
tievanlopend onderzoek.Deervaring leert datwerkplannen inhet
9emeeneengrote matevanstarheid vertonen.Hetismindermoeilijk nieuwe
Jectentoetevoegendandeprogramma'steontdoenvanautomatismenen
Vismen. ikzallater laten zien dat planningvanvoedingsmiddelenonderZoek in A
'n aehuidige tijd bijzondermoeilijkis.
reedsgezegddataande samenstelling

van het bestuur van de Afdeling

e

*king en Marktvoorziening
veel aandachtmoetworden besteed.Ikacht
eersteen goede vertegenwoordiging vanbelanghebbenden vangroot belang,
'"eestbelanghebbenden bij kwaliteitenprijsvanzowel verse als verwerkte
Ukten zijnde consumenten. Zij zoudeninhetAfdelingsbestuur sterk verwoordigdd i e n e n tezijn.Helaasisdeconsumentenwereld echternogzo
ni
9 georganiseerd enishetaantal deskundigen indebestaande organisa2
o beperkt,dataanditverlangen zeeronvoldoende kanworden voldaan.
e
treur dit vooral omdatikvanmeningbendatdeproduktieenhet
r

tie-ondersteunende onderzoek indetoekomstnogveel meer consumentzullen dienentezijn.Eentroostvolle gedachteisdatalle leden

1Cnt
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van het bestuur ook consumenten zijn en dusmede consumentenbelangen moeten
kunnen behartigen.
De verlangens van gebruikers inbinnen-en buitenland komen onder de aandacht van een zeer ingewikkeld distributiestelsel,
vervolgens van de verwerkende industrie en uiteindelijk van de primaire producenten; bij verse
Produkten ontbreekt de industriële schakel.Hetcomplex van transport,
opslag,handel e t c , zich afspelend tussen hethek van deboerderij,dan
wel de poort van de fabriek,en devoorraadkast van de kleine consument
ofde opslagruimten inde institutionele sector,is bij voedingsmiddelen
een uitzonderlijk belangrijk proces dateen grote invloed uitoefent op
prijs en kwaliteit.Het isdaarom noodzakelijk dat aan hetoverleg inhet
afdelingsbestuurdoor tenminste één deskundige opditgebied wordt deelgenomen.
Een zeer groot deel van deonderzoekresultaten van deAfdeling is bestemd
voor de industrie en zal daarin zijn toepassing moeten vinden. Ik pleit
daarom voor een krachtige vertegenwoordiging
van de industrie inhetAfdelingsbestuur. Temeer isdit van belang omdat de voedingsmiddelenindustrie
zoomvangrijk en divers isen omdatmeer dan de helft van hetonderzoek in
de industrie plaats vindt.Het isonmogelijk niet-industrieel onderzoek goed
te plannen zonder rekening tehouden met het industriële onderzoek en zonder
kennis te nemen van de inzichten enwensen van het bedrijfsleven.
Over de relatie tussen bedrijfsleven en Sectorraden is reeds veel geschreve"'
Naarmijn mening dienter,met inachtneming van deeigen verantwoordelijk'
heid en autonomie van het bedrijfsleven en erkennende dat concurrentieoverwegingen het onmogelijk maken volledige openheid tebetrachten,naar
gestreefd teworden het niet-industriëleen industriële onderzoek opelkaa''
af te stemmen. Ikben t.a.v.demogelijkheid hiervan optimistisch,alleen
al omdat ermet samenwerking wederzijdse belangen zijn gediend :hetbedrij
leven heeft belang bijhet door de overheid gevoerde onderzoekbeleid eno"1'
gekeerd. Wanneer hetom grote lijnen van de richting van hetonderzoek gaa
om lange-termijn perspectieven en om algemene problemen,bijv.op hetgebie
van additieven,milieu enwetgeving,zie ik heel weinig bezwaren tegeneen
intensieve samenspraak met het bedrijfsleven.
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Voedingsmiddelenworden gekarakteriseerd doordenauwe interrelatiedie
bestaat tussen alleswatzich afspeelt vanafdeprimaire productietot
°Pdetafelvandeconsument.Bijhet voedingsmiddelenonderzoek moethierm
ede terdege rekening gehouden worden ;hetmoet,zoalsdat heet,vertikaal
9eintegreerd zijn.Inverband hiermedeishetvanbelanginhetbestuurvan
e
Afdeling VerwerkingenMarktvoorzieningeenpaarmensentehebbendie
er)
nisvanzakenophetgebiedvandeprimaire produktie parenaanbelangstelling vooreninzichtinverwerking,kwaliteit,distributie,wensenvan
c
°nsumentene.d.Zijdienenaantekunnen gevenwatvoormaatregelen inde
Primaire produktie mogelijk zijnomdezg.technologische kwaliteitvande
9r°ndstoffenteverbeterenenmeer tegemoettekomenaanconsumentenverlar
>gens.
er

en

belangrijk kwaliteitsaspectisuiteraardde voedingswaarde vanhet
e pakketvanvoedingsmiddelen datwijtotonsnemenenhet zalduidelijk
z
^'ndatditaspectbijdiscussies overonderzoekophetgebiedvan voedingsmid
delen voortdurendomdehoek komt kijken.Daaromkaninhetbestuurvan
e Af
delingeen voedingsdeskundige
nietworden gemist.Vanzijn kantmoeten
elangrijke aanwijzingen overderichtingvanhet onderzoek komen.
ota1

Indi t verbandwiliktrachteneenhardnekking misverstanddewerelduitte
el
Pen. Vaak wordt beweerddatprimaire produktieenverwerkende industrie
0e
ten streven naardehoogstmogelijke kwaliteitvanvoedingsmiddelen.Dit
s
echteronzin.Inhetalgemeenishetzodatmenvoedingsmiddelenkan
r
°ducerenvanuiteenlopende combinaties vanprijs en kwaliteit, waarbij
niet
alleenaanvoedingswaarde maarookaanallerlei andere kwaliteitseigenScha
Ppen moetworden gedacht.Alsregel geldtdateenbetere kwaliteit
°nevenredig veel meer gaat kosten ;ditwordt veroorzaakt doordenoodzaak
UUl
*dere grondstoffentegebruiken,eengeringere opbrengstenhogere fabriCd
9ekosten. Voorelke combinatievanprijsenkwaliteit bestaat.weleen
ar
ktsegment. Voordeallerlaagste,nog juist acceptabele kwaliteit, die
et
veelmagkosten,iserslechtseenkleine markt,evenals voordehoogste
Wali
teitvandeduurste artikelen.Tussen deze uitersten ligteenheel
Cala
van mogelijkheden,diedooreeningewikkelde wisselwerking tussen
Sch
ikbaarheidvangrondstoffen,variatiesinverwerkingenvragenvan
ns
umententotstand komen.Alle produkten moeten echteraantwee minimum
0r
waarden voldoen,zijdienen veiligen"preiswert"tezijn.
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Wathiervoor gezegd isoverhetAfdelingsbestuur geldt goeddeelsookvoor
organen op lagere niveaus. Daar liggendeproblemen gewoonlijk eenvoudiger
en stuitookdebemanningopminder moeilijkheden.
De verleiding isgrootmijookeventemengenindediscussie overde
relatie tussenhetUniversitaire onderzoekendeSectorraden.Ikzaldeze
verleiding echterweerstaanomderwillevandetijdènomdatikwatde
rolvaninstellingen W.O.inSectorraden betreft geen grote problemen zie.
Nogeenlaatste opmerking overdeorganisatorische kantvanhetonderzoek.
Organisatorsichemaatregelen zijneenmiddel,geen doel. Gestreefd zalmoeten
worden naar zoveel mogelijk slagvaardigheidenflexibiliteit ;gewaakt moet
worden tegeneentopzware structuur,eentevergaande centralisatieentegen
een overmaat aan bureaucratieenermoet bovenal voorworden gezorgd datde
deelnemers inhetoverleg voldoende vrijheidvanhandelen behouden.Bij het
bereikenvaneengoed compromiszalenigewijsheidvanpaskomen.
Ikkomnuaaneenbeschouwingoverde aard en omvangvan het

voedingsmiddel^'

onderzoek enwel tegendeachtergrond vanmijn eerdere opmerkingdatplanning
van onderzoek gebaseerd dienttezijnopbehoeftenaanonderzoekdieafgeleid
moetenworden uitinzichtinteverwachten ontwikkelingen. Prognoses moeten
rekening houdenmetdehuidigesituatieendaarinwaarneembare veranderingen,
hun richtingensnelheid. Vooreen goed begripvanhethedeniskennisvan
hetverleden onmisbaar.
Een iederweetdatdevoedingsmiddelenindustrie een periode van exponentiële
groei achterderugheeft,gevolgd dooreen geleidelijk minder snel verlopende expansie, overgaand ingroeistagnatie.
Menzouditproces kunnen
voorstellen dooreen sigmoide kromme.Delaatste jarenishetasymptotische
gedeelte daarvan bereiktenmenkanniet verwachtendatzich binnen afzienbare tijd nieuwe spectaculaire ontwikkelingen zullen voordoen.Menkandus
sprekenvaneenperiodevanstabilisatieenconsolidatie.
De aangeduide ontwikkeling isachteraf gemakkelijk verklaarbaar.Dezeer
krachtige groei sindshetbeginvandeze eeuw,maar tochinhetbijzonder
nadetweedewereldoorlog,waseen gevolgvano.m.:
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groeivandebevolking
stijgingvanreële koopkracht (welvaart),dusstijgingvanhetnationaal
inkomen tegen constante prijzen perhoofdvandebevolking
veranderingen inbestedingspatronen
(kleiner %voor voedsel,echter een stijgingvandereëlewaarde
van het voedsel)
veranderingen invoedingspatronen
(meerwelvaartsvoedsel)
veranderingen inleef-envoedingsgewoonten
vergrotingvanassortiment,kwaliteit,gebruikswaarde,convenience
stijgingvan%fabrieksmatig bereide voedingsmiddelen
groei vaninstitutionele voeding
stijgingvanproductieinvolume
sterke stijgingvanomzetingeld.
n

netkadervandeze inleiding past geen kwantitatieve behandelingvan
ie
factoren,hoeinteressant dieookkanzijn.Ikvolsta metoptemerken
at
het assortiment wel met een faktor 1000istoegenomen,deomzetvande
ed
ingsmiddelenindustrieinvolumemeteen factor vijf,terwijldeomzet
geld,gecorrigeerd voor inflatie,naar schatting vertienvoudigd is. Dit
at
ste iseengevolgvanhetfeit datdetoegevoegde waarde gemiddeldis
gestegen.
e

genoemde ontwikkelingen zijn begrijpelijkerwijze gepaard gegaanmeteen

e

rk.e stijging

van de kosten van fabricage van voedingsmiddelen. Deze

1

Jging isnatuurlijk nietalleen veroorzaakt doordedirecte invloed
de sinds hetmiddenvandezestigerjaren voortdurend snellerdande
Productiviteitgestegen reële arbeidskosten ,maar ook omdat deze kosten
ln
ofmeer doorwerkten indeprijzenvan grond-enhulpstoffen.Schaarste
symptomen daarvan hebbendekostenvangrondstoffen,energieenwater
Sonstig beinvloed. Toenemende overheidsbemoeiing,bijv.ineen streven
ar
beschermingvandegezondheid vanmensenmilieu,heeftookkostprijser
nogend gewerkt.Dehoge rentevoetenhet hiertelande vigerende belastinggiem droegen niet bijtotverminderingvandelasten.
n

tussenwerddedoorberekening vanstijgende arbeidskosten bemoeilijkt.
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Het resultaat is geweest dat de rentabiliteit van de bedrijven sterk verslechterde. De stijging van de arbeidsinkomenquote
van ongeveer 70 %in
1960 tot ver boven de 90%weerspiegelde dit.
De hoge rentelasten op schulden en voorraden drukten steeds zwaarder op
de resultaten en verkleinden demogelijkheden tot investeren. Deverhouding tussen eigen en vreemd vermogen veranderde inongunstige zin.
Vanzelfsprekend hebben de ondernemingen zich tegen de steeds ongunstiger
wordende situatie verzet.Wederom zonder te kwantificeren breng ik door
het noemen van de volgende trefwoorden in herinnering dater in devoedingsmidelenindustrie in de laatste decennia organisatorisch èn technisch
enorm veel is gedaan :
vergaande mechanisatie en rationalisatie,i.h.b. in arbeidsintensieve
afdelingen.
stijging arbeidsproductiviteit (ondanks indrukwekkende groei involumeomzet toch dalingwerkgelegenheid).
kapitaalintensieve en energie-intensieve investeringen,
schaalvergroting, concentratie,
allerlei vormen van samenwerking,
soms specialisatie,soms diversificatie.
bezuiniging op energie,water,somsmisschien zelfs aantasting van de
kwaliteit van producten,
veel aandacht voor distributie.
Door al deze maatregelen is het aanzicht van de voedingsmiddelenindustrie
radikaal gewijzigd. Zij hebben echter nietmogen baten doordat de eerder
genoemde stimulansen van krachtige groei verflauwden of geheel verdwenen :
de groei van de bevolking kwam vrijwel tot stilstand, de binnenlandse
markt raakte verzadigd ;
de reële koopkracht nam niet noemenswaard meer toe ;
demeest ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van bestedingspatronen,voedingspatronen, leef-en voedingsgewoonten waren duidelijk
achter de rug.
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er

>zeer ongunstige factorisgeweestdattengevolgevanherstructureringskostprijsverlagendemaatregelenenmisschien mede doortegunstige
oekomstverwachtingeninvele brancheseenaanzienlijke
overcapaciteit
nd
us onderbezetting vandebedrijvenisontstaan. Ditwerkt uiteraard
0ol
< kostprijsverhogend.
n

0r

deNederlandse voedingsmiddelenindustrie isdeexport altijdvan
°°tbelang geweest.Deexport steegindegroeiperiode zelfsnogsneller
nd
e binnenlandse omzet.Eenpaarjaar geleden ging tegende301vande
e
t ingeld overdegrenzen,ditwas 17,5 %vandetotale exportvande
rheid(vande gehele industriële productie werd ruim40 % geëxporteerd),
bekend heeft verscherpte concurrentie,mogelijk geworden doorons
kostenpeil enonze harde gulden,deexport eveneens onderzware druk
•••uaartegenover staat een gemakkeiijkergeworden invoerinons land.
e
n ander geldt niet alleen voor EEG-landen,maarookvoor derde landen,
^'v- Oost-Europese.
s

De
onclusiekanhelaas niet anders luidendandatdevoedingsmiddelenstn'eineenuiterst moeilijke
positie isgeraakt.Invele opzichten
en
plafond bereiktofvrijwel bereikt.Definanciële situatievanvele
jvenisronduit precair.Decontinuiteitvandebedrijven looptgevaar.
Nuzaïa
'menopmerkendatveelvanhet voorgaandeookvoor andere bedrijfstakge1dt
- Datisjuist,maar elke bedrijfstak kent tochookzijn specifieke
emen,voor-ennadelen,zodatmen nietmag generaliseren.
Watvalt
ll

ernuoverde toekomst van de voedingsmiddelenindustrie ende
e verband houdende behoeftenaanonderzoektezeggen?Ervanuite
daternietteconcurreren valtmet landenmetgeringere welvaart
9ere reële koopkracht), zien velen als enigemogelijkheiddatons land
toelegtopkennis-ofknow-how intensieve produktenvanhoge kwaliteit,
°°ggekwalificeerde arbeidskrachten eisen,vaak kapitaal-intensief zijn,
Veel
r
esearch-enontwikkelingswerk vergen,dusveel toegevoegde waarde
en
> aanonze economieeenbehoorlijk draagvlak verschaffen enz.Daar°eten sterke,produktieve sectoren worden gestimuleerd.Deprodukten
0|J
denK
bovendien bij voorkeur energie-extensiefenmilieuvriendelijk dienen
Jn
> ermoet zuinig met grondstoffen worden omgesprongen,dearbeidsrmed
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omstandigheden dienen teworden verbeterd enz.Ditalles klinktprachtig.
Ikbenerook van overtuigd dat herstructurering
en technologische
vernieuwing wenselijk zijn,maareen nuchtere beschouwing zal moeten leren
inhoeverre de geuitewensen realistisch zijn.Men bedenke alleen al dat
ermeerdere hoog-geindustrialiseerde landen zijn,waarvoor inprincipe
hetzelfde geldtals voorons land.En isonze concurrentiepositie sterk
dooreen hoog kennisniveau ofvoorsprong intechnologische ontwikkeling ?
Ikzou hetnietgraag beweren.
Wat de voedingsmiddelenindustrie betreft zie ikde situatie alsvolgt.
Indeeerste plaats verwacht ikdateen aantal eerder gesignaleerde
ontwikkelingen zich inbeperktemate zullen voortzetten :
1. Mechanisatie en rationalisatie
gaan opbescheiden schaal voort ;
technisch en financieel zijn de resterendemogelijkheden evenwel
beperkt,er isbijallemaatregelen ook spoedig sprake vaneen
"verminderende meeropbrengst".Dearbeidsproduktiviteit zal niet
veel meer kunnen toenemen,dewerkgelegenheid zal ietsdalen.
2. Onderdruk van deomstandigheden zie ikeen intensievere
samenwerking
ontstaan.Moderne bedrijven zijn zocomplex geworden datkleineen
middelgrote ondernemingen onmogelijk overvoldoende gekwalificeerd
personeel kunnen beschikken,noodzakelijk om alle voorkomendewerkzaamheden opdeskundigewijze uittevoeren.Dit noopttot samenwerkin
opallerlei terreinen alswetgeving,milieu,R & D , sociale zaken,
misschien ook marketing,in-en verkoop,distributie.Bijdiesamenwerking behoeft nietperséaan fusies teworden gedacht,er zijntal
van andere vormen.Eenbelangrijke vraag is inhoeverre verdergaande
concentratie
en schaalvergroting
een rol zullen spelen.Het isonmiskenbaar dateen zekere decentralisatie voordelen heeftwat risikoen
aan- enafvoerlijnen betreft,maar ook met hetoog opsociale aspecten
Men denke indit verband aan devleeswarenindustrie.Overdeeconomise
èn sociale invloed van schaalvergroting indevoedingsmiddelenindustri
isveel teweinig bekend. Ikpleitvooronderzoek hierover.Vooralsnog
moeter vanworden uitgegaan dathetaantal ondernemingen,zowel als
hetaantal produktie-eenheden nogwat zal verminderen.
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->•Inverbandmetde verzadiging

van de binnenlandse en buitenlandse

markt kangeen belangrijke groeivandevolume-omzetworden verwacht.
Dit sluit verschuivingen natuurlijk niet uit.Sommigen zijn gematigd
optimistisch overexport van Produkten naarnieuwe kernen van welvaart
dieinontwikkelingslanden zullen ontstaan.Anderen achtendiekansen
niet groot i.v.m.tegeringe koopkrachtinzulke landen,sterkafwijkende voedingsgewoontenenbeschermingvandeeigen,opkomende
industrie.Weer anderenmenen daterkansen zijn voorexport van kennis
door uitvoeringvangeintegreerde projecten.Inalle gevallen zalde
concurrentie hevig zijn.Naarmijn meningmoeterveel meer gedaan
wordenaan

marktverkenningen.

">•Ikbenerzekervandaternogwelwattedoenisophetgebiedvan
energiebesparing,

verbeteringvan arbeidsomstandigheden enbeperking

van milieubelasting,
ookwanneerergeen ingrijpendewijzigingenvan
hetbestaande assortiment zullen,optreden.Inhetalgemeen zullendergelijkemaatregelen echter kostprijsverhogend werkenen'netisde
vraagofonze concurrentiepositie zulkemaatregelen verantwoord maakt.
Meeronderzoek hierover dienteen hoge prioriteitteverkrijgen.
a

'vanandere opzichten stuitmen bijhetoverdenkenvandetoekomstige
kkelingen inonze voedingsmiddelenindustrieopgrote onzekerheden,
dellijk rijst bijv.devraagofopdeze bedrijfstakvantoepassingis
2l
J zichzalmoeten gaan toeleggenopkennisintensieve Produktenmet
toegevoegde waarde.Ik meendatdithoogstensinzeerbeperkte matehet
9eva1
zal zijn.
Wl

1enn e t

feitdatdemoderne voedingsmiddelenindustrie sterk consumerTented is-e nditindetoekomstzomogelijknogsterker zal zijn-doen
21Ch t w e
e vragen voor:
oe on

twikkelendebehoeften vande consumenten zich,zowel inkwantitavealskwalitatievezin?Hetgaathierbijinhoofdzaakomconsumenten
1n
eigen land,inveel minderemateomafnemersinEEG-landenenderde
le

landen.
fa) y

aar

' halen wi.i de benodiade

voedingsmiddelen

vandaan ?
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Helaas hebben wij inde te verwachten ontwikkelingen inhet
voedingspatroon
onvoldoende inzicht,terwijl het vanzelfsprekend is dat dit essentieel is
voorde toekomst van debedrijfstak. Zelfs over het huidige voedingspatroon
ismerkwaardig weinig bekend.
Ikben ervan overtuigd dat kennis van voeding envoorlichting daarover
op den duur zullen leiden totaanzienlijke verschuivingen indesamenstelling van ons voedingsmiddelenpakket,maar het ismoeilijk te zeggen
hoe snel dit proces zal verlopen.Heteffect vanmogelijke verschuivingen
kan echtermoeilijk worden overschat.Wanneermen bijv.gemiddeld 10 %
minder calorieën zou gaan consumeren,minder suiker -ofandere suikers -,
minder vet-ofandere vetten -ofminder alkohol,zouden de konsekwenties
voor de industrie enorm zijn.
Iets gemakkelijker ishet de invloed tevoorzien van teverwachten veranderingen inde bevolking en inde leeftijdsopbouw)
van de bevolking. Een
toenemend verbruik van semi-dieetprodukten -produkten inhetbijzonderbestemd voor bepaalde groepen van gezonde personen als kinderen en bejaarden ligt inde lijn van de verwachting.Waarschijnlijk geldt dit ook voordieetprodukten.De institutionele sector zal naarmijn ideenogwat groeien,ofschoon zich ook daarin spoedig verzadigingsverschijnselen zullen voordoen.
Veel moeilijker daarentegen isde beantwoording van de kardinale vraag:
wat voor invloed zullen wijzigingen
in levensstandaard hebben op devoedingsmiddelenindustrie ? Inhet verleden heeft de stijgendewelvaart een enorme
verschuiving teweeggebracht van een klein naareen groot assortiment,van
"eenvoudige" naar "luxe"voedingsmiddelen. De verhouding tussen processed
en non-processed voedingsmiddelen is gestegen,de toegevoegdewaarde nam
toe,de consumptie van dierlijk eiwit,groenten en fruit steeg aanzienlijk,
waartegenover helaas een toenemend verbruik van suiker,vet,alkohol e.d.
viel teconstateren. Een hoog calorieënverbruik isblijkbaar een symptoom
van welvaart.Wat zal er nu gebeuren wanneer het reëel besteedbare inkomen
nietmeer stijgt,maar zelfswat zou dalen,wat niet zo onwaarschijnlijk is
wanneermen denkt aan eenwat gelijkmatiger verdeling vanwelvaart over rijke
en arme landen ?Zal de consumentevenveel geld blijven besteden aan goed
voedsel ofdaarop bezuinigen en aan andere zaken een hogere prioriteit toe-
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kennen ? ik vrees het laatste.
Bezuiniging is nog op verschillende manieren mogelijk :minder eten,evenve«
eten van dezelfde artikelen maar van mindere kwaliteit of anders gaan eten.
In
het laatste geval is het niet uitgesloten dat voorlichting over voeding
meer invloed krijgt.Beschikbaarheid en prijs van grondstoffen zullen een
elangrijke rol spelen. Men denke in dit verband aan enige verschuiving van
dlei
"lijk naar plantaardig eiwit.
et m

°eilijkst te beantwoorden is de vraag of consumenten meer en meer
tikelen zullen gaan vragen van het kennis -en dus R & D - intensieve
ype,dus verder veredeld,met meer convenience, in groter verscheideneid
» met meer raffinement etc.of dat de ontwikkeling ineen tegenVei
"gestelde richting zal gaan,dus naar toenemende vraag naar eenvoudige
r
tikelen. Hierover een mening uitspreken is uiterst riskant omdat er
e
genstrijdigetendensen in het spel zijn. Ongetwijfeld zullen ingenieuze,
n
9ewikkelde en verfijnde artikelen duurder zijn dan bestaande vanwege
°9e R& D_ J verpakkings-,distributie-,marketing- en fabricagekosten.
''tzou bij een stabiel of dalend reëel besteedbaar inkomen betekenen
r

tienbereid isweer een groter percentage van het gezinsbudget voor
°eding uit te gaan geven. Dit lijkt niet zowaarschijnlijk,temeer niet
at e
>"onder jonge mensen -en die zijn belangrijk wanneer men denkt over
e
toekomst -een zekere tegenzin bestaat tegen de "consumptie maatschappij"
nn
et algemeen en tegen de industrie en fabriekmatig bereide voedingsmi
ddelen in het bijzonder.
Tn

principe is het wel juist dat landen met een hoge levensstandaard deze
echts kunnen handhaven door produkten met een hogere toegevoegde waarde
e
fabriceren. Eenvoudiger artikelen kunnen immers goedkoper worden gemaakt
1n la
9e-lonen-landen met eenminder geavanceerde technologie. Aangezien
pr
°tectionistischemaatregelen op den duurmoeilijk houdbaar zijn -er
1Jn a
l verscheidene voorbeelden van voortschrijdende liberalisatie van
et
handelsverkeer -zouden hoog-geindustrialiseerde landen wel gedwongen
ljn
zich te specialiseren in artikelen met hoge toegevoegde waarde en
lc
h voortdurend meer moeten inspannen om een voorsprong te behouden,die
eed
s kleiner dreigt teworden.
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Deze redenering toepassend op de voedingsmiddelenindustrie zou betekenen
dat deze voort moet gaanmet de produktie van steeds verder veredelde
artikelen,waarvan de afzet gebaseerd zoumoeten zijn op nu reeds zo diep
ingewortelde leef- en voedingsgewoonten dat er.geenweg terug is.Naarmijn
mening isditeen onjuiste voorstelling van zaken.Ons voedingsmiddelenpakke
bestaat namelijk voor een zeer groot deel uit betrekkelijk eenvoudige
artikelen,die hier te lande worden geproduceerd. Inverband met hierbeschikbare grondstoffen èn hoge transportkosten zal de invoer van dezeeenvoudige artikelen uit lage-lonen-landen hoogstens iets toenemen. Daarnaast
zal de industrie stellig proberen,voor binnenlandse consumptie èn export,
voort te gaanmet de ontwikkeling van kennis-intensieve produkten,maar de
hoeveelheden daarvan zullen toch zo klein zijn dat de invloed op de voedings
middelenindustrie in haar geheel beperkt zal zijn.
Eén van deweinige ontwikkelingen die zich duidelijker aftekent,isdat de
toekomstige consument meer kwaliteitsen prijsbewust zal zijn enmeerbelangstelling zal hebben voor informatieve etikettering e.d.
Resumerend bestaan er ten aanzien van de ontwikkeling van de behoeften
grote onzekerheden. Derhalve is hetook niet duidelijk hoe de toekomstige
voedingsmiddelenindustrie er uit zal zien enwat voor onderzoek in de komend
jaren1nodig zal zijn.Als grondslag voor de opstelling van onderzoekprogramma's zal mijns inziens uitgebreid marktonderzoek moeten worden verricht.
Een troost bij dit alles isdat veranderingen in voedingsgewoonten tijd
kosten,waarschijnlijk zoveel tijd dat hetmogelijk zal zijn de primaire
produktie èn de industrie aan te passen.
Ik heb ook nog de vraag gesteld :waar halen wij de in de toekomst benodigde
voedingsmiddelen vandaan ?Deze vraag isdaarom van belang omdat,wanneer
onze voedingsmiddelenindustrie inderdaad slechts beperkte mogelijkheden zou
hebben om artikelen met hoge toegevoegde waarde af te zetten èn bedreigd
zouworden door import uit lage-lonen-landen, het erwel heel droevig zou
uitzien.
Er zijn redenen om aan te nemen dat hetmet die dreiging zal loslopen,
ofschoon de toekomst ook wat dit aspect betreft in vele opzichten onzeker is
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e

voedingsmiddelenindustrie iseenonderdeel vaneen bedrijfskolomdie
vooronze economievangroot belangisenbovendien eerste levensbehoeften
Produceert.Eriseeninnige relatie

tussen landbouw en visserij

en de

Ve

*verkende industrie.
Dit blijkt uithetfeitdatdevoedingsmiddelenidustrievoor ongeveer60%(in geld uitgedrukt)isaangewezenopgrondstoffen van eigen bodem, terwijl meer dan60%vandebruto produktieKaardevandelandbouwenvisserij naardeindustrie gaat.
1|r

n

1975bedroeghetarbeidsvolumein landbouw en visserij nogaltijdeen
ine 300.000mensen,gelijkaanca.16%vanhettotale aantal mensen
Wer
kzaam inproduktieve sectorenen6,4 %vanhettotale arbeidsvolume.
e bl
"utoproduktie bedroeg rond 19mrd gld.,debijdrageaanhetnationaal
1r
)komen8,5mrdgld.=5 %vanhettotaal.Hierbij dienendannatuurlijk
n
°g allerlei complementaire activiteitenvantoeleverende bedrijvenen
le
nstenteworden gerekend, zodat laatstgenoemde cijfers zeker tweemaal
20 h
°og worden.Deprimaire sector draagt rechtstreeksènviadeverwerkende
1r,
dustrieaanzienlijk bijaandeexportendebetalingsbalans.Wanneermen
°vendien bedenktdatervoordemensen werkzaamindeprimaire sector weinig
alt
ernatieven zijnendathetonaantrekkelijk isvoor voedingsmiddelen
e Ve
el afhankelijk tezijnvanhetbuitenland, lijkteralle aanleidingte
1Jn
landbouwenvisserijtehandhavenendaardoor ook.de grondstoffenan
voer voor een verwerkende industrieteverzekeren.
kle

1j

bekruipt echter een enigszins onbehaaglijk gevoel wanneerikbedenk
) datondanks zeer hoge prestatiesvanonze landbouwdekostprijs van
een aa
ntal Produkten, bijeenredelijk inkomenvandeboer,hogerisdan in
(so
™iige)andere landenen
b
) datdeprimaire sectorèndeverwerkende industrie bijzonder sterk
afhankelijk zijnvanhet EEG-markt- en -prijsbeleid
enhetEEG-structuura

eid

et

> dehandelspolitieke.d.

betreft hiereen uiterst gecompliceerdematerie,waarvan ikhetfijne
ker nietbegrijp.Welmeenikteconstateren datalthanseendeel vande
Priiï|
aire produktie inons land bestaat dank zijwatinwezen beschermende
"jaatregeien zijn,dat hetinEEG-kringen niet altijd paisenvreeisendat
e Gem
eenschappelijke Markt steedsmeerwordtopengebroken voor Produkten
an
ïandbouwenindustrievanandere landen.Daarnaast valthetbegrijpelijke
2e
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streven waartenemenvanontwikkelingslandenomintoenemende matehun
eigen grondstoffen tegaan verwerken.
Mij lijktdetoekomstvandeEEG-landbouwpolitiekendewereldmarkt onzeker
en het behoeft geen betoogdatingrijpende wijzigingen indehuidige situât'
vergaande konsekwenties kunnen hebben voor onze voedingsmiddelenindustrie.
Hetisbijv. denkbaar datdeteeltvansommige Produkten voordeindustrie
-eenvoorbeeld iszacht fruit-grotendeels uitonsland zal verdwijnen.
De industriekandangrondstoffen van elders aanvoeren öfdoor importvan
eindprodukten worden uitgeschakeld. Inandere gevallenzaldeaanvoervan
grondstoffen tekostbaar zijnofzullen misschien halffabrikaten onsland
bereiken.Demogelijkheden opdit gebied zijn sterk afhankelijk vandetran!
portkostenendusvandestijgende energieprijzen. Geziendebelangen di@
metdeprimaire sector èndeverwerkende industrie zijn gemoeidzalechter
ongetwijfeld alles worden gedaanomafbrokkeling zoveel mogelijkafteremmen.Ookopditzouiterst belangrijke terrein zijn diepgaande studies nodi«
ter verkrijging vanmeer inzicht.
Tenslotte wil iknogenkele opmerkingen maken over aardenomvangvanhet
te verrichten onderzoek.
Eerstens merk ikopdatons land maar kleinisendusnietmoet denken alle:
alleentekunnen doen.Wij produceren maar ongeveer5 %vandetotaleprodul1
aan voedingsmiddelen inde9EEG-landen,waarmeeiknietwil zeggen datwij
onsmoeten beperken toteenzelfde aandeel indeR&Duitgaven.Mede omdat
de voedingsmiddelenindustrie eensterk internationaal
karakter draagt-en
ditnogzaltoenemen-enomdat vele problemenookniet specifiek zijn voor
ons land,moeterwatR & Dbetreft krachtig gestreefd worden naar
internationale

coördinatie

en samenwerking.

Daaraan wordt inmiddels gewerkt.

Bijhetopstellenvanprogramma's vanonderzoek moet dus uiteenoogpunt
van efficiëntie sterk rekening gehouden worden metwat elders gebeurt.Dit
isechter nietzoeenvoudigalshetlijkt.Erisdocumentatie voor nodig di*
grotendeels ontbreekt.Deonderzoekers hebben uiteraard wel enig idee vanw«
hun collega's inandere landen uitvoeren,maar toch nietergnauwkeurigen
-wat belangrijk is-hetisniet goed bekend waarom bepaalde thema'swel
bewerktwordenenandere niet.Ikmoet zelfs bekennen dater overhet
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v

°edingsmiddelenonderzoek
inons eigen land geen nauwkeurig,kwantitatief
gedetailleerd overzicht bestaat.Zo'n overzichtisbroodnodigenzouook
kunnendienen voor internationale uitwisseling.

en

heberaleerderopgewezendatonderzoekprogramma'seennogal statisch
arakter vertonen.Geziendelange duurvanvele onderzoekingen isditniet
Zo
verwonderlijk maar hetistoch goed zichaftevragenofineenperiode
Va
n snellemaatschappelijke ontwikkelingenwatmeerbeweeglijkheid nietgewenstzouzijn.Ikhebsterkdeindruk dataanvele thansinstudie zijnde
onderwerpen twintig,dertig jaargeledenookreedswerd gewerkt-zij het
met
primitieveremiddelen-enhetisongetwijfeld mogelijk daarmedenog
tientallen jaren voorttegaan.
Di
ee

t brengtmijtotdeopmerkingdathetwellicht aanbeveling verdientnog

ns grondig over de doelstellingen

van het voedingsmiddelenonderzoek

te

discussiërenendelopendeenvoorgestelde projectenaanderesultaten
da
arvantetoetsen.Watwillen wijeigenlijk bereikenenwatkunnenwe
me
t resultatenvanonderzoek doen,zijn toch belangrijke vragen.Hetis
dar
iooknodig veel aandachttebestedenaanevaluatiemethoden waarmeede
be
tekenisvanonderzoekprojectenendewaardevanonderzoekresultaten kunnen
w
°rden beoordeeld.Opditgebied heeftdeNRLOaleenzekerereputatie.
Ik

meenooktekunnen zeggen datonzeonderzoekprogramma's geenergsterke
sis hebben.Ermoet naarmijnmening zeker ietsgedaanwordenaanhet

ba
e

9gen van een steviger

Vor

fundament.

ig jaarhebikinkringenvandeVAI (Commissie voordeVoedsel-enAgrasche Industrie) reeds gepleit,helaas zonder succes,voorvoortzettingvan
de
doordezg.Commissie Bartels aangevangen studie.Eenuitgebreidengedetailleerd inzichtindeproblemendiezichindeverschillende branches
Va
ndevoedingsmiddelenindustrie voordoeneninhetbijzonderindesterke
en
zwakke zijden daarvanisdringend nodigenikblijfvanmening datgeb e e f d moetworden naareen follow-upvanhetwerkvangenoemde commissie.
ri
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Als hulpmiddel bij de planning van hetonderzoek zou ikeen hoge prioritei
willen toekennen aan :
- studies over de gehele grondstoffenproblematiek in verband met de
nationale landbouw en visserij,het EEG-markt en prijsbeleid, de
handelspolitiek en de veranderende omstandigheden in ontwikkelingslanden.
- onderzoekingen overwijzigingen inhet voedingspatroon van de Nederland:
bevolking en de invloed daarvan op de behoefte aan voedingsmiddelen.
- onderzoek naar de opvattingen van consumenten over verschillende typen
van voedingsmiddelen, over de prijs/kwaliteit relatie en de vraagstukkei
die ik tevoren schetste.
- onderzoekingen over afzetmogelijkheden in het buitenland, ook over de
kansen van geintegreerde projecten.
- onderzoekingen over de kostenopbouw in verschillende branches,zodat de
betekenis van verschillende aspecten beter kanworden beoordeeld.
- studies over voor- en nadelen van schaalvergroting, concentratie,
specialisatie,samenwerkingsvormen.
- onderzoekingen over de situatie wat betreft energieverbruik,water en
milieuaspecten.
Ditalles zoumen kunnen aanduiden als "marktonderzoek",
maar dan in een
ruime betekenis van hetwoord. Het zal aanwijzingen verschaffen voor de
gewenste omvang en richting van het onderzoek. Ik stel mij voor dat een
ofmeerwerkgroepen met deze en dergelijke studies worden belast.
Het isook nodig een beeld teontwerpen van toekomstige technische ontwikkelingen in verband met de teverwachten behoeften enmogelijkheden omdaai
te voorzien. Men komt dan op het terrein van het zg. technologisch
verkennt
waarvoor verschillendemethoden ter beschikking staan. In de sector van de
voedingsmiddelenindustrie heeft men hieraan tot nu toe bijzonder weiniggedaan.
Als een complementaire activiteit bij het verkennen kan het zg. aspectenonderzoek worden beschouwd,een vertaling van technology assessment. Het
gaat daarbij om bestudering van de gevolgen van invoering van nieuwe techn<
logieën ofvan wijziging van bestaande,niet alleen van technische enecon<

-25-

mische gevolgen,maar ook van sociale,planologische,ecologische enz.Het
lijktmisschien wat overdreven,maar veranderingen inde voedingsmiddelenindustrie kunnen grote gevolgen hebben voor voedingstoestand en gezondheid,
werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, milieu etc.en het isdaarom zaak
zich over die gevolgen goed te beraden.
He

t iseigenlijk merkwaardig datmen zich blijkbaar zoweinig verdiept inde
Renting waarin het onderzoek zich opmiddel-langeen langere termijn zal
m
oeten bewegen. Op het gebied van voedingsonderzoek is injuni van dit jaar
een zeerwaardevol rapport van deAmerikaanse National Academy of Sciences
verschenen,getiteld "World food and nutrition study ;the potential contribution of research". Op andere terreinen van food science and technology
ontbreekt een dergelijke studie helaas.Waardevol isnog wel een verslag van
ee
n "Workshop on critical needs in food science and engineering", die in
september 1975 is gehouden op hetMassachusetts Institute ofTechnology onde
de
auspiciën van de National Science Foundation,maar dit beslaat slechts
een deel van het totale terrein.Hetzelfde geldt voor aanbevelingen
voor
researahprojeeten
die vorige maand dooreen honderdtal vooraanstaande
voedingsmiddelendeskundigen zijn opgesteld in verband met internationale
samenwerking. Een recent artikel van James Kirk met de veelbelovende titel
"Research priorities in food science",bevat slechts"een opsomming van voor
de
hand liggende onderwerpen zonder daarbij aan te gevenwaarom deze een
n
°ge prioriteit verdienen.
H

et zou zeker ook interessant en nuttig zijn eens een analyse temaken van
t voedingsmiddelenonderzoek in de gehele wereld,bijv.aan de hand van
d
e 15.000à20.000 abstracts van publicaties diejaarlijks in de Food Science
a
nd Technology Abstracts verschijnen. Zo'n analyse zou een indruk kunnen
Seven van wat belangrijk wordt geacht en veel stof tot nadenken kunnen opleveren.
ne

Zelfs na het verrichten van de nodige voorstudies zal het opstellen van een
verantwoord en goed geargumenteerd advies voorhet voedingsmiddelenonderzoek
*

F

ood Technology,July 1977.
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inzijn geheel geen eenvoudige zaak zijn.Hoe bepaaltmen de gewenste
totale omvang van hetonderzoek en hoe de verdeling overbasis-entoegepast onderzoek,over gewenste verhoudingen tussen onderzoekingen opverschillende vakgebieden en over uiteenlopende produkten en produktgroepen ?
Voor zovermijbekend isdaarover nieteerder serieus nagedachten een
bevredigende oplossing voordit probleem zal ook nieteenvoudig te vinden
zijn.
Het spreektvanzelf dathetonmogelijk is inhetkadervan deze inleiding
in tegaan op concrete aspecten van voedingsmiddelenonderzoek als procesinnovaties,produktontwikkeling, gebruik van nieuwe grondstoffen envalorisatie van bij-en afvalprodukten. Dit zijn onderwerpen diealleen inafzonderlijke symposia tothun recht kunnen komen.
Ikwil eindigen met een korte opmerking over de totale omvang van het
voedingsmiddelenonderzoek. Inons land bedraagt de investering indit
onderzoek ongeveer 0,4 %van degeldomzet van de voedingsmiddelenindustrie,
terwijl ditvoor de gehele industrie 2,9 %is.Ik heb geen cijfer bijde
hand over de R&D inspanning op hetgebied van voedingsmiddelenonderzoek
inde USA ;inde landen van de Europese Gemeenschap liggen de cijfers
indezelfde orde van grootte als bijons.Wanneermen inaanmerking neemt
dateen deel van het onderzoek betrekking heeftop verse produkten enop
routine kwaliteitsonderzoek e.d. wordt het cijfer van 0,4 %nogwatarmetieriger.Aan deandere kant kan hetwatworden opgepoetst door het te relateren
aan debetrekkelijk geringe toegevoegdewaarde inplaats van aan deomzet.
Hoemen hetechter ook wendt of keert,men ontkomt niet aan de indruk datde
voedingsmiddelensector een heel slecht figuur slaat,zeker gezien inhet
licht van dewenselijkheid onswatmeer toe te leggen op kennis -endus
R&D-intensieve produkten.
Waarschijnlijk hangtde geringe investering in voedingsmiddelenonderzoek
samenmeteen ongunstige kosten/baten verhouding. De kosten van hetonderzoek zijn relatiefhoog vanwege degecompliceerdheid van voedingsmiddelen,
de baten zijn relatief gering omdatdemeeste voedingsmiddelen nogal traditio
nee! van karakter zijnenmen niet kan verwachten dat de kwaliteit doormeer
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kennisen inzicht belangrijk kan stijgen of de kosten belangrijk kunnen
dalen.Deze omstandigheid maakt natuurlijk hetwegen van projecten des
te belangrijker.
De conclusie is datwij ons op de totale omvang van ons onderzoek ernstig
zullenmoeten bezinnen.

Wageningen,1977-11-30.
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