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Woord vooraf
Het doet ons genoegen het jaarverslag 1996
te kunnen presenteren. De nieuwe opzet en
verschijningsvorm van het jaarverslag markeert de afronding van de herstructurering in
het praktijkonderzoek. Het afgelopen jaar is
niet alleen veel werk verzet om het geplande
onderzoek uit te voeren, maar ook om uitvoering te geven aan de herstructurering.

Van PAGVen ROC'snaar PAV
De afronding van de herstructurering en de
invulling van de besluiten in dat kader gaat
gepaard met een nieuwe naamgeving van het
proefstation ende regionale organisaties. Het
praktijkonderzoek voor de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt bestaat vanaf 1997
uit vijf organisaties:
PAV:
Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt, te Lelystad;
PAV-ZON: de regionale organisatie voor
Zuidoost-Nederland, te HorstVredepeel;
PAV-ZW: de regionale organisatie voor
Zuidwest-Nederland, te Westmaas;
PAV-NW/C: de regionale organisatie voor
Noordwest-Nederland en de centrale klei, te Lelystad;
PAV-NNO: de regionale organisatie voor
Noord- en Noordoost-Nederland,
te Valthermond.
Het besluit tot aanpassing van de bestaande
situatie en vorming van een nieuwe structuur
is ingegeven door de wens ook in de toekomst te beschikken over kwalitatief goed en
betaalbaar praktijkonderzoek. Het primaire
doel van de nieuwe organisatie blijft het oplossen of voorkomen van knelpunten in de
bedrijfsvoering door het uitvoeren van praktijkonderzoek. Op basisvan de aanwezige expertise isde nieuwe organisatie in staat om in
te spelen op actuele vragen. De voornaamste
doelgroepen van het praktijkonderzoek zijn:
de boeren en tuinders, de toeleverende en
verwerkende industrie, devoorlichters, denationale en internationale wetenschappelijke
wereld, de bestuurlijke organisaties in desectoren en de overheden. Om deze groepen zo
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goed mogelijk te bereiken, is een nieuw publicatieplan opgezet.

Publicatieplan
In het vastgestelde meerjarenplan 1996-2000
wordt specifieke aandacht gevraagd voor de
inhoudelijke hoofdlijnen van het onderzoek,
de organisatie van het onderzoek, de samenwerking en financiering en tenslotte het publicatiebeleid. Het laatste onderdeel is nader
uitgewerkt. Besloten is in 1997 te starten met
eenveel doelgroepgerichtere publicatievorm.
Voor de primaire sector zullen de resultaten
zo actueel mogelijk via de vakpers en de organisatiebladen verspreid worden. Voor enkele gewassen isgestart met gerichte nieuwsbrieven. De rassenbulletins blijven bestaan.
Deintermediairs (toeleverende en afnemende
bedrijven, voorlichters) zullen vooral bereikt
worden via het PAV-bulletin. Dit bulletin is
overigens ook beschikbaar voor de primaire
sector. Voor de andere doelgroepen zullen
eveneens gerichte publicaties verschijnen.

Organisatie van het onderzoek
Nadat de hoofdlijnen voor het onderzoek
vastgesteld waren, is hard gewerkt aan de
omvorming van de huidige afdelingsstructuur
naar een programmatische organisatie van
het onderzoek. Begin 1997 zal dit worden ingevoerd. De achtergrond van deze verandering is gelegen in het feit dat zowel de overheid als het bedrijfsleven overgaan van organisatiefinanciering naar opdrachtfinanciering.

Visitatie
In 1996 werd in opdracht van het Ministerie
van LNVen het Landbouwschap, het PAGVvia
een visitatie doorgelicht. De eindconclusie
was, dat het PAGV berekend is op haar taak.
Opeen aantal punten zijn echter zeker verbeteringen aan te brengen. Door de gesignaleerde punten in de uitwerking van het vastgestelde meerjarenplan mee te nemen, kan
de nieuwe PAV-organisatie haar voordeel
doen met het oordeel van externe deskundigen.

