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VOORWOORD
Het rapport dat voor uligt isgemaakt inhet kader vanhet project KasvandeToekomst. Dit
project wordt uitgevoerd inopdracht vanLTONederland enheefttot doel onderzoek te doen
naar duurzame enconcurrerende Nederlandse Glastuinbouw. Hetis daarnaast bedoeldom
ontwikkelingen te stimuleren dievernieuwend zijnvoor deglastuinbouwsector. De resultaten
van hetproject worden gepresenteerd indevorm vaneenpaviljoen KasvandeToekomst op
de Floriade die in2002 indeHaarlemmermeer wordt gehouden.Hetproject Kasvande
Toekomst kent devolgende deelprojecten:
• Kasomhulling- kasconstructie;
• Teeltsystemen,arbeid enmechanisatie;
• Energievoorziening;
• Bedrijfsvoering;
• Ontvochtiging;
• Glastuinbouwgebied.
Hetdeelproject Bedrijfsvoering, waar dit rapport het resultaat is,heeft tot doelte komentot
eenvisie op de bedrijfsvoering op deglastuinbouw inhetjaar 2010.
Bij hetstreven naar eengoed bedrijfsresultaat onderkent vrijwel iedereen hetgrote belang
vaneengoede bedrijfsvoering. Uitonderzoek of eigen ondervinding wetenwe immers datde
technische kwaliteit vande bedrijfsuitrusting op zichzelf geengarantie vormenvoor eengoed
bedrijfsresultaat. Hetkomt ervooral op aanomgoed metdeze (teelt-)technische mogelijkhedenomte gaan.Binnenbedrijfskundig onderzoek zijnwe infeite voortdurend bezig om zicht
te krijgen op de invloedvandefactoren die bepalend zijnvoor de kwaliteit vandebedrijfsvoering. Daarbij moetwordenvoldaan aanallerleivoorwaarden eneisen die de markt ende
maatschappij stellen.Indatverbandwordt welgesproken over het streven naarduurzaamheid. Hierbij kangedacht worden aandie maatschappelijke items waar ook bedrijven inde
glastuinbouw vroeg of laat meete maken krijgen.Hetgaat daarbij niet alleen meer ommineralen,gewasbeschermingsmiddelen, energie, afvalenproductkwaliteit, maar ook omarbeidsomstandigheden, voedselveiligheid,waterkwaliteit, omgevingskwaliteit, biodiversiteit,genetische modificatie enzovoorts.
Binnen het bedrijfsleven wordt het streven naar duurzaamheid veelal geassocieerd metde
eisendie door overheid engrootwinkelbedrijf namens de burger respectievelijk deconsumenten wordengesteld.Hierbij spelen eenaantalvande bovengenoemde items zoals bijvoorbeeld voedselveiligheid enarbeidsomstandigheden nualeenduidelijke rol. Decomplexiteit vande bedrijfsvoering wordt hierdoor alleenmaar groter. Ditondanks hetfeit datveel
nieuwetechnische ontwikkelingen vaak gericht zijnop een betere beheersing vandeproductie ende bedrijfsvoering daardoor eenvoudiger zou moetenworden. Binnen hetglastuinbouwbedrijf vandetoekomst zal met deze schijnbare tegenstrijdigheid omgegaan moeten
worden.Vanuit het praktijkonderzoek trachten weditte ondersteunen door métde praktijk
management ondersteunende systemen te ontwikkelen entetoetsen.Zo is ditvoor deze
Bedrijfsvoering vandetoekomst uitgewerkt op basis vanhet modelvoor TotalQuality
Management (TQM)vanInstituut Nederlandse Kwaliteit(INK).
Het onderzoek is uitgevoerd door Ruudvan Uffelen insamenwerking met demanagementonderzoekers van(voorheen) de sectie Bedrijfskunde. Eric Poot, Gerben Splinter enLoes
Achten hebbenbijdragengeleverd middels SWOT-analysesenuitgevoerde marktinformatie.
Door Peter Vermeulen,Carinvander Lans enPieter Ruijter zijnbijdragen geleverd opterrein
vanondernemerschap enTotal Quality management. Bramvander Maas heeft meegewerkt
aanhet inbeeld brengenvandetrends voor de komendejaren.Ten slotte isdankbaar
gebruik gemaakt vande bijdrage enadviezenvanHansvandenEndevanWLTO-adviesover
TQM, management enstrategie, enook vande overwegingen vanJohn Ogier, Strategie
Business advisor inGuernsey. Het rapport is nubasisvoor het ontwikkelen vande
presentatie vanBedrijfsvoering inKasvandeToekomst opdeFloriade.
JanAmmerlaan

(voorheen hoofd sectie Bedrijfskunde Proefstation voor Bloemisterij
enGlasgroente enlidvande projectgroep Kasvande Toekomst)

SAMENVATTING
1. Inleiding
OpdeFloriade in2002 wordt deKasvandeToekomstgepresenteerdvoor hetjaar 2010.Voor
LTOalsopdrachtgever wordt aanderealisatiegewerktin7deelprojecten,waaronder onderhavig
project Bedrijfsvoering vandeToekomst.Ineenhaalbaarheidsstudie in 1998 (Bakker et al.)is onderzocht hoedeIntegrale MilieuTaakstellingvoor 2010 rendabel kanwordeningevuldmetbedrijfsuitrustingenbedrijfsvoering.Erisgekozenomdebedrijfsvoeringte baserenopTotalQuality
Management (TQM). Ditiseenlevendmodeldatgeadopteerd isinhetMKB.Hierinontwikkelteen
bedrijf zichinvijffasenvan 1(activiteit-naar 2)procesgericht envia3)bedrijfs-en4)ketengericht
naareen5)excellente,duurzameonderneming.Gebaseerdopdehaalbaarheidsstudie isdeinschattingdatdevoorlopende groep moderne glastuinbouwbedrijven zichontwikkelenvanfase 2tot 3
nu,naarfase 4in2010.
Doelvanhetproject iseenvisietevormenopdebedrijfsvoering voor hetglastuinbouwbedrijf van
2010, datmarktgericht enduurzaamopereert. Ditwordtgedifferentieerd naargewassenbinnen
glasgroente, snijbloemenenpotplanten.Debedrijfsuitrustingwaarmeewordt geopereerdwordt
daarbijvastgesteldvanuitoverigedeelprojecten.
2. Methode
Ontwikkelingvaneenvisieopdebedrijfsvoering in2010gebeurtindriefasen:
a) Bedrijfsvoering anno 2000 Ineenliteratuurstudie isderecente ontwikkeling inbedrijfsvoeringbeschreven.Ter concretisering zijnSWOT-analysesgemaakt pergewas.
b)Belangrijke trendsvoor dekomende 10jaar zijnverzameldviaeenliteratuurstudievan
toekomstvisies.Daarna isgeanalyseerd hoedezedebedrijfsvoeringbeïnvloeden.
c)Bedrijfsvoering anno 2010 Eenvisieopdebedrijfsvoering in2010 isgevormddoor delange
termijntrendsteverwerkenindehuidige bedrijfsvoeringendezetebeschrijvenintermenvan TQMfase4.Ditvoor glasgroente, snijbloemenenpotplanten.
Concluderende boodschapVanuitditonderzoek isopbasisvandevolgende criteria bepaald
welkeboodschapopde Floriadewordtgepresenteerd:thema duurzame glastuinbouw',
'belangrijke elementenuit bedrijfsvoering'en'veranderingent.o.v. 2000'.
3. Bedrijfsvoering anno 2000
Devolgendeontwikkelingen hebbendeontwikkelingvandebedrijfsvoeringbeïnvloed:
Optimalisatie productie enmilieu:Optimalisatie vanbedrijfsuitrusting,teelt enarbeidvooreen
maximaleproductie enkwaliteit isaltijdalbelangrijkgeweest. Naastindividuelekennisontwikkeling,registreerdenenvergelekentelersfinanciële enteelttechnische gegevens metelkaar.Eind
jaren'80vestigdedemaatschappijdeaandachtopbeperkingvanmilieubelasting.
Marktverzadiging en consumer concern Beginjaren'90verzadigt demarktdoor productie
uitZuidelijke landen.Marktgerichtheid wasnodigominte spelenop klantenwensen enzichte
onderscheiden.Kwaliteitszorgsystemen werdeningezetomviagestructureerd werkeninbedrijfsprocessen,aantoonbaar afsprakennate komen.Hierinkondenook eisenmet betrekkingtot
milieu,arbeidsomstandigheden (arbo)envoedselveiligheidwordenverwerkt.
Ketensamenwerking Telersentelersverenigingen gaanmeer samenwerken met partnersin
geslotenketens.Ditvraagt steedsverdere afstemmingvanbedrijfsvoering vandepartners.
Maatschappelijke druk Naschandalenmetmilieu,voedsel,arbeid,etc,vergroot demaatschappijdedruk omopverantwoorde wijzete produceren.Nadecenniavancollectievezelfwerkzaamheid,gaatmenondernemers hierop meer individueelafrekenen.
SWOT-analyses en implicaties voor de huidige bedrijfsvoering
Glasgroente. Bijtomaat heeftdeslechte periode beginjaren'90 deaandacht voor markten
kostprijsversterkt. Dit blijkt uitontwikkelingvantelersverenigingen, ketensamenwerking,productinnovatie enschaalvergroting. Marktprijzendalenweer;onderscheidend blijvenblijkt lastig.Dit
vraagt ketenbrede productinnovatie, PRover hoogwaardige voedingenproductiewijze,aandacht

