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l» Bearbeidsprestatie
Opbiz. 2wordtnaaraanleidingvanhetverheffenvan denormen
tot standaard opgemerkts"ïTaaraangezien debedrijfsgrootteen
hetarbeidsaanbod ineenbepaaldgebied sterkvariëren,zal dus
ook dewijzevanwerkenuiteenlopen enzal deopdezewijze gemeten
arbeidsbehoefteniet overeenkomenmet debenodigde hoeveelheid
arbeid.Andere omstandigheden kunnen immers eengrotereof
kleinere feitelijkearbeidsbehoeftemet zichmeebrengen."
Enopblz. 3: "Hetaantal standaarduren perbedrijfgeeft dus
nietaanhoeveel arbeidsuren erop eenbepaaldbedrijfnodig
zijn,maarmaakthet inde eersteplaatsmogelijkhet resultaat
van dearbeid inverschillendegroepenvanbedrijvenmet elkaar
tevergelijken nl. doorhet aantal standaarduren tedelen door
hetaanta.1arbeidskrachten."
Enverder "Dearbeidsprestatie geeftnl.eenindrukoverde
hoeveelheid productie-eenheden,v/elke êênmanbedient."
"Door evenwel denormenvan eenconcretegroepbedrijven tegebruiken,heeftmeneennevenvoordeel datmen tevensnogeen
globale indrukkrijgt over debenodigde hoeveelheidarbeidsuren..Immers,dearbeidsprestatie geeft danookaanhet aantal
arbeidsuren,dateenarbeidskracht zoumoetenwerken,alsde
betreffende groep onder dezelfde omstandigheden zou produceren
alsdegroepwaaraandestandaard isontleend."
Dezeuiteenzettinggeeft eenverduidelijkingvanhetbegrip
arbeidsprestatie envan deaangrenzende begrippen,zoalsdie in
onzebetreffende internenotazijnuitgewerkt.
Uithet interne overleg isgebleken,dathetnodig ismeerderebegrippen teonderscheiden.Detoepassingvanhetbegrip
arbeidsprestatie (nieuw:arbeidseffect)inhetkleine-boerenonderzoek isenblijft zinvol.Eohteralleenondervoorwaarde,dat
men debetrekkelijkheid van dezemaatstaf inziet.Debetrekkelijkheid indeze zin,dathetnietmogelijkwas (resp.nietnodig
geachtwerd)arbeidsnormenvoormeerdere grootteklassen toete
passen.Aldus isechterbewustvan eenverfijningafgezien.
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Hetgevolg is,datdeuitslagvandearbeidsprestaties opde
kleinstebedrijven telaag (teongunstig)werdaangegevenjop
degrootstebedrijven tehoog (tegunstig).Het zougewenst
zijngeweest hierduidelijkeroptewijzen.
Voor d©globalekwantitatievebepalingvan eenzeerbelangrijkverschijnsel datkwalitatiefbekendwas,was dezewerkwijze
toelaatbaar.Behalvehetvermeldenvan deonjuistheden inde
metingvan dearbeidsprestatie vandekleinsteendegrootste
bedrijven hadookduidelijkermoetenwordenvermeld,dat aan
hetberekende overschot van 50.000manjarenbovengenoemdbezwaarkleefde endatdit dusniethelemaal identiekwaste
stellenmet eenwerkelijk overschotvan 50*000manjaren
(hierbijafgezienvan dekwestie dat eenwerkelijk overschot
van 50.000manjarenuiteraardnietbetekent,dat 50.000personendelandbouwkunnenverlaten.
Nu degewenstebetrekkelijkheid van degemetenarbeidsprestatienietvoldoende inhetrapport totuitdrukking isgebracht
wordt een o.i.nietverantwoorde ommezwaaigemaakt door aande
arbeidsprestatie eenanderebetekenis toetekennendano.i.
bedoeld isenzeerzekereenanderebetekenisdandegoedontwikkelde (echteropdit gebiedniet geheel deskundige)lezer
uit hetbegriparbeidsprestatie zalopmaken.
.T/athieruit immers o.i.logischerwijze terechtuit sal
worden'opgemaakt is,dat eenarbeidsprestatie van2000uren
betekent,dat slechts2/3 maal zoveel effectievearbeidwordt
verricht alsnormaal isteachten (3000uren)endatditgeheel
enaltewijten isaande "wijzevanproductie"indiebetreffendegroep.Hoofdpunten dezertekortkoming zijndan» teklein
bedrijf enteextensief.
Dedraai,welke ernuaanwordt gegevm

doet m.i.valsiaan.Men

zal zich afvragen,wat nu eigenlijkbedoeld ismethet constaterenvan eenlagearbeidsprestatie. Immerserwordtnu iahet
antwoord aandeC,B.T.B,gesteldt

'Hierkomtnogbij, datniet isgewezenophetverband tussen
hogearbeidsprestatie opdeloonbedrijven endeseizoenwerkloosheid,wat inhet antwoordvanMaris opdenotavan Ega3
wel isgeschied.
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a.hetnevenvoordeelvandezewerkwijze ia,datmen een indruk
krijgtvanhetaantal benodigdearbeidsuren, indien,werdgewerkt
onderdezelfdeomstandighedenalsopdebedrijvenwaaraan de
norm isontleend. Dit iso.i,nietrelevantvoorhet doelvan
hetbetreffende onderzoek.
Evenmin'klopt deuiteenzetting opblz. 2dathetlogisch is
teachten,datdegemeten arbëidsbehoefteniet zalovereenkomen met debenodigdehoeveelheid.Eenverschil tussenbeide doet inhetkadervanhet onderzoek inderdaadniet ter
zake, indienbijdegroep,waarvanhet aantalwerkelijk»
benodigdeurenhoger isdan degemetenbehoefte sprake is
vaneenondoelmatiger aanwendingvanarbeid danbijdiebedrijfsgrootte en-typenodigzouzijn,wanneer dezem.a.w.
eengevolgzouzijnvanwel tebeïnvloedenfactoren.
Hierwordt echter tenonrechtegesuggereerd,dat een dergelijkverschil evenmin terzake doet,indien debenodigde
hoeveelheid arbeid hoger is,omdatweliswaar doelmatigwordt
gewerkt,maardebehoefte gemeten isaandehandvan een
(doelmatiger)werkwijze,v/elkenietkanworden toegepast inde
betreffende bedrijfsgrootte. Eenversohil iadit,geval doet
o.i.wel terzake enhadmoetenwordenvermeden doortoepassingvannormen,welke zijnafgestemd op een doelmatige
werkwijze opdebetreffende bedrijfsgrootte.
b.hetberekenenvanhet potentieel arbeidsoverschot isnuplotselingnietmeer dekernvanhet onderzoek geweest. (Hetging
toch omde"leegloop"tekwantificeren).
c.Het zounietvanbelangzijn,datdeveebezetting in1943nog
nietnormaalwas.Dit zoualleenhet geval zijnalsdezeop
dekleinstebedrijven relatiefmeerwas toegenomen.
Afgezienvanhet feit,datditt.a.v.devarkens £n
Képpel)wel hetgeval isgeweest,wordthiero.i.overhet hoofd
gezien,dathetvoor dekleinstebedrijven zeerbelangrijkwas
dat dooruitbreidingvan deveestapel dearbëidsbehoeftemet
bijv. 300uren isgestegen,terwijlvoor degroterebedrijven
eenzelfde evenredige (infeite ietsminderdan evenredige)
stijgingniet zobelangrijk isgeweest. Daarwarenbijwijze
van spreken degezinsleden alvol bezet enbetekendeverhogingvan dearbëidsbehoeftealleenmaar,dat ietsmeerbetaalde arbeidmoestworden aangetrokken.
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2' Hetarbeidsinkomen
Gesteldwordt,dat erinhetkadervan dit onderzoekniet om
gaat opeenpeldennauwkeurigde inkomens perstandaarduurvast
testellen.
Dit iseenkrasseuitdrukkingv/aarhet gaat ominkomensvan
ongeveer éénguldenperuur.Waarhethier o.i.omgingwasdit.
Devraagmoestwordengesteld ofhetaantal standaarduren ongeveer correleerdemet dehoogtevanhetarbeidsinkomen.T/atmoest
wordennagegaanv/asdit.Behoordebijdelage arbeidsprestatie
nisteenhoog inkomenperuur enomgekeerd.'Ditzou immersde
arbeidsprestatie als indicatorvoor hetbereikte economisch
resultaat verzwakt hebben ofzelfsalsfoutiefhebbenbestempeld.
Deglobale indrukvan de (weinige)cijferswas datditniethet
gevalwas endathet inkomenperuur ongeveer evenhoogwasvoor
dekleinste endegrootstebedrijven.
Degebruikte indicatorbleek duswel juist tezijn.Zijzou echter
volkomenhebben gefaald, indiendeuur-inkomens van dekleinste
eenderde of eenhalveguldenhogerwarengeweest dandievande
grootste.
Het gevaar dreigt,dat deafdeling Streekonderzoek een
onjuiste ofhalfjuistetoepassing zalgevenvan debijhaar
onderzoekingen gebruiktebedrijfseconomischebegrippen.Dit
temeerwanneer door dethansgeschapen situatie deafdeling
BedrijfseconomischOnderzoek zozeeroverkropt ismetwerk dat
zij, zoalslaatst istekennen gsgeven,

onmogelijkvoldoende

tijdkangevenaandevoorbereiding van denieuwe onderzoekingen
ent.z.t. aandeuitwerkingvanhetbedrijfseconomischgedeelte
daarvan.
Door ondergetekenden isgesteld,dat deafdelingBedrijfseconomisch Onderzoek haarnaam nietwil ^eyerx aandezeonvoldoendverantwoordewerkwijzen.
Devraag isnu ofdenaamvandeafdeling tenonrechte toch
weerniet zalwordenverbonden aanhetkomende onderzoek doorde
afd,Streekonderzoek naar debedrijfsgrootte,waar geblekGnia,
dattochnogbijdevoorbereiding een-beroepwordt gedaan opde
afd.BedrijfseconomischOnderzoek, echter zonderoverlegmetdegenen,dievoor dezeafdelingverantv/oordelijkzijn.-Het laat
zichaanzien,datditbij.hetuitwerken der enquête innoghogero
matehet gevalzalzijn.Eendergelijke gangvanzaken isonbevredigend.
's-Gravenhage,19October 1951.
P.M.van
ïïieuwenhuyzen,
ec.drS|
IrJ.F.van Riemsdijk,
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