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Ontwikkeling in
agrarische
organisaties
•

Organisatie-ontwikkeling in standsorganisaties
en coöperatieve verenigingen

Stellingen

1. De veronderstelling dat de voedingsmiddelenindustrie zich ontwikkelt in de richting van een 'full-fledged' proces-industrie, zoals de petrochemie, is onjuist, (zie
Thyssen H.A.C., Proceskunde in de voedingsmiddelen industrie. In: De Ingenieur, januari 1975).
2. De instituties voor landbouwonderwijs, -onderzoek en -voorlichting zijn in dusdanig hoge mate gericht op vaktechnische en bedrijfseconomische hoedanigheden van het agrarische bedrijf, dat daarmee de overheidsgelden voor ontwikke^Jing van agrarische belangen in te hoge mate gericht zijn op het individuele agra/ risch bedrijf en te weinig op de collectieve en maatschappelijke hoedanigheden
/ van de agrarische bedrijfsvoering.
/

3. Voor een cash-cow moet men de cash-flow maximaliseren en alleen geld terugvoeren voor onderhoud en kostprijsreductie. (Zulks is het geval bij lage marktgroei en een hoog marktaandeel.) Dit soort overwegingen heeft grote invloed op
het maatschappelijk gedrag van ondernemingen. Voor wetenschappers die zich
met dat laatste bezighouden is kennis van het eerste van groot belang.
4. Inspraak bij het nemen van beslissingen op het gebied van de Ruimtelijke Ordening moet in verband met de directe betrokkenheid van agrariërs relatief zwaarder wegen dan van welke andere groepering ook.
5. De communicatiebreuk die is opgetreden tussen de discipline van 'Technological
Forcasting for deciscion making' (zie bijvoorbeeld het gelijknamige werk van
J.P. Martino, Elsevier 1975) en de maatschappij wetenschappelijke benadering
is een aanwijzing dat de A-wetenschappen ten onrechte van secundair belang
worden geacht bij de beïnvloeding van de ontwikkelingen, die zij als kenobject
hebben gekozen.
6. Bij vergelijking van het bereik van de HELP-methode en dat van de milieueffect-rapportage (MER) blijkt de HELP-methode een ruimer bereik te hebben,
(zie: regelingen met betrekking tot MER; Memorie van toelichting. Tweede Kamer Zitting 1980-1981,16814 nr. 3 en: Methode voor de evaluatie van Landinrichtingsplannen, Rapport van de Werkgroep Herziening Evaluatie Landinrichtingsplannen 1982).
7. Naarmate de mens meer mysteries van de natuur weet op te lossen wordt zijn behoefte aan het ervaren van de natuur als mysterie steeds groter.
8. Bij dreigende aantasting van gebiedsdefinities bij autochtonen door snelle immigratie van allochtonen dient de plaatselijke overheid zelf actie te ondernemen
om integratie door participatie van beide categorièn te bevorderen. Dit kan te
verwachten acties van autochtonen voorkomen.

Stellingen behorende bij het proefschrift 'Ontwikkeling in Agrarische Organisaties' van H.M.
Raemaekers.
Wageningen, 25 februari 1983.
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Voorwoord
Dit boek is ontstaan uit de vele discussies die ik met boeren en tuinders in de afgelopen jaren heb gehad. Steeds weer geconfronteerd met hun bereidheid om samen te
denken en samen te praten over hun individuele en collectieve ontwikkeling was het
bijna onontkoombaar om de aangegeven draden verder uit te spinnen en te weven
tot een practijkstudie over begeleiding van sociale veranderingsprocessen in agrarische organisaties.
Mijn dank gaat daarbij allereerst uit naar de twintig practische agrariërs die als cursusbegeleider meegedacht en meegewerkt hebben bij de uitvoering van het ontwikkelingsprogramma .
Zonder hun hoor en wederhoor zou de kloof tussen wetenschap en practijk te groot
zijn geweest.
Vanzelfsprekend gaat mijn dank uit naar mijn collega's van de Werkgroep Vorming
van de KNBTB. Hun positief gerichte twijfels waren een bron van inspiratie. Hun
inspanningen in de beleidsvoorbereidende en -uitvoerende zin hebben ertoe geleid
dat gegevens voor deze studie uit alle delen van Nederland ter beschikking kwamen.
Een bijzonder woord van dank wil ik op deze plaats graag richten tot het Hoofdbestuur en de Algemeen Secretaris van de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond.
Zonder de ruime medewerking van de ABTB in woord en gebaar zou het onmogelijk zijn geweest het ontwikkelingsprogramma uit te voeren en het ermee parallel lopende proefschrift te voltooien. Het eindpunt is nog geenszins bereikt, integendeel
het ontwikkelingsproces gaat voort. Het is voor dit alles dat ik de ABTB erkentehjk
ben.
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HOOFDSTUK 1
Inleiding

1.1 Plaatsbepaling.

- „Een coöperatie is een vereniging die ten doel heeft stoffelijke belangen van de leden te behartigen door de uitvoering van een bedrijf. In deze omschrijving van de
coöperatie verdienen twee elementen bijzondere aandacht: Enerzijds is de coöperatie een vereniging, anderzijds een bedrijf'.(Abma, 1962) )
- „Coöperaties nemen in de Nederlandse land- en tuinbouw een belangrijke positie
in. Globaal komt ongeveer de helft van de opbrengsten van de Nederlandse landen tuinbouw via coöperaties tot stand (te weten circa ƒ 13 miljard van een totale
opbrengst van circa ƒ 24 miljard in 1979).
Een aantal coöperaties kan gerekend worden tot de grote ondernemingen. Naar
geldomzet gemeten behoren 18 coöperaties tot de 200 grootste ondernemingen
van Nederland in 1979." (Vrij, 1981) )
- „De coöperatieve organisatie blijkt een dualistisch karakter te bezitten. Dit wordt
verklaard uit het feit, dat ze enerzijds met de leden-huishoudingen economisch
verbonden blijft, echter anderzijds op de markten en tegenover derden als zelfstandige institutie optreedt.
Een coöperatie is die vorm van economische organisatie, waarbij overigens zelfstandig blijvende economische subjecten, welke elkaar niet als concurrenten ervaren, één of meer geüjkgerichte economische functies of gedeelten daarvan, gezamenlijk blij vend uitvoeren, teneinde het economisch resultaat van de betreffende economische subjecten te verbeteren". (Ter Woorst, 1966) )
1

2

3

Uit voorgaande drie citaten moge blijken dat het coöperatiewezen ongetwijfeld als
een belangrijk maatschappelijk verschijnsel kan worden aangemerkt, zij het met
een bijzonder karakter als het gaat om het vorm geven van het samenspel tussen de
agrarische leden-eigenaars, het agrarisch kader, het bestuur, de medewerkers en de
directie.
Oprichting en voortbestaan van de coöperaties zijn niet denkbaar zonder de bereidheid van agrariërs tot aaneensluiting en blijvende samenwerking.
Naast een economische bereidheid tot samenwerking kan de bereidheid ook verklaard worden uit de maatschappelijke visie van de coöperatoren dat "je samen
moet werken".
Bij het inrichten van deze samenwerking zijn o.m. psychologische, sociologische,
organisatiekundige wetmatigheden van groot belang. Het zijn vooral deze laatste
drie terreinen waar deze studie zich op richt. En wel in die zin dat zowel ontwikkelingsperspectieven en organisatorische veranderingsverschijnselen belicht worden.
zijn organisaties welke zich richten op de stoffelijke en/of geestelijke belangenbehartiging van de leden. 65 % van de agrariërs zijn bij een standsorganisatie aangesloten.
Standsorganisaties

9

In vele opzichten hebben standsorganisaties en coöperaties een nauwe verwantschap:
r In veel gevallen is de aanzet tot de oprichting van de coöperaties door de standsorganisatie gegeven.
- Vroeger en thans zijn er vele personele unie's in de besturen van standsorganisatie
en coöperatie.
- Er zijn vele geïnstitutionaliseerde verbanden voor overleg tussen standsorganisaties en coöperaties.
- De meeste agrariërs zijn lid van diverse coöperaties en een standsorganisatie.
- De verenigingsopbouw (leden, afdelingen, districten, kringen, hoofdbestuur) van
zowel coöperatie als standsorganisatie vertoont grote overeenkomsten in de samenwerkingsstijl, groepsprocessen, etc.
Er zijn 23 standsorganisaties in Nederland, die allen aangesloten zijn bij één van de
drie Centrale Landbouworganisaties.
De drie Centrale Landbouworganisaties vormen samen met de twee Voedingsbonden (FNV, CNV) het Landbouwschap.
Een invloedrijk publiekrechtelijk lichaam.
Bij het inrichten van de samenwerking in standsorganisaties spelen in grote mate dezelfde psychologische, sociologische en organisatiekundige condities een rol als in
coöperatieve verenigingen.
Daarom is er in deze studie voor gekozen om ook de ontwikkelingsperspectieven en
organisatorische veranderingsverschijnselen in standsorganisatie te belichten.
(Het zijn draden van hetzelfde weefsel. Ze kunnen wel onderscheiden worden,
maar niet gescheiden).
1.2. Aanleidingen voor deze studie

Een aantal constateringen vormen de aanleiding voor deze studie. (Uiteraard zijn
deze constateringen nauw verbonden met de biografie van de auteur, niettemin zijn
de omzwervingen door wetenschap en praktijk, verbonden met persoonlijke interesse en mogelijkheden in een bepaalde levensfase, bepalend geweest voor de uitgangspunten en uitwerking van deze studie. Daarom is het van belang de constateringen aan te geven die geleid hebben tot deze studie).
- De eerste constatering is dat agrariërs, die door de geschiedenis heen steeds gedwongen zijn geweest in hun eigen vertrouwde omgeving have en goed in stand te
houden, nu verantwoording dragen voor maatschappelijk zeer belangrijke aangelegenheden.
Te denken valt daarbij aan: Het tot waarde brengen van agrarische producten in
omvangrijke en technologisch geavanceerde ondernemingen, waarbij hun eigen
primaire belangen en die van tienduizenden werknemers in het geding zijn.
En verder: De agrariërs beïnvloeden landschap, bodem, water, lucht en levende
have bij de uitvoering van hun beroep.
Duizenden jaren heeft men dit gedaan. Nu wordt van hen verwacht dat zij daar
tegenover de samenleving rekenschap van afleggen.
10

Dit is iets volstrekt nieuws in het licht van hun bedrijfsvoering en persoonlijke beleving.
De vraag die dan rijst luidt: Zuilen agrariërs samen en individueel de visie, de
vaardigheden, de technieken en de organisatorische condities kunnen mobiliseren om deze nieuwe en nauwe verwevenheid met de samenleving aan te kunnen?
- Ook binnen de wetenschap voltrekken zich veranderingen, waarbij onder andere
het vrijblijvend en geïsoleerd bedrijven van wetenschap ter discussie werd gesteld.
Er is sprake van verandering, ontwikkeling of discontinuïteit m.b.t. tot het wetenschappelijk kennen.
Zwart ) spreekt in dit verband over beheerste discontinuïteit (een strategie van
geleidelijke ontwikkeling, zowel op theoretisch als op operationeel niveau).
De vraag of een ontwikkeling van de organisatiekunde en veranderkunde in de zin
van beheerste discontinuïteit ook toepasbaar is op agrarische organisaties is de
tweede lijn die naar dit boek voert.
- Een derde lijn is de signalering dat de veranderkunde zich theoretisch langs twee
geheel verschillende wegen heeft ontwikkeld, waarbij sommige aspecten m.b.t.
veranderingsprocessen onderbelicht zijn.
4

Eén van de eerste aanzetten van de veranderkunde begint bij Lewin (1947) (of als
men wil Taylor). Deze stroom is vooral gericht op veranderingsprocessen in industriële ondernemingen. Dit laatste is dan het decor waartegen alle ontwikkelde
theoriën bezien moeten worden. Als de productiegerichte doelstelling vervalt
(bijvoorbeeld in een vereniging) dan verliest veel van het onderzoek ten behoeve
van de programmering van veranderingsprocessen aan toepassingswaarde. Er
ontstaan dan grote lacunes. Bijvoorbeeld hoe men motiverings-, doelstellings-,
machts- en communicatieprocessen moet beschrijven of hoe men met de betreffende verschijnselen moet omgaan.
Een andere lijn van de veranderkunde begint bij de sociaal-maatschappelijke disciplines, die weliswaar verhelderende inzichten opleveren, maar te grofmazig zijn
om op kleinere schaal (bijvoorbeeld in verenigingen) een veranderkundig proces
op verantwoorde wijze aan te pakken.
De theorieontwikkeling m.b.t. veranderingsprocessen is dus óf sterk gericht op de
onderneming, óf sterk sociaal-maatschappelijk getint.
Van Dijck ) is ingegaan op de verstrengeling van organisatie en samenleving.
Ook gaat hij in op nieuwe vragen over: mens en organisatie, over democratisering
van organisaties, over functies van de organisatie in de samenleving en over de
doelstellingen van organisaties.
Van Dijck heeft een integratief begrippenkader van hoog abstractieniveau neergelegd dat een der inspriratiebronnen is geweest om dit boek over veranderingsprocessen in agrarische organisaties te schrijven.
5
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1.3. D e werkwijze

Gezien het voorgaande ligt het in de rede dat geput zal moeten worden uit meerdere
begrippenstelsels indien men inzicht wil verkrijgen in "ontwikkeling in agrarische
organisaties". Globaal gezien zijn er twee soorten begrippenstelsels van belang:
- Begrippen ter typering van de situatie in de land- en tuinbouw(l).
- Begrippen ten behoeve van veranderingsprocessen(2).
Er gaat aan dit alles echter een probleem vooraf: Welke uitgangspunten worden gehanteerd bij de analyse, verklaring en onderzoek?
Alvorens op enigerlei wijze te kunnen onderzoeken hoe veranderingsprocessen in
een gegeven situatie zouden kunnen verlopen, dient aangegeven te worden welke
uitgangspunten daarbij gehanteerd worden(3).
De drie voornoemde aspecten vormen de vertrekpunten voor deze studie. In hoofdstuk drie t/m zeven wordt op deze aspecten ingegaan. In hoofdstuk twee wordt de
probleemstelling beschreven.
In schema 1 wordt een nader overzicht gegeven van de opbouw van deze studie.
AGOGISCHE ACTIE

WETENSCHAP
(Hoofdstuk drie)

(Hoofdstuk zes
en zeven)

sociale psychologie
sociologie

keuze van begrippen,
mede op basis van de
andragologie

werkmethode

wetenschapsleer

empirische
bevindingen

CONCRETE SITUATIE

(Hoofdstuk vier
en vijf)

Analyse van de situatie op:
- individueel-niveau
- organisationeel-niveau
- bedrijfstak-niveau

Schema 1: Schematische opbouw van deze studie.

Hoofdstuk drie heeft een kentheoretisch karakter. Dit hoofdstuk ligt uiteraard tamelijk ver af van de practijk of toepassing. Voor degenen die juist in de toepassing
geïnteresseerd zijn kan geadviseerd worden slechts kennis te nemen van de samenvatting van hoofdstuk drie (zie schema 20).
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In hoofdstuk vier wordt aandacht geschonken aan de practijktheorie. Hierbij komen van belang zijnde begrippen in verband met het beslissen als individu aan de orde. Deze begrippen worden in relatie gebracht met de 'agrariër als beslisser.
In hoofdstuk vijf komen van belang zijnde begrippen uit de organisatieleer in verband met het beslissen als organisatie aan de orde. Verder wordt in dit hoofdstuk
een strategische verkenning gegeven van de toekomstige situatie van argrarische organisaties.
In hoofdstuk zes wordt ingegaan op veranderingsprocessen die zich kunnen voltrekken in agrarische organisaties.
In hoofdstuk zeven worden tenslotte de empirische bevindingen beschreven van een
practijkgeval van bij een zich ontwikkelende agrarische organisatie.
In schema 1 is de werkwijze in deze studie geïllustreerd.
(Aanwijzing voor de lezer:

Beschouwingen leiden tot conclusies.
In dit boek zijn conclusies vet cursief gedrukt en tevens voorzien van een volgnummer en e e n * (bijv.: 1*). Aangezien op uiteenlopende plaatsen in de tekst gebruik
gemaakt wordt van eerder geformuleerde conclusies, kan door deze handelwijze op
eenvoudige wijze de terugverwijzing plaats vinden).
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HOOFDSTUK 2
Probleemstelling

2.1 D e mogelijkheid van een strategie voor voortgaande begripsvorming.

Bovenstaande tekening is een fragment van Escher's "Metamorphose". We zien
daarin dat het insect langzaam van gedaante verandert en overgaat in een vis. Als we
naar deze tekening kijken nemen we waar dat van links naar rechts gaande er nieuwe dingen in beeld komen.
Hier zal weinig misverstand, hooguit verwondering, over kunnen zijn.
In de volgende drie tekeningen van Mondriaan zien we dat de omgrenzingen van de
boom een sterkere gevoelskwaliteit krijgen.
Als we deze drie tekeningen nader bekijken dan zou er over de derde tekening discussie kunnen ontstaan. Stelt deze derde tekening nog wel een boom voor?
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