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Het is mogelijk om het actuele managementniveau van glastuinbouwbedrijven vast
te stellen en, in afhankelijkheid van de doelstelling van de ondernemer en de
bedrijfsomstandigheden, indicaties te geven voor een passend managementniveau.
Dit proefschrift, blz. 55 e.v.
II
Om als succesvol tuinder te functioneren is het niet noodzakelijk in alle onderdelen van het managementinstrumentarium tegelijkertijd uit te blinken.
Dit proefschrift, blz. 94 e.v.
III
Wil bedrijfsregistratie een positief effect op de bedrijfsresultaten bewerkstelligen, dan dient zij aangevuld te worden met voortgangscontrole en analyse van
de gegevens.
Dit proefschrift, blz. 104 e.v.
IV
Actieve sociale betrokkenheid van de ondernemer, die tot uiting komt in de intensiteit en de kwaliteit van de interne en externe contacten, heeft een positief effect op de bedrijfsresultaten.
Dit proefschrift, blz. 107 e.v.
V
Zowel bij economische als bij sociale doelstellingen van ondernemers in de glastuinbouw is er sprake van een betrouwbare positieve relatie tussen het managementniveau en de bedrijfsresultaten.
Dit proefschrift, blz. 137 e.v.
VI
De TATE-gedachte van Benvenuti, waarin de beslissingsmacht van ondernemers in de
landbouw in sterke mate door externe instanties is overgenomen, wordt niet ondersteund door de uitkomsten van het managementonderzoek in de glastuinbouw.
Benvenuti, B.,
De technologisch-administratieve taakomgeving (TATE) van landbouwbedrijven,
Marquetalla, 1982, 5, blz. 111-136.

VII
De door velen gebezigde stelling dat ondernemersgedrag gekenmerkt dient te worden door een grote mate van durf en risicobereidheid legt teveel de nadruk op de
ondernemer als gokker en doet afbreuk aan verantwoorde besluitvorming.
VIII
De zin van de bewering van J.A. Barnes: "Een goed onderzoeker leert te leven met
een schuldig geweten" mag in twijfel worden getrokken. Zijn bewering is even
twijfelachtig als daarin "goed" vervangen wordt door "slecht" of "schuldig" vervangen wordt door "niet schuldig", of zowel "goed" en "schuldig" door respectievelijk "slecht" en "niet schuldig".
Brunt, L.,
Een goed onderzoeker leert te leven met een schuldig geweten,
Amsterdam, Vrij Nederland, 18 juli 1981, p. 13.
IX
De uitspraak van Wyffels dat "voortdurende nieuwsgierigheid een zeer belangrijke
eigenschap is voor succesvolle ondernemers" gaat alleen op als die nieuwsgierigheid uitmondt in een gestructureerde Informatieverkrijging, -verwerking en -toepassing ten behoeve van de besluitvorming.
Wyffels, H.F.F.,
Vernieuwend ondernemerschap; Lezing bij de opening van Fase 6 van Bloemenveiling
Westland,
Naaldwijk, 26 oktober 1987.
X
Op primitieve wijze zijn bij de affaire "Vermaning" ondergrondse meningsverschillen tussen de amateurarcheologie en de professionele archeologie naar de
oppervlakte gebracht en met de botte bijl aangescherpt.
XI
De recent goede prijsvorming zoals die zich reeds bij de "Zonnebloemen" afschilderde en bij de "Irissen" nog beter uit de verf kwam, biedt evenwel geen perspectief voor uitbreiding van de produktie.
XII
De bij een proefschrift behorende vrije stellingen veroorzaken meer en andersoortige "serendipity" effecten bij de lezers ervan dan stellingen die in direct
verband staan met de inhoud van het proefschrift.

J.T.W. Alleblas,
Management in de glastuinbouw, een zaak van passen en meten,
Wageningen, 9 februari 1988.
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Het onderzoek heeft plaatsvonden in de periode 1979-1987 en
werd in drie opeenvolgende fasen uitgevoerd. In de eerste fase
werd een model gebouwd om het management in de glastuinbouw te
meten, en werden aanbevelingen gedaan om het niveau te verbeteren. In de tweede fase werd het accent gelegd op de analyse van
het management in relatie tot de bedrijfseconomische resultaten.
Daaruit is gebleken dat meer dan de helft van de verschillen in
bedrijfsresultaat verklaard kon worden door de verschillen in het
managementniveau•
De derde fase heeft zich toegespitst op de bepaling van passende managementniveaus, welke afhankelijk gesteld konden worden
van de ondernemersdoelstellingen en bedrijfsomstandigheden. In
deze laatste fase werden tevens richtlijnen gegeven voor een
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ten behoeve van de individuele ondernemer.
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Woord vooraf

Niet alleen het management In de glastuinbouw, maar ook het
maken van een dissertatie is een zaak van passen en meten. Beide
hebben in hoge mate en vrijwel onafgebroken met besluitvorming te
maken. Kwalitatief goede besluitvorming van heden werpt vrijwel
zeker in de toekomst zijn vruchten af. Ook mag verondersteld
worden dat goede beslissingen in het verleden de huidige sterkte
van bijvoorbeeld bedrijven en personen 6f de kwaliteit van deze
studie bepalen. De beoordeling van het laatste laat ik graag aan
anderen over.
In ieder geval heb ik aan deze studie gedurende acht jaar
met veel plezier gewerkt. Toen mij in 1979 gevraagd werd om lid
te worden van de Werkgroep Management Ontwikkeling, werd de basis
daarvoor gelegd. Het management had al geruime tijd mijn belangstelling en er lag met betrekking tot dit onderwerp in de tuinbouw een terrein braak. Dat zou nu in samenwerkingsverband met
vertegenwoordigers van het onderzoek, de voorlichting, het onderwijs en het bedrijfsleven onderzocht worden.
Er volgde een periode van drie jaar waarin een voor de tuinbouw vrij onbekende en ingewikkelde materie in kaart gebracht
werd. De resultaten die in de beginjaren tot stand kwamen onder
andere in de vorm van een model om het managementniveau in de
glastuinbouw te meten, waren toe te schrijven aan het enthousiasme en de inzet van de leden van de werkgroep. Na mijn bijdrage
binnen de werkgroep heb ik bij het Landbouw-Economisch Instituut
nog vijf jaar gewerkt aan een verdere analyse van het management
in de glastuinbouw.
Management wordt weieens gedefinieerd als "anderen zo ver
krijgen dat ze dingen voor je doen". In de tuinbouw waar de ondernemersactiviteiten meestal niet zo gemakkelijk gedelegeerd
kunnen worden gaat deze definitie maar matig op. Evenmin gaat hij
op voor het management van deze studie. Het grootste deel van het
werk komt daarbij immers op de schouders van de onderzoeker. Vast
staat echter dat die taak nooit tot een goed einde gebracht kan
worden zonder medewerking en ondersteuning van anderen. Graag wil
ik hier degenen bedanken met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt en samen heb mogen denken over het onderwerp van deze
studie.
In de eerste plaats dank ik mijn promotoren, Prof. Dr. Ir.
J.A. Renkema en Prof. Dr. Ir. N.G. Röling voor de vele dagen die
zij besteed hebben aan het lees- en puzzelwerk. Hun inspirerende
ideeën en scherpzinnige opmerkingen waren voor mij van grote
waarde. Zij waren steeds een voortreffelijk klankbord en gaven
mij op momenten van twijfel kracht om verder te gaan.
Mijn dank gaat ook uit naar degenen bij het Landbouw-Economisch Instituut, die mij vanaf het begin van deze studie hun vertrouwen in het onderzoek geschonken hebben.
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Ir. D. Meijaard, hoofd van de afdeling tuinbouw, wil ik in het
bijzonder noemen voor de stimulerende en grensverleggende gesprekken die wij de afgelopen jaren gevoerd hebben. Verder dank
ik Ir. B.M.M. Kortekaas die mij bijgestaan heeft bij de keuze van
onderzoektechnieken en bij de interpretatie van resultaten.
Op deze plaats wil ik ook mijn dank uitspreken aan
Ria Mannee en Helga van der Koolj die het typewerk voor hun rekening namen. De met de hand geschreven stukken waren beslist niet
altijd een streling voor het oog. Ondanks allerlei wijzigingen en
aanvullingen op het laatste moment wisten zij dit omvangrijke
werk te klaren.
Voor mijn vrouw en kinderen was ik in de periode van deze
studie niet altijd even goed bereikbaar. Het gezinsmanagement
liet wat mijn aandeel daarin betreft wel eens te wensen over.
Ger, Foof en Rogier dank ik daarom voor de wijze waarop zij mijn
afwezigheid begrepen hebben.
Tot slot ben ik alle anderen die op enigerlei wijze een bijdrage hebben geleverd aan deze studie dank verschuldigd.

Joop Alleblas
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Samenvatting

Bij de aanvang van het onderzoek
Deze studie werd eind 1979 in gang gezet door een sterk vermoeden dat het management op een groot aantal tuinbouwbedrijven
van onvoldoende niveau was. Dat vermoeden was gebaseerd op grote
onderlinge verschillen in bedrijfsresultaat en op de slecht op
elkaar afgestemde activiteiten van instanties die zich met tuinbouwmanagement bezighielden. Teneinde dat vermoeden te verifiëren
en activiteiten te (doen) ontwikkelen om het management te verbeteren moest, met behulp van een onderzoek op de bedrijven zelf,
vastgesteld worden of het management ook werkelijk tekorten vertoonde. Tot de doelstellingen van de eerste fase behoorden zodoende ook het inzicht in het management te vergroten en een model te ontwikkelen waarmee het managementniveau gemeten kon worden.
Voordat het model ontwikkeld kon worden werd een literatuurstudie uitgevoerd, die in hoofdstuk 2 is samengevat. In deze
studie werd nagegaan op welke wijze de managementtheorieën zich
vanaf de eeuwwisseling ontwikkeld hadden. Als meest toepasbare
elementen kwamen de besluitvormings- en de procesbenadering naar
voren. Deze vormden dan ook de uitgangspunten voor het managementmodel voor de glastuinbouw. Centraal daarin stond het belang
van kwalitatief goede beslissingen, die onder andere afhankelijk
gesteld werden van de wijze waarop ze voorbereid en door informatie ondersteund genomen werden. Naar soort werd een onderscheid
aangebracht naar beleids-, teeltplan- en werkuitvoeringsbeslissingen. Deze beslissingen werden vervolgens beschreven voor een
aantal karakteristieke elementen welke per soort van beslissing
verschillen vertoonden.
Naast deze beslissingen werden er in het model nog andere
factoren opgenomen die invloed hebben op het management. Zo werden onder andere criteria ontwikkeld om de moderniteit van het
bedrijf te meten. Een andere belangrijke factor die in het model
werd opgenomen was het opleidings- en ontwikkelingsniveau van de
ondernemer. Naast de dagopleiding werden de gevolgde cursussen en
de leesgewoontes bij de beoordeling betrokken. Het totale managementmodel inclusief de toekenning van waarden aan de verschillende onderdelen is opgenomen in hoofdstuk 3.
De meting zelf werd uitgevoerd met een steekproef getrokken
uit glastuinbouwbedrijven gespecialiseerd in groenten, bloemen of
potplanten. Deze steekproef vertegenwoordigde ongeveer 75% van de
in Nederland voorkomende gespecialiseerde glasbedrijven en + 75%
van de landelijke oppervlakte glas.
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Het managementniveau in de glastuinbouw

De uitkomsten van de meting, die in hoofdstuk 4 opgenomen
zijn, bevestigden het vermoeden dat het management op veel bedrijven verbeterd kon worden. De gemiddelde scores voor de drie
onderdelen van de besluitvorming waren relatief laag. Dit kwam
onder andere doordat er geen evenwichtige aandacht voor verschillende beslissingen was. Bovendien ontbrak het meestal aan de
juiste termijn van voorbereiding en werd aan de uiteindelijke
uitvoering onvoldoende aandacht besteed. Aan het gebruik van
schriftelijke informatiebronnen en kengetallen ter ondersteuning
van de kwaliteit van de beslissing kon eveneens veel verbeterd
worden. Tenslotte bleek dat slechts in een klein aantal gevallen
de medewerkers daadwerkelijk bij de besluitvorming werden betrokken. Het belang van hun motivatie, door middel van betrokkenheid
bij het nemen van beslissingen werd door de meeste ondernemers
nog in onvoldoende mate ingezien.
Van de onderzochte invloedsfactoren scoorde het opleidlngsen ontwikkelingsniveau relatief hoog. Ruim de helft van de ondernemers had onderwijs aan een Lagere Tuinbouw School genoten en
ongeveer 10% had een Middelbare Tuinbouw School opleiding. Daarnaast bleek dat een aantal ondernemers één of meer cursussen gevolgd had. Met de moderniteit van het tuinbouwbedrijf was het
niet slecht gesteld. Van alle in 1980 bestaande kassen was bijna
40% na 1975 gebouwd. Er kon gesproken worden van een relatief
goede opbouw van de leeftijd van het kassenbestand en van regelmatige en tijdige vervangingsinvesteringen. De bedrijven waren
goed voorzien van specifieke hulpmiddelen voor de verschillende
teelten. Voorzieningen die de arbeidsomstandigheden konden be'invloeden in de vorm van eet-, drink-, wasgelegenheid en toiletten
waren meestal in voldoende mate aanwezig. De manier waarop dé
personeelsfuncties waren vastgelegd liet echter te wensen over.
In deze eerste fase werd bovendien een samenhang gevonden
tussen het managementniveau en het niveau van de bedrijfseconomische resultaten in de vorm van het opbrengstniveau. Geconcludeerd
werd dat verbetering van het management in het algemeen leidt tot
verbetering van het opbrengstniveau, een conclusie die als een
rode draad door de tweede en derde fase is blijven lopen. Het gevonden verband bleek echter voor praktisch gebruik niet concreet
genoeg. Om slagvaardig van die kennis gebruik te maken was het
nodig om meer te weten over dié managementonderdelen die de meeste invloed uitoefenden op de resultaten.
Een nadere analyse
In de tweede fase van het onderzoek (1982-1984) kwamen een
aantal concrete managementaspecten naar vorea, die een groot deel
van de verschillen in opbrengstniveau verklaarden. Van alle beslissingen die de ondernemer volgens het theoretisch model zou
moeten nemen werd nader onderzocht wat de invloed was van de ter12

mijn van voorbereiding, de ondersteuning van informatiebronnen en
van het advies van deskundige personen, het gebruik van beslissingstechnieken, terugkoppeling van gegevens en van de betrokkenheid van het personeel. Andere factoren die van invloed konden
zijn op de bedrijfsresultaten zoals moderniteit en technische niveau van de bedrijfsuitrusting, het opleidings- en ontwikkelingsniveau en overige sociale aspecten zoals accomodatie en functiebeschrijvingen werden eveneens voor alle onderdelen in de analyse
betrokken. Met behulp van factoranalyse werden de samenhangen geanalyseerd. De gevonden aspecten zijn in hoofdstuk 5 beschreven.
Hier worden de belangrijkste vier ervan samengevat:
1.

Verschillen in opbrengstniveau werden voor het grootste deel
(28%) verklaard door de mate van moderniteit en het technische niveau van de bedrijven. Er werd tevens geconcludeerd
er een belangrijke impuls uit kon gaan voor betere resultaten naar gelang essentiële managementbeslissingen in voldoende mate en in de juiste verhouding tot elkaar aandacht
zouden krijgen. Dit bleek uit de andere aspecten waarmee nog
eens + 25% van de verschillen in opbrengstniveau verklaard
werd.

2.

Er bleek een belangrijke samenhang te bestaan tussen de
leeftijd van de ondernemer, het opleidings- en ontwikkelingsniveau en het exploiteren van relatief grote, moderne
bedrijven. Tevens ging een goede theoretische ondergrond bij
deze jonge ondernemers samen met praktische bezigheden in de
vorm van een lidmaatschap van een studieclub of standsorganisatie. Bij deze groep extern gerichte ondernemers werd
door een combinatie van genoemde omstandigheden een positieve invloed uitgeoefend op het opbrengstniveau ter grootte
van + 8%.

3.

Aandacht voor de werkvoorbereiding, -uitvoering en -controle
bleek belangrijke invloed te kunnen uitoefenen op het opbrengstniveau ( + 8 % ) . De kracht van bedrijfsregistratie
moest gezocht worden in het gecombineerde effect van vastleggen en het vergelijken van werkelijke en geplande gegevens. Bleef deze vergelijking achterwege, dan had de registratie van gegevens geen zin en was de invloed op de bedrijfsresultaten nihil. Achteraf de oorzaken van de verschillen analyseren met behulp van interne of externe bedrijf svergelijking leidde tot beter inzicht in de factoren
die invloed uitoefenden op de resultaten.

4.

Medeverantwoordelijkheid brengt een verhoogd gevoel van betrokkenheid met zich mee bij de medewerkers en dientengevolge een grotere prestatiegerichtheid. Medebeslissingsrecht
bij belangrijke zaken zoals het bedrijfsbeleid en de teeltplanning hebben een positief effect op het opbrengstniveau
in orde van grootte van + 6%.
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Naar een passend managementniveau
Eind 1984 is de derde fase van het onderzoek ingegaan. Een
van de vragen waarvoor we gesteld stonden was wat er met de verworven kennis gedaan zou kunnen worden. Uit allerlei discussies
werd steeds duidelijker dat niet è priori gesteld kon worden dat
een top-management altijd noodzakelijk zou zijn maar dat eerder
gesproken zou moeten worden van een passend niveau dat afhankelijk zou zijn van de individuele doelstelling van de ondernemer
en de bedrijfsomstandigheden. Het vaststellen van passende niveaus onder invloed van allerlei krachten binnen het ondernemingsgebeuren werd daarom de doelstelling van de derde fase van
het managementonderzoek. Die passende niveaus zouden vastgesteld
worden in procenten van het theoretisch maximaal haalbare niveau
van 100%. In hoofdstuk 6 is beschreven op welke wijze dat gestalte heeft gekregen.
Bij dit onderzoek werd de doelstelling van de ondernemer geformuleerd in termen van opbrengstniveau (werkelijke opbrengsten
in procenten van de normopbrengsten) en rentabiliteit (netto bedrijfsresultaat in procenten van de kosten). Ten behoeve van een
praktische werkwijze werden oplopend naar beoogd resultaat drie
groepen onderscheiden. Bij deze drie groepen waarvan de resultaten respectievelijk relatief laag, gemiddeld en relatief hoog genoemd werden, werden de passende managementniveaus getraceerd.
Deze vormden daarbij een indicatie voor de wijze waarop het management zou moeten functioneren om de aangegeven doelstelling te
realiseren. Voor een nauwkeurige invulling van de passende niveaus van individuele bedrijven waren echter gedetailleerder persoonlijke doelstellingen en bedrijfsgegevens noodzakelijk.
Met betrekking tot de doelstellingen kon die nauwkeurigheid
benaderd worden door naast de hoofddoelstelling ook de afgeleide
doelstellingen te betrekken. In de vorm van daarbij passende managementpatronen kon aangegeven worden wat dat voor invloed had
op de afzonderlijke niveaus van de managementonderdelen. Verder
werd de invloed nagegaan van bedrijfsstructurele kenmerken zoals
de bedrijfsomvang, de mutaties van de omvang in de tijd en de arbeidsstructuur. Van enige sociaal-economische factoren zoals het
aantal ondernemers en de flexibiliteit van een bepaald teeltplan
werd eveneens nagegaan wat de invloed was op de passende managementniveaus. Tenslotte werden de ligging en de solvabiliteit van
de bedrijven in de analyse betrokken.
-

Praktische werkwijze, conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek werd afgesloten met richtlijnen voor een praktische toepassing met als doel te komen tot managementadvisering
voor de ondernemer in de glastuinbouw. Deze richtlijnen werden
omschreven in een vijftal stappen die verwoord zijn in hoofdstuk 7. In de praktijk komt dit er op neer dat zo goed mogelijk
de individuele doelstelling en de bedrijfseigen gegevens ge'inven14

tarlseerd dienen te worden met het doel voor elk bedrijf het passend niveau van de managementonderdelen vast te kunnen stellen.
Teneinde eventuele hiaten op te sporen is het anderzijds noodzakelijk om het werkelijke managementniveau te meten. De hoogte van
de verschillen tussen de passende niveaus en de werkelijke niveaus bepaalt de inhoud van de aanbevelingen.
Bij de toepassing van de managementadvisering zal de overheidsvoorlichting een belangrijke rol kunnen spelen. Als gevolg
van de toenemende privatisering moet echter ook gedacht worden
aan de particuliere voorlichting. Daarnaast zullen adviesbureaus,
accountantsbureaus, standsorganisaties en banken een rol in het
gebeuren kunnen spelen.
Deze en andere conclusies werden in hoofdstuk 8 beschreven.
Daarbij wordt het duidelijk dat bij toepassing van de managementadvisering het raadzaam is om te zoeken naar mogelijkheden deze
te combineren met reeds gebruikte systemen van bedrijfseconomische advisering in de tuinbouw.
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Summary

The study was carried out during 1979-1987 in three phases
of investigation:
1.
The design of a model to measure the level of management in
Dutch horticulture under glass. As a result, recommendations
were made to improve the level of management.
2.
The analysis of the relations between the various components
of management and the economic results of the firm in terms
of yield level. About 50 per cent of the difference in results was due to differences in management.
3.
Investigation in the area of appropriate levels of management which depend on the entrepreneur's objectives and the
structural characteristics of the firm. To complete the
investigation, a research-based system for determining
options for improving management was developed.
On the basis of the differences in economic results in Dutch
glasshouse horticulture, the differences in management were
expected to be one of the main causes. In order to verify that
hypothesis and to be able to make recommendations for better
management, a model was designed in the first phase to measure
the level of management. In this model, all decisions were described and quantified by means of arbitrary scores. At the same
time other factors of influence such as the modernity of the firm
as well as the entrepreneur's level of education were incorporated into the model.
The investigation during the first phase, of which the
results are described in chapter 4, showed that the level of
management was rather low and could be improved considerably.
Policy-making, crop-planning and work planning scored very low.
Other factors of influence such as modernity of the firm and the
entrepreneurs's level of education scored relatively high. On
average, a total level of about 40 per cent of the theoretical
maximum level of management was realised. Regression analysis
showed that there was a clear relation between the level of management and the yield level.
In the second phase, the influences of the various management aspects on the economic results of the firm were analysed by
means of factor analysis. The results of this Investigation,
which are described in chapter 5, can be summarized as follows:
1.
The more modern the business, in general the better the results. Broadly speaking, one can say that 1 per cent higher
modernity is related to a 1 per cent higher level of returns.
2.
Young entrepreneurs with a good education level, working in
a relatively big, modern business obtain good economic re16

3.

4.

5.

6.

7.

suits. It Is the combination of factors which exerts a positive influence on the level of returns.
A third origin of the differences was found in the use of
recorded labour data in the executive phase of production.
It is absolutely essential to compare the estimates with the
recorded data. If this comparison is not made the positive
influence on the level of returns disappears almost
completely.
Worker participation in long-term decisions and crop-planning decisions influences the level of returns. Worker participation at the executive level of production influences
labour productivity in particular.
Tension on the part of the entrepreneur shows little connection with the quality of management and does not influence
the economic results of the firm.
The entrepreneur's relatively one-sided attention to one or
several management aspects was often found in businesses
with economic objectives and was relatively often concentrated on the modernity of the firm and the technical level of
the means of production.
A harmonious structure of management instruments was often
found in businesses with a social objective. The entrepreneur not only pays attention to the economic and technical
aspects of the management of the business, but also
considers more social aspects.

In the third phase (chapter 6 ) , an investigation was made
to establish an appropriate level of management for individual
entrepreneurs. The entrepreneur's objectives in glasshouse
horticulture substantially influence the level of management.
In this investigation, the term "fitting" is applied with respect
to the levels of management appropriate to the context. The
fitting level of management depends among other things on the
degree of ambition of the entrepeneur's objective.
The term "fitting" actually indicates that the right form or
size of the level of management, generally speaking, cannot be
fixed uniformly and a priori, but depends on certain influences
of which the entrepreneur's objectives and structural characteristics of the firm are the most important.
For the purpose of the investigation the entrepreneur's objective was formulated in terms of the level of returns and
earning capacity. In general, a relatively high economic result
corresponds with a relatively high level of management. More or
less apart from the objectives, the financing and the costs of
outside capital may require a certain level of earning capacity
and a corresponding level of management.
The influence of the structural characteristics of the firm
on the different components of management was also taken into
consideration. It proved possible to determine the appropriate
levels of decision-making processes (policy-making, crop-planning
17

