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Deze

brochure

is het

resultaat

van

een

onderzoek

naar

de

gevolgen van automatisering, dat het NAJK via de Wetenschaps-

winkel bij de vakgroep Sociologie aan de Landouwuniversiteit
heeft

laten verrichten.

"De komputer gestuurd,

De

resultaten

staan

in het

rapport

onderzoek naar toepassingen van auto-

matisering in de land- en tuinbouw".

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
Postbus 816, 3500 AV Utrecht
030-730830
Wetenschapswinkel
Postbus 101, 6700 AC Wageningen

osavo-83908/84146 /84661
Vakgroep Sociologie van de Westerse gebieden
Hollandseweg 1, 6706 KN Wageningen
08370-84452

1. INLEIDING

Komputers zijn in de land- en tuinbouw in opmars. Meer dan de
helft van de glastuinders gebruikt een klimaatkomputer. Veel
zeugenhouders werken al met een managementprogramma. Binnenkort is een telefoontje voldoende om een stroom van gegevens
naar de

voerleverancier,

veiling,

melkfabriek of bank

te

versturen.

Niet iedereen is bij de automatiseringsontwikkeling betrokken.

Uit

het

blijkt

onderzoek

bedrijven automatiseren.

dat

nu

vooral

de

grote

De huidige automatisering is voor

veel bedrijven niet aantrekkelijk. Voorlichting en scholing
over automatisering bereikt hoofdzakelijk

voorlopers.

Voor-

lichting en scholing voor boerinnen en tuindersvrouwen krijgt
weinig specifieke aandacht .

Het

NAJK

zet

zich

in

voor

de

toekomst

van

agrarische

jongeren. Automatisering speelt daarin een belangrijke rol.
In het seizoen 1987-88 hebben veel AJK's en boerinnengroepen
in het kader van het jaarthema over automatisering gesproken.
Daarna zijn op het NAJK-kongres van 31 maart 1988 standpunten
ingenomen. Zo sprak het NAJK zich ervoor uit dat automatisering erop gericht dient te zijn dat zowel grote als kleine
bedrijven van de voordelen kunnen profiteren. Voorlichting en
scholing moet voor alle bedrijven bereikbaar zijn en moet ook
speciaal op agrarische vrouwen toegespitst zijn.
Om dat ook in praktijk te brengen zal er nog heel wat gedaan
moeten worden. Deze brochure is bedoeld voor alle agrarische

jongeren die vinden dat de automatiseringsontwikkeling anders
moet en aan de slag willen met de standpunten van het NAJK.

1

2. PROCESAUTOMATISERING VOOR MEER BEDRIJVEN

Proceskomputers bewaken of regelen één of meer processen. In
kassen regelen klimaatkorrputers onder andere de verwarming en

de CO2-dosering. Met voerkomputers kan de voergift bij varkens

en koeien beter worden gedoseerd.

Proceskomputers bij

kunstmeststrooiers geven een nauwkeuriger strooibeeld. In de
glastuinbouw zijn er substraatkomputers voor het doseren van
meststoffen.

Potplantentelers kunnen na het automatisch op-

potten, de potten op transporttabletten de kas in laten rijden.

Verschillende proceskomputers zijn nog in ontwikkeling. Voorbeelden zijn de melkrobot en sensoren voor het waarnemen van
tochtigheid, ziektes of bodemgesteldheid.

Grotere bedrijven autouatiseren
Voerkomputers en transporttabletten zijn nu al leen op de gro-

tere bedrijven te vinden. Ook de aard van het bedrijf speelt
een rol bij het toepassen van proceskomputers.

Zo passen een

voerkomputer en een melkrobot alleen in een ligboxenstal. In
1987 had slechts 44% van de melkveehouders een ligboxenstal.
Op meer dan de helft van de melkveebedrijven

is de huidige

procesautomatisering dus niet toe te passen.
Proceskomputers worden vaak aangeschaft als men het bedrijf

uitbreidt of een zelfde produktie met minder werknemers wil
realiseren. Een andere reden is dat boeren en tuinders met
proceskomputers meer zicht over het bedrijf willen krijgen.
Het aanschaffen van een proceskomputer is vaak maar een eerste stap. Boeren en tuinders die al proceskomputers hebben,
willen op korte termijn ook een melkrobot, sensoren en andere

nieuw ontwikkelde proceskomputers aanschaffen. Op bedrijven
waar flink geautomatiseerd is,
mentkomputer.

2

staat meestal ook een manage-

Uit het onderzoek blijkt, dat bij ongewijzigd beleid ook in
de

toekomst

vooral

de

grotere bedrijven

automatiseren.

Zo

zal in het jaar 2000 de voerkomputer pas op bedrijven met 45
koeien worden gebruikt. Voor een melkrobot zijn 60 ä 65 koei-

en nodig. 63% van de overgebleven bedrijven zal dan een voerkomputer gebruiken en 16% een melkrobot.

Minder werk, nauwkeuriger regelen

Een voordeel van procesautomatisering is dat het je tijd kan
besparen.

Dat

geldt uiteraard niet als tegelijkertijd de

produktie uitgebreid wordt.

Proceskomputers kunnen ook ar-

beidsverlichting geven. Met een voerkomputer hoef je bijvoorbeeld de voergiften niet meer te onthouden. Je hoeft minder
in het stof te werken en niet meer op tijd op het bedrijf te
zijn om het vee te voeren.
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Procesautomatisering

leidt

echter ook

tot

nieuwe

gebonden-

heid. Als er iets mis is met je snel ingegrijpen om ernstige
gevolgen te voorkomen. Als een klimaatkomputer bijvoorbeeld
lang uitvalt, gaan de kippen dood. Niet voor niets lopen veel
mensen met een pieper op zak.
Een ander voordeel is dat je met proceskomputers nauwkeuriger
kunt werken. Met de hand geef je nu eenmaal makkelijk te veel
voer. Met een komputer kan je het kasklimaat beter afstemmen
en kan het spuiten zorgvuldiger gebeuren.
Of dit ook geld bespaart,

is nog de vraag. Dit hangt samen

met hoe belangrijk een komputer voor de bedrijfsvoering is.
Zo ziet men in de glastuinbouw bij een klimaatkomputer wel
energiebesparing ontstaan, maar in de varkenshouderij niet.
Een komputer

levert in de zeugenhouderij wel een voerbespa-

ring op, maar in de melkveehouderij niet.

Prooesautouatisering voor veel bedrijven niet aantrekkelijk
Veel boeren en tuinders kunnen voorlopig niet automatiseren.

Dat speelt op kleinere bedrijven, op bedrijven met een grupstal en op bedrijven met verouderde kassen, een oude varkensstal of een oude bewaarplaats. De beschikbare proceskomputers

zijn te groot en te duur en vragen te veel aanpassingen op
het bedrijf. Ook gaan andere investeringen voor.
Op de meeste bedrijven verdient men nu alleen aan automatise-

ring als de produktie wordt uitgebreid of als er minder werknemers nodig zijn. In verschillende takken levert bedrijfsvergroting problemen op.
gekocht

worden.

In

de

In de veehouderij meten quota aan-

akkerbouw wordt

uitbreiding

dalende graanprijzen meilijker te financieren.

door

de

Bedrijven

zullen hun investeringsruimte gebruiken voor uitbreiding door
grond of quotum aan te kopen. Dat verkleint de mogelijkheid
om in komputers te investeren. Daarnaast kan de behoefte aan

automatisering afnemen oxrdat veel bedrijven 'kleiner' worden

4

of arbeid 'over' hebben.

Beleid heeft weinig aandacht voor kleinere bedrijven
Bij het ontwikkelen van proceskomputers gaat men vaak uit van
een groot modern bedrijf. Een voorbeeld hiervan is het pro-

jekt Boerderij 2000. In dit projekt werken IMAG, Vicon, Philips,

Nedap-Poiesz

en het

NRS

gezamenlijk

aan

automatise-

ringsprodukten voor het melkveebedrijf van het jaar 2000. Een
melkrobot met sensoren, automatische kracht- en ruwvoerverStrêkkirlg
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Voor kleinere bedrijven hebben plannen als deze weinig te
bieden. Het ontwikkelen van eenvoudige en goedkope procesautomatisering die past bij de situatie van kleinere bedrijven
vindt nauwelijks plaats.
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Boerinnen en tuindersvrouwen
Tot nu toe zijn weinig vrouwen bij procesautomatisering betrokken. Mannen schaffen meestal de proceskomputers aan.

De

meeste werkzaamheden waarbij proceskomputers worden gebruikt
worden door de mannen uitgevoerd.
Wellicht kan procesautomatisering het voor vrouwen in de
toekomst gemakkelijker maken om achter aan het werk te gaan.
Doordat
voeren

het

eenvoudiger

doseren

en kunstmest

strooien

voor

wordt,

kunnen

vrouwen

taken

als

toegankelijker

worden. Een risiko is wel dat vrouwen alleen routineklussen
krijgen, waar weinig eigen inbreng voor nodig is, of dat zij
meer meten inspringen.
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Hoe kan het anders?
In de standpunten van het Jaarthema 1987/88 spreekt het

NAJK

zich ervoor uit dat "onderzoeksprogramma's in de automatisering erop gericht dienen te zijn dat zowel grote als kleine
bedrijven kunnen profiteren van de voordelen"

en dat

"pro-

gramma's beschikbaar meten zijn voor alle bedrijven

(in

verband met de verschillende bedrijfssituaties)".

De ontwikkeling van procesautomatisering is nu vooral op de
bovenlaag van de bedrijven gericht. Voor veel boeren en tuin-

ders zijn de proceskomputers te groot en te duur en vereisen
ze te veel aanpassingen in het bedrijf.
Om ervoor

te

zorgen dat naast grotere ook kleine bedrijven

kunnen profiteren,

moeten er meer goedkope en eenvoudige

proceskomputers ontwikkeld worden.
geld

moeten

uittrekken.

Deze

De overheid zou hiervoor

komputers

moeten bij

de

be-

drijfssituatie van kleinere bedrijven passen en geen uitbreiding of grote verandering vereisen. Voorbeelden zijn eenvoudige klimaatkomputers in de glastuinbouw en de Westduitse
krachtvoerkomputers voor grupstalbedrijven.

Bovenstaande betekent niet dat alle bedrijven per sé proceskomputers meten gaan gebruiken.

tuinders

Een deel van de boeren en

zonder procesautomatisering ziet voor het eigen

bedrijf weinig voordelen: zij vinden dat het nauwelijks tijd
bespaart en er weinig geld te verdienen is met het nauwkeuriger regelen van het klimaat of de voergift. Op veel bedrijven
kan men nu ook zonder procesautomatisering nauwkeurig werken.
Bovendien kunnen

veel

mensen

het

zich

niet

veroorloven

om

die nog allerlei kinderziektes

apparatuur aan te schaffen,
vertoont.
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Wat kunnen agrarische jongeren dom?
- in het AJK of in de boerinnengroep:
Wil automatisering voor meer bedrijven toegankelijk zijn, dan
is inzicht in de automatiseringsbehoefte nodig.

Binnen het

AJK of in de boerinnengroep kun je nagaan:
boeren

en

tuinders

nu

niet

automatiseren,

*

Welke

*

Welke drempels zijn er voor hen om te automatiseren?

*

Welke komputers men zou willen gebruiken?

*

Welke

maar

daar wel belangstelling voor hebben.

wensen hebben

komputergebruikers bij

de

verdere

ontwikkeling van automatisering?
Tevens kun je bespreken hoe automatisering de kwaliteit van
het werk van mannen en vrouwen zou kunnen verbeteren:
*

Op welke manier willen (a.s) boerinnen en tuindersvrou-

wen bij automatisering betrokken zijn?
*

Hoe verandert het werk door automatisering?

*

Hoe rroet je de taken verdelen, opdat automatisering voor
zowel het werk van mannen als vrouwen zinvol is?

- bij een automatiseringsbedrijf:
*

Als er in je omgeving een producent van proceskomputers
is,

kun je als AJK nagaan of deze automatisering levert

die weinig veranderingen in het bedrijf vraagt en bij
een kleine omvang bruikbaar en betaalbaar is.
*

Ga eens na of de leverancier aan de automatiseringswensen

van boeren

geval

is,

en

tuinders

kan dit een reden

voldoet.

Als dat

niet het

zijn om te stimuleren dat

alsnog aan die wensen gewerkt wordt.

- bij de Provinciale Raad voor Bedrijfsontwikkeling:
*

Agrarische jongeren kunnen als adviserend lid aangeven
dat het gebruik van passende automatisering stimulerend

werkt voor bedrijven in de regio. De Provinciale Raad
zou midden en kleine bedrijven die als
dienen subsidies kunnen verstrekken.

8

'voorbeeld'

3.

MANAGEMENTSYSTEMEN OP VERSCHILLENDE

GROEPEN GEBRUIKERS

RICHTEN

Managementsystemen verschaffen informatie over de bedrijfsvoering. Administratiesystemen zijn in feite voorlopers van
de managementsystemen: ze zijn eenvoudiger in het gebruik en
ze geven minder

informatie over de bedrijfsvoering dan de

managementsystemen doen. Wanneer we hier over rïanagementsystemen spreken, bedoelen we ook deze voorlopers.
In de veehouderij bestaan verschillende programma's. Voor de
zeugen en de mestvarkens is er de technisch-ekonomische administratie

(TEA), waarbij men een overzicht van de financiële

resultaten krijgt. Melkveehouders gebruiken de deelboekhouding

(DELAR en MELVO).

In de melkveehouderij kan men tevens

gebruik maken van het koppelingsprojekt melkkontrole en vee-

voeding (IGN) voor het bepalen van de krachtvoergift en het
stieradviesprogramma (SAP) voor de stierkeuze per koe.

In de

akkerbouw zijn Epipré, voor ziektebestrijding in de wintertarwe,

en Unitip voor de suikerbietenteelt bekend.

In veel

tuinbouwtakken zijn sets voor de registratie van opbrengsten,
arbeid en teeltomstandigheden ontwikkeld. De gegevens worden
centraal bij de veilingen of via videotex verwerkt.

Er is nog maar weinig ervaring met echte managementprogramma's. Een uitzondering is de zeugenhouderij waar al langer
verschillende managementprogramma's bestaan.

Grote bedrijven
Van managementprogramma's wordt vaak gezegd, dat ze bij elke

bedrijfsomvang te gebruiken zijn. Uit het onderzoek blijkt
het. tegendeel. Deskundigen uit de melkveehouderij verwachten

dat een managementkomputer pas bij een bedrijf met 60 koeien
gebruikt wordt. Verwacht wordt dat in 2000

25% van de melk-

veehouders een eigen komputer heeft. Een managementprogramma

9

waarvan de gegevens buiten het bedrijf verwerkt worden is bij
een bedrijf met 40 koeien al bruikbaar.
Met een managementprogramma komt er meer informatie beschikbaar over het vee of over het teeltplan.

Investeringsplannen

kunnen gemakkelijker worden doorgerekend. Daardoor hoopt men

betere beslissingen te kunnen nemen. Of dat in de werkelijkheid ook gebeurt, is nog onduidelijk. Boeren en tuinders hebben nog niet veel ervaring met het gebruik van een manage-

mentprogramma voor het nemen van bedrijfsbeslissingen. Uit
een onderzoek in de zeugenhouderij blijkt dat de gebruikers
van een managementprogramma

(met veel kengetallen) niet meer

biggen per zeug produceren dan de gebruikers van een eenvoudiger programma.

De gebrekkige kwaliteit van de programma's

en de onvoldoende begeleiding voor de gebruikers

spelen een

belangrijke rol bij deze magere resultaten.
De meeste boeren en tuinders met een managementkomputer zijn
meer

gaan

registreren

Niet alleen thuis,

en analyseren dan men voorheen deed.

maar ook buitenshuis met andere kollega's

in een studieklub, wordt er aan de hand van de cijfers veel
geanalyseerd. Dit geldt vooral voor de mannen. Vrouwen doen
bij het gebruik van managementprograrrm1a's vooral het typewerk
of het

voorafgaande

invulwerk.

Aan het

analyseren

van

de

gegevens komen vrouwen veel minder toe.

Voorlopers
Vooral boeren en tuinders van grotere bedrijven en mensen die

veel schrijven, zijn in managementprogramma's geïnteresseerd.
Voor verschillende aktiviteiten in het bedrijf (b.v. teeltbegeleiding,
zonderlijke

voortplanting,
programma's

mensen beginnen

liever

voeding,

gemaakt
met

en

bemesting)
verder

worden nu af-

uitgewerkt.

Veel

een programma wat een overzicht

over het gehele bedrijf geeft in plaats van een afzonderlijke

uitwerking van een aktiviteit. Bij het ontwikkelen van mana-

10

gementprogramma's wordt weinig rekening gehouden met de situatie van gemengde bedrijven. Voor elke tak is een ander programma nodig.

Dat betekent niet alleen meer werk,

minder overzicht over de gehele bedrijfsvoering.

maar ook

Hierdoor

valt een grote groep bedrijven buiten de boot.
Ook ontbreken programma's gericht op een milieuvriendelijke
bedrijfsvoering. Voorbeelden zijn programma's om zonder inkomensverlies minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken.
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Hoe kan het anders?
Het aanbod van managementprogramma's sluit nu alleen aan bij
de behoefte van boeren en tuinders op grotere bedrijven

en

bij mensen die veel schrijven. Het NAJK vindt dat alle bedrijven en zowel mannen als vrouwen van het programma-aanbod
moeten profiteren. Ook heeft het NAJK zich ervoor uitgesproken dat

automatiseringsprogramma's getoetst moeten worden op

ll

hun bijdrage aan een milieuvriendelijker land- en tuinbouw.
Dat betekent niet dat iedere boer en tuinder met een managementprogramma zal gaan werken. Voor velen levert op dit m-

ment een eenvoudige administratie of het bekijken van elkaars
bedrijven

meer

op dan

informatie

een

managementprogramma.

Vrouwen die veel meewerken en meebeslissen over de bedrijfs-

voering zullen waarschijnlijk ook eerder in een bedrijfsprogramma

geïnteresseerd zijn.

dat hun

interesse

Voor veel andere

vrouwen geldt

in managementautomatisering zal toenemen

als in de progra.mma's ook aandacht wordt geschonken aan de
relatie tussen bedrijf en huishouding.
Om een grotere groep boeren en tuinders van managementautoma-

tisering te laten profiteren, meten er meer programma's, afgestemd

op

verschillende bedrijfstypes,

beschikbaar

komen.

Belangrijk is ook dat de programma's eenvoudig in het gebruik
zijn.

Het

NAJK denkt

daarbij

aan programma's

die

centraal

verwerkt en begeleid worden.

De programma's meten vooral gericht zijn op een overzicht
over het gehele bedrijf en niet op een gedetailleerde uitwer-

king per aktiviteit

(zoals bemesting).

Programma's meten

verder de bestaande gegevens gebruiken en weinig schrijfwerk
vragen.

Een voorbeeld is als de boekhouder bij het terugzen-

den van het boekhoudrapport extra kengetallen vermeldt.

Rol takorganisaties
Bij

het

afstemmen

aanbod

van het

belangen van boeren,

van automatisering op de

tuinders en vrouwen zouden takorganisa-

ties een belangrijke rol meten spelen. Zij zijn immers als
organisaties van boeren en tuinders opgericht om de automatiseringsprodukten beter op elkaar af te stemmen en het gebruik
van automatisering te stimuleren. Voor elke tak bestaat een
organisatie:

SIVA

pluimveehouderij,

voor

de

varkenshouderij,

TAURUS voor de

12

SIPLU

voor

de

melkveehouderij, SITU voor

de tuinbouw en SIVAK voor de akkerbouw. De overheid subsidieert de takorganisaties en heeft zo een grote vinger in de
PaPHet bestuur

van deze takorganisaties bestaat

uit boeren en

tuinders. zij worden geadviseerd door vertegenwoordigers uit
de handel,

industrie

en

dienstverlening

in

de betreffende

tak.
Van een duidelijke behartiging van de belangen van boeren,

tuinders en vrouwen is nog niet veel terecht gekomen. Vanuit
het idee dat de belangen van boeren,

tuinders en industrie

overeenkomen, houden de takorganisaties zich vooral bezig met
het bij elkaar brengen van de verschillende betrokkenen.

Bij

het ontwikkelen van produkten worden vooral de wensen van de
voorlopers

meegenomen.

Er

is

weinig

aandacht

voor

de

ver-

schillen tussen groepen boeren en tuinders. Het NAJK vindt
dat dat wel moet gebeuren.

hiep- BL) DEZE ZIEKTE:
SCHEDE WHERï\

SCHBNLLIK LHGER

Dam ns sPunT-

’

KOSTEN-, .
bn€P...

4

J

-·_^/`,\,\,\^,,.V

tï:

\

......-

"`·~.

__/,,`^^,..`,`,.-v.-~»~^«».,`^,.«/»~«`,..«s«-^^«`»~«»~•~^^^^’

«..,X^..»-~»-~L2

_,es

I
whaha •·h¤••n••••••~• *1 www
13

wv
Ft

wat kunnen agrarische jongeren doen?
- in een AJK of in een boerinnengroep:
*

Ga eens na welke behoefte er aan managementsystemen is.

- bij een takorganisatie:
Takorganisaties zijn de organisaties waar je wensen van agrarische

jongeren naar

voren kan brengen.

Belangrijke punten

zijn:
*

Welke bedrijfssituatie heeft men voor ogen bij het ontwikkelen van managementautomatisering?

*

Wat doet men voor gemengde bedrijven?

*

Wat doet men voor vrouwen?

*

Kijkt men naar de uogelijkheden van een milieuvriendelijker bedrijfsvoering zonder dat het inkomen daaronder
lijdt?

*

ls er speciale aandacht voor mensen die weinig registreren?

Bovenstaande wensen kun je als AJK of als boerinnengroep ook
stellen aan organisaties

die programma's

Haken

en

leveren.

Voorbeelden zijn een bezoek aan een boekhouduro of een soft-

warehuis in de buurt.
Via de jongerenraad kun je deze wensen ook bij de koöperatie
inbrengen.
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4. OPLEIDING EN BEGELEIDING VOOR MEER MENSEN

Hoge eisen aan opleiding en inzidnt
Uit het onderzoek blijkt, dat voor het gebruiken van manage-

mentsystemen in de melkveehouderij MAS aangevuld met komputerkursussen een vereiste is. Hoewel jongeren over het alge-

meen beter opgeleid zijn dan oideren, heeft slechts de helft
een MAS-opleiding gedaan. De helft valt dus af,

omdat hun

opleiding niet voldoende aansluit.
Behalve opleiding wordt er nog meer
gevraagd.

Gebruikers

van

een

van komputergebruikers

managementprogramma

dat ervaring met registreren belangrijk is.
een

komputer

gebruiken,

geven

aan

dat

je

geven

aan

Degenen die nu
nauwkeurig

moet

werken, wil de komputer betrouwbare resultaten opleveren. Om
te

weten wat

de

resultaten

voorstellen,

is

inzicht

in

de

gebruikte rekenregels en definities nodig. De gewenste voergift of de gewenste bemestingsgift kan immers op verschillende manieren worden berekend. Bij de verschillende programma's

is de ene zeug de andere (nog) niet.
Gebruikers meten ook de resultaten uit het programma kunnen

afwegen tegen andere bedrijfsinformatie. Bij de keuze voor
een bouwplan is niet alleen het hoogste saldo bepalend.

Een

koe wordt niet alleen geselekteerd op melkgift en een zeug
niet alleen op de hoeveelheid biggen. Voor veel mensen vereist het werken met een komputer een kompleet andere manier
van denken. Steeds meer vanaf het papier in kombinatie met de
dagelijkse praktijk leren denken, vraagt voor veel boeren en
tuinders extra scholing. Vaak is men al het papierwerk niet

gewend.
Omdat ze vaak de boekhouding doen,

staan meewerkende vrouwen

hier wat minder onwennig tegenover. Meestal hebben ze echter

niet genoeg agrarische opleiding achter de rug om de gegevens
die op papier staan ook in het bedrijf toe te passen.
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weinig aandacht: voor mensen met onvoldoende opleiding
De voorlichting en begeleiding rondom automatisering is vooral gericht op de mensen met hogere opleiding. Er wordt nauwe-

lijks een extra inspanning verricht om scholing en voorlichting rond automatisering voor andere groepen aantrekkelijk te
maken. Een illustratie hiervan zien we bij de zgn. videotexprojekten.
Videotexprojekten

zijn

demonstratieprojekten,

opgezet

om

boeren en tuinders ervaring op te laten doen met komputergebruik.

De gebruikers kommuniceren per telefoon met een cen-

trale komputer, waar de gegevens worden verwerkt. In de glas-

tuinbouw krijgen de deelnemers op deze manier
vergelijking van elkaars opbrengsten,
digheden.

sneller een

arbeid en teeltomstan-

In de akkerbouw gebruikt men videotex om snel be-

richten door te

zenden,

zoals het

regionale weerbericht

of

gegevens over ziektes. Videotexdeelnemers in de melkveehoude-

rij krijgen snel de melkgegevens en voeradviezen in huis.
Deelname

aan

een videotexprojekt
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zou

aantrekkelijk moeten

zijn voor zowel grote als kleine bedrijven en voor zowel
mensen die veel als weinig registreren. Tot nu toe zijn in de
videotexprojekten vooral de grote bedrijven en de mensen die
veel registreren vertegenwoordigd. Met gerichte aandacht had
men in de Videotexprojekten ook andere groepen boeren, tuinders en meewerkende vrouwen kunnen bereiken. Filosofie is nu
dat,

als de automatisering bij de voorlopers aanslaat,

de

anderen vanzelf volgen. Gevolg is dat de boeren en tuinders
die niet aan het experiment meedoen het zonder aanloopsubsi-

die meten doen. Maar wat belangrijker is: de automatisering
wordt afgestemd op de situatie van de voorlopers. Het is de
vraag of dit ook voor midden en kleine bedrijven bruikbaar
is.

Boerinnen en tuindersvrouwen
Binnen de demnstratieprojekten van de takorganisaties is
geen specifieke aandacht voor de positie van meewerkende
vrouwen.

De

vaktechnische

voorlichting

en

de

studiegroepen

zijn sterk op de mannen gericht. Bij automatiseringskursussen
in de zeugenhouderij is gebleken, dat vrouwen liever naar een
vrouwengroep gaan. Daarvan zijn er nog maar weinig.

In de

kursussen wordt er verder onvoldoende rekening mee gehouden,
dat vrouwen vanuit een andere beroepsachtergrond bij automa-

tisering betrokken zijn. Vrouwen hebben meestal minder landbouwkennis en bedrijfservaring, waardoor de informatie uit de
programma‘s voor hen meilijker te analyseren is.

Hoe kan het anders?
Het NAJK heeft bij het Jaarthema 1987/88 het standpunt ingenomen, dat voorlichtings- en scholingsprogramma's in de automatisering ervoor dienen te zorgen,
reikt worden.

dat alle bedrijven be-

Deze programma's dienen neutraal te zijn en

moeten afgestemd worden op de opleiding, ervaring en situatie
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van mannen en vrouwen in het bedrijf. Daarnaast heeft het
standpunt

NAJK het

dat

ingenomen,

op

speciaal

agrarische

vrouwen toegespitste voorlichting en scholing noodzakelijk

is.
Uit het bovenstaande blijkt, dat hiervoor nog veel dient te
veranderen.

Er

is

nog weinig aandacht

voor

de

vraag welke

groepen men wel of niet bereikt. Een voorbeeld van hoe het

wel kan, is het NCB-projekt in Noord-Brabant, waarin men in
een voorbeelddorp de behoefte aan voorlichting over het gebruik van managementprogramma‘s nagaat.
Om te voorkomen, dat vrouwen slechts een funktie als dataty-

piste krijgen, meten de kursussen voor vrouwen niet alleen
zijn op het leren werken met een programma. Vrouwen

gericht

die meer bij de bedrijfsvoering betrokken willen zijn, willen
ook weten hoe de gegevens bij de besluitvorming daarbij gebruikt kunnen worden.
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Wat kunnen agrarische jongeren doen?

- binnen de provinciale onderwijskommissie:
*

Je kan naar voren brengen dat MAS-sen en praktijkscholen
enkele korte op elkaar aansluitende kursussen over het

gebruik van registratie-gegevens op moeten zetten. Hierbij dient vooral aansluiting gezocht te worden met deelnemers die LAS hebben gevolgd.

*

In samenwerking met de agrarische kommissies en van de
plattelandsvrouwenorganisaties en de

jongerenorganisa-

ties moeten ook kursussen over het gebruik van bedrijfs-

gegevens en -informatie voor vrouwen bepleit worden.
- bij de koöperatie:
*

Binnen de jongerenraad van een koöperatie kun je navragen wat de koöperatie doet om verschillende groepen bij

I

het gebruik van registratiesystemen te betrekken.

- bij consulentschappen en de stand- en vakorganisaties:
*

Stimuleert men het opzetten van studiegroepen,

waarbij

via bedrijfsexkursies en het leren registreren op een
eenvoudige manier het gebruik van bedrijfsinformatie kan
worden vergroot?

*

Stimuleert men dat in samenwerking met agrarische kommissies

van

de plattelandsvrouwenorganisaties

jongerenorganisaties

ook

en

de

studiegroepen voor vrouwen

worden opgezet?
*

Wat doet men om ervoor te zorgen dat de projekten van de
takorganisaties door een breed publiek worden gebruikt?

- bij informatiecentra:
In sommige provincies zijn op agrarische scholen centra opgericht, waar boeren, tuinders en agrarische vrouwen informatie
over automatisering kunnen krijgen. Bij een bezoek hieraan
kun je vragen:
I

*

Wat doet men om lager opgeleiden te bereiken?

*

Wat doet men om vrouwen te bereiken?
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5. OVERZICHT VAN DE BELEIDSAANBEVELDBEN

Hiervoor zijn de belangrijkste beleidsaanbevelingen uit het
onderzoek genoemd (zie hieronder nr. 1-8). In het kort volgen
nu alle beleidsaanbevelingen:
1.

Er is meer goedkope en eenvoudige procesautomatisering
gewenst die bij de situatie van kleinere bedrijven past.

2.

In alle takken meten ook programna's worden ontwikkeld
voor mensen met weinig registratie-ervaring.

3.

Bij het ontwikkelen van programma's meten gemengde be-

drijven en milieuvriendelijke doelstellingen meer aandacht krijgen.

4.

Bij het opzetten van demnstratie- en voorlichtingsprojekten is meer aandacht nodig voor

lager opgeleiden en

groepen die nu niet bereikt worden.
5.

Automatiseringsbijeenkomsten meten ook voor vrouwengroepen worden georganiseerd.

6.

Er moeten studiegroepen en automatiseringskursussen voor
lager opgeleiden worden opgezet.

7.

Voor agrarische vrouwen meten automatiseringskursussen
worden opgezet, waarbij ook aandacht voor de boekhouding
en het vergroten van vakkennis is.

8.

De voorlichting over de inhoud van managementprogramma's
moet verbeteren.

9.

Er is meer aandacht nodig voor standaardkoppelingen tussen proces- en managementautomatisering en uniformiteit

tussen programma's voor bedrijfsvergelijking.
10.

Er meten keurmerken komen, opdat de betrouwbaarheid van

programma's gewaardborgd is.
ll.

Er is een goede privacywetgeving nodig om ongewenst gebruik van gegevens te voorkomen.

12.

Er moet meer aandacht komen voor het systematiseren en

publiceren van gebruikerservaringen.
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13.

Er is meer onderzoek naar de sociaal-ekonomische gevolgen van automatisering gewenst.

Adressen van de takorganisaties zijn:

*
*

SIPLU: Utrechtseweg 31, 3700 AM Zeist. Tel. 03404-55005.
SITU:

Dijkweg 66,

2670 AE Honselersdijk/Naaldwijk.

Tel.01740-32278
*

*

SIVA: Costerweg 5, 6702 AAWagG1’1ir1geI’1. Tel. 08370-22633.

SIVAK: Prinsevinkenpark 19, 2585 HK Den Haag. Tel. 070526612.

*

TAURUS:

Zuiderwagenplein

1,

8224 AD lelystad.

Tel.

03200-31766 .

Voor vrouwen die een bijeenkomst over automatisering willen
organiseren is een korte handleiding beschikbaar. Voor deze
en verdere tips kun
Carla Haenen,
730830.

NAJK,

je terecht bij Karin van Herwaarden en
postbus 816,

3500 AV Utrecht;

Tel.

030-

