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WOORD VOORAF

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de perspectieven voor de loonwerksector en de loonbedrijven. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Landbouwambachten van het
Landbouwschap, waarin BovaL (Bond van Loonbedrijven voor Agrarischen grondverzetwerk in Nederland), FLEC (Federatie van Land- en Tuinbouwwerktuigen Exploiterende Coöperaties), de KNBTB, het KNLC, de
NCBTB, de industrie- en voedingsbond CNV en de voedingsbond FNV
vertegenwoordigd zijn. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen de
afdeling Landbouwambachten, BovaL en FLEC hun beleid voor de loonwerksector optimaliseren. Ook voor individuele loonbedrijven zijn aanbevelingen opgenomen. Met de handvatten die dit onderzoek aanreikt
kunnen zijdeperspectieven voor heteigenbedrijf (laten) onderzoeken.
De resultaten van het onderzoek zijn besproken in een begeleidingscommissie,bestaande uit:
-

H.van der Flier
ing.H.Havinga
ing.H.deJong
C.Maris
ir.C.J.W.A. vanOverveld
J.H.J.SchootUiterkamp
R.Steenstra
H.Wolters

BovaL,voorzitter
IKC-RSP
BovaL
BovaL
Landbouwschap
FLEC
KNLC
Voedingsbond FNV

Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om allen te bedanken die
aanhet onderzoek meegewerkt hebben,inhetbijzonder de geënquêteerde
bedrijfshoofden van landbouwbedrijven en de geïnterviewde deskundigen.Zonder hun bijdrage had ditonderzoek nietkunnen plaatsvinden.

Den Haag,maart 1993
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SAMENVATTING

Doelvanhetonderzoek
Het doel van deze publikatie isde toekomstige vraagnaar loonwerk in
kaart te brengen. Het gaat hierbij zowel om de hoeveelheid loonwerk als
om de eisen die klanten stellen aan de kwaliteit, service en voorlichting.
De vraag naar agrarisch loonwerk wordt uitvoerig geanalyseerd en de
toekomst vanhetniet-agrarisch loonwerk bondig beschreven.
Opzeten uitvoeringvanhetonderzoek
Uit de boekhoudnetten van LEI-DLOen de CBS-mechanisatietellingen
is de ontwikkeling van de omzet van loonwerk bepaald. Dit geeft nog
geen inzicht in devoorkeur van landbouwers voor een bepaalde loonwerker of redenen om werkzaamheden met eigen mechanisatie dan wel in
loonwerk uit te voeren. Vandaar dat er een enquête nodig was voor het
verkrijgen van deze gegevens. Gekozen is voor een enquête bij akkerbouw-, melkveehouderij- en gemengde landbouwbedrijven met goede
toekomstverwachtingen. De steekproef is aan de hand van een bedrijfsgrootte-criterium getrokken uit de meitelling. Bij 173bedrijven is een enquête afgenomen.
Melkveehouderijsectorgrootsteklant
In de melkveehouderijsector wordt het meeste agrarisch loonwerk verricht. De vraag naar loonwerk per bedrijf ligt in deze sector ongeveer op
het gemiddelde van allelandbouwbedrijven, maar omdat er zoveel melkveebedrijven zijn isde totale vraag van ditbedrijfstype het grootst.De akkerbouwbedrijven zijn de op één na grootste opdrachtgevers van
agrarisch loonwerk. Deze bedrijven laten het meeste loonwerk uitvoeren
per bedrijf en per grootteëenheid (nge).Detuinbouw geeft een gevarieerd
beeld tezien.

Hoeveelheidagrarisch loonwerklichtgestegen
Uit gegevens van de boekhoudnetten van LEI-DLOblijkt dat in de periode 1975-1990 na een aanvankelijke daling, de totale hoeveelheid loonwerk nu weer ligt op het niveau van 1975.De hoeveelheid loonwerk kon
de laatste jaren toenemen doordat er meer werk wordt uitgevoerd in de
maisteelt en in de opengrondsgroenteteelt. Het aandeel van het areaal dat
in loonwerk wordt uitgevoerd is voor de meeste landbouwbewerkingen
inde periode 1975-1990afgenomen. Slechtsbijbietenrooien en grondontsmetten is dit aandeel toegenomen. Het aandeel van samenwerkingsvormen in deze bewerkingen is afgenomen in dit tijdvak. De aardappelpooten -rooimachines zijn relatief vaak in gemeenschappelijk bezit van akkerbouwers. Samenwerking is vooral in trek in het landbouwgebied "IJsselmeerpolders". Landbouwers die bij anderen werken nemen een
bescheiden plaatsin opdemarkt van agrarisch loonwerk.
Op hetgemiddelde landbouwbedrijf kwamen in 19912loonwerkers op
het erf. Vooral akkerbouw- en gemengde bedrijven schakelen meerdere
loonwerkers in. Van de bedrijfshoofden van deze laatste bedrijfstypen
vindt driekwart het logisch dat één loonwerker niet alle werkzaamheden
op hetbedrijf kan uitvoeren. Een kwart van delandbouwers rekentbijeen
eventuele investering niet uit of loonwerk goedkoper isdan eigen mechanisatie. De helft vat dit serieus op. Slechts een kwart van de landbouwers
rekenteen vergoeding voor eigen arbeid bijdeze calculaties.
Klanten hechten meerbelangaankwaliteitdanaanprijs
Dekeuze tussen eigen mechanisatie of loonwerk wordt door de meeste
afnemers hoofdzakelijk gemaakt aan de hand van economische eisen.
Daarna komen zaken als de beschikbaarheid van de machine, de beschikbaarheid van arbeid en het al hebben van de machine aan bod. De kwaliteit van het werk isslechtszelden genoemd alsreden om werkzaamheden
al dan niet uit tebesteden. Bijde keuze tussen de verschillende loonwerkers gaf voor de overgrote meerderheid van de boeren de geleverde kwaliteit de doorslag boven de prijs. Landbouwers zijn tevreden tot zeer
tevreden over hetuitgevoerde loonwerk.
Concurrentiestructuuragrarischloonwerk
Als concurrenten van agrarisch loonwerk worden eigen mechanisatie,
samenwerkingsvormen en boeren die bij derden werken beschouwd.
Deze concurrenten hebben alle lagere arbeidskosten dan loonwerkers. Zij
kunnen het werk goedkoper leveren dan loonwerkers. De structuur van
10

de loonwerksector met veel kleine loonbedrijven die nauwelijks samenwerken, waar nieuwkomers makkelijk kunnen toetreden, werkt concurrentieinde hand.
Scenario'svooragrarisch loonwerk
Om een indruk te geven van de ontwikkelingsmogelijkheden van de
markt waarop agrarisch loonwerk opereert zijn driescenario's uitgewerkt.
Deze scenario's zijn gebaseerd op Centraal Plan Bureau toekomstvisies.
Het trendscenario geeft de te verwachten gevolgen voor de loonwerksector weer onder het huidige landbouwbeleid en vertraagde invoering van
het voorgenomen milieubeleid. Het quoteringsscenario geeft de toekomst
weer als produktiequota worden ingevoerd en het voorgenomen milieubeleid wordt uitgevoerd. Hetevenwichtige-groeiscenario schetst degevolgen van een ontwikkeling naar vrijhandel, een snelle invoering van het
voorgestanemilieubeleid eneensnelle technologische ontwikkeling.
Sterkeenzwakkepuntenvanagrarisch loonwerk
Sterke punten van de loonwerksector geven aan waarin de loonwerksector beter is dan de concurrenten op de markt van mechanische bewerkingen in de landbouw. Zwakke punten geven aan waarin de
loonwerksector minder goed is.
STERK
- groteenmoderne machines
- machines worden duurder
- milieueistbeterewerktuigen

ZWAK
- samenwerking is goedkoper
- landbouwbedrijven worden groter
- loonbedrijven halen normbenutting
niet
- deskundig optechnisch gebied - loonbedrijf moetveelenrisicovol investeren
- loonwerker regeltook arbeid
- moeilijk geschikt personeelte vinden
- loonbedrijven zijn flexibel
- steedskortere piekperioden
Perspectievenvoorloonwerk
De hoeveelheid werk in de akkerbouw zal zeker afnemen, ook in de
weidebouw zal minder werk zijn. Mais heeft in het quoterings-scenario
enige perspectieven. Groei van agrarische loonbedrijven kan alleen ten
koste van anderen. In het jaar 2010 zal tweederde van de loonbedrijven
nog bestaan.
Voor deonderscheiden werkzaamheden isaangegeven hoe de hoeveelheid loonwerk zal veranderen. Voor de opraap(doseer)wagen en cirkel22

maaier zal meer vraag naar loonwerk zijn in het trendscenario. Voor de
mengmestverspreider, de grondontsmetter en de aardappelpootmachine
zal devraag veelkleiner worden.
Niet-agrarisch loonwerk omvat vele verschillende activiteiten voor allerlei opdrachtgevers. Bijvoorbeeld het schonen van sloten voor het Waterschap,hetonderhouden van gemeentelijke groenvoorzieningen, aanleg
van natuurterreinen engraafwerkzaamheden voor debouw van stallen.
Opdrachtgevers buiten de landbouw combineren veelal werkzaamheden tot bestekken en laten aannemers hierop inschrijven. Bijeen open inschrijving kan iedereen meedingen. Bij kleine opdrachten worden enkele
aannemers uitgenodigd omprijsopgave tedoen.Dehoeveelheid werk aan
landschap- en natuuraanleg en -onderhoud zal kunnen toenemen. De
(overheids)investeringen in de grond-, weg-en waterbouw blijven op een
hoog niveau. Werkzaamheden in het kader van natuur- en landschapbeheer bieden debesteperspectieven voorloonwerkers buiten de agrarische
sector.
Strategieën
Vier strategieën worden behandeld. Het uitbouwen van de huidige
agrarische loonwerkzaamheden; het aanboren van nieuwe markten; het
aanbieden van nieuwe produkten en het overstappen op niet-agrarisch
loonwerk. Loonwerkers kunnen zichbeter toeleggen op kwaliteitsverbetering dan op prijsverlaging. Als de sectororganisaties een keurmerk instellen kan deze kwaliteit hard gemaakt worden naar de klanten. Buiten de
agrarische sector werkt men vaak met aanbestedingen. Bijopen aanbestedingen selecteert men eerstop deprijs en daarna kijkt men of de gewenste
kwaliteit wordt gehaald. Als onderaannemer kunnen loonbedrijven op
dezemarktervaring opdoen.

22

1. INLEIDING,PROBLEEMSTELLING EN
WERKWIJZE

1.1 Achtergrondenvanhet onderzoek
Indeeerder verschenen LEI-DLO-publikatie"Ondernemen in agrarisch
loonwerk; een verkenning van de sector" (Reinhard,1989) wordt de loonwerksector beschreven en wordt de relatie tussen loonbedrijven en landbouwers benaderd vanuit het gezichtspunt van de loonwerkers. Om de
ontwikkelingen van de loonwerksector volledig in beeld te krijgen heeft
de afdeling Landbouwambachten van het Landbouwschap het LEI-DLO
verzocht dezerelatieookvanuitdeoptiek van deklanten tebepalen. Deze
klanten kunnen zowelagrariërs alsniet-agrariërs zijn.
Deagrarischesectorbevindtzichnu midden ineen veranderingsproces
dat mede ingegeven is door het milieubeleid, de plannen van MacSharry
en de GATT onderhandelingen. Dit betekent dat landbouwbedrijven belangrijke ontwikkelingen doormaken en nog door zullen maken. Deze
ontwikkelingen beïnvloeden ook de relatie tussen boer en loonwerker en
de hoeveelheid agrarisch loonwerk die wordt uitgevoerd in de toekomst.
Naast het in kaartbrengen van dehuidige relatie tussen klant en loonwerker wordt aandacht besteed aan veranderingen waaraan de inhoud van
de gevraagde diensten en de service onderhevig zijn. Ook het niet-agrarisch loonwerk isaan veranderingen onderhevig,bijvoorbeeld door de terugtredende lagere overheidslichamen en de grotere aandacht voor
natuur en milieu.
1.2 Probleemstelling
Deprobleemstelling van het onderzoek luidt: Hoe ontwikkelt de vraag
naar loonwerk zich in de toekomst? Deze vraag naar loonwerk wordt opgesplitstineen kwantitatief eneenkwalitatief aspect:
- dehoeveelheid loonwerk enaard van dewerkzaamheden; bijvoorbeeld grondbewerking en oogsten;
- kwaliteit vanhetwerk,serviceen voorlichting. Eisen dieaan de loonwerker worden gesteld. Dezeeisengeven inzicht indecriteria waar13

aan loonbedrijven moeten voldoen, willen zeindetoekomst succesvol
zijn op de markt voor mechanische veldwerkzaamheden.
Tenslotte worden er aanbevelingen geformuleerd voor het strategisch
beleid van de sector en de daartoe behorende bedrijven. Zowel de vraag
naar agrarisch alsnaar niet-agrarisch loonwerk wordt onderzocht.
Onder agrarisch loonwerk wordt de exploitatie van land- en tuinbouwwerktuigen verstaan. De volledige definitie is opgenomen in bijlage A.
Deze definitie is ook gebruikt in Reinhard (1989:13) zodat de resultaten
van beide onderzoeken met elkaar vergeleken kunnen worden. Loonbedrijven zijn allebedrijven die voor meer dan ƒ10.000,-aan agrarisch loonwerk verrichten per jaar. Werktuigenverenigingen worden in dit
onderzoek ook totde loonbedrijven gerekend.
Plukploegen worden in dit onderzoek niet tot de loonbedrijven gerekend.
De vraag naar agrarisch loonwerk is uitgewerkt voor de belangrijkste
werkzaamheden:
- oogstvan gras
- maishakselen
- bietenrooien
- aardappelrooien
- maaidorsen
- bemesting
- spuitwerkzaamheden
- grondontsmetten.
- zaaienen poten
- grondbewerking
- werkzaamheden voorde opengrondsgroenteteelt
Het niet-agrarische loonwerk isuitgesplitst in
- niet-agrarisch loonwerk dat zeer nauw verbonden ismet de agrarische
sector,zoals werkzaamheden inverband metruilverkavelingen, werkzaamheden bijagrariërs tegen hethoge BTW-tarief (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden),hetschonen vansloten vooreen Waterschap.
- werkzaamheden inhetkader van natuur- enlandschapbeheer, bijvoorbeeld hetonderhoud van natuurterreinen vanNatuurmonumenten en
deOverheid,onderhoud openbaar groen vangemeentes (inclusief
sportterreinen).
- overigniet-agrarisch loonwerk,bijvoorbeeld werkzaamheden indewegenbouw,sneeuwschuiven etcetera.
In het onderzoek ligt de nadruk op ontwikkelingen in de vraag naar
agrarisch loonwerk. Op dit moment is dat de belangrijkste activiteit;46%
14

van de totale omzet. Daarnaast worden onder andere niet-agrarisch loonwerk (27%),handel (13%)eneen agrarisch bedrijf (8%)uitgeoefend (Reinhard,1989).
1.3 Werkwijze
1.3.1 Werkwijze vanhet onderzoek
De werkwijze is afgeleid uit het model van Wind en Robertson (1983)
(zie figuur 1.1). De vraag naar loonwerk is bepaald uit de trendmatige
ontwikkeling van de kosten voor agrarisch loonwerk in de periode 19751990 uit de boekhoudnetten van LEI-DLO. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar debelangrijkste gewassen,belangrijke loonwerkactiviteiten en
landbouwbedrijfstypen. Ook zijn de CBS-werktuigentellingen gebruikt
om inzicht te verwerven en de trend te bepalen in het gebruik van landbouwwerktuigen en de keuze voor een gebruiksvorm van deze werk tuigen. Deze trendanalyse is geconfronteerd met de bij het
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) en elders levende verwachtingen over demogelijke ontwikkelingen in deagrarische sector en demeprobleemstelling
i

'

i
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'
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•

kansen en bedreigingen

'

sterkten en zwakten
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''
marketing-stratégie

Figuur1.1 De(schematische)structuurvanhet marktonderzoek
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chanisatie. Deresultaten zijn in de vorm van scenario's gepresenteerd. De
eisen van agrarische klanten zijn via een mondelinge enquête boven tafel
gekomen (paragraaf 1.3.2).Interviews met enkele opdrachtgevers hebben
meer licht geworpen op de vraag naar niet-agrarisch loonwerk. Op deze
wijze is inzicht verkregen in de kansen en bedreigingen voor de loonwerksector.
Aan de hand van het reeds verrichte structuuronderzoek van de loonwerksector (Reinhard,1989) worden de sterke en zwakke punten van de
loonwerksector opgespoord. Bijloonbedrijven is nu dus geen afzonderlijke enquête gehouden. Door de kansen en bedreigingen tegenover de
sterkten en zwakten te plaatsen is een strategie voor de loonwerksector
ontwikkeld.
1.3.2 Verantwoording van de steekproef
Voor de mondeling enquête is gebruik gemaakt van de gegevens van
de meitelling 1991.Dit gaf de mogelijkheid om van tevoren landbouwbedrijven te selecteren. Om zo min mogelijk enquêtes te hoeven afnemen is
vooraf geanalyseerd welke bedrijfstypen veel loonwerk laten verrichten.
Omdat het onderzoek toekomstgericht is, is ook nagegaan welke bedrijven degrootste kans hebben over 10jaar nog tebestaan. Ditbleken vooral
landbouwbedrijven groter dan 25 nge (ziebijlage A) te zijn. Eriseen
Tabel1.1 Procentueleverdeling vanbedrijven engrond overdebedrijfstypen in
1990
Bedrijfstype

Bedrijven

Akkerbouwbedrijven
<25nge
>25nge
Melkveebedrijven
<25nge
>25nge
Gemengde bedrijven
<25nge
>25nge
Overig
<25nge
>25nge
Totaal
BromCBS-meitelling(bewerkingLEI-DLO)
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Grond

5,1
7,6

2,9
23,5

3,7
24,2

2,1
42,1

2,5
2,0

1,2
3,8

25,7
29,2

8,0
16,4

100

100

selectieuitgevoerd opbedrijfstype (neg-typologie)enop bedrijfsgrootte.
De enquête is afgenomen bij akkerbouwbedrijven, graasdierbedrijven
(melkveebedrijven) en gewassen-/veeteelt combinaties (gemengde bedrijven) diegroter zijn dan 25nge.
De bedrijven uit de enquête representeren een derde van alle landbouwbedrijven, ruim twee derde van het landbouwareaal (tabel 1.1) en
twee derde van de totale omzet agrarisch loonwerk. Van akkerbouwbedrijven zijn vier op de tien kleiner dan de ondergrens van 25nge, van de
melkveebedrijven 13%envan degemengde bedrijven zelfs 55%.
In tabel 1.2 is het aantal bedrijven per provincie gegeven dat aan de selectiecriteria voldoet (de populatie), als ook het aantal geënquêteerde bedrijven. In deze publikatie zijn de resultaten van de enquête naar
bedrijfstype uitgesplitst indien er duidelijke verschillen tussen de bedrijfstypen aan het licht kwamen. De resultaten van alle geënquêteerde bedrijven geven een representatief beeld van de totale populatie die aan de
criteria voldoetin Nederland.
Tabel1.2. Aantal bedrijven indeenquête naar bedrijfstype enhet totaal aantal
bedrijven indepopulatie (alle bedrijven dieaan deselectiecriteria voldoen)perprovincie
Steekproef

Provincie
akkerbouwbedrijven

melkveebedrijven

Populatie

gemengde
bedrijven

totaal

totaal

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord Brabant
Limburg

8
4
7
2
11
3
0
5
7
8
3
1

3
9
1
13
1
9
4
3
9
0
12
1

5
3
5
2
1
4
1
2
4
5
7
10

16
16
13
17
13
16
5
10
20
13
22
12

2959
4943
3250
5493
1868
5465
1933
2579
3133
2211
5809
1768

Totaal

59

65

49

173

41411

Bron:CBS-meitelling(bewerkingLEI-DLO).
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Voor dit onderzoek zijn 173 enquêtes afgenomen. In totaal zijn 204
landbouwbedrijven benaderd voor dit onderzoek. Eenendertig bedrijven
(15%) konden of wilden niet meewerken, in plaats hiervan werden vervangende landbouwbedrijven benaderd van hetzelfde type en uit dezelfde regio. Zo kon de representativiteit gewaarborgd blijven. De
representativiteit is getoetst op een aantal kenmerken als provincie, bedrijfsgrootte, areaal, hoofd/nevenberoeper etc. Er zijn geen afwijkingen
geconstateerd tussen de populatie endegeënquêteerde bedrijven, behalve
datbijdebezochte akkerbouwbedrijven een ietsgroter areaal tuinbouw in
gebruik isdan bijdepopulatie akkerbouwbedrijven.
Het onderzoek naar de perspectieven voor agrarisch loonwerk beperkt
zich niet tot de drie bedrijfstypen in de steekproef, maar omvat alle landbouwbedrijven. Alleen de onderdelen waarin de mening van landbouwers noodzakelijk is,zijn gebaseerd op de enquête.
1.4 Opbouw van het rapport
De opbouw van het rapport komt overeen met de gevolgde werkwijze
(paragraaf 1.3.1).De ontwikkelingen in de vraag naar agrarisch loonwerk
en hetgebruik van landbouwmachines in deperiode 1975-1990worden in
hoofdstuk 2 beschreven. Aan de hand van deze trends, toekomstonderzoekingen en meningen van deskundigen worden de perspectieven van
de vraagnaar agrarisch loonwerk in hoofdstuk 3met scenario's geschetst.
De scenariomethode wordt beschreven in paragraaf 3.3.1. In hoofdstuk 4
wordt de structuur van zowel de loonbedrijven als van de andere aanbieders van mechanisatie beschreven. In hoofdstuk 5 worden de perspectieven voor niet-agrarisch loonwerk gegeven.
Confrontatie van de informatie uit de hoofdstukken 3en 4leidt tot een
samenvatting van kansen en bedreigingen, sterkten en zwakten van de
loonwerksector in hoofdstuk 6.In hetzelfde hoofdstuk worden conclusies
getrokken. In hoofdstuk 7worden strategieën uitgestippeld. In hoofdstuk
8 zijn aanbevelingen gedaan voor individuele loonbedrijven en voor sectororganisaties.
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2. ONTWIKKELINGEN IN HETAGRARISCH
LOONWERK

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het agrarisch loonwerk er nu
voor staat. Aan de hand van informatie uit de boekhoudnetten van LEIDLOen de CBS-werktuigentellingen worden de ontwikkelingen in de periode 1975-1990 weergegeven. Aan de hand van de enquête resultaten
worden de klanten en de eisen die zij stellen aan het agrarisch loonwerk
beschreven.
2.2 Totaleomzetvanagrarisch loonwerk
De ontwikkeling van de omzet van agrarisch loonwerk in de periode
1975-1990 kan worden bepaald uit de boekhoudnetten van LEI-DLO. In
tabel2.1zijn dekosten "werk door derden" (ziebijlage A) gegeven.
De totaal omzet van agrarisch loonwerk in de land- en tuinbouw in
1990volgens de boekhoudnetten wijkt af van de 1181min. omzet in 1988
die Reinhard (1989:54) geeft. Hiervoor zijn de volgende vijf oorzaken aan
te wijzen.
1) In de boekhoudnetten zijn de kosten van de meegeleverde middelen
niet opgenomen in het werk door derden, ook de kosten van grondverbetering en drainage zijn op een andere post geboekt (deze investeringen ingrond bedroegen in 199087miljoen gulden).
2) Bedrijven kleiner dan 20ngezijn nietopgenomen in deLEI-DLO-boekhoudnetten. Dit heeft tot gevolg dat bijdeze berekeningen ongeveer 10
procent van het landbouwareaal niet opgenomen is en 36procent van
de landbouwbedrijven buiten boord isgevallen.Uit paragraaf 2.3blijkt
dat de kans dat kleine bedrijven een loonwerker inschakelen groter is
dan bijgrote bedrijven. Analyse van de kleinste bedrijven uit het boekhoudnet toont aan dat deze per nge niet veel meer loonwerk laten verrichten dan grotere bedrijven. Iets meer dan 11%van de omzet aan
loonwerk wordt verricht bij bedrijven die te klein zijn voor de boekhoudnetten; dezeomzet isdus nietopgenomen intabel 2.1.
19

3) Ook loonwerk dat geschiedt aan gewassen die op contract geteeld worden valtbuiten deboekhoudnetten alsde afnemende partij de loonwerker inschakelt.
4) Dekostenpost "werk door derden"geeft geen inzicht wie deze derde is.
Dus ook het werk dat door andere landbouwers wordt uitgevoerd is
hiertoe gerekend. Uit de gegevens van de CBS-werktuigentellingen
(CBS,1987) (zieparagraaf 2.3) blijkt dat slechts een gering deel van het
agrarisch loonwerk door landbouwers wordt uitgevoerd.
5) De gegevens uit tabel 2.1 komen voort uit nota's van landbouwbedrijven. Aan het onderzoek bij de loonbedrijven lag een mondelinge enquêteten grondslag.
Tabel2.1 Deontwikkeling vandeomzetvanagrarisch loonwerk indeland- en
tuinbouwinmin.guldens
1975

1980

1985

1990

Akkerbouw
Grasland en voedergewassen

182,1
244,5

230,7
284,1

273,2
369,4

282,1
437,5

Totaal landbouw

426,6

514,8

642,6

719,6

Glastuinbouw
Opengrondsgroente
Fruit
Boomkwekerijen
Bloembollen
Champignons

40,4
21,8
2,9
5,8
14,4
2,1

763
23,6
5,8
3,0
24,4
3,4

56,7
36,1
5,4
8,0
40,5
5,0

733
58,8
8,1
8,7
45,4
10,6

Totaal tuinbouw

87,4

136,5

151,7

204,9

514,0

651,3

794,3

924,5

Totaalland-en tuinbouw
BroruBoekhoudnettenvanLEI-DLO.

In tabel2.1isde nominale omzet aan agrarisch loonwerk weergegeven.
Deze nominale omzet wordt zowel door de hoeveelheid als door prijsstijgingen van het agrarisch loonwerk beïnvloed. De hoeveelheid agrarisch
loonwerk (de reële omzet) is berekend door de nominale omzet te delen
door deprijsindex. Deprijsindex van agrarisch loonwerk en de berekende
hoeveelheidsindex zijn gegeven in tabel2.2.
Na een afname aan het eind van de jaren zeventig, is de hoeveelheid
loonwerk in 1990ongeveer gelijk aan dievan 1975. Destijging van dehoe20

Tabel2.2 Prijs-enhoeveelheidsindexvanagrarischloonwerk;1975=100
1980

1985

1990

Prijsindex
akkerbouw
veehouderij
tuinbouw
totaal

133
141
139
137

153
169
161
162

162
188
177
175

Hoeveelheidsindex
akkerbouw
veehouderij
tuinbouw
totaal

95
82
112
92

98
89
108
95

96
95
132
102

BrombewerkingCBS/LEI,1992enBoekhoudnettenvanLEI-DLO.

veelheid loonwerk in de tuinbouw in de periode 1985-1990heeft plaatsgevonden indeopengrondsgroente- enbloembollenteelt. Deafname van het
agrarisch loonwerk in de veehouderij in deperiode 1975-1980isin werkelijkheid kleiner dan uittabel 2.2blijkt. Dehoeveelheid mais diein dezeperiode in het LEI-boekhoudnet was gerepresenteerd was kleiner dan het
werkelijke areaal mais. Aangezien de loonwerkkosten van mais groter
Tabel23 Kosten vanagrarisch loonwerk inguldensperngenaar grootteklasse
enbedrijfstype(NEG) in 1990
Bedrijfstype

Grootteklasse (nge)

Alle
bedrijven

20-50

50-100

>100

Akkerbouwbedrijven
Tuinbouwbedrijven
Blijvende teeltbedrijven
Graasdierbedrijven
Hokdierbedrijven
Gewassencombinaties
Veeteeltcombinaties
Gewassen-/veeteeltcomb.

414
209
51
191
83
298
161
322

334
187
66
183
77
206
132
326

207
115
37
170
63
192
154
302

306
130
49
183
75
220
145
317

Alle bedrijven

214

194

163

191

Bron:BoekhoudnettenvanLEI-DLO.

22

zijn dan van gras (tabel 2.6) geeft dit een onderschatting van de hoeveelheid loonwerk indeze sector.
Akkerbouwbedrijven laten relatief het meest inloonwerk uitvoeren. De
melkveebedrijven (graasdierbedrijven) hebben gemiddeld een kleinere
vraagnaar loonwerk. Aangezien het aantal bedrijven veel groter is,zijn de
melkveebedrijven de grootste afnemers van loonwerk (tabel 2.3).De "gewassen-/veeteelt combinaties" (gemengde bedrijven) laten ook veel in
loonwerk doen. Aangezien zij verschillende produkten voortbrengen is
het te duur zelf alle werktuigen aan te schaffen. De meeste bedrijfstypes
vertonen het bekende beeld van afnemende uitgaven voor loonwerk per
ngebijtoename van de bedrijfsgrootte.
Tabel2.4 Kosten van loonwerk en oppervlakten naarakkerbouwgewassen in
1990(procenten)
Gewas

Akkerbouw
loonwerk

oppervlakte

Wintertarwe
Zomergerst
Rogge
Korrelmais
Strovlas
Groene erwten

11,8
2,5
1,2
0,4
1,1
1,7

22,8
5,1
1,5
0,6
1,0
1,8

Graszaad
Pootaardappelen
Consumptie-aardappelen
Fabrieksaardappelen
Suikerbieten
Zaaiuien
Overige akkerbouwgewassen

6,5
8,4
17,2
6,6
26,5
2,7
13,4

4,4
6,0
13,0
10,6
21,1
1,5
10,6

Alle akkerbouwgewassen

100

100

Bron:BoekhoudnettenvanLEI-DLO.

Het aandeel van gewassen in de totale kosten van agrarisch loonwerk
hangt af van het areaal van het gewas, het aandeel dat loonwerkers uitvoeren van de werkzaamheden in dit gewas en het loonwerktarief per
hectare. Suikerbieten en consumptie-aardappelen zijn de akkerbouwgewassen waarin het meeste loonwerk wordt verricht (tabel 2.4). Bij fa12

brieksaardappelen wordt beduidend minder in loonwerk uitgevoerd. De
grote omzet bij de suikerbietenteelt kan verklaard worden uit het feit dat
verreweg het grootste gedeelte van de suikerbieten door de loonwerker
wordt geoogst en uit de hoge kostprijs per hectare voor bietenrooien.
Deze aandelen uit tabel 2.4 veranderen nauwelijks in de periode 19751990.Wijzigingen in de aandelen hangen samen met toe-of afneming van
hetareaal van eengewas.
Tabel2.5. Deverdelingvandebelangrijksteloonwerkzaamheden perakkerbouwgewas in1990 (procenten)
Gewas
Wintertarwe
Zomergerst
Rogge
Korrelmais
Strovlas
Groene erwten
Graszaad
Pootaardappelen
Consumptie-aardappelen
Fabrieksaardappelen
Suikerbieten
Zaaiuien
Overige akkerbouwgewassen
Alle akkerbouwgewassen

Spuiten*) Oogsten

Overig*)

Totaal

4
4
1
4
1
2

70
75
73
38
51
52

26
21
26
58
48
46

100
100
100
100
100
100

1
9
13
32
4
4
4

55
36
42
52
78
33
54

44
55
55
16
18
63
42

100
100
100
100
100
100
100

7

59

34

100

*)Decategoriespuitenomvatookgrondontsmetting. De "overigewerkzaamheden"bestaanonder
andereuitzaaibedbereiden,zaaienenpoten,bemestenenverplegen.
BrowBoekhoudnettenvanLEI-DLO.

Degrootste omzet agrarisch loonwerk in de akkerbouw wordt door de
oogst behaald. Bijsuikerbieten en granen is de oogst ongeveer driekwart
van deomzet.Opvallend ishetgrote aandeel vanspuitwerkzaamheden in
de (fabrieks)aardappelteelt. Dit wordt veroorzaakt door het grondontsmetten dat voor het grootste deel in loonwerk wordt uitgevoerd (zie bijlageB).
Werkzaamheden aan grasland en voedergewassen vormen het grootste
deel van de omzet van agrarisch loonwerk (tabel 2.1). Door de toename
van het areaal snijmais is het loonwerk per hectare ruwvoer toegenomen
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(tabel 2.6).Graslandvernieuwing is eveneens fors toegenomen. De bedrijven in het boekhoudnet hadden relatief weinig snijmais in het bouwplan
totenmet 1985,ditverklaart degrote toename van de totale loonwerkkosten inderuwvoederwinning in 1990.
Tabel 2.6. Reële loonwerkkosten perhectare van het betreffende gewas(inguldensvan1990) inderuwvoederwinning

Werkzaamhedengrasland
w.v.graslandvemieuwing
slootengreppelwerk
Oogstgrasenhooi
Werkzaamhedensnijmais
w.v.oogstsnijmais
zaaienenverplegen
Totaalloonwerkruwvoederwinning

1980

1985

91
23
22
149

109
33
26
159

122
36
32
164

1197

1215

1038

890
154

885
162

791
120

301

319

1990

381

Bron:Boekhoudnettenvan LEI-DLO.

2.3 Hetgebruikvan landbouwmachines
Intabel 2.7en 2.8 (en in bijlage B)is de verdeling gegeven van het areaal dat door een bepaalde vorm van mechanisatie isbewerkt. Hiervoor is
informatie over de eigenaarscategorie van de machine gekoppeld aan het
areaal van het bijbehorende gewas van ieder landbouwbedrijf. Aangezien
van de grote landbouwbedrijven een kleiner deel een loonwerker inschakelt (tabel 2.9)ishet aandeel van loonwerkers in het areaal kleiner dan het
aandeel inbedrijven dateenloonwerker inschakelt.Hetomgekeerde geldt
voor de eigen mechanisatie. Door afronding kan de som van de eigendomscategorieën (inlichtemate)afwijken van100.
Het aandeel van aardappelpootmachines in eigendom is toegenomen
in de periode 1985-1990(tabel 2.7).Dezestijging komt vooral op rekening
van de pootmachines voor pootaardappels. Het aandeel van de bedrijven
dateen loonwerker inschakelt voor het poten heeft een tegengestelde ontwikkeling doorgemaakt, ookhetpoten insamenwerking isafgenomen. Bij
de pootaardappels is het aandeel van de machines in eigendom het
hoogst, daarna volgt de fabrieksaardappelteelt. Bij de aardappelrooimachinesheeft exactdezelfde ontwikkelingzich voorgedaan.
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Tabel2.7 Procentuele verdeling van het areaalaardappelen naar eigenaarscategorievan deingezette aardappelpootmachine
Eigenaarscategorie*)

1975
1979
1985
1990

Totaal

A

B

C

D

E

F

61
55
59
69

7
15
11
8

1
1
2
1

4
4
3
2

2
2
1
1

25
23
23
19

100
100
100
100

*) A= alleenmachinesvanheteigenbedrijf;
B= degebruikerismede-eigenaarvandemachine;
C = dezemachinezowelin(mede)eigendomvanhetlandbouwbedrijf
alsvaneenloonwerker;
D= machinevaneenanderelandbouwer;
E = machinealleenvaneenwerktuigenvereniging;
F= machinealleenvaneen loonbedrijf;
BromCBS-meitelling,bewerkingLEl-DLO.

De opraap(doseer)wagen is het werktuig waarbij verreweg het meest
zowel een eigen machine als die van een loonwerker wordt ingezet (tabel
2.8).Dit hangt samen met het feit dat gras meerdere keren geoogst wordt
perjaar.Afhankelijk van deteoogsten hoeveelheid graswordt beslotenof
de loonwerker of de eigen opraapwagen wordt ingezet. Sinds 1985zijn er
grotere opraapwagens op de markt gekomen. De loonwerker kan met
deze grote machines sneller werken dan de melkveehouder tussen de
melktijden door. Het areaal dat uitsluitend met eigen opraapwagens
wordt geoogst isafgenomen sinds 1985.
Tabel2.8 Procentuele verdeling van het areaal grasland naareigenaarscategorie
van deingezetteopraap(doseer)wagen
Totaal

Eigenaarscategorie •)

1975
1979
1985
1990

A

B

C

D

E

F

32
38
59
49

4
3
4
0

5
10
9
9

2
2
1
2

4
2
0
1

54
44
28
40

100
100
100
100

*)Zietabel2.7.
Bron:CBS-meitelling,bewerkingLEl-DLO.
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Uit vorenstaande tabellen en bijlage B.kan worden geconcludeerd dat
het aandeel van het areaal dat loonwerkers bewerken voor de meeste machines is afgenomen. In figuur 2.1 is dit verder uitgewerkt. Het aandeel
van de coöperaties voor alle machines afgenomen is.Ook het aandeel dat
in samenwerking wordt uitgevoerd is gestaag gedaald. Het aandeel dat
door andere landbouwers wordt uitgevoerd isklein en verandert nauwelijks in de tijd. Vooral in de aardappelteelt komt veel mede-eigendom en
loonwerk door landbouwers voor. Dit hangt samen met de prijs van de
werktuigen en het relatief lange seizoen waarin de aardappels geoogst
kunnen worden. Slechts een heel klein deel van de landbouwers maakt
zowel gebruik van eeneigen machine alsdie van een loonwerker voor een
bepaalde bewerking.
Inde IJsselmeerpolderswordt verreweg hetmeest samengewerkt. Inde
akkerbouwregio's wordt in z'n algemeenheid meer samengewerkt dan in
andere regio's.Grotebedrijven doen meer aan samenwerking dan dekleinere.Demeeste samenwerking wordt aangetroffen opbedrijven met een
Tabel 2.9 Percentagebedrijven dateen machinevan een loonwerker inschakelt in
1990, naaroppervlaktevan hetbetreffendegewas
Relevante*)
oppervlakte

Maaidorsei

Bietenrooier

Aardap.rooier

Veldhaksel.

Opraapwagen

Mengm.verspr.

0- l h a
1- 3ha
3 - 5ha
5 - 7ha
7-10 ha
10-15ha
15-20ha
20-30ha
30enmeer ha
Relevante
bedrijven

97
96
90
87
77
58
49
39
25

100
95
93
90
86
84
88
74
66

62
76
72
58
47
33
21
21
13

98
98
97
96
94
89
86
78
62

76
77
77
76
61
49
40
35
24

56
55
46
40
32
21
16
13
9

75

91

51

95

45

28

*)Hetrelevantegewasvoordeonderscheidenmachinesis:
Maaidorser
graan
Bietenrooier
suikerbieten
Aardappelrooier
aardappelen
Veldhakselaar
snijmais
Opraapwagen
grasland
Mengmestverspreider
grasland
Bron:CBS-meitelling,bewerkingLEI-DLO.
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areaal van het relevante gewas tussen de 10en 30 ha. De totale omvang
van dezebedrijven ligtdan tussen de40en 100ha. Voor helegrote bedrijven wordt eigen mechanisatie aantrekkelijker dan samenwerking; zie ook
paragraaf 4.2.2.
In het ene gebied wordt veel meer in loonwerk uitgevoerd dan in het
andere gebied. Zo wordt op de zandgebieden meer loonwerk uitgevoerd
dan gemiddeld, ook het rivierklei- en lössgebied zijn gebieden waar de
loonwerker bij relatief veel bedrijven werkt. De gebieden met gemiddeld
de kleinste bedrijven laten dus ook het meest in loonwerk uitvoeren. Het
Westelijk Weidegebied vormt eenuitzondering opdeze regel.
Tabel 2.9 geeft hetzelfde beeld te zien als het structuuronderzoek van
de loonwerksector (Reinhard, 1989). Hoe groter het areaal waarop een
landbouwbedrijf een machine kan inzetten, hoe kleiner de kans dat deze
werkzaamheden door eenloonwerker worden uitgevoerd.

Verandering
Afname van10%ofmeer
- cirkelmaaier
- opraap(doseer)wagen
- mengmestverspreider
- veldspuit
- looftrekker
Afname van5% tot10%
- maaidorser
- aardappelrooimachine
- aardappelpootmachine
Afname van0% tot5%
- opraappers
- precisiezaaimachine
- maishakselaar
Toename
- bietenrooier
- grondontsmetter

Figuur2.1 Indelingvan machines naar verandering in hetpercentage vanhet
areaal datdoor een loonwerker wordtbewerkt; van 1975tot enmet
1990 (inprocentpunten)
Bron:CBS-meitetting,bewerkingLEI-DLO.
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Dit beeld is eniger mate verstoord bij de aardappelrooier. Landbouwbedrijven met een klein areaal aardappels schakelen vaak een andere
landbouwer inzodat hierminder loonwerk plaats vindt.
In figuur 2.1is de ontwikkeling van het areaal loonwerk van verscheidene machines samengevat. Hieruit blijkt dat van de meest werktuigen
het aandeel van loonwerk in het areaal van het betreffende gewas is afgenomen. Uitzonderingen zijn de bietenrooier en de grondontsmetter. Het
aandeel van agrarisch loonwerk is niet gelijkmatig verandert in de periode 1975-1990.Degrootste daling vond plaats in de periode 1975-1979.Als
alleen de periode 1985-1990 in beschouwing wordt genomen is het aandeel van agrarisch loonwerk niet gedaald voor de bietenrooier, de opraap(doseer)wagen, de precisiezaaimachine en de maaidorser. Alleen de
aardappelpoot- en rooimachinesen de veldspuit geven in deze laatste periode een ietsgrotere daling van het aandeel tezien dan over de totaleperiode 1975-1990.
2.4 Deklantenvanagrarisch loonwerk
Aangenomen kan worden dat ieder landbouwbedrijf met een plantaardige teelt (waaronder gras) enige vorm van mechanisatie van veldwerkzaamheden kent. Zodoende is ieder grondgebonden land- of
tuinbouwbedrijf een vrager van mechanische bewerking. De grootte van
de vraag naar mechanisatie hangt nauw samen met de bedrijfsomvang en
de geteelde gewassen. Vooral de wijze van oogsten bepaalt de intensiteit
van de mechanisatie.
De vraag naar mechanische uitvoering van veldwerkzaamheden groeit
vrijwel nietmeer.Alleen technische ontwikkeling waarbij handarbeid vervangen wordt door mechanisatie kan zorgen voor uitbreiding van deze
vraag (dit speelt met name een rol in de opengrondsgroenteteelt). Verder
kan deze markt groter worden alsmen overstapt van teelten met extensievemechanisatie naarmeer intensieve teelten.
Veelvuldig worden meerdere loonwerkers ingeschakeld door één landbouwer, zie tabel 2.10. Het gemiddelde landbouwbedrijf heeft in 1991 2
loonwerkers op het erf gehad. Melkveehouderijbedrijven schakelen weinig verschillende loonwerkers in (gemiddeld 1,7). Akkerbouwbedrijven
schakelen er meer in (gemiddeld 2,7).Gemengde bedrijven schakelen ongeveer evenveel loonwerkers inalsakkerbouwers.Het aantal loonwerkers
loopt op naarmate men meer verschillende gewassen teelt. Vooral gewassen buiten het traditionele bouwplan zorgen ervoor dat meerdere loonwerkers ingeschakeld worden. Vrijwel alle bedrijven die loonwerkers
inschakelen (99%)beschouwen erminstenséén alsvaste loonwerker.
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Tabel2.10Verdelingvanlandbouwbedrijven naaraantal loonwerkersperbedrijf;
perbedrijfstypeinprocenten
Aantal
loonwerkers

Akkerbouwbedrijven

Melkveebedrijven

Gemengde
bedrijven

Alle
bedrijven

0
1
2
3
4
5
6

0
9
49
17
19
3
3

3
40
42
12
3
0
0

2
14
29
35
14
6
0

2
31
43
15
7
1
1

Totaal

100

100

100

100

Opvallend isdat zeer veel bedrijven die meer dan drie loonwerkers inschakelen deze ook allemaal als vaste loonwerkers zien. Aldeze loonwerkerskomen dus iederjaarophet landbouwbedrijf.
Twee derde van de akkerbouwbedrijven en de helft van de gemengde
bedrijven geeft aan meer dan één loonwerker in te schakelen omdat deze
loonwerker gespecialiseerd is.Alswehet feit dat de vasteloonwerker niet
allemachines heeft ooktot specialisatie rekenen, dan voert 95% van de akkerbouwers die meer dan één loonwerker inschakelen als reden specialisatie van de loonwerker aan. Ook bij de andere bedrijfstypen is dit
percentage zeer hoog. Men zet zelden meerdere loonwerkers in om goedkoper uitte zijn.
Driekwart van de akkerbouwbedrijven geeft aan dat hun vaste loonwerker niet alle machines heeft die zij nodig hebben op het bedrijf. Voor
de gemengde- en melkveebedrijven isdit respectievelijk 61en 29 procent.
Dat de loonwerkers voor de melkveehouderij goed aansluiten op de behoefte is niet vreemd omdat er minder verschillende soorten machines
worden ingezet in de melkveehouderij. Opmerkelijk is wel dat ruim een
derde van de loonbedrijven van gemengde bedrijven over alle noodzakelijkemachinesbeschikken;ditzijn dus gemengde loonbedrijven.
Driekwart van deakkerbouw- engemengde bedrijven vindt niet dat de
loonwerker alle voorkomende werkzaamheden op het bedrijf moeten
kunnen uitvoeren. Van de melkveehouders is dit 40% (tabel 2.11). Boeren
meteen voorkeur voor slechtséén loonwerker vinden ditgunstig omdat
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Tabel2.11 Mening vanlandbouwers over de vraagoféén loonwerkeralhet werk
op het landbouwbedrijf moet kunnen uitvoeren; per bedrijfstype in
procenten
Mening

Akkerbouwbedrijven

Melkveebedrijven

Gemengde
bedrijven

Alle
bedrijven

Moetwelkunnen
Hoeft niet

26
74

60
40

23
77

50
50

Totaal

100

100

100

100

ze dan maar met één loonwerker contact hoeven te onderhouden. Deze
laatste groep schakelt ook minder loonwerkers in, door specialisatie van
de loonwerker zijn ze in sommige gevallen toch genoodzaakt verscheidene loonwerkers inte zetten.
Ruim 60% van de bedrijven doet al meer dan tien jaar zaken met de
vaste loonwerker. De akkerbouw geeft een afwijkend beeld te zien, hier
komt de vaste loonwerker kortere tijd over de vloer. De vaste loonwerker
die het meeste werk verricht is dicht bij het landbouwbedrijf gevestigd;
zie tabel 2.12.Uitonderzoek bijloonbedrijven blijkt dat loonbedrijven ook
verder van het bedrijf af werken (Reinhard, 1989). Dit betekent dat landbouwers voor grote of veelvuldig voorkomende werkzaamheden loonwerkers uit de buurt inschakelen en voor kleinere werkzaamheden ook
loonwerkers openige afstand.
Tabel2.12 Afstand tussen landbouwbedrijf en bedrijf van de vaste loonwerker
naarbedrijfstype
Afstand
0 - 5km
5 -10 km
10-15 km
>15km

Totaal

30

Akkerbouwbedrijven
56
33
7
3

100

Melkveebedrijven
70
25
5
0

100

Gemengde
bedrijven

Alle
bedrijven

67
21
8
4

100

67
17
5
1

100

2.5 Eisenvanlandbouwers aangebruik mechanisatie
Om de rol die bepaalde eisen spelen in de keuze voor loonwerk tepreciseren,wordt hethelebesluitvormingsproces dat vooraf gaat aan de inzet
van machines uiteengerafeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende stappen die worden onderscheiden in de besluitvorming van het
inkoopproces van diensten van deindustrie (Kotier,1984):
a. signalering van het probleem;
b. algemeneomschrijving van de behoefte;
c. specificatie van het produkt;
d. hetzoeken van leveranciers;
e. offertes aanvragen;
f. selectievan de leverancier;
g. order specificatie;
h. evaluatie van degeleverde dienst;
Bij landbouwers zal het keuzeproces niet wezenlijk anders verlopen.
Enkele stappen zullen slechts inrudimentaire vorm voorkomen. Bedrijven
met eigen mechanisatie maken alleen een bewuste keuze als een machine
aan vervanging toe isofbijwijziging van debewerkingen of het teeltplan.
Voor nieuwe teelten of nieuwe bewerkingen of bij vervanging van werktuigen zullen vrijwel alle stappen (on)bewust worden doorlopen. Als in
het voorgaande jaar deze werkzaamheden door een loonwerker zijn uitgevoerd zal in veel gevallen alleen stap h. worden uitgevoerd. Als dan de
conclusie luidt dat de dienst niet aan de verwachtingen voldeed zal een
gedeelte of het hele proces worden doorlopen. Gezien de lange relatie die
er in veelgevallen bestaat tussen landbouwers en loonwerker worden niet
ieder jaar alle stappen doorlopen. De reclameuitingen van het loonbedrijf
moeten nauw aansluiten op de informatiewensen van de klanten. In het
proces van besluitvorming over het gebruik van machines verschilt debenodigde informatie tussen de stappen. Aan de hand van deze stappen
wordt hetkeuzeproces doorgelicht,
a. Signalering van het probleem.
De landbouwer overweegt een nieuw teeltplan of de vervanging van
een machine.Reclame isnodigom landbouwers die instap a.zittenbewust te maken van keuzemogelijkheden die hen ter beschikking staan.
Alszeniet op de hoogte zijn van mechanisatie mogelijkheden die loonbedrijven in hun omgeving bieden,zullen zede rest van het besluitvormingsproces overslaan en een routine keuze maken voor eigen
mechanisatie. Alle landbouwers weten van het bestaan van loonbedrijven, voor de sector alsgeheel biedt deze algemene reclame weinig soelaas. Adverteren met een aantal specifieke werkzaamheden die het
loonbedrijf uitvoert zetmeerzoden aan de dijk.
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b. Algemene omschrijving vande behoefte.
Analyse van het produktieproces geeft aan welke machines hij nodig
heeft. Bijvoorbeeld grondbewerkingswerktuigen, zaaimachine, spuitmachine, oogstmachine. Enkele algemeen toepasbare werktuigen kan
hijreedsinbezit hebben.
c. Specificatie vanhet produkt.
Van de benodigde machines stelt hij aan de hand van zijn wensen,
randvoorwaarden van het perceel (bijvoorbeeld de draagkracht), bedrijfsorganisatie en afnemers vast welk type het meest geschikt is.
Daarnaast is van belang in welke periode hij de machine nodig heeft,
eninhoeverre dewerkzaamheden afhankelijk zijn van het weer.
d. Hetzoeken van mechanisatiemogelijkheden.
Nagaan wat de mogelijkheden zijn om de machine in tezetten; bijvoorbeeld zelf aanschaffen, een loonbedrijf, samenwerking, burenhulp en
andere landbouwers. Bedrijfshoofden diezichinhet traject van b.,c.en
d. bevinden moeten de mogelijkheden leren kennen die machines van
loonbedrijven hebben. Dit kan via specifieke documentatie (folder), demonstraties en vrijblijvende gesprekken (winterbezoek). Het werk dat
de loonwerker heeft geleverd bij buren is veelal een belangrijke factor.
Bijstap d. ishet voor de individuele loonbedrijven van belang dat alle
potentiële klanten weten welke werkzaamheden hetloonbedrijf kan (en
wil) uitvoeren en dat de kwaliteit hoog is.Bijvoorbeeld door te adverteren met de werkzaamheden waar het loonbedrijf specialist in is. Loonwerkers kunnen zichopwerpen als probleemoplossers.
e. Offertes aanvragen.
Offerte aanvragen bij mechanisatiebedrijf en loonwerker(s); het zoeken
van samenwerkingspartners. Uit de enquête komt naar voren dat de
contacten tussen landbouwer en de vaste loonwerker in bijna de helft
van de gevallen tot stand komen doordat de vaste loonwerker een bekende van hetbedrijfshoofd isof alop hetbedrijf kwam voor het huidigebedrijfshoofd deleiding had. Verder worden de verwachte kwaliteit
van het werk (loonwerker kwam bijvoorbeeld albijde buurman) (20%)
en het vragen om werk door de loonwerker (13%) genoemd als aanleiding tot de huidige relatie tussen landbouwer en loonwerker. Concurrerende prijzen wordt maar door 1%van de respondenten aangemerkt
alsreden en advertenties en shows zijn nog minder genoemd. Bijeigen
mechanisatie ishet vanbelang hoeveeljaarhijdezemachine denkt in te
zetten, dit hangt samen met de toekomst van deze teelt, de technische
ontwikkeling en het verwachte overheidsbeleid. Na het vragen van offertes (e.en f.) wordt er gerekend en moeten alle voor- en nadelen van
degebruiksvormen op een rijtje worden gezet.Daarna volgt de besluitvorming. Een gesprek waarin de loonwerker de voordelen kan benadrukken en het verschil met eigen mechanisatie aangeeft kan
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doorslaggevend zijn. Naast de (te onderhandelen) prijs moeten ook
kwaliteit, garantie, service etcetera aan bod komen. Deboer zal kiezen
voor de loonwerker die het best aansluit op zijn eisenpakket. Dit toont
aan dat het van groot belang is dat de loonwerker op de hoogte is van
deeisen (enwensen) vanzijn (potentiële) klanten,
f. Keuzetussen mechanisatiemogelijkheden.
In de enquête is gevraagd waarom landbouwers een bepaalde gebruiksvorm van een machine gekozen hebben. Uit de afweging die
landbouwers maken blijkt dat de keuze voor loonwerk wordt gemaakt
omdat de machine niet rendabel isin te zetten op het landbouwbedrijf.
De rendabele benutting hangt af van machinekosten (paragraaf 4.2.1),
het areaal waarop de machine kan worden ingezet en de beschikbaarheid van arbeid. Vandaar dat dit verder isuitgewerkt (tabel2.13).Dete
dure werktuigen zijn voor de helft van de respondenten die een loonwerker inschakelen de belangrijkste reden. Bijgoedkopere werktuigen
(mengmestverspreider,veldspuit en opraapwagen) isditpercentage lager. Als aardappelpoot- en -rooimachines van een loonwerker worden
ingeschakeld, isdat in ongeveer een kwart van de gevallen omdat er te
weinig arbeid beschikbaar isop het landbouwbedrijf. Ook bij de mengmestverspreider en opraapwagen speelt arbeid een rol. De loonwerker
heeft van deze laatste machines een grotere uitvoering (zie ook tabel
2.8).Omdat een mestinjecteur een nieuwe machine iswordt het gezien
alsspecialistisch werk. Voor melkveehouders isook spuiten werk voor
een specialist.
Het is opmerkelijk dat de kwaliteit van het uitgevoerde werk nauwelijks een rol speelt in de afweging tussen eigen mechanisatie en loonwerk.
Het vormt slechts 1%van de redenen om een loonwerker in te schakelen
en 2% van de redenen om werkzaamheden in eigen mechanisatie uit te
voeren.
Uitanalyse van argumenten van landbouwers om werkzaamheden zelf
uit tevoeren, bleek dat het op tijd beschikbaar zijn van de machine debelangrijkste andere reden is(tabel 2.14).Vooralspuiten isgevoeligvoor ongunstige weersomstandigheden, zodat voor de veldspuit de tijdige
beschikbaarheid van groot belang wordt gevonden. Andere redenen zijn:
de machine kan rendabel ingezet worden op het landbouwbedrijf, er isarbeid over of men vindt het makkelijk. Veel melkveehouders vinden het
makkelijk zelf een opraapwagen tebezitten. Deze wordt meer keren ingezet per jaar enbij deopraapwagen komt het veel voor dat zowel de eigen
machine als die van de loonwerker wordt ingezet (tabel 2.8). Akkerbouwers blijken nog oude maaidorsers te bezitten, die ze "opmaken" (tabel
2.14).Dekwaliteit van het werk speelt een rol bij de aardappelteelt. Dit is
een argument omhetwerk zelf uitte voeren.
33

Tabel2.13Verdelingvanrespondenten naarhunbelangrijkstereden om loonwerker inteschakelen,permachine;in procenten
Machine

Reden
A

B

C

D

E

F

Rijenfrees
Zaaibedcombinatie
Mengmestverspreider
Mestinjecteur
Grondontsmetter
Veldspuit
Looftrekker
Aardappelpootmachine
Aardappelrooimachine
Precisiezaaimachine
Bietenrooimachine
Maiszaaimachine
Maishakselaar
Maaidorser
Opraapwagen
Grootpakpers
Kleinebalenpers

48
70
32
62
62
31
50
46
43
57
58
51
57
63
33
53
48

28
12
22
10
15
9
19
9
13
10
9
23
15
12
4
13
18

7
15
8
10
12
17
13
14
15
16
20
16
21
14
11
13
24

10

3
3
4
14
8
19
6

-

Gemiddeld

51

14

15

18
5
9
13
29
23
6
10
4
8
24

3
4
2
2
10

8
10

4

A tegroteinvesteringvooréén bedrijf
Bgoedkoperdaneigenmechanisatie
Cmachinewordtteweiniggebruikt
Dgeenarbeidbeschikbaar
Especialistischwerk
Fgroterecapaciteit

Factoren die niet direct met de benutting samenhangen, spelen bij samenwerking een veel kleinere rol. Aangezien de machine dan door meer
landbouwers wordtgebruikt,wordt hetverschilmet loonwerk kleiner.
Beunk (1992) suggereert dat de aanschaf van een trekker voor slechts
20% op rationele argumenten plaats heeft en voor 80%op emotie. Uit de
enquête blijkt duidelijk dat deze verhouding voor de onderzochte machines eerder andersom ligt. In deze publikatie is alleen naar het al dan niet
kopen van een machine gekeken en niet naar eeneventueel verschil in uitvoering van de machines.
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12
2
3
2
4
2
2
24
8
1
4

Tabel 2.14Verdelingvanrespondenten meteigen mechanisatie naar hun belangrijkstereden omhet werkzelfuit tevoeren,permachine;in procenten
Reden

Machine

Rijenfrees
Zaaibedcombinatie
Mengmestverspreider
Veldspuit
Aardappelpootmachine
Aardappelrooimachine
Precisiezaaimachine
Maaidorser
Opraapwagen
Gemiddeld

A

B

C

D

E

F

30
34
22
27
32
43
33
23
25
29

37
30
29
56
32
21
24
36
28
35

19
14
15
2
14
14
10
5
7
10

15
16
19
8
9
7
10
5
30
15

4
4
4
4
11
7
10
32
5
6

2
2
2
3
7
5
2

/4machineisbedrijfseconomischrendabel
Bmachinemoetoptijdbeschikbaarzijn(weersomstandigheden)
Carbeidoverophetlandbouwbedrijf
Dhetismakkelijkdezemachinezelftebezitten
Edemachineis tochalaanwezigophetbedrijf
Fdekwaliteitisbeteralsikhetzeifdoe

Aangezien de kostprijs zo'n belangrijke rolspeelt isnagegaan hoe landbouwers deze berekenen. Uit tabel 2.15 blijkt dat een kwart deze berekening nooit maakt en dat slechts de helft dit rekenwerk serieus opvat.
Minder dan een kwart van de respondenten rekent een beloning voor de
eigenarbeid (tabel2.16).
Om bedrijfseconomisch optimaal te werken moet een boer eenzelfde
vergoeding voor zijn eigen arbeid rekenen als hij zelf buiten zijn landbouwbedrijf kan verdienen. Als we veronderstellen dat de respondenten
bedrijfseconomisch optimaal handelen dan kan minstens de helft van de
boeren geen betaald werk vinden. De verwachting is dus dat boeren die
een nevenfunctie hebben vaker een uurloon voor zichzelf in rekening zullen brengen. Het isopmerkelijk dat dit niet het geval isbij de respondenten.
Ruim de helft van de bedrijven geeft aan dat als het uitvoeren door de
loonwerker goedkoper blijkt te zijn, dit niet altijd wordt uitbesteed. Vooral veel akkerbouwers voeren het werk dan toch zelf uit. Slechtseen kwart
laat het dan altijd door de loonwerker doen. Van de melkveehouderijbedrijven en gemengde bedrijven laat een derde het werk dan door de loonwerker uitvoeren. Veertig procent van de degenen die het niet altijd door
een loonwerker laten uitvoeren als dat toch goedkoper isvoert aan dat ze
35

toch aleen trekker hebben (dit komt meer bijmelkveehouders voor). Andere argumenten zijn dat men het zelf wil plannen in verband met weersomstandigheden (12%),arbeid isbeschikbaar (16%),leuk werk(10%).
Tabel2.15 Percentage landbouwers dat bijeeneventuele investeringberekent of
loonwerk danweleigen mechanisatie (ofeen andere vorm)het goedkoopst is;perbedrijfstype
Wijzevan
rekenen
Rekent nooit
Rekentuit het hoofd
Rekent wel eens
Rekent altijd

Totaal

Akkerbouwbedrijven

Melkveebedrijven

Gemengde
bedrijven

Alle
bedrijven

22
17
37
24

29
26
20
25

31
26
29
14

27
24
28
21

100

100

100

100

Tabel2.16Verdelingvanlandbouwers naaruurloon (inguldens)datzijhanteren
bijeventuele berekeningen omtrentinvesteringen; perbedrijfstype; in
procenten
Uurloon
Rekent nooit

/o,ƒ10,--ƒ25,ƒ25,-en meer

Totaal

Melkveebedrijven

Gemengde
bedrijven

22
58
7
13

29
46
12
12

31
47
10
12

27
50
10
13

100

100

100

100

Akkerbouwbedrijven

Alle
bedrijven

In de enquête is gevraagd naar het belang van enkele eigenschappen
van de aanbieder van diensten van machines;zie tabel 2.17.Hierbij is uitgegaan van de eisen die de aanbieder kan beïnvloeden: de prijs en de
kwaliteit van het werk. Naast kwaliteit van de gehele dienst isdeze eigenschap ook opgesplitst in kwaliteit van het personeel,kwaliteit van de machines, snelle service en goede relatie. De gemiddelde score is berekend
door de belangrijkste eigenschap een één toe te kennen en de één na belangrijkste een twee etcetera. Dus hoe kleiner de score hoe groter het be36

lang. Kwaliteit steekt er met kop en schouders bovenuit. Opvallend is dat
melkveehouders veel minder letten op de machines, maar weer meer op
de prijs dan akkerbouwers. Ook op andere punten in de enquête bleek de
overgrote meerderheid van de landbouwers goede kwaliteit hoger aan te
slaan dan een lage prijs.Ook onderzoek in Duitsland wees uit dat klanten
het meeste waarde hechten aan de kwaliteit van het agrarisch loonwerk
(Schmidt,1983).
Tabel2.17 Belangrijkstedoorafnemersgewensteeigenschappen *) van aanbieders
vanmechanisatie;perbedrijfstype
Gewenste
eigenschap
Kwaliteit werk
Deskundig personeel
Snelleservice
Prijs
Moderne machines
Goederelatie

Akkerbouwbedrijven
1,6
3,1
4,0
4,3
3,7
4,4

Melkveebedrijven
1,4
3,6
3,4
3,8
4,4
4,3

Gemengde
bedrijven
1,6
3,2
3,9
3,9
3,8
4,6

Alle
bedrijven
1,5
3,5
3,6
4,0
4,2
43

*)Eenlagescoreduidtopgroot belang.

Bijhet rangschikken van de zes kenmerken (zie tabel 2.17)plaatste4%
de prijs boven de kwaliteit. De prijskiezers zijn evenredig verdeeld over
de bedrijfstypen. In de loonwerkpraktijk worden andere geluiden gehoord. Vooraljonge boeren met veel grond blijken over de prijs te onderhandelen. Er kan echter geen verband worden aangetoond tussen
bedrijfstype, leeftijd of bedrijfsgrootte (ha zowel als nge) en het belangrijker vinden van de prijs. Opmerkelijk is dat boeren die (alleen) op de prijs
afgaan tocheenzeer langerelatiemethun loonwerker hebben en evenveel
loonwerkers inschakelen als de andere bedrijven. De prijs is dus geen reden om vaak van loonwerker te veranderen.
Het feit dat boeren onderhandelen over de prijs betekent nog niet dat
ze prijs belangrijker achten dan kwaliteit, immers twee derde van de bedrijfshoofden vindt dat erover de prijs onderhandeld moest kunnen worden. Juist jonge boeren vinden dit onderhandelen belangrijk. Vooral de
landbouwers in Utrecht en Gelderland willen de tarieven bespreken. Terwijl men in Flevoland vindt dat de tarieven vast moeten zijn. Flevoland
staat bekend als de provincie waar de adviestarieven redelijk in acht worden genomen door de loonwerkers. Landbouwers die rekenen vinden va37

ker dat tarieven bespreekbaar moeten zijn, dan landbouwers die geen rekensom maken.
De keuze tussen loonwerkers is bepaald door na te gaan waarom de
vaste loonwerker beter is dan de andere loonwerkers. Bijna een derde
vond de kwaliteit de doorslag geven (meerdere antwoorden waren mogelijk). Ruim een kwart van debedrijven vindt dat er geen verschil is tussen
hun loonwerker en de andere loonwerkers in de buurt. Eén op de vijf bedrijven koos het loonbedrijf omdat het dichtbij gelegen is.Verder werden
in volgorde van belangrijkheid genoemd: op tijd komen (19%, vooral
melkveehouders en gemengde bedrijven), moderne machines, goede machines, goedkoper en beter personeel. Slechts bij tien procent van de respondenten speelde hetgoedkoop uitzijn een rol.Opvallend weinig wordt
de kwaliteit van het personeel genoemd als reden om een loonwerker te
selecteren.
De service omvat allezaken die niet direct met de standaarduitvoering
van het werk samenhangen. De klanten gaven als belangrijkste punten
aan: op tijd komen (vooral melkveehouders), het zich houden aan afspraken (akkerbouwers) en een goede communicatie tussen loonwerker en
klant.Door akkerbouwers werd ook het gebruiken van een schone machine genoemd. Daarnaast kan gedacht worden aan voorlichting door loonwerkers. De akkerbouw- en gemengde landbouwbedrijven vinden
technische kennis een tikje belangrijker dan landbouwkundige kennis
voor deloonwerker. Demelkveebedrijven hebben geen voorkeur.
Vooral maistelers willen advies over rassenkeuze, een kwart van de
landbouwers wil advies over spuiten en de helft van de melkveehouders
wenst advies over graslandvernieuwing van de loonwerker. Verder is er
ook behoefte aan tips over machinegebruik bij zaaien/poten en oogsten.
Erisdus behoefte bijklanten aan informatie over de uitvoering van werkzaamheden.
g. Nadere afspraken maken overuitvoering van de werkzaamheden.
Voor het inkuilen van gras geeft 30%van deboeren aan,één dag van te
voren te bellen; 39%belt twee dagen van te voren. Totaal 92% van de
boeren die inkuilen belt hooguit drie dagen van te voren. Bijhet maaidorsen wordt wat eerder gebeld. Een kwart belt slechts één dag van te
voren, weer één kwart belt twee dagen van te voren. Drieënzestig procent in totaal belt hooguit drie dagen van te voren. Dit komt goed overeen met wat de loonwerkers aangaven. Volgens de meeste boeren
hoefden ze van hun loonwerker ook niet eerder te bellen. Slechts zes
procent van de boeren gaf aan later te bellen dan de loonwerker wenste.
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h. Evaluatie van degeleverde diensten.
Na de bewerkingen wordt nagegaan of het geleverde werk overeenkomstig de verwachting was. In het onderzoek is de mening van de
landbouwers over het geleverde loonwerk gevraagd, de resultaten
staan in tabel 2.18.De klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over het
geleverde loonwerk. De verschillen tussen de bedrijfstypen zijn klein.
Het oordeel over hetpersoneel isietsminder gunstig dan over de kwaliteitende werkplanning.
Boeren die de prijs belangrijker vinden dan de kwaliteit wijken niet af
qua tevredenheid van de overigen. Ook de duur van de relatie tussen
loonwerker enklant enhet aldan niet kunnen kiezen tussen verschillende
loonwerkers beïnvloeden de tevredenheid over hetwerk niet.
Tabel2.18Verdeling van landbouwers naarhun beoordeling van het geleverde
loonwerkopenkelecriteria;inprocenten
Beoordelingsaspecten van hetgeleverde werk

Oordeel

kwaliteit
Zeer tevreden
Tevreden
Matig tevreden
Ontevreden
Totaal

werkplanning

deskundigheid
personeel

33
61
6

32
64
3
1

13
77
10
0

100

100

100

Wellicht heeft een landbouwer bijde evaluatie toch twijfels, heeft hij de
goede keuze gemaakt, kan het de volgende keer anders? Een herbezoek
(bijvoorbeeld winterbezoek) kan heel verhelderend werken en ervoor zorgen dat de evaluatie gunstig uitvalt voor het loonbedrijf. Akkerbouwers
hechten het meest waarde aan winterbezoek (70%),melkveehouders minder (46%) en opvallend genoeg stelt slechts 30%van de gemengde bedrijven winterbezoek op prijs. Toch bestaat er bijde klanten wel behoefte aan
demonstraties over nieuwe machines of technieken. Drieènzestig procent
van debedrijven vindt deze demonstraties wenselijk.
Meer dan de helft van de landbouwers vindt dat de rekening binnen
veertien dagen moet komen. Vooral de melkveehouders zijn het hier mee
eens.Vrijwel allebedrijven willen een gespecificeerde rekening.
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Een aparte groepklanten vormen de industriële afnemers van agrarisch
loonwerk; onder andere de conservenindustrie. In deze sector vindt specialisatie en schaalvergroting plaats. Het areaal dat zijonder contract hebben zal nog weinig toenemen. De afnemers van verse produkten
schakelen slechts een zeer beperkt aantal loonbedrijven in, die zich (moeten) specialiseren op het werk voor de industrie. De industrie bepaalt
wanneer en waar er gewerkt wordt en welke machine wordt ingezet. Tegenover deze eisen staat een zekerdere inkomstenbron. Bijprodukten die
niet binnen 8uur verwerkt moeten zijn, zijn het veelal de commissionairs
die ook het loonwerk (laten) verrichten. Het is moeilijk om er als loonbedrijf tussen tekomen.Viadereservebank iserwellicht plaats voor een enkelbedrijf (datwerk overneemt van een ander).
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3. DE MARKTVAN GEMECHANISEERDE
BEWERKINGEN IN DELANDBOUW INDE
TOEKOMST

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de kansen voor agrarisch loonwerk geschetst.
Loonwerkers bieden diensten aan op de markt van gemechaniseerde bewerking van landbouwgrond. Wanneer een landbouwer besluit grond of
een gewas machinaal te bewerken heeft hij keuze uit verschillende gebruiksvormen. Eigen mechanisatie, samenwerking en andere landbouwerszijn dus concurrenten van loonwerkers op deze markt;zie hoofdstuk
4In dithoofdstuk wordt alleen ingegaan op de totale vraag naar mechanisatie. Het verwachte aandeel van loonwerkers wordt in hoofdstuk 6behandeld. De perspectieven voor niet-agrarisch loonwerk worden in
hoofdstuk 5bondig verwoord.
Allereerst wordt demening van de respondenten gegeven over de toekomst van het agrarisch loonwerk, deze wordt gelegd naast de visie van
de loonwerkers. Vervolgens worden na een inleiding drie scenario's voor
delandbouw en hetagrarisch loonwerk geschetst. Dezescenario's zijn gebaseerd op de Centraal Planbureau (CPB) studie "Scanning the future"
(CPB,1992a). Aangezien agrarisch loonwerk vooral bestaat uit de gemechaniseerde uitvoering van veldwerkzaamheden, zullen in de scenario's
deze activiteiten alle aandacht krijgen. De glastuinbouw wordt dan ook
niet nader onderzocht, in de CPB-studie (CPB,1992b) wordt aan deze sectormeer aandacht geschonken.
Ieder scenario begint met een globaal beeld van de landbouw, dit
wordt eerst voor de plantaardige produktie uitgewerkt met extra aandacht voor de gewasbescherming. Daarna volgt de veehouderij met de
mestproblematiek.
3.2 Visievan betrokkenen
3.2.1 Meningvan landbouwers
De toekomstverwachting ten aanzien van het loonwerk van de respondenten moet bekeken worden in het licht van de toekomst van hun land41

bouwbedrijf. Een derde van de respondenten denkt het areaal uit te breiden in de toekomst. Ruim de helft verwacht dat de omvang van het bedrijf (in ha) gelijk zal blijven. Vooral de melkveehouders verwachten het
bedrijfsareaal te kunnen uitbreiden. Tweederde van de respondenten verwacht dat de hoeveelheid beschikbare arbeid op het bedrijf gelijk zal blijven; 19% verwacht dat er minder arbeid beschikbaar komt voor het
bedrijf. Dit heeft de volgende consequenties voor de hoeveelheid loonwerk (tabel 3.1). Een derde van de bedrijven verwacht meer in loonwerk
uit te laten voeren in de toekomst. Ditzijn voornamelijk melkveehouders.
Van degenen die gaan uitbreiden verwacht 46% dat ook de hoeveelheid
loonwerk op hun bedrijf groter wordt (12% van hen ziet de hoeveelheid
loonwerk afnemen). Van de bedrijven diegelijk blijven of een kleiner areaal verwachten denkt twee derde dat de hoeveelheid loonwerk ook gelijk
blijft en slechts 8%verwacht een afname. Als er minder arbeid op het bedrijf beschikbaar is in de toekomst, verwachten de respondenten meer in
loonwerk telaten uitvoeren.
Gewasbescherming is volop in beweging vandaar dat de mening van
de respondenten hierover apart gevraagd is. De meningen tussen akkerbouw- en gemengde bedrijven enerzijds en melkveehouders anderzijds
lopen sterk uiteen.Ongeveer driekwart van deakkerbouw- en gemengde
Tabel3.1 Procentuele verdeling vanlandbouwers envanloonwerkers naarhun
visieopdeontwikkelingvanhetagrarisch loonwerkperbedrijfstype in
procenten
Akkerbouwbedrijven
Landbouwers
meer loonwerk
gelijk loonwerk
minder loonwerk
Totaal meningen
Loonwerkers *)
meer loonwerk
gelijk loonwerk
minder loonwerk
Totaal meningen
*)Bron:Reinhard(1989).
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Melkveebedrijven

Gemengde
bedrijven

Alle
bedrijven

14
70
16

37
57
6

25
63
12

32
59
9

100

100

100

100

34
21
43

43
34
22

59
23
18

45
28
27

100

100

100

100

bedrijven spuit zelf in de toekomst. Van de melkveebedrijven zal maar
éénop dezesbedrijven zelf despuitmachineterhand nemen.
Ook de redenen om al dan niet zelf te spuiten verschillen. Akkerbouwers en gemengde bedrijven vinden de weersgevoeligheid doorslaggevend, terwijl bij melkveehouders de veranderende milieuwetgeving, de
hogeprijs van spuitmachines en dekennis van de loonwerker een rol spelen. Voor alle bedrijven speelt natuurlijk ook de rendabele inzet een rol
(zieparagraaf 2.5).
Dehelft van de akkerbouw- engemengdebedrijven verwacht dat mestinjectie niettoegepastzal worden op hunbedrijf;de andere helft denkt het
in loonwerk uit te laten voeren. Driekwart van de melkveebedrijven laten
het in loonwerk uitvoeren en één op de zes gaat het zelf doen; 6% denkt
hetniettehoeven toepassen.
Opvallend isdat van veel werkzaamheden 80%of meer van de gebruikers verwacht dat de hoeveelheid loonwerk gelijk zal blijven. Alleen van
de volgende machines verwacht meer dan één vijfde van de gebruikers
een verandering in de eigendomsvorm (of beëindiging van de huidige
loonwerkactiviteit) van dein tezetten machine.
- rijenfrees (toename loonwerk)
- mengmestverspreider (afname loonwerk)
- mestinjecteur (toename loonwerk)
- grondontsmetter (afname loonwerk)
- grootpakpers (toe-enafname loonwerk)
De door de landbouwers voorziene afname van het loonwerk met de
mengmestverspreider en grondontsmetter vindt zijn oorsprong in de milieuwetgeving. Enkele respondenten hebben gebruik gemaakt van de
grootpakpers en denken dat ze deze machine in de toekomst niet meer
zullen inzetten.
Acht op de negen landbouwbedrijven verwacht dat de loonwerker de
vele veranderingen die nu gaande zijn (in en buiten de landbouw) bij kan
benen. Ze verwachten dat als de loonwerkers bijblijven in kennis en met
moderne en goede machines het werk doen, deze ook in de toekomst een
belangrijke functie kunnen vervullen inde landbouw.
3.2.2 Mening van loonwerkers
InReinhard (1989)isde toekomstverwachting van deloonbedrijven gegeven. Vijfenveertig procent van de bedrijfshoofden verwacht dat agrarische bedrijven meer loonwerk laten uitvoeren omdat machines te duur
worden en boeren beter gaan rekenen. Iets meer dan een kwart denkt dat
het agrarisch loonwerk zal afnemen omdat de steeds groter wordende
landbouwbedrijven rendabel eigen mechanisatie kunnen inzetten. Vooral
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de gemengde loonbedrijven zijn positief over de toekomst (tabel 3.1).Gemengde loonbedrijven kunnen zowel bij gemengde bedrijven als bij akkerbouw- en melkveebedrijven over de vloer komen. De toekomstvisie
van gemengde loonbedrijven is dan ook positiever dan die van de gemengde landbouwbedrijven. De landbouwers verwachten minder vaak
een daling van het agrarisch loonwerk, dit hangt samen met het feit dat
alleen grotere bedrijven met betere toekomstmogelijkheden zijn geënquêteerd.
Mestinjectie, maaidorsen van korrelmais engraslandverbetering zijn de
groeiactiviteiten en grondontsmetten en stalmestuitrijden zullen sterk afnemen volgensde loonwerkers.
3.3 Scenario's
3.3.1 Hetgebruik van scenario's
Aangezien de toekomst met vele onzekerheden omgeven is, wordt er
vaak met scenario's gewerkt. Allereerst wordt aangegeven wat een scenario isen wat men ermee kan doen; daarna worden de drie scenario's, die
uitgewerktzijn, beschreven.
De term scenario wordt hier gebruikt in de zin van mogelijketoekomstige
ontwikkelingdie zich zou kunnen voordoen als verondersteld wordt dat
een bepaalde combinatie van factoren zich zal doen gelden. Er is geen
eenduidige definitie van scenario daar veleverschillende vormen van scenario's worden gebruikt (Jansen Schoonhoven & Roschar,1992). De drie
scenario's in dit onderzoek geven inzicht in de gevolgen van verschillend
beleid en van verschil in technologische ontwikkeling. Deze scenario's
hebben tot doel aan te geven hoe gevoelig de omvang van het agrarisch
loonwerk isvoor wijzigingen in hetbeleid of in het tempo van de technologische ontwikkeling. Bijde keuze van de scenario's is gebruik gemaakt
van CPB-studies (1992a, 1992b) 1).De alternatieve scenario's geven geen
extreme omstandigheden, zodat de gerealiseerde omvang van het agrarisch loonwerk waarschijnlijk niet veel zal afwijken van één van de drie

1) Bij de afsluiting van deze studie is het LEI-DLO begonnen aan een omvangrijk
scenario-onderzoek naar de landbouw in 2015.De in deze publikatie beschreven
scenario's zijn bepaald op basis van de huidige kennis en zijn toegespitst op de
loonwerksector. De uitgangspunten en resultaten van de studie"Landbouw-2015"
kunnendaaromafwijken vandehiergepresenteerdeinzichten.
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scenario's.Deuitwerking van descenario's istot stand gekomen uit informatie van geënquêteerde landbouwers en loonwerkers, deskundigen en
literatuurstudie.
Omschrijvingvandescenario's
Het trendscenario komt ongeveer overeen met "Global Shift"
(CPB,1992b) Dit houdt handhaving in van het huidige landbouwbeleid
met ad hocaanpassingen. Dequotumregelingen indemelkveehouderij en
desuikersector blijven bestaan enjaarlijks vindt eengeringe daling van de
reële prijzen van dezware marktordeningsprodukten plaats.Door gebrek
aan internationale coördinatie wordt weinig of geen vooruitgang geboekt
bij de aanpak van mondiale milieuproblemen. Weliser voldoende draagvlak om de milieuproblemen binnenlands aan te pakken met behulp van
technische maatregelen, regelgeving en convenanten. Het voorgenomen
milieubeleid, zoals verwoord in de structuurnota landbouw wordt vertraagd ingevoerd (ditwijkt ingeringe mate af van CPB(1992b)).Deze vertraging ontstaat door een tegenvallende technologische ontwikkeling
(door de economische verstarring binnen Europa) en gevreesde inkomensachteruitgang van landbouwers die verzet van de boerenstand oproept. Door de achterblijvende technologische vooruitgang neemt de
arbeidsproduktiviteit beperkt toe.
Als tweede scenario wordt een combinatie van "European Renaissance"
(CPB,1992b) en het plan MacSharry uitgewerkt. Dit wordt het quoteringsscenariogenoemd. Gebrek aan mondiale samenwerking alsmede de overtuiging dat directe coördinatie evenzeer effectief kan zijn, zijn in de
landbouw aanleiding om direct in de produktie in te grijpen. De produktiegroei van potentiële overschotten wordt door quoteringsmaatregelen
aan banden gelegd. Waar nodig zullen compenserende maatregelen worden getroffen (dit wijkt af van CPB(1992b)).In de intensieve veehouderij
wordt een volumebeleid gevoerd. Daarnaast wordt door hetopleggen van
heffingen het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen
ontmoedigd. Dit komt in grote lijnen overeen met het Plan MacSharry en
een realisatievanhetvoorgenomen milieubeleid.
"Balanced Growth" (CPB,1992b) is de basis van het derde scenario, in
deze publikatie wordt het met evenwichtige-groeiscenario aangeduid. Internationale samenwerking komt tot uitdrukking in een ontwikkeling naar
vrijhandel. Het huidige EG-landbouwbeleid wordt afgeschaft en de internationale handel in landbouwprodukten wordt geliberaliseerd. Compensaties mogen alleen door inkomenstoeslagen plaatsvinden. Succesvolle
technologische ontwikkelingen leiden ertoe dat het de Nederlandse landbouw luktomhet milieuprobleem met technische middelen onder de knie
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te krijgen. Alleen de tuinbouw kentgroei,in akkerbouw en veehouderij is
sprake van stagnatie.
Het trendscenario wordt uitgebreid beschreven, ook informatie die
voor de andere scenario's opgaat is hierin opgenomen. Van de andere
tweescenario's worden alleen deverschillen met hettrendscenario behandeld.
Dedriescenario's zijn dus alsvolgt opgebouwd:
trend
huidigelandbouwbeleid envertraagde uitvoering van
hetvoorgenomen milieubeleid;
quotering
invoering quotering enrealisatie vanhet voorgenomen
milieubeleid;
evenwichtige groei internationale handel landbouwprodukten geliberaliseerd ensnelleuitvoering van het voorgenomen
milieubeleid.
3.3.2 Het trendscenario
Algemeen
Door de tegenvallende technologische ontwikkeling komen er weinig
revolutionaire nieuwe machines op de markt, alleen enkele technische
snufjes op reeds bestaande werktuigen. De machines die boeren in eigendom hebben raken minder snel economisch afgeschreven en kunnen lang
ingezet worden. Er zal minder geïnvesteerd hoeven te worden in vervanging van werktuigen en daardoor kunnen meer werktuigen worden aanhouden.
Produktieuitbreiding isnauwelijks mogelijk in vele takken. Om de produktie te valoriseren richt de landbouwer zich in de toekomst nog sterker
op deelmarkten om zijn produkten teverkopen. Dekwaliteit wordt verbeterd. Bijvoorbeeld tarwe van bakkwaliteit, en aardappels van een bepaald
ras en grootteklasse. Ook de machines die worden ingezet moeten werk
van goede kwaliteit afleveren. Dit wordtbereikt door kleine aanpassingen
van de huidige werktuigen.
De bedrijfsomvang van de landbouwbedrijven zal ook in de toekomst
toe blijven nemen. In van Bruchem et al (1991:61) wordt berekend dat er
rond de eeuwwisseling 80.000 hoofdberoepsbedrijven zijn, het aantal nevenberoepsbedrijven blijft gelijk aan het huidige aantal. De huidige tendens van bedrijfsvergroting zet zich dan in hetzelfde tempo voort. De
werkgelegenheid in de grondgebonden landbouw neemt evenredig af. In
de open teelten neemt het te bewerken areaal per arbeidskracht steeds
verder toe.
Uitbreiding van het areaal op de deelmarkten isop kleine schaal mogelijk.Het totalelandbouw areaalzal afnemen.
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Plantaardigeproduktie
Deverwachte arealen van debelangrijkste gewassen zijn gegeven in tabel3.2.
Door de relatieve winstgevendheid van granen en de verbetering van
de concurrentiepositie ten opzichte van graansubstituten zal het areaal
graan nietsterk afnemen. Demaaidorser isuitontwikkeld. Minder boeren
zullen zelf een oude kleine maaidorser aanhouden. Dit betekent een kleine afname van hetmaaidorsen in loonwerk.
Het areaal van aardappelen zal afnemen in de toekomst. De vraag naar
specialistische machinesvoordezeteeltneemtevenredig af. Bijde aardappeloogst zal de beschikbaarheid van arbeidskrachten cruciaal blijven. Dit
biedt loonwerkers kansen om de afname van het aandeel van rooien in
loonwerk te stoppen.
Voor de berekening van het suikerbieten areaal is de trendmatige toename van de vraag naar suiker doorgetrokken naar 2003. Door de opkomst van kunstmatige zoetstoffen (onder andere aspartaam) kan het
areaal suikerbieten lager uitvallen. Debietenrooier is een echte loonwerkmachine die niet verder wordt ontwikkeld. Alskleine boerenbietenrooiers
aan vervanging toe zijn schakelt men de loonwerker in. Zelfs tweedehands bietenrooiers zijn niet rendabel in te zetten op een akkerbouwbedrijf.
Tabel3.2 Ontwikkelingvanhetareaalvandiversegewassen (*1000ha)
Gewas

1975

1980

1985

1990

2003»)

Graan
Aardappels
Suikerbieten
Handelsgewassen
Snijmais
Opengrondstuinbouw
Gras
Set-aside
Overige gewassen

243
151
137
25
77
107
1286
56

224
173
121
15
139
104
1197
47

183
169
131
18
177
115
1164
62

195
175
125
15
202
124
1096
8
65

185
143
121
11
199
122
1030
15
79

Totaal

2082

2020

2019

2005

1905

*)RamingopbasisvaneenberekeningmethetECAM-model(LEI,1992). Daarbijisveronderstelddathetlandbouwbeleidvandeafgelopen15jaarwordtvoortgezet(behoudensdestabilisatorenregeling). Deinterventieprijzenwordenjaarlijks2,5% naarbenedentoebijgesteld.De
bestaandequoteringwordtgehandhaafdendedalendetendensvandewereldmarktprijzen
(125%) wordtvoortgezet. Dewereldmarktprijsvoorgraandaaltzelfsmet1,75% perjaar.
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Gewasbescherming
De reductie van de inzet van bestrijdingsmiddelen wordt verkregen
door deinzetvanSKL-goedgekeurde spuitmachines eneen selectiever gebruik van middelen door landbouwers. De goedkope "kale" spuiten zullen veld moeten ruimen voor duurdere geavanceerde typen. Voor spuiten
is in de toekomst een diploma noodzakelijk. Voor oudere akkerbouwers
zal hetzwaar vallen weer indeschoolbanken plaatstemoeten nemen.
Dezedrieontwikkelingen maken het onaantrekkelijker voor een akkerbouwer om zelf een spuit aan tehouden. Loonwerk wordt dus aantrekkelijker. Voor een minimale dosering ishet noodzakelijk om onder optimale
weersomstandigheden te spuiten. Landbouwers die veel belang hechten
aanoptimale omstandigheden bijhetspuiten hebben nu aleeneigen spuit
in de schuur staan. Erzullen dus vrijwel geen bedrijven zijn die over zullenstappen vanloonwerk naar eigen mechanisatie van spuitwerkzaamheden. De loonwerker zal wel moeten bewijzen dat hij gespecialiseerd is in
spuiten. Ook de medewerker die het spuitwerk uitvoert moet dan kennis
van zaken (spuitdiploma) hebben. De techniek is hier ondergeschikt aan
de landbouwkennis. De kleine teruggang in het middelen gebruik heeft
nauwelijks invloed op het areaal van de diverse gewassen of op de kwaliteitvan de produkten.
Door resistente aardappelrassen en een iets ruimer bouwplan kan ook
het gebruik van grondontsmettingsmiddelen teruggedrongen worden.
Grondontsmetting blijft mogelijk op recept. Voor het verkrijgen van een
recept zal aan voorwaarden moeten zijn voldaan. Het behandelde areaal
neemt af. Een grondontsmetter is niet rendabel in te zetten door een akkerbouwer. Het werk ingrondontsmetting zal ook voor de loonwerker afnemen.
Ook het gebruik van kunstmest wordt aan banden gelegd en voor
kunstmeststrooiers zaleenkeuringworden ingevoerd.
Veehouderij
De komende jaren zal het areaal grasland verder afnemen, het areaal
(snij)mais blijft gelijk. Dekwaliteit van ruwvoer wordt steeds belangrijker.
Het gras moet binnen twee dagen van het land enbijongunstige weerssituaties wordt het gehakseld. Er moeten dus grotere arealen in korte tijd
behapt worden. Het kan voor meer boeren lucratief worden om ook het
maaien uit tebesteden enzelf het schudden enharken tedoen.Waarna de
loonwerker hetmet zijn grotereopraapwagens snelkan inkuilen. Veehouders houden zo meer tijd over voor het management van de veestapel.
Aangezien de kwaliteit van grote pakken niet beter is dan een rijkuil, zal
er voor de grootpakpers niet (veel) meer werk komen. De hausse in gras48

landverbetering iszo langzamerhand voorbij.Als de weide eenmaal aangepakt is met grondverbetering kan ze er weer velejaren tegen. Het aandeel van corncobmix zal toenemen ten koste van de snijmais, het totale
mais areaal blijft gelijk. De veranderingen in de weidebouw en maisteelt
zullen niet spectaculair zijn. De melkrobot wordt niet met succes ingezet,
dearbeidsbehoefte verandert dus nauwelijks inde melkveehouderij.
Mestproblematiek
Een lichte bemestingsnorm voor fosfaat en nitraat wordt gehandhaafd
door het uitrijden van (dierlijke) mest te reglementeren. De opslagcapaciteit van mest zal nog verder moeten worden uitgebreid. De uitstoot van
ammoniak wordt gehalveerd door de verplichting mest teinjecteren op de
zandgebieden. Behalve de aanschaf van een injecteur moet de boer ook
beschikken over een voldoende grote trekker. Uitvoering van deze werkzaamheden in loonwerk is al snel interessant voor boeren. In de veen- en
kleigebieden isdesleepvoetenmachine verplicht. Hiervoor isminder trekkracht nodig. Gezien de geringere draagkracht van deze gronden worden
kleinerewerktuigen ingezet. Alseenboerer tijd voor heeft zalhijdit werk
zelf verrichten. Dezesleepvoetmachine heeft dan waarschijnlijk eenzelfde
aandeel alsdemengmestverspreider op ditmoment (ziebijlageB).
Mestfabrieken komen zonder gigantische subsidies niet van de grond
en slechts voor een klein deel van het overschot is dit een oplossing. Het
mestoverschot blijft bestaan en wordt getransporteerd naar tekortregio's
waar de mest opgeslagen en uitgereden wordt. Het gebruik van dierlijke
mest door akkerbouwers zal toenemen.Dittransport vindt plaats doorgespecialiseerde mesttransportbedrijven, opslag en uitrijden gebeurt door
plaatselijke loonwerkers. Deze werkzaamheden zullen in omvang toenemen.
3.3.3 Het quoteringsscenario
Algemeen
Door quotumregelingen wordt de produktie beperkt en komt een prijs
van agrarische produkten tot stand die iets hoger ligt dan de wereldmarktprijs. Compensaties zorgen ervoor dat quotum gekort kan worden
zonder dat dit tot grote prijsverschillen met de wereldmarktprijs leidt.
Door heffingen wordt het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen beperkt zodat teelten extensiever zullen worden. In tabel
3.3 is weergegeven hoe het areaal verdeeld is over de verschillende gewassen.
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Tabel33 Areaal (xlOOO ha) vanakkerbouwgewassen inhettrendscenarioen het
quoteringsscenario in2003 volgenshet ECAM-model(LEI,1992)
Gewas

Trendscenario

Quoteringsscenario

Graan
Aardappels
Suikerbieten
Handelsgewassen
Snijmais
Opengrondsgroente
Gras
Set-aside
Overige gewassen

185
143
121
11
199
122
1030
15
79

175
169
121
10
212
123
1008
8
79

Totaal

1905

1905

Plantaardigeproduktie
In Nederland worden de grote graanbedrijven verplicht een gedeelte
van hun grond braak te laten liggen. Deze bedrijven beschikken over het
algemeen zelf over een maaidorser, zodat dit voor de loonwerker weinig
omzetverlies zalbetekenen. Aangezien het tetelen areaalgraan per bedrijf
beperkt wordt, zijn er minder akkerbouwbedrijven die zelf efficiënt een
maaidorser kunnen exploiteren. Bij een eventuele vervanging van hun
oude maaidorser kan het lonend zijn om over te stappen op loonwerk.
Het areaal suikerbieten neemt in dezelfde mate af alsinhet trendscenario.
Het areaal oliezaden stijgt licht maar minder dan inhet trendscenario omdat oliezaden ook onder het "graanquotum" vallen. Het areaal van aardappelen is groter dan in het trendscenario, dit is gunstig voor loonwerk.
Het areaal consumptieaardappelen daalt iets meer dan in het trendscenario.Op snijmais komt een premie voor akkerbouwers Het areaal snijmais
zal toenemen. Deze toename gaat ten koste van het areaal grasland. Een
verschuiving van gras naar snijmais is gunstig voor de loonwerkers omdat per ha snijmais ermeer loonwerk wordt uitgevoerd.
Uitgaande van berekende (en veronderstelde) prijsdalingen en toeslagen
van het Plan MacSharry zijn de gevolgen van EG landbouwbeleid opbedrijfsniveau doorgerekend (Poppe &Koole, 1992:15). Lagere prijzen zullen bij boeren en tuinders aanleiding zijn om tot een andere afweging te
komen tussen (marginale) opbrengsten en (marginale) kosten. Op korte
termijn zullen ze minder non-factor input inzetten. Ook door heffingen
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wordt de inzet van stikstof en bestrijdingsmiddelen minder aantrekkelijk.
De produktie zal extensiever worden; de opbrengst per ha neemt af. Óp
langere termijn zullen ook vaste kosten lager worden omdat de grond- en
quotumprijzen dalen. Deze lagere prijzen leiden op hun beurt weer tot
nogextensievere bouwplannen.
Aangezien de bedrijfsgrootte sterker stijgt dan in het trendscenario en
het evenwichtige-groeiscenario wordt de aankoop van een machine eerder rendabel voor een bedrijf. Het arbeidsvolume van zelfstandigen is het
laagst in dit scenario.Vooral boeren en tuinders die de arbeidsorganisatie
en financiering van hun bedrijf hebben gebaseerd op het huidig beleid en
daarbij met veel vreemde arbeid en vreemd vermogen werken komen in
een moeilijke situatie te verkeren.
De arbeidsvoorziening zal meer dan nu het geval is de reden zijn om
een loonwerker inte schakelen.
Chemische gewasbescherming wordt zoveel mogelijk vervangen door
mechanische onkruidbestrijding. Dit is boerenwerk omdat het tijdstip
nauw luistert en de capaciteit (op dit moment nog) klein is. Door natte
weersomstandigheden kan eens in de 3tot 5jaar mechanische onkruidbestrijding niet goed toegepast worden, dan is inzet van chemische bestrijdingsmiddelen noodzakelijk. Op veel bedrijven is al apparatuur voor
mechanische onkruidbestrijding aanwezig. Dergelijke apparatuur is niet
zo duur, maar de werkbreedte isvaak beperkt en er moet met een matige
tot geringe rijsnelheid worden gewerkt. De aanzienlijke arbeidsbehoefte
gerelateerd aan het geringe aantal werkbare dagen geeft problemen op de
grotere akkerbouwbedrijven (MLNV,1990b).
Veehouderij
De melkquota worden gehandhaafd. Veehouders ontvangen een premie per veeëenheid en niet voor het ruwvoer. Om in aanmerking te komen voor compensaties moet de veedichtheid beperkt zijn. Grasland
wordt minder intensief gebruikt. De produktiviteit van de melkkoeien
zelf iszeer belangrijk. Devoerkosten dalen omdat de prijs van krachtvoer
omlaag gaat. De melkrobot wordt geleidelijk ingevoerd. Dit heeft nauwelijknoggevolgen voor de loonwerksector.
Mestproblematiek
In de intensieve veehouderij wordt een volumebeleid gevoerd. Beperkt
verhandelbare mestquota leiden tot een redelijk effectief volumebeleid in
de veehouderij. Het aantal dieren zal afnemen en de veedichtheid in de
graasdierhouderij moet omlaag, zodat de mestproduktie omlaag gaat.
Door de strengere mestnormen dan in het trendscenario blijft het noodza52

keiijk dierlijke mest te transporteren en in akkerbouwgebieden uit te rijden. De periode dat mest uitgereden mag worden wordt verder bekort.
Dit vergt grotere opslagcapaciteit voor veehouders en pieken voor de
loonwerker. Demachine valt moeilijker rendabel temaken voor een loonwerker in zo'n korte periode. Waardoor het werk iets minder interessant
isvoor loonwerkers.Eigenmechanisatie zal toenemen op dit terrein. Extra
milieukosten vormen 3tot 15% van de totale kosten. Bedrijven met rundveekomen meestal nietdirect ingevaar. Bedrijven in mestoverschotgebieden hebben duidelijk hogere milieukosten (Van Os en Baltussen, 1992).
Deze bedrijven kunnen moeilijker zelf investeren en komen in continuïteitsgevaar. Vooral de intensieve veehouderij (varkenshouderij) krijgt het
zwaar. De varkenshouderijbedrijven zijn voor de loonwerker een minder
belangrijke groep klanten, alleen het uitrijden van mest zal afnemen door
deze ontwikkeling.
3.3.4 Het evenwichtige-groeiscenario
Algemeen
Ditscenariobiedt goedeperspectieven voor de loonwerksector.
Door de snelle technologische ontwikkeling zullen landbouwers minder investeren in werktuigen. Meer werkzaamheden zullen aan loonwerkers overgelaten worden vooral in de akkerbouw. Het grote aantal
specialistische machines ensnelle introductie van nieuwe typen maakt het
zelfs voor een kleiner loonbedrijf moeilijk om in de pas te lopen met de
ontwikkelingen. Schaalvergroting en samenwerking zijn ook voor de
loonwerksector noodzakelijk. Bovendien zorgt de groeiende behoefte aan
ruimte voor recreatie,natuur en landschap voor een meer dan trendmatigeafname van het areaal.
Plantaardigeproduktie
Voorheen konden velegewassen meteen en dezelfde machine worden geoogst (bijvoorbeeld een maaidorser voor alle granen en graszaden). Door
desnelletechnologische ontwikkeling (vooral gericht op milieu-en kwaliteitseisen) komen er ieder jaar nieuwe machines op de markt. De machines zullen duurder uitvallen. Voor ieder gewas wordt een aangepaste
machine geëist (Oosterling, 1992).Eenboer zal door de hogere kwaliteitseisen aldezeduurdere machines nietlanger zelfkunnen exploiteren.
Machines zijn snel economisch verouderd en moeten dus snel afgeschreven worden. Veel boeren wachten liever af om risico te vermijden.
Een indicatie van de omvang van de arealen van de gewassen is gegeven
intabel 3.4
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Tabel3.4 Areaal(xlOOOha)vanakkerbouwgewassen inhettrendscenarioen een
indicatievanhetareaalinhetevenwichtige-groeiscenarioin2003
Gewas

Trendscenario

Graan
Aardappels
Suikerbieten
Handelsgewassen
Snijmais
Opengrondsgroente
Gras
Set-aside
Overige gewassen

185
143
121
11
199
122
1030
15
79

Totaal

1905

Evenwichtige-groeiscenario*)

+

o
+

*) +meerloonwerkdanintrendscenario
-minderloonwerkdanin trendscenario
0 evenveelloonwerkalsin trendscenario

Aangezien de prijzen van marktordeningsprodukten dalen zullen akkerbouwers zoveel mogelijk niet-marktordeningsprodukten telen. Allerlei
kleinere intensieve teelten (onder andere opengrondsgroenten) worden
uitgeprobeerd en de agrificatie komt geleidelijk van de grond. Een akkerbouwer zal uit oogpunt van risico spreiding meerdere van deze teelten
aanhouden perjaar.Hijzalnietveel willen investeren in specifieke machines voor deze teelten. Om aan hogere kwaliteitseisen te kunnen voldoen
zalde aardappelrooimachine verder ontwikkeld worden.
Er worden meer synthetische zoetstoffen ontwikkeld die het gebruik
van kristalsuiker verder terugdringen. Het areaal suikerbieten zal kleiner
zijn dan indeandere scenario's.
Gewasbescherming
Voor het milieu is het van groot belang dat de inzet van middelen
(mest en bestrijdingsmiddelen) zo laag mogelijk is. De dosering zal zeer
nauwkeurig plaatsvinden en varieerbaar zijn tijdens de veldwerkzaamheden. Toepassing van de nieuwste technieken maakt het mogelijk dat het
middel op de juiste plaats terecht komt. Verder worden er bestrijdingsmiddelen ontwikkeld die snel afgebroken worden. Het spreekt voor zich
dat dezefaciliteiten extrakostenmetzichmee brengen.
Voorverschillende gewassen iseen aangepaste duurdere spuit noodzakelijk, die minder snel rendabel isvoor landbouwers. Voor een aantal ge53

wassen zal rijenbespuiting een oplossing zijn. Hiermee kan meer middel
worden bespaard, de capaciteit van een rijenspuit is veel kleiner. Een
loonwerker kan niet veel klanten helpen,de rijenspuit ismeer een boerenmachine.Hetspuiten zal dan ook veelmeer tijd kosten.
Het ruimere bouwplan leidt ertoe dat op meer bedrijven aardappels
worden geteeld. Enkele bedrijven zullen aardappelen nieuw opnemen in
devruchtwisseling, andere zullen grond verhuren voor de aardappelteelt.
Het areaal aardappels per bedrijf zal niet toenemen. Strenge bemestingsnormen betekenen dat waar mogelijk meerdere malen rijenbemesting
plaats zal vinden. Dit vergt nieuwe bemestingsmachines, die boerenmachineszullen zijn.
In z'n algemeenheid kan geconstateerd worden dat de produktie verschuift van voorloonwerkers minder interessante teelten (inbehaalde omzet per ha) zoals graan en gras naar de meer loonwerk intensieve teelten
(voederbieten,kleinschalige akkerbouwgewassen).
Veehouderij
Door technische vooruitgang en een toenemende vraag naar minder
"industrieel" voortgebrachte veehouderijprodukten neemt de toegevoegde
waarde per dier toe.Stabilisatie van de bruto produktie in de veehouderij
kangepaard gaan met verkleining van de veestapel met 20à30%.Deveehouderij profiteert van het goedkoper worden van granen. Doordat de arbeidsproduktiviteit toeneemt valt er nog brood te verdienen. Om de
prijsschok van de liberalisatie van de handel op te vangen worden directe
inkomenstoeslagen verstrekt aan akkerbouwers en veehouders. De melkrobot zal z'n intrede doen op de grote gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven: op grotere gezinsbedrijven waar maar één persoon voor het
melken beschikbaar is of op grote meermansbedrijven met drie of meer
arbeidskrachten. Deze machine kan alleen rendabel worden ingezet als de
benodigde hoeveelheid arbeid afneemt op hetbedrijf. (PR,1992).Deresterende arbeid wordt vooral ingezet voor het management en de verzorging
van de veestapel. Dit houdt een omzetvergroting van het loonwerk in de
weidebouw in.
Door het beregeningsverbod zullen veehouders andere gewassen dan
gras (en mais) telen om risico's tespreiden. Het areaal voederbieten en lucerne zal hierdoor toenemen. Een veehouders zal de machines hiervoor
nietzelf aanschaffen, en deoogst van deze produkten aan een loonwerker
overlaten.
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Mestproblematiek
Een kleine verlaging van het mineralengehalte van het voer leidt tot
minder "schadelijke" mineralen in eenzelfde volume mest. Het mestoverschot (uitgedrukt in fosfaat en nitraat) neemt af. In de mestoverschot regio's worden mestfabrieken gebouwd, waar de overtollige mest wordt
verwerkt. Loonwerkers zullen deze mest transporteren naar de fabrieken.
Daarnaast zullen zedierlijke mestmilieuvriendelijk uitrijden.
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4. AANBIEDERSVAN MECHANISATIE

4.1 Gebruiksvormenvan landbouwwerktuigen
Vrijwel alle veldwerkzaamheden kunnen mechanisch worden uitgevoerd. Alleen in de opengrondsgroenteteelt is de mechanisatiegraad relatief laag, planten en oogsten van veel gewassen geschiedt
half-automatisch omdat de kwaliteit van de groenten erg belangrijk is (en
volledig geautomatiseerde machines die niet kunnen leveren). Voor alle
veldwerkzaamheden is verondersteld dat indien het werk machinaal uitgevoerd kan worden, andere mogelijkheden veel te duur zijn. In deze publikatieblijven zijdusbuiten het gezichtsveld.
Een landbouwbedrijf kan op verschillende manieren voorzien in debehoefte aan werktuigen.
1. eigenmechanisatie;hetzelf kopen van debenodigde werktuigen
2. samenwerking; het samen met andere landbouwers in bezit hebben
van werktuigen
3. andere landbouwer of burenhulp; een collega voert met zijn machine
de werkzaamheden uit, de opdrachtgever helpt in veel gevallen zelf
mee.
4. loonwerker;een loonbedrijf of werktuigenvereniging levert de machine
inclusief debenodigde arbeid
Het marktaandeel van de gebruiksvormen isgegeven in tabel 2.7en 2.8
eninbijlage B.Destructuur van allegebruiksvormen van machines wordt
indevolgendeparagrafen geschetst.

4.2 Structuurkenmerken
Akkerbouw-en gemengdebedrijven gebruiken meer verschillende machines dan veehouders. Bijde werktuigen waarvan het gebruik geanalyseerd is in de enquête (zie paragraaf 1.2) hebben dan ook de machines
voor de akkerbouw de overhand. Akkerbouwers gebruiken gemiddeld
tien van de twintig onderzochte werktuigen, gemengde bedrijven negen
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en melkveebedrijven zes. Het is dan ook logisch dat de verschillende gebruiksvormen van machines (uitgezonderd loonwerk dat bij alle bedrijfstypen zeer veel voorkomt) meer bij akkerbouwers voorkomen dan bij
melkveehouders.
4.2.1 Structuurkenmerken eigen mechanisatie
Op vrijwel allegrondgebonden landbouwbedrijven komt eigen mechanisatie voor. Vooral trekkers en goedkope (kleinere) werktuigen heeft
men zelf aangeschaft. Hoe groter hetbedrijf des temeer eigen mechanisatie; zie bijvoorbeeld tabel 2.9. De kosten van eigen mechanisatie bestaan
uit werktuig- en arbeidskosten. Werktuigkosten zijn opgebouwd uit a)
rente en afschrijving b) onderhoud, reparatie en verzekeringen en c)
brandstof en smeermiddelen. Voorgrotere arealenzijn de werktuigkosten
per hectare lager. De kosten van arbeid hangen af van de verhouding eigen/betaalde arbeid op het landbouwbedrijf. De kosten die de geënquêteerden voor eigen-arbeid in rekening brengen zijn opgenomen in tabel
2.16.
De kosten van eigen mechanisatie hangen af van het individuele landbouwbedrijf. De landbouwer heeft volledige keuzevrijheid in het type en
merk machine dat hij aankoopt. De machines kunnen op ieder gewenst
moment worden ingezet. Debenodigde arbeid moet zelf ingebracht ofgeregeld worden. De benodigde kennis voor uitvoering van de werkzaamheden moetbijdelandbouwer aanwezig zijn.
4.2.2 Structuurkenmerken van samenwerking
Bijna de helft (46%)van de respondenten heeft gezamenlijk met andere
landbouwbedrijven machines inbezit;dit wordt samenwerking genoemd.
Vooral onder akkerbouwers issamenwerking populair. Er wordt met buren,familie of kennissen samengewerkt. Opvallend isdat ondanks het feit
dat de gemengde bedrijven veel werktuigen gebruiken, er minder aan samenwerking wordt gedaan dan door akkerbouwers.Alsmen samenwerkt
heeft men negen van de tien keer slechts één machine in het samenwerkingsverband.
Meer dan de helft van de samenwerkingen bestaan al meer dan tien
jaar en 85%istevreden tot zeer tevreden over dezevorm van machinegebruik. Eén op de zes bedrijven heeft een samenwerking gehad de afgelopen vijf jaar. De redenen voor het opheffen van deze samenwerking was
meestal opheffing van het bedrijf van de partner in de samenwerking of
ontevredenheid.
Samenwerking komt vooral in akkerbouwregio's voor omdat de mechanisatie daar essentieel is voor hetbedrijfsresultaat ener veel verschil57

lende werktuigen worden ingezet. Veehouders behalen hun inkomen via
hetveeendus indirect uit demechanisatie van devoederwinning. Ook de
bedrijfsomvang isgroter in de akkerbouwgebieden. Vooral in de aardappelteelt komt veel samenwerking voor, omdat voor de oogst en het inschuren meerdere machines en mensen nodig zijn. Mogelijkheden voor
samenwerking zijn meer beperkt dan andere vormen van mechanisatie.
Voor samenwerking ishet namelijk essentieel dat collega's in de nabijheid
dezelfde werkzaamheden uitvoeren en een ongeveer evengroot bedrijf
hebben. Het maken en nakomen van afspraken is van groot belang. Met
elkaar moet worden afgesproken welke machine wordt aangeschaft, hoe
deze wordt gefinancierd, wanneer de machine bij wie wordt ingezet en
hoe de arbeidsvoorziening, vakkennis en vergoeding worden geregeld.
De kostenopbouw is identiek aan die van eigen-mechanisatie met dien
verstande dat de werktuigkosten over meer hectares uitgespreid kunnen
worden en dus lager zijn. Bijsamenwerking vindt over het algemeen uitruil van arbeid plaatszodat minder urenbetaald hoeven te worden.
4.2.3 Structuurkenmerken van burenhulp enwerk door andere landbouwers
Het verschil tussen samenwerking en burenhulp is dat in het eerst geval alle gebruikers eigenaar zijn van de machine, bij burenhulp is slechts
één landbouwer eigenaar van de machine. Bij43% van de bedrijven komt
burenhulp voor, hierin isgeen verschil tussen debedrijfstypen. Twee derde van demelkveehouders diegebruik maken vanburenhulp gebruikt alleen de eigen machine, bij de andere bedrijfstypen is de verhouding één
kwart alleen eigen machine, één kwart alleen machines van een ander en
dehelft gebruikt zowel eigen-alsmachines van anderen. Melkveehouders
voeren dus ook werkzaamheden uit voor kleine "buren" die wel land
maar geen machines hebben. Ineen derde van degevallen van burenhulp
wordt er afgerekend. Dit komt vooral bijde akkerbouwers met burenhulp
voor(56%).
Een landbouwer die een machine heeft en tijd over heeft kan met deze
machine ook bij anderen werken. Dit komt onder andere voor als naast
hetbedrijfshoofd ook deopvolger volledig meedraait op het landbouwbedrijf. De landbouwer moet afwegen of zijn eigen bedrijf voor gaat of de
klanten die hij helpt. Het is niet na te gaan hoeveel landbouwbedrijven
zich hiermee bezig houden. Landbouwers kunnen gebruik maken van de
landbouwvrijstelling. Als landbouwers meer dan ƒ 10.000,- omzet agrarisch loonwerk hebben, worden ze tot de loonbedrijven gerekend. Niet
alle landbouwers die meer dan ƒ 10.000,-omzet halen uit agrarisch loonwerk staan bijhet Landbouwschap alszodanig geregistreerd. In korte tijd
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wil de landbouwer die bij anderen werkt een klantenkring opbouwen.
Klanten van loonbedrijven moeten geprikkeld worden de overstap naar
de landbouwer te maken. Hij kan geen betere kwaliteit of service leveren
en biedt een kleiner pakket aan (als men een andere landbouwer inschakelt is dat in tweederde van de gevallen voor maar één machine). Via een
lage prijs verwerft hij een marktaandeel. De beschikbaarheid van landbouwers die bij anderen werkzaamheden uitvoeren isbeperkt, het hangt
er helemaal van af of een boer in de nabijheid een machine en arbeid over
heeft.
4.2.4 Structuurkenmerken van de loonwerksector
Deze structuurkenmerken zijn beschreven in het structuuronderzoek
van de loonwerksector (Reinhard, 1989).De loonwerksector telde in 1988
2702bedrijven die meer dan ƒ 10.000,-omzet uit agrarisch loonwerk hebben gehaald. Hiervan heeft 26% minder dan ƒ 125.000,-; 44% tussen de
ƒ 125.000,-en een half miljoen gulden en 29% meer dan een half miljoen
gulden omzet uit agrarisch loonwerk.
De loonwerksector bestaat uit vele kleine bedrijven. Het aantal bedrijven neemt gestadig af. Als wordt verondersteld dat bedrijfshoofden van
50 jaar en ouder die geen opvolger hebben of geen mogelijkheden zien
voor een opvolger voor 2000 hun bedrijf beëindigen, dan stopt 20% van
de loonbedrijven. Dit zijn overwegend kleine loonbedrijven. Als ook degenen die twijfelen over de opvolging worden meegerekend, dan stopt
ruim een kwart van de loonbedrijven nog dezeeeuw. Alsdeze berekening
ookvoorjongerebedrijfshoofden wordt uitgevoerd, dan blijkt datbijna de
helft van de bedrijfshoofden (ernstige) twijfels heeft over de opvolging.
Voor het jaar 2010 zal ruim een derde van de loonbedrijven opgeheven
zijn. Omdat het aantal toetredende loonbedrijven klein is, kan gesteld
worden dat rond het jaar 2010er ongeveer 1800loonbedrijven actief zullen zijn.
De hoeveelheid agrarisch loonwerk iseenweinig toegenomen de afgelopen tien jaren (tabel 2.2).Aangezien het aantal loonbedrijven is afgenomen heeft erschaalvergroting plaatsgevonden.
Negen procent van alle loonbedrijven gaven in 1988 aan gespecialiseerd tezijn in loonspuiten. Dit zijn over het algemeen de kleinere bedrijven. Bijgrotere bedrijven komt specialisatie nauwelijks voor. Zij kunnen
landbouwbedrijven in de directe omgeving bedienen met vrijwel alle
voorkomende werkzaamheden. Een aantal van deze activiteiten zijn onrendabel en worden puur voor de service en klantenbinding verricht.
Door middel vaneen uitgebreid pakket diensten wil men andere loonwerkersvan heterf van delandbouwer weren.
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Arbeid
Loonbedrijven kunnen veldwerkzaamheden volledig uit handen nemen van landbouwers. Zij verzorgen dus ook alle noodzakelijke arbeidskrachten. Bij de andere gebruiksvormen van mechanisatie moet de
landbouwer zelf veel meer regelen om voldoende mensen op de been te
krijgen.
Op de loonbedrijven werken ongeveer 15.000mensen ten behoeve van
het agrarisch loonwerk. Ofschoon het aantal bedrijven afgenomen is, is
het aantal arbeidskrachten ongeveer gelijk gebleven. De arbeid wordt zo
flexibel mogelijk ingezet. Veel loonbedrijven werken in de piekperioden
ook 's avonds en op zaterdag. Demedewerkers zijn jong,oudere werknemers (50jaaren ouder) komen weinig voor. Meer dan de helft van de medewerkers is langer dan vijf jaar in dienst van het loonbedrijf. Van de
bedrijfshoofden met personeel geeft 38%aan dat het moeilijk is geschikt
personeel te werven.
Kennis
Omdat loonwerkers dagelijks met machines omgaan en zich hierin gespecialiseerd hebben is hun technische kennis goed, beter dan die van de
landbouwers. Deaanwezige kennis isdivers.De BovaLis mede-organisator van cursussen voor bedrijfshoofden (inclusief meewerkende partners)
en medewerkers van loonbedrijven. Laatst is de scholing in de loonwerksector geanalyseerd (Kamman, 1990).De interesse ligt duidelijk bij praktische cursussen die zeer goed aansluiten op de dagelijkse praktijk van het
eigen loonbedrijf. Werkgevers dienen medewerkers te motiveren voor
cursussen mede in dit kader is bijscholing in personeelsmanagement gewenst. Opvallend isook dat veel bedrijfshoofden juist het contact met andereloonwerkershetbelangrijkste aspect vaneen cursus vonden.
De loonwerker heeft veel contacten in zijn werkgebied. Door zijn werk
heeft hij een heel netwerk opgebouwd. Naast de mensen kent hij ook de
(fysieke) omgeving van haver tot gort.
Machines
De benutting van werktuigen van loonwerkers isbeter dan die van individuele landbouwbedrijven. Zodoende kan een machine eerder afgeschreven worden en kunnen er nieuwere typen worden ingezet. Van
machines die pas op de markt zijn heeft deloonwerksector een groot aandeel.
Ditinvesteren inmoderne apparatuur brengt risico'smet zichmee,omdat vaak onzeker is hoeveel afnemers ervoor zullen zijn. Bijvoorbeeld in
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1991investeerde deloonwerksector aanzienlijk in mestinjecteurs, door gewijzigd beleid van de overheid zijn deze machines nauwelijks ingezet dat
jaar.
Van de meeste machines van loonwerkers ligt de werkelijke benutting
significant lager dan die welkebijde bepaling van de adviestarieven normaal wordt verondersteld. Dit is vaak het geval als ze 1 à 2 werktuigen
van een type bezitten. In deze berekening is alleen de benutting van de
grootste machine in beschouwing genomen. Veelal hebben loonbedrijven
meerdere machines van een type,zodat ze er in noodgevallen één achter
dehand hebben.Ditbetekent dat degemiddelde benutting van alle werktuigen van deloonwerker noglager uitvalt.
Tarieven
Deloonwerktarieven worden door degewestelijke raden van het Landbouwschap vastgesteld. Deze adviestarieven kunnen regionaal verschillen. De tarieven zijn gebaseerd op kostprijsberekeningen, waarin
benutting, prijs van het werktuig, arbeidskosten etcetera een rol spelen.
Uit CBS(1991) blijkt dat arbeid de grootste kostenpost is van loonbedrijven,gevolgd door werktuigkosten.
Voordeanderegebruiksvormen zijn ergeen tarieven. De loonbedrijven
zijn natuurlijk gevoelig voor het feit dat de klanten willen praten over de
tarieven. Vier vijfde van de loonbedrijven geeft aan ook wel lagere tarieven dan de adviestarieven te rekenen. Dit komt iets minder vaak bij akkerbouwloonbedrijven voor(70%).
Werkgebied
Van de totale hoeveelheid loonwerk wordt de helft binnen 5 km van
hetloonbedrijf uitgevoerd. Binneneenstraal van 10km van de loonbedrijven wordt driekwart van hetagrarisch loonwerk uitgevoerd. Voorhet uitvoeren van agrarisch loonwerk moeten medewerkers en machines
worden vervoerd naar het te bewerken perceel. Landbouwwerktuigen
kunnen en mogen zich niet snel verplaatsen over de openbare weg. De te
bewerken percelen dienen niet te ver van elkaar liggen om transportkosten te beperken. Uitbreiding van het werkgebied gaat met hogere transportkosten gepaard. Tuinbouwloonbedrijven hebben gemiddeld een
groter werkgebied. De machines die zij inzetten zijn kleiner en kunnen
veelal op een aanhangwagentje vervoerd worden. Dit verlaagt de transportkostenenvergrootdeactieradius.
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Flexibiliteit
Agrarisch loonwerk vindt alleen plaats in de perioden dat veldwerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze zijn allerminst gespreid over het
jaar. Typerend voor de loonwerksector isde drukke tijd, waarin lange dagenworden gemaakt,endeslappe perioden waarin los/vaste arbeiders in
de WW gaan. Door de seizoensgebondenheid van de werkzaamheden
moet de loonwerker een flexibele bedrijfsvoering hebben. Binnen de seizoenen laten de veldwerkzaamheden zich door weersinvloeden moeilijk
(lang) van tevoren plannen. Deorganisatie van een loonbedrijf isdus een
hele toer. Toch kan er op korte termijn ingespeeld worden op piekperioden. Aangezien zijervaring hebben opgedaan met "last minute" organisatie kunnen ze snel en flexibel inspelen op veranderingen in de vraag. In
een aantal gevallen vervullen loonwerkers een brandweerfunctie. Pas als
landbouwers merken het werk niet (op tijd) te kunnen klaren wordt de
hulp van deloonwerker ingeroepen.
Reclame
Slechts een op de vijf loonbedrijven vindt reclame belangrijk (waarbij
dan vaak hetuitgevoerde werk dereclameis).
Ongeveer twee derde van de akkerbouw- en gemengde loonbedrijven
legtweleenswinterbezoeken afbijdeklanten. Bijdeweidebedrijven is dit
55%. De loonbedrijven organiseren niet zo veel demonstraties voor hun
klanten. Een op de vijf gemengde loonbedrijven heeft er een georganiseerd in 1988. Bij de andere bedrijfstypen ligt dit veel lager. Alle loonbedrijven nemen contact op met de klant als er klachten zijn. Als een klant
overstapt op een andere loonwerker neemt veertig procent van de loonwerkers contact op. Bijakkerbouwers wordt er vaker contact opgenomen
metde (ex-)klant.
4.3 Concurrentie inde loonwerksector
In een aantal regio's is volgens de loonwerkers de concurrentie groot.
In deze paragraaf worden de oorzaken van deze concurrentie opgespoord. Daems en Douma (1985) onderscheiden vier concurrentiekrachten.
1. Vele kleine bedrijven bevorderen de concurrentie. Er is dan geen concentratiebijenkelegrotebedrijven, diedemarkt kunnen controleren.
2. Als de markt eenvoudig iste penetreren door nieuwkomers, isde concurrentie groot.
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3. Eenkleinesamenwerkingsbereidheid werkt concurrentie inde hand.
4. Onzekerheid werkt concurrentieverhogend.
De loonwerksector bestaat uit veel relatief kleine bedrijven. Zoals al
aangegeven is, kan een landbouwer die tijd over heeft met een machine
loonwerk uitvoeren, dus de markt is eenvoudig te penetreren. Een vestigingswet voor loonbedrijven zal er niet komen. Zeker niet nu het ministerie van Economische Zaken vestigingseisen van andere bedrijfstakken
afschaft. Demarkt voor agrarisch loonwerkblijft open voor toetreders.
Erisweinig samenwerking tussen loonbedrijven. Men vreest klanten te
verliezen aan de partner. Uit het structuuronderzoek (Reinhard,1989)
blijkt dat driekwart van alleloonbedrijven wel eens doorverwijst naar een
andere loonwerker. De helft van de loonbedrijven heeft hierover afspraken gemaakt met een andere loonwerker. Ditdoorverwijzen komt minder
voorbij akkerbouwloonbedrijven.
Ruim 60%van de loonbedrijven gebruikt nooit machines van een andere loonwerker. Vier procent van de bedrijven gebruikt regelmatig een andermans machine. Dit komt bij kleine loonbedrijven meer voor. De
overige loonbedrijven schakelen zo nu en dan machines van een naburig
loonbedrijf in.
Decoördinerende werking van de BovaLin de loonwerksector isklein.
Het grootste deel van de loonbedrijven werkt onder de adviestarieven. Er
bestaat onzekerheid over technische ontwikkelingen, benutting van de capaciteit en de wijze waarop de concurrenten de strategie hierop aanpassen.
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5. NIET-AGRARISCH LOONWERK

De marktperspectieven voor machinale werkzaamheden buiten de
agrarische sector zijn divers. Dit hangt samen met het verschil in werkzaamheden, het verschil inopdrachtgever en de concurrentie die per activiteit anders is. Enkele belangrijke markten worden onderscheiden. In
tegenstelling tot de behandeling van het agrarisch loonwerk worden de
kansen en bedreigingen en de sterkten en zwakten in één hoofdstuk behandeld.
5.1 Niet-agrarischloonwerk datnauw verbonden ismetdeagrarische
sector
5.1.1 Werkzaamheden voor ruilverkavelingen
In Nederland werd tot voor kort per jaar ongeveer 36000 ha in uitvoering genomen voor ruilverkavelingen. De gemiddelde kosten per ha bedroegen ƒ 7000,- tot ƒ 8000,-. Er wordt in de toekomst minder geld
vrijgemaakt voor landinrichtingsprojecten. Ditheeft totgevolgdat er minder hectares in uitvoering worden genomen, dat de looptijd van ruilverkavelingen is verlengd en dat belanghebbenden meer moeten bijdragen.
Hoe de bezuinigingen doorwerken in ruilverkavelingen is ieder jaar een
politieke keuze. Wegen en waterlopen worden snel na het in uitvoering
nemen van een ruilverkaveling aangelegd. Bijdeze werkzaamheden zullen de bezuinigingen eerder merkbaar zijn. Aangezien grondverzet van
landbouwgrond (kavelaanvaardingswerken) pas in een later stadium van
de ruilverkaveling wordt uitgevoerd zullen pas rond de eeuwwisseling
dezebezuinigingen ookhierinmerkbaar zijn.
5.1.2 Onderhoud van waterlopen
In Nederland worden waterlopen beheerd door Rijkswaterstaat, Provincies,Waterschappen en gemeentes. Waterschappen zijn de belangrijkstebeheerdersvan waterlopen.
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Het regelmatige onderhoud aan watergangen wordt onderscheiden in
(Siefers,1986):
- Handmatig onderhoud; door hetstijgen van arbeidskosten enhet verdwijnen van deskundige handwerkslieden isonderhoud in handkrachtinonbruik geraakt.Ook uitCBS-onderzoek(1988)blijkt dat het
onderhoud inhandkracht steedsminder wordt toegepast. Trajecten
dienietmetmachinesbereikt kunnen worden zullen met dehand en
tegenhogekostenonderhouden moeten worden.In natuurgebieden
zaldus meer handmatigworden onderhouden.
- Machinaal onderhoud; ditheeft eengrotevluchtgenomen. Door aanpassingen aandewaterlopen kan hetonderhoud efficiënter en goedkoper worden verricht,zeker wanneer standaard materieel wordt ingezet.
- Chemischonderhoud; wordt inafnemende mate toegepast.
- Biologischonderhoud (graskarpers,schapen) wordt metwisselend succesop kleineschaal toegepast.
Het onderhoud aan sloten wordt hoofdzakelijk machinaal uitgevoerd.
Om zo min mogelijk schade te berokkenen worden de sloten zoveel mogelijk geschoond als de gewassen van het veld zijn. Dit betekent dat er
weinig overlap ismet deactiviteiten in het agrarisch loonwerk. Het aantal
te onderhouden sloten en de intensiteit van het beheer nemen in de toekomst verder af. Omdat het aandeel van chemisch en handmatig onderhoud verder afneemt, kan het aandeel van machinaal en biologisch
onderhoud toenemen.
5.1.3 Niet-agrarisch loonwerk voor landbouwers
Deze werkzaamheden hangen nauw samen met investeringen in gebouwen in de landbouw. Loonwerkers verrichten over het algemeen de
graafwerkzaamheden. Deinvesteringen wisselen nogal vanjaaropjaar en
hangen samen met de fluctuerende inkomens. De veehouderijbedrijven
investeren het meest in gebouwen (Van Bruchem et al, 1992:190). De investeringen van melkveehouders in gebouwen bleven ondanks een kleine
daling in 1990/'91 op een hoog niveau, ondermeer de mestopslag werd
verder uitgebreid. Bij investeringen van intensieve veehouderijbedrijven
gaat het vooral om aanpassing en renovatie van bestaande stallen in verband met de mestproblematiek, ook hier werd de mestopslag fors uitgebreid. Veel bedrijven hebben inmiddels voldoende mogelijkheden voor
mestopslag. Door milieueisen zullen meer stallen omgebouwd moeten
worden zodat enigegroeimogelijk is.Debouw van mestopslagplaatsen is
overhethoogtepunt heen.
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5.2 Werkzaamheden inhetkader vannatuur-en landschapbeheer
De landbouw zal haar functie als natuur- en landschapbeheerder zien
groeien.Specifieke apparatuur ishiervoor nodig.Speciaal werktuigen zullen meer en meer als maatwerk worden opgebouwd uit standaard bouwstenen (Oosterling,1992).
5.2.1 Beheerslandbouw
Vergelijking tussen bedrijven metbeheersovereenkomsten of reservaatgrond enerzijds en bedrijven zonder beperkingen anderzijds heeft aangetoond dat de eerste groep bedrijven lagere kosten voor machines en
werktuigen heeft (van Eek,1989).Er worden als gevolg van de relatienota
dus minder machines ingezet. Eind 1991was voor ruim 20.000ha eenbeheersovereenkomst afgesloten. In het Natuurbeleidsplan (MLNV, 1990a)
is aangegeven dat het areaal landbouwgrond met beheersovereekomsten
sterkzalworden uitgebreid.
Indien we veronderstellen dat deverhouding tussen loonwerk en eigen
mechanisatie hierdoor niet verandert dan zal de hoeveelheid loonwerk afnemen als gevolg van uitbreiding van het areaal landbouwgrond waarop
beheersovereenkomsten zijn afgesloten.
5.2.2 Aanlegen onderhoud van natuurterreinen
Het areaal natuurterreinen neemt toe. In het Natuurbeleidsplan
(MLNV, 1990a) is aangegeven dat 50.000 ha verworven zal worden voor
natuurontwikkeling. Dit zijn gebieden die perspectieven bieden voor het
aanzienlijk verhogen van de bestaande natuurwaarden. Het gaat met
name om schraallanden, moerassen en broekbossen. Door financiële problemen bij de uitvoerende instanties zal minder natuurterrein worden
verworven dan men voornemens was in de betreffende periode. Natuurbouw bestaat voornamelijk uit grondverzet. Natuurbouw stelt andere eisen dan het gangbare grondverzet (Pruijssen, 1989).Bedrijven zullen zich
hierin moeten bekwamen. Bijde aanleg van natuurterreinen wordt steeds
meer rekeninggehouden met hettoekomstigemachinale onderhoud.
Het groeiende areaal natuurterrein beheerd door natuurbeschermingsorganisaties moet ook onderhouden worden. Van oudsher gebeurde dat
overwegend handmatig. Nu is men vooral gespitst op natuurlijk onderhoud zoalsbegrazing door speciaal vee waar nauwelijks naar omgekeken
hoeft te worden. Ook probeert men handkracht zoveel mogelijk door de
inzet van machines te vervangen en daarbij toch de natuurlijke gradaties
te handhaven. Zure regen zorgt voor bemesting van het land met stikstof;
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dus ook van de natuurgebieden. De gevolgen hiervan kunnen beperkt
worden door het verwijderen van overtollige biomassa. Dit kan mechanisch, bijvoorbeeld door baggeren, plaggen etc. Dit zijn typisch werkzaamheden voorloonwerkers.
5.2.3 Onderhoud enaanleg van openbaar groen van gemeentes
De gemeentes beheren openbaar groen in de vorm van parken, perken
en plantsoenen en sportterreinen. In 1989 was het areaal stedelijk groen
63.100 ha; buiten de bebouwde kom beheren de gemeentes nog eens
88.000ha (Berkhof, 1990).Tabel 5.1geeft aan uit welke planten het stedelijk groen is opgebouwd.
Tabel5.1 Procentueleverdelingoppervlakteopenbaargroen binnen debebouwde
komovergroentypen en onderhoudskosten ingld.perml
Groentype
Bosplantsoen
Heesters
Gazon
Ruw gazon
Rozen+vaste planten

Oppervlakte
26
22
36
15
1

Gld./m2
1,12
3,08
0,85
0,37
10,98

In 1989 bedroegen de onderhoudskosten van het stedelijk groen 1059
miljoen gulden. De groei van de oppervlakte stedelijk groen wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanleg van groen in nieuwe wijken. Ten
aanzien van de uitgaven voor onderhoud zijn er geen aanwijzingen die
duiden op een verruiming van de financiële middelen. Daarentegen
wordt een toename van het stedelijk groen meteen kwart verwacht. Erzal
dus minder geld voor hetonderhoud zijn.Ditzalworden bereiktdoor een
efficiëntere werkwijze en aanpassing/uitbreiding van het uitbestedingspakket. Bijaanleg en herinrichting zal voor groentypen worden gekozen
diegoedkoper inhet onderhoud zijn. Eengroot deel van de verlaging van
de kosten zal echter door extensivering plaatsvinden (Berkhof, 1990).De
jaarlijks terugkerende onderhoudswerkzaamheden worden met behulp
van bestekken aanbesteed. Kleinere specialistische klussen worden wel
per uur betaald. Deze uurvergoeding is vaak vooraf in een contract vastgelegd.
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Op de markt van stedelijk groenvoorziening worden werkzaamheden
uitgevoerd door degemeentelijke plantsoenendiensten, sociale werkplaatsen,groenvoorzieningsbedrijven en loonwerkers.
Een op de veertien loonbedrijven verricht werkzaamheden bij het aanleggen of onderhouden van gemeentelijke plantsoenen. Tweemaal zoveel
loonbedrijven maaien gras voor de gemeentes (inclusief maaien van bermen). Groenverzorgingsbedrijven zijn gespecialiseerd in het handmatig
onderhoud, zijhebben deskundig personeel alsook specialistische machines (gazonmaaiers) in huis. Onderzoek van Amsterdam Consultants
(1987) heeft uitgewezen dat gemeentelijke plantsoenendiensten duurder
zijn dan groenverzorgingsbedrijven. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door hogere loonkosten en hogere sociale lasten van de plantsoenendiensten. Gemeentes zullen waarschijnlijk proberen meer werk uit te
bestedenomzodeonderhoudskosten te drukken.
5.2.4 Onderhoud (enaanleg) van wegbermen
De totale oppervlakte wegberm is ongeveer 53000 ha (CBS,1989).Gemeentes beheren ietsminder dan de helft van dezebermen en Rijkswaterstaat iets meer dan 30%.Het onderhoud van de wegbermen vindt vrijwel
uitsluitend (91%) machinaal plaats (geen onderhoud 6%). Voor deze
werkzaamheden zijn vaak speciale werktuigen nodig.Zozalop een maaimachine een afzuiger nodig zijn om bermen schraler (natuurlijker) te maken. Om de kosten te drukken houdt men zomin mogelijk maaiperiodes
aan bijvoorbeeld één in juni en één in september. Weg (en berm) beheerders voegen uit kostenoverwegingen werkzaamheden samen tot één bestek. Hiertoe wordt een pakket van onderhouds- of aanlegwerkzaamheden samengesteld dat onderhands of openbaar wordt aanbesteed. Kleinere bestekken (onder de één miljoen gulden) worden veelal
onderhands aanbesteed. Eén of meer aannemers/loonwerkers worden
dan uitgenodigd in te schrijven op een bestek. Degenen die uitgenodigd
worden zijn beoordeeld of ze het werk (vakkundig) kunnen uitvoeren.
Veelal worden loonwerkers diein debuurtbekend zijn gevraagd een prijs
op te geven. Als een bestek openbaar wordt aanbesteed, stelt men eisen
aan deaannemers.Dezekunnen onder andereinhouden dat
- delaatstejarensoortgelijke werkzaamheden zijn verricht;
- dezewerkzaamheden eenminimale aanneemsom teboven gaan;
- voldoende materieel aanwezigis;
- werktuigen voldoen aan deeisen van de Arbowet.
Dewerkzaamheden gaan per definitie naar de laagste inschrijver, of er
moet gerede twijfel bestaan ofhijhetwerk welkan maken.

68

Verschillendebedrijven hebben zichgespecialiseerd indeze werkzaamheden. Zijnemen werk aan en schakelen voor deuitvoering in veel gevallen plaatselijke onderaannemers in. Deze onderaannemers zijn vaak
loonbedrijven of boeren. De hoofdaannemer moet aan strenge eisen voldoen en moet goed kunnen organiseren en administreren. Aangezien
overheden steeds meer uitbesteden wordt de markt voor deze aannemers
groter,hoewel degrootste groeieraluit is.Bijgrotere wegbeheerders gaat
hetom forse aanneemsommen,voorloonbedrijven isdat (zeker als nevenactiviteit) tehooggegrepen. Hetismoeilijk om ertussen tekomen.Jemoet
namelijk aantonen dat je deze werkzaamheden ook in het verleden hebt
gemaakt. Loonwerkers kunnen een rol spelen als onderaannemers. Bij
kleinere wegbeheerders maken loonwerkers meer kans. De werkzaamheden overlappen vooreen deel depiekperioden inhet agrarisch loonwerk.
5.3 Overigniet-agrarisch loonwerk
Onder deze categorie vallen de werkzaamheden in de grond-, weg- en
waterbouw (gww). De vooruitzichten voor de gww zijn gunstig en staan
voornamelijk in hetteken van de toegenomen aandacht voor het milieu en
het verkeer. De totale omvang van gww-uitgaven door Verkeer en Waterstaat beloopt de komende jaren circa ƒ2,5miljard per jaar. Ongeveer60%
hiervan wordt besteed aan de aanleg en onderhoud van rijkswegen. De
investeringen in gemalen en dijken zullen toenemen. De vervanging van
hetrioleringsstelsel wordt aangepaktom deachterstanden weg te werken.
Verder zullen Schiphol en de Rotterdamse zee-en luchthaven veel investeren.Degroeiingww-werken komt voornamelijk op rekening van debedrijven (deGroot, 1991).Veel van de hiervoor genoemde projecten zijn zo
omvangrijk dat het onbegonnen werk is voor een loonwerker om daar
tussen te komen. Het zal duidelijk zijn dat grondwerkzaamheden (waar
loonwerkers de meeste kans maken) slechts een deel van voorgenoemde
werkzaamheden zullen uitmaken.
De gww-werken zijn het terrein van de bouwbedrijven. In recent onderzoek (Lourens en Ritmeijer, 1992) is de concurrentie in die sector van
niet-bouwbedrijven onderzocht. Vooralbijgrondwerk, wegenbouw en het
leggen van kabels en buizen blijken veel niet-bouwbedrijven actief te zijn.
De concurrentie spitst zich toe op de kleinere opdrachten. In het grondwerk wordt veel met onderaannemers gewerkt. Als onderaannemer lijkt
hier dus een rol voor loonwerkers weggelegd. De financiële draagkracht
kan loonbedrijven bij grotere projecten opbreken. Verder zullen loonbedrijven veelaandacht moeten schenken aan administreren en calculeren.
Loonbedrijven hebben lagere socialelasten dan bouwbedrijven. Aannemers lopen te hoop tegen dit concurrentie voordeel. Uit het onderzoek
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van Lourens en Ritmeijer (1992)blijkt dat loonbedrijven inderdaad lagere
loonkosten hebben maar dat het voordeel minder groot is dan meestal
wordt aangenomen. In dat onderzoek zijn ook opdrachtgevers benaderd
om na tegaan welkeeisen ze aan aannemers stellen. Bijna 80%noemde de
kwaliteit van het werk alszeer belangrijk criterium. Deprijs werd door de
helft genoemd en ook goede ervaringen in het verleden en financiële
draagkracht speelden een belangrijke rol.Daarentegen hechten opdrachtgevers weinig waarde aan het feit of een aannemer aangesloten isbij het
Sociaal Fonds Bouwnijverheid of dat heteenloonwerker is.
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KANSEN ENBEDREIGINGEN,STERKTENEN
ZWAKTENVAN DE LOONWERKSECTOR

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de informatie over de marktperspectieven uit
hoofdstuk 3en de gegevens van de concurrentieverhoudingen uit hoofdstuk 4 geïntegreerd tot kansen en bedreigingen en sterkten en zwakten
van de loonwerksector. Kansen en bedreigingen geven de perspectieven
voor de totale markt van mechanische bewerkingen in de landbouw weer.
Kansen duiden dus op toename van de hoeveelheid werk ongeacht of dit
door eigen mechanisatie dan wel loonwerk wordt uitgevoerd, bedreigingen geven aan dat deze ontwikkelingen de totale hoeveelheid mechanischebewerkingen negatief zullenbeïnvloeden. Sterkten enzwakten geven
structuurkenmerken aan die van invloed zijn op het aandeel dat door
loonwerkers wordt uitgevoerd van alle mechanische bewerkingen in de
landbouw. Sterkten geven ontwikkelingen aan die loonwerk in een gunstiger concurrentiepositie plaatsen tegenover de andere vormen van mechanisatie. Zwakten zijn ongunstige ontwikkelingen voor de
concurrentiepositie. In dit hoofdstuk wordt vooral ingegaan op de sterkten en zwakten in vergelijking met eigen mechanisatie. Agrarisch loonwerk wordt in z'n totaliteit behandeld. De sterkten en zwakten van de
onderscheiden werktuigen zijn vermeld in respectievelijk tabel 2.13 en
2.14.
6.2 Kansenenbedreigingen voor deagrarische loonwerksector
De kansen en bedreigingen komen voort uit de scenario's (paragraaf
3.3). Vooral de grootte van de technologische ontwikkeling is bepalend
voor de mate waarin kansen aanwezig zullen zijn. Het trendscenario kent
de kleinste technologische ontwikkeling en het evenwichtige-groeiscenario de grootste. Kansen en bedreigingen van de onderscheiden scenario's
staan intabel6.1.

Tabel6.1 Kansen enbedreigingen voordeloonwerksectorvolgens dedriescenario's
Scenario
quotering

evenwichtige groei

-*)
0

0
0
0

+
+
+
+

0

0
0
0
0

+
+
+
+

+

++

trend
Kansen
- aandacht voormilieu
- kwaliteitvanlandbouwprodukt
- nieuwetechnische vindingen
- machinesspecifiek vooréénteelt
- opengrondstuinbouw meer
mechanisatie
- nieuwe gewassen
- natuurenlandschap
- investeringen ingww

0
0

Bedreigingen
- hetareaallandbouwgrond neemt af+
*)- = vanweinigbelang
0 =vanbelang
+ =vangrootbelang

6.3 Sterkeenzwakke eigenschappenvan de loonwerksector
De meningen van landbouwers over sterke en zwakke punten van de
loonwerksector zijn per machine gevraagd. Deze zijn terug te vinden in
tabel 2.13 en tabel 2.14. De opinie van de geënquêteerden gecombineerd
metalgemene inzichten indelandbouw-enloonwerksector hebben geleid
tot onderstaande sterke en zwakke punten. Deze punten gelden voor alle
scenario's. Wel kunnen sommige sterke of zwakke punten onder invloed
van een bepaald scenario meer tot uiting komen. Zwakke punten bedreigen het voortbestaan van de sector en het loonbedrijf als ze niet worden
aangepakt. Een strategie moet worden gericht op het verbeteren van de
zwakke punten en het uitbaten van de sterke, gegeven de kansen die de
markt biedt. Individuele loonbedrijven kunnen de hier vermelde zwakke
punten van deloonwerksector alsbedreigend ervaren.
Sterk
- een loonwerker kan modernere,grotereenbeteremachines aanschaffen dan eenindividuele boeromdat deloonwerker z'n machines intensieverbenut dan landbouwers;
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grotegespecialiseerde machineszijn nietrendabel in tezetten door één
boer;
machines worden duurder endaardoor moeilijker tebetalen door de
individuele landbouwer;
door demilieuwetgeving worden andere eisen aan werktuigen gesteld.Loonwerkershebben eensterke positiebijde introductie van
nieuwe werktuigen;
een loonwerker heeft veeldeskundigheid op technisch terrein. Van
oudsher isdeloonwerker degenemetpraktische technische kennis;
eenloonwerker isgespecialiseerd inhetgebruik van werktuigen en
deskundig ophetterreinvanuitvoering van veldwerkzaamheden;
een loonwerker regeltook dearbeidsvoorziening. Alseen landbouwer
debeschikbare arbeid nietheeft om veldwerkzaamheden uit te voeren
kan deloonwerker hemvan dienst zijn door hem alhetwerk uit handen te nemen;
een loonbedrijf iseenflexibeleonderneming diesnelkan inspelen op
wisselingen inde vraag.
Zwak
lagetoetredingsdrempel voorafzonderlijke werkzaamheden; boeren
kunnen bijanderen werken;
samenwerkingsverbanden van boeren kunnen goedkoper werken dan
een loonwerker doordat zedegewerkte uren onderling kunnen verrekenen;
deschaalvergroting in delandbouw zet door.Groterebedrijven kunnen eenmachine eerder rendabel inzetten dan kleine bedrijven;
door deconcurrentie ishetookvoor loonbedrijven moeilijk geworden
voldoende klanten tevinden ommachines overeenkomstig de norm
van deadviestarieven tebenutten;
geschiktpersoneel issteedsmoeilijker tevinden vooral in piekperioden.Vandebedrijfshoofden metpersoneel geeft 38%aan dat het moeilijk isomgeschiktpersoneel te werven;
deloonwerker moetfors investeren innieuwemachines.Dit brengt
groterisico'smetzichmee;
develdwerkzaamheden kennen enkelezeer drukke perioden en vooral
indewintereenslappe periode.Deinzet van arbeidskrachten is dus
nietgelijk door hetjaar;
steedskorterepiekperioden. Develdwerkzaamheden worden in steeds
kortereperioden uitgevoerd. Voorloonbedrijven ishetmoeilijk om in
dezekortetijd debenodigde benutting tehalen;
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- geringe geografische spreiding van werkzaamheden. Twee derde van
deloonbedrijven maakt meer dan 80%van deomzet van agrarisch
loonwerk binnen eenstraal van 10km van het bedrijf.
6.4 Conclusies
Veel agrariërs schakelen verschillende loonwerkers in, dit komt vooral
bij akkerbouwers voor. De klanten hechten meer belang aan de kwaliteit
van de geleverde diensten dan aan de prijs. Het aantal loonbedrijven zal
sterker afnemen dan het uit te voeren agrarisch loonwerk zodat de schaalvergroting zich ook in de toekomst zal voortzetten. De vaste loonwerker
blijkt vaak nietop reclame-uitingen geselecteerd tezijn. Allescenario'sgeven een beeld tezien van een afnemend landbouwareaal en schaalvergrotingvan de agrarische produktie.
Omdat het areaal landbouwgrond afneemt staat de hoeveelheid veldwerkzaamheden die door machines wordt uitgevoerd onder druk. Daarentegen zal de mechanisatiegraad nog in geringe mate kunnen toenemen,
met name in de opengrondsgroenteteelt. Het totaalbeeld duidt op een
krimpende markt voor werkzaamheden met machines in de landbouw.
Het aandeel van loonwerk in deze veldwerkzaamheden isinde afgelopen
vijftien jaren afgenomen. Voor goede toekomstmogelijkheden voor agrarischeloonbedrijven ishetvan belang dat ditaandeel toegaat nemen.
Aan dehand van dein hoofdstuk 3beschreven scenario's wordt een indicatiegegeven van deperspectieven voor devolgende vijf groepen werkzaamheden voor loonwerkers:
- akkerbouw;
- weidebouw;
- maisteelt;
- natuur- en landschapbeheer;
- grond-,weg-enwaterbouw (gww).
De perspectieven van deze groepen werkzaamheden volgens de drie
scenario's zijn samengevat in de figuren 6.1 tot en met 6.3.De kansen en
bedreigingen voor het natuur- en landschapbeheer en grond-, weg- en
waterbouw zijnbepaald uitCPB-onderzoek (CPB, 1992b).
De loonwerksector heeft vooral perspectieven in activiteiten die in het
rechterbovenvak vermeld zijn. Dit gaat ook op voor werkzaamheden in
de vakken die daar links of onder aan grenzen. Scenario's geven onzekerheden weer over toekomstige ontwikkelingen. Alswerkzaamheden in alle
drie de figuren op dezelfde plaats staan, hebben ze de grootste kans om
op te treden ongeacht de toekomstige ontwikkelingen. Uit de figuren
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Figuur 6.1 Toekomstperspectievenvan vijfgroepenwerkzaamhedenbijhettrendscenario
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Toekomstperspectievenvan vijf groepenwerkzaamheden bijhet evenwichtigegroeiscenario
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blijkt dat de akkerbouw in het linker-onderdeel van de figuur voorkomt
en dus mindere toekomstperspectieven heeft. Natuur- en landschapbeheer en gww komen in de figuren 6.2 en 6.3 met goede perspectieven uit
de bus en in figuur 6.1 zijn deze ook niet slecht. Dit hoeft nog helemaal
niet te betekenen dat loonwerkers massaal de akkerbouw de rug moeten
toekeren en zich moeten storten op de aangegeven niet-agrarische activiteiten. Inhoofdstuk 7wordt uitgewerkt welke strategische keuzes loonbedrijven kunnen maken aan de hand van de in deze publikatie
gepresenteerde informatie.
De verwachte veranderingen in de afzonderlijke loonwerkzaamheden
zijn bepaald uit de verandering van hetbetreffende areaal en de wijziging
van het aandeel dat loonwerkers uitvoeren. Deontwikkeling van het areaal is afgeleid uit tabel 3.2. Het toekomstig aandeel van loonwerk is bepaald uit deontwikkeling van dit aandeel inhet verleden en de verwachte
technologische ontwikkelingen. Een waarde groter dan 1 duidt op een
toename en een waarde kleiner dan 1op een afname. Het produkt van
deze veranderingen (tabel 6.2) geeft de totale wijziging van agrarisch
loonwerk volgenshet trendscenario.
Tabel6.2 Ontwikkelingvanhetareaal loonwerk onder driescenario's in2003
permachine
Machine

Maaidorser
Aardappelpootmachine
Aardappelrooimachine
Bietenrooier
Preciziezaaimachine
Maishakselaar
Veldspuit
Grondontsmetter
Opraap(doseer)wagen
Mengmestverspreider
Cirkelmaaier
*)+meerloonwerk
-minderloonwerk
0evenveelloonwerk
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Trendscenario in2003
(verhouding t.o.v.
heden==1)

Wijzigingen areaal
loonwerk •)
(t.o.v. trendscenario)

relevant
areaal

areaal
loonwerk

quoteringsscenario

0,9
0,6
0,7
1,0
1,0
1,0
1,0
0,2
1,1
0,4
1,8

+
+
0
+
+
0
0
-

0,9
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
0,9
0,2
0,9
03
0,9

aandeel
loonwerk
1,0
0,8
0,9
1,0
1,0
1,0
1,1
1,2
1,2
1,4
2,0

evenwichtige-groeiscenario
0
+
+
0
+
+
+

Van de meeste werktuigen neemt het aandeel van agrarisch loonwerk
niet of in lichte mate af. Het landbouwareaal daalt daarentegen voor de
meeste gewassen. Grondontsmetten en mestverspreiden zal door milieuregels fors afnemen. De teruggang in het uitrijden van mengmest wordt
opgevuld door uitbreiding van de werkzaamheden met de zodebemester
en de sleepvoetenmachine. De toename bij cirkelmaaien lijkt fors, maar
aangezien dit nu vrijwel geheel door boeren wordt gedaan zal bijna een
verdubbeling van het loonmaaien geen grote uitbreiding van de omzet te
zien geven.
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7. STRATEGIEËN

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt besproken welke keuzes loonbedrijven kunnen
maken om zo goed mogelijk in te spelen op de hiervoor geschetste ontwikkelingen. Perspectiefrijke keuzes worden in paragraaf 7.2 tot en met
7.5 gecombineerd tot strategieën die gericht zijn op een loonwerksector
met toekomst. Één loonwerker zal niet in staat zijn om alle mogelijkheden
die hier besproken worden tebenutten. Bijhet maken van een keuze door
de individuele loonwerker moet vooral rekening worden gehouden met
dekansen enbedreigingen, sterkten enzwakten van heteigen loonbedrijf.
In de Ansoff-matrix zijn de mogelijke markt- en produktcombinaties
opgesomd; zie figuur 7.1.De kansen en sterkepunten van het individuele
loonbedrijf bepalen deideale markt/produktcombinatie.

^^^^

produkt

bestaande Produkten

nieuwe produkten

bestaande markten

marktpenetratie

produktontwikkeling

nieuwe markten

marktontwikkeling

diversificatie

markt

^ ^ ^ ^

Figuur7.1 DeAnsoff-matrix
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Marktpenetratie: men probeert te groeien door het marktaandeel van
bestaande produkten op de bestaande markten te vergroten, (paragraaf
7.2).
Marktontwikkeling: men probeert uit te breiden door met bestaande
produkten opeen nieuwe markt tegaan,(paragraaf 7.4).
Produktontwikkeling: men tracht tegroeien door verbeterde en nieuwe
produkten teontwikkelen voor debestaande markten, (paragraaf 7.3).
Diversificatie: men probeert uit te breiden door met nieuwe produkten
nieuwe markten aan teboren, (paragraaf 7.5).
7.2 Marktpenetratie
7.2.1 Inleiding
Voor agrarisch loonwerk (bestaand produkt en markt) kan marktpenetratie toegepast worden. Zo kunnen loonwerkers de huidige klanten ertoe
overhalen meer werk in loonwerk uit te laten voeren. Een loonwerker zal
in deze sector altijd moeten concurreren met eigen mechanisatie, samenwerkingsvormen van landbouwers enboeren diebijanderen werken.
Voor marktpenetratie moet gestreefd worden naar een gunstige
prijs/kwaliteit verhouding. Actiepunten zijn dan:
- kostenverlaging;door kostenreductie kan eenlagereprijs in rekening
worden gebracht;zieparagraaf 7.2.2.
- kwaliteitsverbetering; door loonwerk van hogekwaliteit televeren onderscheidt deloonwerker zichvan concurrenten endit rechtvaardigt
voor de klanten een hogere prijs;zieparagraaf 7.2.3.
- reclame;eengunstige prijs/kwaliteit-verhoudingmoetonder de aandacht van de (potentiële)klanten worden gebracht;zieparagraaf 7.2.4.
7.2.2 Prijsbeleid
Deandere aanbieders van mechanisatie hebben door lagere arbeidskosten een lager kostenniveau (zieparagraaf 4.2).Loonbedrijven moeten zorgen dat dit verschil inkosten niet tegroot wordt.
Als een onderneming een prijsbeleid voert, streeft ze ernaar door lage
prijzen de markt tevergroten en deconcurrenten af tetroeven. Prijsbeleid
kan alleen effectief zijn als de kostprijs laag is. De kostprijs kan dalen
door:
- schaalvergroting;schaalvergroting kan eenuitkomst zijn voorloonbedrijven diewerktuigen nietvoldoendebenutten.Werktuigen meteen
lagebenutting worden vooralonder kleineloonbedrijven gevonden.
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Ditblijkt uitanalyse van gegevens uithetstructuuronderzoek van de
loonwerksector. Alsservicevoor de klanten hebben zijeen breed aanbod van machines,waarvan erenkelenietrendabel zijn. Door samenwerking ofovername wordt deovercapaciteit kleiner. Een analyse van
recenteboekhouddata kan inzichtgeven in dezeschaalvoordelen en de
optimale schaal van loonbedrijven.
- samenwerking;door samenwerking kunnen werktuigen en arbeidskrachten beterbenut worden. Ondanks dat devoordelen van samenwerking groot kunnen zijn,ismen binnen desector huiverig voor
samenwerking tussen loonbedrijven. Hetallerbelangrijkste bijsamenwerking isdevertrouwensrelatie. Hetkost tijd dezetotstand tebrengen.Eenvoudige vormen van samenwerking (ommeete beginnen)
zijn:uitlenen van machines aaneen andere loonwerker enéén loonwerker dieeenonrendabele machine weg doet met de afspraak dat de ander ditwerk voortaan doet.Dehuidigesamenwerking tussen
loonbedrijven isbehandeld inparagraaf 4.3.
- strategische marktafscherming kangebeuren door potentiële toetreders in degaten tehouden. Inparagraaf 4.2.3isaangegeven dat vooral
landbouwers gaan klussen alserookeenbedrijfsopvolger meewerkt.
Loonbedrijven kunnen deopvolger benaderen methetvoorstel in
dienst tetreden bijhen.Daarmee vangen ze twee vliegen inéén klap.
Zeontnemen dezelandbouwbedrijven een stimulans omzelf te gaan
klussen enzehebben een (geschikte) oproepkracht. Loonbedrijven dienen alert tezijn op zulkesituaties.Meewerken op eenloonbedrijf zal
voor landbouwers inveelgevallen rendabeler zijn dan zelf één machinete exploiteren.
Door middel van prijsverlaging nieuwkomers te weren zal niet wérken
in de loonwerksector. Boeren die bij anderen werken zullen zich richten
op een lage-prijzen beleid om met één werktuig zo snel mogelijk een
plaats op de markt te kunnen veroveren. Het zal duidelijk zijn dat voor
loonbedrijven een lage-prijzen beleid geen interessante strategie is.Loonbedrijven zullenhetdus moetenzoeken in kwaliteitsverbetering.
7.2.3 Kwaliteitsverbetering
Kwaliteitsverbetering kan de concurrentiepositie verbeteren, er is dan
sprake van produktdifferentiatie. Als er meerdere kwaliteiten van agrarische dienstverlening zijn, ontstaan er deelmarkten, waar de concurrentie
minder is.Deze deelmarkten moeten verschillend worden benaderd. Globaalkunnen driedeelmarkten worden onderscheiden.
Een groep "traditionele" boeren is tevreden over de huidige gang van
zaken. Zij willenliefst alles bij hetoudelaten enpeinzen er nietover om
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bijvoorbeeld werkzaamheden die ze altijd zelf hebben gedaan uit handen
tegevenofover testappen opeenandere loonwerker.
Een tweede groepboeren, de lateinnovators,kijkt om zich heen en ziet
andere boeren met succes werk door de loonwerker uitvoeren of nieuwe
technieken toepassen. Zij willen wel eens weten of dat voor hen ook een
aantrekkelijke optie is. Tenslotte zijn er landbouwers die in bladen en
beurzen op zoek zijn naar nieuwe zaken. Zij willen deze nieuwigheden
graag toepassen alshet aantrekkelijk mocht zijn voor hun bedrijf. Ze laten
zich door specialisten voorlichten en hebben veel (kritische) vragen die
beantwoord moeten worden.Zijvormen de trendsetters.
De loonwerker moet het vertrouwen van de groep traditionele boeren
niet beschamen en werk van goede kwaliteit leveren met degelijke machines en personeel. Bijde trendsetters zal de loonwerker zich waar moeten
maken. Hij moet alles weten van nieuwe machines en technieken en een
gesprekspartner zijn. Dezegroepisteovertuigen metberekeningen en demonstraties.
Met behulp van de enquêteresultaten is het onderscheid tussen de
groepen klanten onderzocht. De klanten zijn ingedeeld aan de hand van:
gewassen buiten het standaard bouwplan, het gebruik van een grootpakpers, huren van grond, verwachting het areaal uit te breiden in toekomst,
lezen van vakbladen, berekenen of investering uit kan, wijze van selectie
loonwerker.
Het blijkt dat trendsetters gemiddeld jonger zijn en vaker een opvolger
hebben. Ze maken gebruik van meerdere loonwerkers (ook meer vaste
loonwerkèrs),derelatie met deloonwerker bestaat minder lang dan bij de
andere groepen. Zestellen overleg op prijs over aanschaf van nieuwe machines door loonwerker, en kijken kritischer naar het geleverde werk en
hebben er meer commentaar op. Bij berekeningen of investeringen uit
kunnen laten ze zich vaker voorlichten en rekenen ze met kosten voor de
eigen arbeid. Zehebben meer behoefte aan demonstraties van nieuwe machines,maar hechten niet meer belang aan winterbezoek dan de anderen.
De traditionele bedrijven hebben gemiddeld het kleinste areaal en het
kleinste bedrijf uitgedrukt in nge. De late innovators hebben de grootste
bedrijfsomvang. Akkerbouwers zijn goed vertegenwoordigd in de trendsettersenmelkveehouders zijn evenredig verdeeld over de groepen.
Kwaliteitvanhetwerk
Landbouwers geven duidelijk aan dat de kwaliteit van het werk belangrijker is dan de prijs. Vooral op dit kwaliteitsaspect kunnen loonbedrijven zich onderscheiden van concurrenten. Belangrijk voor het
concurrentievermogen isdat deonderneming haar kwaliteit kan hard ma81

ken en handhaven. De kwaliteit van een dienst ispas na afloop zichtbaar
en niet reeds voor de koop. De klanten moet zekerheid worden geboden
dat werk van goede kwaliteit wordt geboden. Loonwerkers kunnen hierop anticiperen door een kwaliteitsmerk inhet leven teroepen dat vertrouwen inboezemt.
Loonbedrijven moeten aan een aantal eisen voldoen om in aanmerking
te komen voor zo'n kwaliteitsmerk. Voorbeelden van eisen zijn: ingeschreven bij het Landbouwschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, werkend onder de Algemene Voorwaarden, bedrijfshoofd en
personeel hebben bepaalde cursussen gevolgd en er wordt een gespecificeerde nota verstuurd. Belangrijk is dat de eisen zijn te meten en kunnen
worden gecontroleerd dooreenonafhankelijke instelling.
Specialisatie is een manier om jete onderscheiden. Vooral specialisatie
opwerkzaamheden diebuiten depiekperioden plaatsvinden isaantrekkelijk. Ook hier geldt dat jenaar de klant toe wel hard moet kunnen maken
datjeeen specialistbent. Dithoudt in dat de werktuigen en vakkennisbeter moeten zijn dan van andere loonbedrijven. Landbouwbedrijven schakelen meerdere loonwerkers in omdat deze loonbedrijven zich hebben
gespecialiseerd. Samenwerking tussen gespecialiseerde loonbedrijven is
aantrekkelijk om de nadelen van specialisatie (piekperioden) goed op te
vangen.
De kwaliteit van agrarisch loonwerk kan worden gesplitst in kwaliteit
van het uitgevoerde werk en de geleverde service. De kwaliteit van het
geleverde werk kan de loonwerker beïnvloeden via de kwaliteit van de
machines en de kwaliteit van het personeel. Loonbedrijven kunnen zich
daarnaast onderscheiden dooreenbetereservice te leveren.
Kwaliteit personeel

Uit de enquête bleek dat de klanten tevreden zijn over de loonwerker.
Toch werd bij het personeel een enkele kanttekeningen geplaatst door
klanten. Daarnaast geeft achtendertig procent van debedrijfshoofden van
loonbedrijven aan dat het niet eenvoudig isom nieuwe medewerkers aan
tetrekken. Vooral bijhet werven van seizoensarbeidskrachten ondervindt
men problemen.
Het niet op elkaar aansluiten van vraag en aanbod van arbeid kan een
drietal oorzaken hebben (EIM,1992):
- dekenmerken van dewerkzoekenden sluiten nietaanbijde functie-eisen vandewerkgevers;(hetbeschikbare aanbod voldoet niet)
- dekenmerken van debeschikbare banensluiten nietaanop de wensen
van dewerkzoekenden; (hetbeschikbare aanbod wil debaan niet)
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*debaan staatdegeschikte kandidaat niet aan
*desector heeft een negatief imago
- wervingsfactoren; vraag en aanbod vinden elkaar niet
Dezeaspecten worden voordeloonwerksector doorgenomen.
Bedrijfshoofden van loonbedrijven verwachten van sollicitanten zowel
technische als agrarische kennis. Sinds kort is er een dagopleiding voor
medewerkers van loonbedrijven. Verder bestaan er eisen op het vlak van
de agrarische afkomst en persoonlijke eigenschappen (houding) (Reinhard, 1989).Soms worden andere of hogere eisen gesteld dan strikt noodzakelijk is. Bij loonwerkers komt het personeel vaak op een geleidelijke
manier het bedrijf binnen, veelal lopen de medewerkers eerst op zaterdagen en in de vakanties mee (Kamman, 1990). Bedrijfshoofden zoeken dus
eerst in de nabijheid van het bedrijf en schakelen geen arbeidsbureau in.
Hierdoor iser geen beeld van de vacatures die loonbedrijven hebben en is
hetvoor arbeidsbureaus nietmogelijk om daar wat aan te doen.
Vooral bij technische functies komen veel vacatures voor (EIM, 1992).
Het is dus goed mogelijk dat het beschikbare aanbod niet voldoet. Loonwerkers kunnen dit alleen oplossen door deeisen aan tepassen en nieuwe
medewerkers bijtescholen.
Deloonwerksector heeft bijwerkzoekenden (buiten de loonwerksector)
een niet te best imago. Er wordt hard en lang gewerkt op onregelmatige
uren, terwijl er in de winter nauwelijks werk is. Goed opgeleide mensen
die makkelijk buiten de landbouw een baan kunnen vinden zijn moeilijk
te werven door loonbedrijven. Van groot belang is dat de loonwerksector
zich gaat presenteren als een goede werkgever. Zij moet zich dus enerzijds ontwikkelen tot een goede werkgever door de arbeidsomstandigheden te verbeteren (de onregelmatigheid zal blijven). Daarnaast zal ze
moeten uitdragen dathet goed werken isbinnen de loonwerksector.
Kwaliteitmachines
De gewenste kwaliteit van de machine hangt af van de eisen van de
klant. De traditionele boeren stellen minder eisen dan de trendsetters. De
loonwerker zal zich moeten inspannen om de wensen van de klant en zijn
(beoogde) machinepark in overeenstemming te brengen. Dit hoeft dus
niet te betekenen dat alle wensen van de klant gehonoreerd moeten worden. De loonwerker moet in alle gevallen aan de klant kunnen uitleggen
waarom de machine uitstekend geschikt isom het werk uit tevoeren. Een
loonwerker moet dus de diensten van zijn machinepark kunnen verkopen. Als loonwerkers machines intensief gebruiken kunnen ze sneller afschrijven dan landbouwers (deBoeren Havinga, 1991;Ippelen Noordam,
1990). Om zeker te zijn van een rendabele inzet van machines moeten
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loonbedrijven voor ze investeren eerst bij (potentiële) klanten de vraag
naar dezemachinebepalen.Zezullen moeten durven investeren om in de
markt teblijven voor loonwerk.
Goede kwaliteit van machines betekent natuurlijk zo wie zo dat ze met
zo min mogelijk storingen werken. Zo kan ook de planning worden gehaald en hoeft demachinist minder onrendabele uren temaken.Goed onderhoud isdus niet alleen alsservice voor de klant van belang maar heeft
ookvele (economische) voordelen voorhet loonbedrijf.
Kwaliteitservice
Deservice omvat allezaken die niet direct met de standaarduitvoering
van het werk samenhangen. De klanten geven als belangrijkste punten:
hetzichhouden aanafspraken en decommunicatie tussen landbouwer en
loonwerker. Ook hebben zij behoefte aan informatie over de uitvoering
van werkzaamheden; zie paragraaf 2.5.Onder service kan ook een extra
dienstverlening worden verstaan. Bijvoorbeeld het bijhouden van de administratie van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwers en het
sturen vaneenjaaroverzicht hiervan.
7.2.4 Reclame
Bij marktpenetratie moeten loonbedrijven intensiever contact onderhouden met hun klanten. Reclame om de besluitvorming van landbouwers tebeïnvloeden isbeschreven in paragraaf 2.5.Public Relations is het
geschikte middel. BijPR is het verkopen niet het voornaamste doel, maar
het zorgen voor een gunstige beeldvorming van het loonbedrijf bij de
klanten. Loonwerkers kunnen door marktpenetratie terrein terugwinnen
opeigen mechanisatie,omdat deloonwerker zijn sterkepunten etaleert en
aangeeft voor welke problemen van de landbouwer hij een oplossing kan
leveren.
7.3 Produktontwikkeling
Als de bestaande klanten worden benaderd voor ietsnieuws iser sprake van produktontwikkeling. Eerst wordt ingegaan op nieuwe agrarische
loonwerkzaamheden, daarna worden enkele niet-agrarische produkten
behandeld. Loonbedrijven hebben veelengoede contacten inhun werkgebied. Deze contacten kunnen ze ook gebruiken om nieuwe produkten en
diensten aan deman tebrengen.
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Landbouwbedrijven schakelen niet allemaal op hetzelfde moment over
op een nieuwe machine of op een andere produktiewijze. Om marketing
van nieuwe loonwerkprodukten efficiënt te laten zijn moeten de verschillende groepen klanten anders worden benaderd; zie paragraaf 7.2.2. Als
een loonbedrijf een nieuw type machine wil aanschaffen moeten juist de
trendsetters worden benaderd. De introductie van een nieuw type machine vergt een intensief contact tussen klant en loonwerker. De loonwerker
zal de (potentiële) klanten moeten bezoeken om ze over de streep te trekken. Alszijdeze machine inderdaad toepassen isdaarna de tweede groep
eenvoudiger zover te krijgen het ook door de loonwerker te laten uitvoeren.
Voorhet prijsbeleid van nieuwe produkten zijn er twee mogelijkheden.
Als men de enige of een van de weinige aanbieders is,kan de markt afgeroomd worden. Het eerstejaar wordt een hoge prijs gerekend als vergoeding voor onzekerheid en hogere kosten bij introductie van nieuwe
machines.Alsermeer klanten komen kan de prijs door schaaleffecten omlaag.Een andere mogelijkheid isomjuist met een lageprijs sneleen groot
deel van de markt te veroveren om het concurrenten moeilijker te maken
ook met deze machine de markt te betreden. Pas als er veel klanten zijn
worden de kosten uitdestartfase terugverdiend.
Vooralwerkzaamheden diesamen hangen met agrarisch loonwerk zullen bijdragen aan een goed bedrijfsresultaat. Bijvoorbeeld vormen van
verticaleintegratiezoalseenmechanisatiebedrijf, uitzendbureau of handel
in landbouwplastic of banden. Een nieuw produkt voor loonwerkers is
hetverhuren van landbouwmachines aan boeren.Voorallandbouwers die
nu werkzaamheden met eigen mechanisatie uitvoeren omdat ze arbeid
over hebben zal dit aanspreken. Uit tabel 2.14 blijkt dat dit voornamelijk
machines zijn die buiten de piekperioden ingezet worden. Voor de loonwerker is juist verhuur van machines in de piekperioden aantrekkelijk
omdat de arbeidspiek afgevlakt wordt. Demogelijkheden om de verhuur
van machinesgoed intepassen indebedrijfsvoering zijn dus beperkt.
In 1994 moet al het huisvuil gescheiden worden opgehaald. Één helft
wordt verbrand de andere gecomposteerd. Voor deze compost zijn nog te
weinig afnemers gevonden. Erdreigteen compostoverschot. Loonwerkers
kunnen een rolgaanspelen indeafzet van compost.
Nieuwe diensten die nog onbekend zijn kunnen het best in een persoonlijk gesprek aan deman gebracht worden.Om dezegesprekken effectief telatenzijn,ishethandig alspotentiële klanten via artikelen in bladen
of door middel van advertenties of direct mailing al kennis van zaken
hebben.
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zijn van de (on)mogelijkheden van nieuwe teelten om te kunnen adviserenenom werkzaamheden te werven.
Loonwerkers moeten ontwikkelingen inmilieu-eisen bijhouden en hierover contact houden met hun klanten. Loonwerkers kunnen klanten oplossingen bieden voor (milieu)problemen die de klant nog niet had
onderkend.
Klantgerichtheid
Deel uw klanten ingroepen inenga na welke (extra) service deze groepen op prijs stellen. Zodat u niet teveel tijd besteedt aan klanten die geen
behoefte aan extra informatie hebben en u zich kunt richten op mensen
die er wel gevoelig voor zijn. Werf klanten die aansluiten bij uw werkwijze.
Voor degrondontsmetting moet de loonwerker een servicestation worden, die de akkerbouwer alle zorgen over bemonstering, afgifte van een
recept en de uitvoering van de werkzaamheden uit handen neemt. Zorg
dat goede kennis en goed materiaal aanwezig zijn voor alle werkzaamheden die u uitvoert. Een specialist kan een betere kwaliteit leveren dan een
all round loonwerker. Samenwerking tussen twee specialisten werpt dus
vruchten af.
Door middel van Public Relations kunt u de band met u klanten versterken. Bijvoorbeeld door demonstraties,voorlichtingsavonden (met deskundige inleiders) en winterbezoeken kunt u informatie geven aan uw
klanten. Ook kunt u informatie over uw bedrijf rondsturen (direct mail)
waarin u uw sterke punten belicht; bijvoorbeeld de cursussen die u heeft
gevolgd of de aankoop van nieuwe machines. Het personeel heeft veel
contact met uw klanten. Zij dienen op de hoogte te zijn van uw PR-plan
en hun steentje eraan bij te dragen. Geef in advertenties ook aan wat de
sterke punten of specialismen zijn van uw loonbedrijf in plaats van alleen
denaam van het loonbedrijf.
Samenwerking
Loonwerkers moeten hun klanten een pakket werkzaamheden kunnen
bieden zodat de communicatie niettegecompliceerd wordt. Alsunietzelf
een machine rendabel kunt inzetten, kan samenwerking met andere loonbedrijven overwogen worden of doorverwijzen op een klantvriendelijke
manier.
Bijsamenwerking is een vertrouwensbasis het belangrijkst. Probeer dit
vertrouwen rustig op te bouwen door eerst machines uit te lenen en afspraken temaken overéénonrendabele activiteit.
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Specialiseren is vooral zinvol als deze werkzaamheden in een rustige
periode plaatsvinden. Een loonbedrijf kan zich dan ook niet specialiseren
op één veldwerkzaamheid en de rest afstoten. Probeer aansluiting te vindenbijandere schakels in de (agribusiness)keten. Bijvoorbeeld samenwerking met de leverancier van uitgangsmateriaal of de afnemer is belangrijk
bijeen nieuwe teelt. Deonafhankelijke positie mag niet geschaad worden
door belangenverstrengeling.
8.2.2 Produktontwikkeling
Produktontwikkeling neemt een tussenpositie in wat betreft investeringen en risico's. Investeringen zijn nodig om de benodigde machines te
verkrijgen voor de beoogde dienstverlening. Risico's schuilen in de onbekendheid met dewerkzaamheden en de concurrenten op die markt.
Deel uw klantenkring in en maak een inschatting welke klanten de
meeste interesse zullen hebben voor het nieuwe produkt. Benader in eerste instantie alleen deze trendsetters. In reclame-uitingen van het loonbedrijf dient het nieuwe produkt genoemd te worden zodat mensen
nieuwsgierig worden.Nieuwe onbekende produkten kunnen hetbest persoonlijk aan de man gebracht worden. Dit schept ook meer vertrouwen.
Klanten zijn eenvoudiger over de streep te trekken als ze het een keer gezienhebben tijdens een demonstratie.
De kwaliteit van het nieuwe produkt moet goed zijn. Ukunt het u niet
veroorloven in de aanloopfase een mindere kwaliteit te leveren. Het produktzaldan nietaanslaan.Overtuig uervan dat u voldoende kennis heeft
en goed materiaal om het nieuwe werk goed uit te voeren. Probeer met
een afroomprijs dekosten snel terug teverdienen. Ditwerkt alsu de enige
aanbieder bent. Als u concurrentie vreest is het beter om met een lagere
prijs sneleen klantenkring te veroveren.
Loonbedrijven kunnen een rol spelen in de afzet van compost. In veel
steden wordt afval gescheiden opgehaald en wordt GFT-afval gecomposteerd.Afzet van decompost iseenprobleem. Loonwerkers hebben contact
op het platteland en vormen hierdoor ideale afzetkanalen. Door de goede
contacten in het werkgebied moeten loonbedrijven grotere hoeveelheden
afval gescheiden kunnen inzamelen die interessant zijn voor industriële
verwerking; zoals bijvoorbeeld landbouwplastic en lege fusten. Loonbedrijven dienen zichdan natuurlijk wel aan strenge milieu-eisen te houden.
8.2.3 Marktontwikkeling
Marktontwikkeling neemt een tussenpositie in wat betreft investeringen en risico's. Investeringen zijn nodig om klanten te werven. Risico's
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schuilen in de onbekende klantenkring en de onbekendheid met de concurrenten.
Stuur folders naar potentiële klanten. Zijmoeten er van overtuigd worden dat de machines van de loonwerker ook voor hen een uitkomst zijn.
Met een persoonlijk gesprek zullen ze pas over te halen zijn een loonwerker inte schakelen.
Voer alleen werkzaamheden uit buiten de landbouw die u goed kunt
uitvoeren metuw agrarischemachine.Ook deniet-agrarische opdrachtgevers eisen kwaliteit. Als u geen goede kwaliteit kunt garanderen zult u
aangepaste machinesmoeten kopen (diversificeren).
8.2.4 Diversificatie
Diversificatie isde strategie met de grootste investeringen en de grootsterisico's.Investeringen zijn nodig om klanten te werven en de benodigde machines teverkrijgen. Risico'sschuilen in deonbekende klantenkring
en deonbekendheid metdewerkzaamheden en concurrenten.
Nieuwe activiteiten moeten passen in hetbedrijfsplan. Het moeten zinvolleaanvullingen zijn op dehuidige werkzaamheden. Alsu bijvoorbeeld
moeilijk personeel kunt krijgen, zoekt u activiteiten die weinig arbeid vergen. Zoek naar werkzaamheden die aansluiten op uw agrarische loonwerk activiteiten; bijvoorbeeld onderhoud van natuurterreinen met
machines en het versnipperen van hout. Ga na hoe het werk ingepast kan
worden in debedrijfsvoering. Heeft hethuidige personeel voldoende kennis of moet er bijgeschoold worden? Wanneer vallen de piekperioden en
is er dan arbeid beschikbaar? Verdiep u uitgebreid in de beoogde markt,
zodat u beslagen ten ijs komt. Informeer bij bedrijven die dit werk reeds
doen enzoek contact metpotentiële klanten om demarktomvang te bepalen.
Alsheteenbekend produkt iswaar alvraag naar is,kan het loonbedrijf
in regionalebladen vermelden welke werkzaamheden het gaat verrichten
en welke klanten het op het oog heeft. Alshet een nieuw produkt is waar
nieuwe klanten voor gevonden moeten worden zullen de klanten persoonlijk moeten worden benaderd. Kleinere werken worden onderhands
aanbesteed. Loonbedrijven kunnen via persoonlijke contacten duidelijk
maken dat ze in de markt zijn voor deze werken, zodat ze benaderd zullenworden omeenofferte inte dienen.
Probeer als onderaannemer ervaring op te doen en een plaats op de
markt te veroveren. De schaal van niet-agrarische loonwerkactiviteiten
92

wordt steeds groter, door het aanbesteden. Loonwerkers komen daar niet
van de een op de andere dag tussen. Probeer bijvoorbeeld samen te werken met een groenvoorzieningsbedrijf. Groenvoorzieningswerk is gespecialiseerd, daar komt u als loonbedrijf moeilijk tussen. Ook in deze sector
worden grotere machines ingezet. Dekennis van loonbedrijven op machinegebied kaneenaanvullingvormen voor groenvoorzieningsbedrijven.
8.3 Aanbevelingenvoorde sectororganisaties
Stel een keurmerk in. Formuleer eisen waaraan bedrijven moeten voldoen en controleer die.De klanten moeten verzekerd zijn van hoogwaardigwerk dat door loonbedrijven wordt uitgevoerd.
Geef bekendheid aan het keurmerk en de voordelen die het met zich
meebrengt voor loonwerker en klant. Sectororganisaties moeten meer aan
PRgaan doen bijde(potentiële) klanten.
Sectororganisaties moeten in samenwerking met Arbeidsbureaus de
vraag van loonbedrijven naar personeel inbeeld brengen. Als de hoeveelheid vacatures en deeisen dieloonbedrijven stellen duidelijk zijn, kunnen
ze met bijvoorbeeld een arbeidspool en scholing inspelen op de vraag
naar arbeidskrachten.
Richt studieclubs op voor loonbedrijven. Als men concurrentie vreest
van nabijgelegen loonbedrijven kunnen groepen worden gevormd van
loonwerkers uitverschillende regio's.
Interesseer enkele loonbedrijven om samen tewerken in een "pilot project". In dit project kan worden geleerd van de praktische problemen die
loonbedrijven kunnen ondervinden als ze gaan samenwerken. Ook kunnen de voordelen (en nadelen) van samenwerking in de praktijk onderzocht worden. Sectororganisaties dienen dit project te ondersteunen en te
analyseren. Met de ervaringen en resultaten van dit project kan advies
worden gegeven aan andere loonbedrijven.
De loonwerksector dient boekhoudgegevens te verzamelen zodat problemen in de sector snel kunnen worden onderkend en er normen beschikbaar komen voor de adviestarieven. Verder kunnen individuele
loonbedrijven de resultaten alsrichtsnoer voor hun eigen functioneren gebruiken.
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BijlageA

Definities

Agrarischloonzverk
Indit onderzoek wordt onder agrarisch loonwerk verstaan de exploitatie van land- en
tuinbouwwerktuigen: het voor derden in hun landbouwonderneming met gebruikmaking van niet aan die derden toebehorende land- en tuinbouwwerktuigen, -machines
en/of anderehulpmiddelen verrichtenvanwerkzaamheden,betrekking hebbendeop de
bewerkingvangrond,deverplegingvangewassen,deoogstvanlandbouwproduktenen
debewerking vandeze,danwel het totditdoel aanderden verhuren vandergelijkemachinesenwerktuigen".(VerordeningAlgemeneHeffing enOpcentenvanhetLandbouwschap).
Werkdoorderden
Bijdeboekhoudnetten van LEI-DLOwordt bijde kosten van hetagrarischbedrijf ook
dekostenpost "werkdoorderden"(agrarischloonwerk) onderscheiden. Inde bedrijfsuitkomsten in de landbouw (Van Dijk en Van Vliet, 1991:45) wordt werk door derden als
volgtgedefinieerd:"werkverrichtdoorpersonendiebehalvehunarbeidookdebenodigde werktuigen leveren,bijvoorbeeld maaidorsen en loonspuiten. Het werk moet bovendien van dien aard zijn dat eigen uitvoering door de ondernemer tot de mogelijkheden
behoort."De kosten van werk door derden betreft de kosten van het verricht loonwerk
exclusief grondverbetering, drainage en werk door derden aan op stam gekochte snijmais. De kosten vangewasbeschermingsmiddelen zijn niet in het werk door derden begrepen.
NederlandseGrootteEenheid(nge)
De economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binnen eenbedrijf kan worden uitgedrukt metde daarvoor ontwikkelde nge
(nederlandse grootte-eenheid). De nge is een eenheid die gebaseerd is op de saldi per
diersoortenperhagewas.Daartoewordenbrutostandaard saldi (bss)berekend door de
opbrengsten metbepaaldebijbehorende specifieke kosten teverminderen. Debss wordt
in het kader van de EG-typologie zeer regelmatig herzien. De bss is uitgedrukt in ECU
(lopende prijzen). Om praktische redenen wordt de bedrijfsomvang niet in bss uitgedrukt maarin nge. De nge wordt bijeen herziening zodanig aangepast datde reëleontwikkeling voor de bruto toegevoegde waarde van het nederlandse landbouwbedrijf
wordt weergegeven (Poppe, 1990). Aande hand van de verdeling van nge'sover dieren
engewassen wordteenbedrijf ineenNEG-type ingedeeld (LEI/CBS,1992:42).Eenlandbouwbedrijf van40 nge levert een inkomen voor één arbeidskracht. In Landbouwcijfers
(LEI/CBS,1992:248)zijndeomrekeningsnormen voordeberekeningvannge'sgegeven.
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Bijlage B

Aandelenvangebruiksvormenvan
machines

TabelB.l Procentueleverdelingvanhetareaalgraannaareigenaarscategorievandeingezette
maaidorser
Eigenaarscategorie*)

1975
1979
1985
1990

Totaal

A

B

C

D

E

F

29
33
39
41

9
9
8
6

1
0
0
1

4
3
3
2

3
2
1
1

56
52
49
49

100
100
100
100

*) A = alleenmachinesvanheteigenbedrijfwordeningezetbijdezeactiviteit;
B= degebruikerismede-eigenaarvandemachine;
C = dezemachinezowelin(mede)eigendomvanhetlandbouwbedrijfalsvaneen
loonwerker;
D = machinevaneenanderelandbouwer;
E= machinealleenvaneenwerktuigenvereniging;
F= machinealleenvaneenloonbedrijf;
Bron:CBS-meitelling,bewerkingLEI-DLO.
Het aandeel van loonwerk in maaidorsen isde laatste tienjaar licht gedaald (tabel 6.1).
Aangezien het areaal graan in deze periode isafgenomen, isde hoeveelheid loonwerk in
maaidorsen sterker verminderd.
TabelB.2 Procentueleverdelingvanhetareaalsuikerbietennaareigenaarscategorievandeingezettebietenrooier
Eigenaarscategorie*)

1975
1979
1985
1990

Totaal

A

B

C

D

E

F

13
12
10
9

8
8
5
3

1
1
1
0

2
2
2
1

4
4
2
1

72
74
80
85

100
100
100
100

*)ZietabelB.l.
Bron:CBS-meitelling,bewerkingLEI-DLO.
Hetaandeel van loonwerk inbietenrooien issteedstoegenomen,doorde inzet van grotebietenrooiers diealleendoor loonwerkersrendabel ingezet kunnen worden (tabelB.2).
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TabelB3 Procentueleverdelingvanhetareaalgraslandwaarmengmestverspreiderisingezet
naareigenaarscategorievandezemengmestverspreider
Totaal

Eigenaarscategorie*)

1975
1979
1985
1990

A

B

C

D

E

F

28
43
63
74

11
11
11
4

1
2
2
2

4
5
3
3

3
2
2
1

52
37
20
15

100
100
100
100

*)ZietabelB.l.
Bron:CBS-meitelling,bewerkingLEI-DLO.

TabelBA Procentueleverdelingvanhetareaalbouwlandwaarveldspuitisingezetnaareigenaarscategorievandezeveldspuit
Totaal

Eigenaarscategorie*)

1975
1979
1985
1990

A

B

C

D

E

F

34
43
53
67

8
8
6
4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
2
1
0

52
44
36
26

100
100
100
100

*)ZietabelB.l.
Bron:CBS-meitelling,bewerkingLEI-DLO.

TabelB.5 Procentueleverdelingvanhetareaalaardappelenwaargrondontsmetterisingezet
naareigenaarscategorievandezegrondontsmetter
Totaal

Eigenaarscategorie*)

1975
1979
1985
1990

A

B

C

D

E

F

32
12
10
15

8
3
3
2

1
1
1
0

3
1
1
2

10
10
5
3

47
73
80
77

*)ZietabelB.l.
BromCBS-meitelling,bewerkingLEI-DLO.
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100
100
100
100

