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VERSLAG,VAN DE BIJEENKOMST VAN DE SECTIE
., ARBEIDSRATIONALISATIE VAN DE STUDIEKRING

'

gehouden op 6 Mei 1954 te Wageningen

De sectie Arbeidsrationalisatie hield op 6 Mei van dit jaar haar eerste
bijeenkomst te Wageningen, welke door een groot aantal leden van de
Studiekring werd bijgewoond, terwijl vertegenwoordigers van Vakbonden en een"aant'al' Bos6ouwMuderiten' als gasten aanwezig waie~n.':
Forstassessor W, ,Unterberger uit Duitsland' hield 's ochtends een
voordracht over het' onderwerp "Die Rationalisierung der--,Arbeit-eine
komplexe Aufgabe", Spr, behandelde in deze lezing het probleem van de
arbeidsrationalisatie in het algemeen, Na een omschrijving van het doel
van de arbeid~rationalisatie - stijging van de productiviteit bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden in het bedrijfsleven - besprak hij de
v~rschi\lencje problemen. die daarmede samengaan: keuze van het juiste
gereedschap, het instandhouden van dit gereedschap, keuze en scholing
van arbeidskrachten, bescherming van den arbeider tegen ongevallen en
sJechte weersomstandigheden, een doelmatige volgorde van de verschillende werkzaamht;:den, doelmatige arbeidsorganisatie, grondige voor ... ·
~ereiding van de-werkzaamheden en een rechtvaardige beloning.
,

. 'Na de iniddagpauze demonstreerde Ir p, H. M. Tromp een aantal

'l!~,uwebosbouwgereedschappen, zoals een nieuw Zweeds uitsleepwagen-

tje. verschillende zagen en bijlen enz. Vervolgens hield de heer Unterbugèr een tweéde lezing. ditmaal over: Zeitstudien - und die Folgën
für'Betiieb und Arbeiterschaft". waaraan wij enkele van de belangrijkste
punt~n ontienen. Dè tijdstudie is een hulpmiddel bij de rationalisatie van'
de arbeid. omdat zij inzicht geeft in het bestaan van bepaalde wetmatigheden in de verschillende werktijden. Elke tijdstudie moet uitgaan van
êèn' bep'aalde werkmethode. Rekening moet worden gehouden met· de
PFJ'!!tatie van den arbeider als individu, door het schatten van de prestatiegraad. De normaaltijden kunnen dan worden berekend uit het pro,
duC!'van zuivere werktijd en prestatiegraad, terwijl voor berekening van
de tarief tijd deze normaaltijd moet worden. vermeerderd met een toeslag
voqr, de. z.g. algeme_~e tijden voor arb~idsonderbreking. Zijn de tarief~

tijden. te laag. dan leidt dit tot verstoring van de arbeidsvrede, zijn zè te
hoog. da", is het nadelig voor de economie van het bedrijf. terwijl de
.
á,oeidspiestatie. wordt gedrukt.
"Mü"nadruk wees spr. op een tweetal voorwaarden voor het invoeren
vait'·een äccpordloon op basis van de (ijd'studie: 1. het opheffen van",!/,
loo'nstop; '2~' goede scholing van den arbeider.
,
.i'"
Bij het toepassen van de juiste tarieftijden, heeft dit voor het bedrijf
verschillende gunstige gevolgen, met als belangrijkste facet de stijging
van de arbeidsproductiviteit. Ook voor den arbeider is het voordelig; hij
kan tot een hoger loon komen. en wordt in het volle genot gesteld van
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de meerdere prestatie. Spr. achtte het noodzakelijk. dat de tijdstudies
worden uitgevoerd door een onafhankelijk. wetenschappelijk Instituut.
Zowel de boeiende voordrachten van Forstassessor Unterberger als
de demonstratie van gereed~chappen door den Heer Tromp, hebben er
zeker toe bijgedragen, voor de aanwezigen het inzicht in de verschillende aspecten van ~e. arbeidsrationalisatie in de bosbouw te verruimen.
A. van Laar, Secretaris van de Studiekring

Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en· de· Jacht
MEDEDELING VAN DE HOOFDAFDELING BOSBOUW VAN
DE STICHTING VOOR DE LANDBOUW
Ten gevolge van de toenemende vraag naar hout. problemen ten aanzien van recrea.. ,
tie. -werkgelegenheid. bodembescherming en JanclsverdediginÇI. en mede door de klima.
tologische en wetenschappelijke b~tekenis van het hos. is de bosbouw thans meer dan
voorheen in het middelpunt van de belangstelling komen te staan.
Deze vraagstukken zijn van zodanige aard. dat de Hoofdafdeling Bosbouw de bos..
bouwvoorlichting. die hedén door verschillende instanties wordt gegeven. vim zeer
grote betekenis voor de ontwikkeling van de bosbouw in Nederland acht.

Een Studle.. Commissie Bosbouw..Yoorlichting heeft de huidige situatie op het gebied
van de bosbouwvoorlichting in Nederland dan ook bestudeerd en haar mening ge~
geven op "welke wijze de voorlichting op het gebied van de bosbouw en de houtteelt
kan worden opgesteld.
Onder leiding van de Directeur van het Bosbouwproefstation T.N.O .• Dr Ir H. van
Vlotep., kwam in April van dit jaar in samenwerking mët het Staatsbosbeheer (Or Ir
J. de Hoogh, Ir H. W; Schenkenberg van MIerop). de Nederlandsche Heidemaat~
schappij (P. J. Drost). de Landbouwhogeschool (Prof. Dr G. Houtzagers), de drie
Landarbeidersbonden (H. Kikkert). de Nederland:;che Vereeniging van Boscheigenaren
(Dr Th. C. Oudemans) en de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Land~
bouw (Ir P. de Fremery. Mr S. J. Halbertsma) een rapport gereed over de bosbo~w..
voorlichting.
!
In' 11et rapport over de" bosbouwvoorlichting wordt aangegeven de voorlichting door: ..
1. de Staat;
2. wetenschappelijke instellingen, waaronder de Landbouwhogeschool en Instituten van
T.N.O.. en
.
3. particuliere instellingen. t.w. de Nederlanclsche Heidemaatschappij, N.V. 't Schouten~
huis. de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Landbouw. de Neder.. ·
landsche Vereenlging van Boscheigenaren en de Nederlandsche Boschbouw..Ver..
eeniging.
\
De Studie.. Commissie Bosbouw..Voorlichting komt in haar rapport tot d~ conclusie
de vqorlichting te coördineren en daarvoor een Centrale Raad voor de Bosbouwvoor.. '
lichting in te stellen in het kader van het Bosschap.
Het 'rapport over de bosbouwvoorlichting is te verkrIjgen op Raamweg 27 te ·s.. Gra~
venhage na storting van f 1.- op postrekening no. 680 t.b.v. de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Landbouw.

