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Voorwoord
DeSpelsimulatie Akkerbouw iseenstrategisch management programma dat is ontwikkeld door het LEI.Het
kandoor akkerbouwers samenmet bedrijfsadviseurs gebruikt wordenvoor de strategieontwikkeling en
planvorming.
Als onderdeelvanhet project "testenvantools" is onder coördinatie vanAgro Management Tools een onderzoek uitgevoerd naar deeffectiviteit vandeSpelsimulatie Akkerbouw. Indezomer van2001 hadikhet
genoegenals deelnemer vaneengroep akkerbouwers kenniste makenmet hetprogramma.
Juist doordat het programma nogindetestfase was liepnogniet alles naar wens.Indediscussie kwamen
danook duidelijk dewensenvandeakkerbouwers naarvoren als medehet belangvandejuiste uitgangspunten. Het snel reageren opontwikkelingen isvoor hetakkerbouwbedrijf vangroot belang.Hetgebruikvan
eencomputer met goede programma's isonmisbaar enondenkbaar indetoekomst. Demogelijkhedenvan
de"Spelsimulatie Akkerbouw" zijninsamenwerking met management programma's eengoede aanvullingop
dittoekomstige computergebruik.
IkwensAgro Management Tools,maarvooral ook degebruiker vanhet programma veel succestoe.

HarryHuijts,
Akkerbouwer te Voerendaal
Deelnemer aanPraktijkcijfers 2

Samenvatting
DeSpelsimulatie Akkerbouw i'seencomputerprogramma dateenakkerbouwerinstaatsteltdeeffecten van
eenaantal bedrijfsbeslissingen door terekenen,waarbijgekeken kanworden naar degevolgenvoor het
bedrijfssaldo enhetmineralenoverschot. Hetiseenrelatief nieuwprogramma, door het LEIontwikkeld,dat
injunienjuli 2001 door akkerbouwers is uitgetest bij intotaalvier studiegroepen vanPraktijkcijfers 2en
ZLTO.Ditrapport presenteert deuitkomsten vandit onderzoek.
Despelsimulatie isontwikkeld inhetkader vaneenstrategieontwikkelingstraject voor akkerbouwers.Waar
normaalgesproken meerdere bijeenkomsten noodzakelijk zijnvoor deze strategieontwikkeling, isinditgevalde spelsimulatie inééngroepsbijeenkomst toegepast. Ditbetekent onder andere dat mendeplaatsvan
het instrument ineentotaaltraject mogelijk niet altijdvoldoende heeft gezien endat menniet ineeneerdere
bijeenkomst met hetinstrument heeft kunnenoefenen endegegevens heeft kunnencontroleren.De
Spelsimulatie Akkerbouw isdoor dedeelnemers vooral gebruikt omte kijkenhoedefinanciële situatie verbeterd kanwordenenminder omte kijkenhoede mineralenverliezen beperkt kunnenworden.
Alseerste stap moet meneenzogenaamd"basisplan"vanhetbedrijf maken.Hetblijkt dat er bijhetinvoerenvandebenodigde bedrijfsgegevens voor dit planalsnelfouten kunnenwordengemaakt.Verdervinden
dedeelnemers dekeuzemogelijkheden die zebijdeze invoer hebbensoms te beperkt. Dat men,wanneer
debedrijfsgegevens correct zijningevoerd,daarna met eenmodelvanhet eigenbedrijf kangaanrekenen
wordt zeer gewaardeerd. Het alternatief, werken met eenvergelijkbaar bedrijf (eenstandaardbedrijf datop
heteigen bedrijfJjjktenwaarvoor allegegevens alingevoerd zijn)wordt door velenals"minder zinvol"gezien.
Demeeste deelnemers gingen alsnelenenthousiast methetprogramma aandeslag; dit geeft aandathet
programma voorziet ineenbehoefte. ZevindendeSpelsimulatieAkkerbouw eengebruiksvriendelijk programma,endesterke puntenvanhetprogramma zijndat menverschillende scenario's voor hetbedrijf kan
doorrekenen,vergelijken enkanbeoordelen opeenaantalbelangrijke aspecten,endesnelheidwaarmee
meninstaatisditte doen.Eenander sterk puntvandeSpelsimulatie Akkerbouw isdat menbeideinvalshoeken(mineraleneneconomie) kanvolgenomtot eenbevredigend resultaat tekomen.
Alszwakke puntenvanhetprogramma noemtmeno.a.datdegenenmeteengemengdbedrijf geenintegraal planvanhetgehele bedrijf kunnenmakenendat mensommige rekenregels (zoals derelaties tussen
bemestingsniveaus enopbrengsten) niet naar eigen inzicht kanwijzigen.Verder zijner ontwerpzakenwaar
meer aandacht aangegeven zoumoetenworden.
Veeldeelnemers kendenvoorafgaande aandetestdag deomvangendeoorzakenvanhunmineralenverliezenalenhebbenopditgebied dusweinignieuwsgeleerd.Welgeeft ongeveer dehelftvande deelnemers
aandat ze meer inzichthebben gekregenindemineralenstromen ophunbedrijfenookindeeffecten van
bepaalde maatregelen op hunmineralenoverschot. Niet iedereen heeft echter heel breed(via"trial anderror") gekeken heeft naar maatrege/envoor hetterugdringen vanmineralenverliezen dierelatiefnieuwen
onbekendwaren.
Deinteractie met collega's tijdens detestdagen hebbendedeelnemers alserg belangrijk ervaren.Hierbij
moetwordenopgemerkt dat menhetvooralwaardeerde ommete\kaar vangedachtente wisselen overde
problemen binnendeakkerbouwsector - vaneen uitgebreide kritische ondersteuningvanelkaar bijhetgebruikvanhet Spelsimulatie Akkerbouw programma wasnietechtsprake.
Vanwegeaanwezigefouten inhetprogramma dedendedeelnemers vaak eenberoep opde begeleiders
voor computerondersteuning. Daarnaast heeft menvaak dehaalbaarheidvanhet pakketvanmaatregelen
met debegeleiders besproken. Deonderzoekers denkendat hetgebruik vaneenstrategisch programma
zoals deSpelsimulatie Akkerbouw dusdanigcomplex is dateengoede begeleiding noodzakelijk is.Defouteninhet programma warentoch dusdanigvervelend dattoch slechts eenenkeling echtvertrouwen hadin
debetrouwbaarheidvande uitkomsten (het uiteindelijke plan). Hetblijktdanook dat slechtstweedeelnemers aldaadwerkelijk begonnen zijnmet hetuitvoerenvaneenmaatregel die mentijdens de dagheeft
doorgerekend. Tochzienveeldeelnemers wéldepotentie vanhetprogramma enwillen,wanneer hetprogramma goedwerkt, nogmaals met het programma aandeslag.
Ondertussen ishetprogramma, medenaar aanleidingvandetestervaringen,opeengroot aantalpunten
aangepast enis hetopdit momentvoor eenieder die hetwilgebruiken beschikbaar.
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1.

Inleiding

Ookakkerbouwers gevenmineralenmanagement steeds meer aandacht. Zowordt door henrecentelijk veel
enfelgediscussieerd overhetinzettenvandierlijke mest, met duidelijketegenstellingen tussendeinschattingen die menmaaktvanderisico's endevoor-ennadelen.
DeSpelsimulatie Akkerbouw is eencomputerprogramma dat eenakkerbouwer instaat stelt inalle rustde
effecten vaneenaantal bedrijfsbeslissingen door te rekenen.Hetiseenrelatief nieuwprogramma datdoor
hetLEI(Landbouw-EconomischInstituut)ontwikkeld isenbegin2001 zover klaar wasdathetgereedleek
voordirectgebruik. Hetgebruik van hetprogramma is onderdeelvaneenstrategieontwikkelingstraject voor
ondernemers (Interactieve Strategische Planning,eenconcept dateveneens door hetLEIontwikkeld is).Het
programma sec ismedio 2001 door akkerbouwers uitgeprobeerdtijdens vier testdagen, zonder dat erveel
aandacht isbesteedaandeverdere context: de strategieontwikkeling. Dezetestdagen brachten enkeletekortkomingenvanhetprogramma aanhetlicht,waarnaverbeteringen inhetprogramma zijnaangebracht.
Momenteel ishetprogramma zodanigaangepast dat hetgereed isvoor gebruik; hetwordt danookaangebodenindeKenniswinkelvanhet SteunpuntMineralen.
Dit rapport presenteert deresultatenvaneenonderzoek dattijdensennadeviertestdagen is uitgevoerd.
Hetdoelvandit onderzoek wasde roldiede Spelsimulatie Akkerbouw bijhetbesluitvormingsproces kan
spelenteverduidelijken. Hetonderzoek is uitgevoerd inopdrachtvanAgro Management Tools (AMT),een
samenwerkingsverband tusseneenaantalkennisinstellingen. HetAMTcoördineert hetKLIMOP(Kennisen
Lerenoverinstrumenten voorMineralenmanagement OpPraktijkbedrijven) project (bijlage 7),enlevertmet
ditproject eenbijdrageaanhetverbeterenvanhetminera/enmanagementopallelevensvatbare agrarische
bedrijven(zieAMT-rapport nummer 7"DeSpelsimulatie Melkvee:ervaringenvandeelnemers enbegeleiders
bijpraktijkcijfers 2"voor eenverdere uitlegvanAMT-enhetKLIMOP-project).
Het rapport datvoor U (igtisalsvolgtingedeeld: inhoofdstuk2 wordteen uitlegvan hetprogramma (de
Spelsimulatie Akkerbouw) gegeven,wordendevragengestelddie hetonderzoek probeert te beantwoorden,enwordt deonderzoeksopzet beschreven, hoofdstuk 3 presenteert de resultatenvanhet onderzoek,
eninhoofdstuk 4worden enkele conclusiesgetrokken.

2.

Beschrijvingprogramma enonderzoek

Indit hoofdstuk wordt eerst eenkorte beschrijving gegevenvanhetSpelsimulatie Akkerbouw programma,
waarbij uitgelegdwordt hoe het programma meestal wordt toegepast. Daarna wordt er ingegaanopde
vragen die hetonderzoek hebben aangestuurd,enwordt uitgelegd hoehetonderzoek isopgezet.
2.1

De Spelsimulatie Akkerbouw

DeSpelsimulatie Akkerbouw iseencomTabel2.1:Demaatregelen
puterprogramma dat is ontwikkeld door
hetLandbouw-EconomischInstituut(LEI).
Maatregelen
Hetprogramma is bedoeldomdestra1. Landbouwmethode (gangbaar of biologisch)
tegieontwikkeling bijakkerbouwers te
2. Huisverkoop
ondersteunen enisde akkerbouwvariant
3,Verbeterenteeltmanagement (verhogen productiviteit)
vandedoor het LEIontwikkeldeSpelsi4. Milieukeur (welof nietAMK-milieukeur)
mulatie Melkvee.Met hetprogramma kan
5. Bedrijfsvergroting
mendegevolgenvaneennegentalbe6. Bouwplanaanpassing
drijfs-maatregelen(zoals eenuitbreiding
7, Natuurproductie (b.v.faunarand rondperceel)
vanhetareaal,of hetinzettenvanmeer
8. Precisielandbouw
organische mest i.p.v. kunstmest) opde
9. Bemesting (b.v.meer organische mest)
mineralenbalans enhetbedrijfseconomische resultaat vaneenakkerbouwbedrijf
bekijken.Tabel 2.1 geeft de negenmaatregelen diegenomenkunnenworden.Hetprogramma isgedurende 2000 en2001 enkele malenalsprototype uitgetest. Hetisuitdrukkelijk de bedoeling dat het programma
gebruikt wordt ineenbegeleidingsgesprek tussenvoorlichter enakkerbouwer. Hetprogramma zal nietdirect beschikbaar gesteldworden aanakkerbouwers voor individueel gebruik op hunPC thuis.
2.1.1 Werkwijze
Demanier waarop er metde Spelsimulatie Akkerbouw gewerkt wordt ismeestal alsvolgt:
(1) Allereerst worden,alsvoorwerk, debenodigde gegevens vanhet akkerbouwbedrijf, zoals aantalha,
bouwplan,loonwerkkosten, e.d.,ingevoerd.Hiermeewordt eenzogenaamd "basisplan"vanhetbedrijf gemaakt,wat deuitgangsituatie isvoor de berekeningen die daarna gemaakt worden.Dit
voorwerk moet zoveelmogelijk inoverleg met, of door, deaccountant plaatsvinden.
(2)
Het programma heeft eenlijstvannegenstrategische maatregelen die doorgerekend kunnenworden
opgevolgenvoor economische resultaten enmineralenoverschotten,zoals bedrijfsvergroting, bouwplanaanpassing,overschakelen op biologische landbouw, ennatuurproductie (zieverder Bijlage 2:
Toelichting Gebruik Interactieve Spelsimulatie Akkerbouw LEI).Detweede stap bestaat eruit datmen
demaatregelen aanklikt die menoverweegt te nemen.Daarbij kanmenverschillende maatregelen
tegelijk kiezen.
(3) Afhankelijk vanwelke maatregelen mengekozen heeft, zalmendaarnagevraagdworden bepaalde
maatregelen(zoals bouwplanaanpassing) concreet inte vullen.Daarbij moetenvragenbeantwooi j
worden zoals:"Met hoeveel hawordt hetbedrijf uitgebreid","Welke gewassenworden daarbijgeteeld", "Welke bemestingwordttoegepast", etc.
(4) Zijnaldezevragen beantwoord,dankanhetprogramma degevolgenvandegenomen maatregelen
doorrekenen. Het nieuwe bedrijfsplan dattot stand komt kanmenbekijken opgewasniveau(zoalshet
behaalde saldo,endeproductie vaneengewas inrelatie totde stikstof- enfosfaatniveaus), ofop
bedrijfsniveau (zoals hettotale financiële bedrijfsresultaat ende mineralenbalans).
(5) Door verschillende (pakketten van)maatregelen door te rekenen krijgt meninzicht indeeffecten ervan, hetgeen leidttot eenpakket vanmaatregelenwaarmee mentevreden is.Ditwordt vaak het
"beste plan"genoemd.

2.2
Onderzoeksvragen
Hetonderzoek naar hetgebruik vandeSpelsimulatie Akkerbouw is uitgevoerd als onderdeelvanhet project
"Testenvaneffectiviteit vantools" vanhetKLIMOPproject. InhetAMTrapport ("Deelproject 2: Testenvan
Tools,Onderzoeksvragen enanalysekader") wordt dit deelproject enhetanalysekader datvoor dit onderzoek ontwikkeld is,uitgebreid beschreven. Deonderzoeksvragen dievanuit hetanalysekader ontwikkeld
zijn, endie sturing hebbengegeven aanhetonderzoek naar deSpelsimulatie Akkerbouw, zijn:
(1) Wat isdemeningvandegebruikers over enkele kenmerkenvanhetprogramma, zoals degebruiksvriendelijkheid endebetrouwbaarheid vande berekeningen?
(2) Watlerenakkerbouwers vanhet SpelsimulatieAkkerbouw programma dat henkanhelpenbijhetverbeterenvanhetmineralenmanagement?
(3) Watis hierbij hetrelatieve belangvanhet programma; enwat ishet relatieve belangvandeinteractie
met begeleiders encollega's?
(4) Inwelkemateresulteert hetwerkenmetde SpelsimulatieAkkerbouw ineenveranderd(enverbeterd)
mineralenmanagement?
Dezevragen zijnmeegenomen bijhetontwerp vandeonderzoeksaanpak, zoals die in2.3 wordt beschreven.
2.3
Onderzoeksaanpak
HetSpelsimulatie Akkerbouw programma isgedurende delaatstejaren steedsverder ontwikkeld.Begin
2000 ishetprogramma getest met eengroep akkerbouwers inZeeland.Deresultatenvandezetest waren
dusdanigbemoedigend dat beslotenishet programma verder te ontwikkelen enrondmedio 2001 serieus
uittetestenmetvier groepenakkerbouwers. Het LEIenAMThebbendit onderzoek samenuitgevoerd.De
onderzoeksaanpak diegevolgd isbestond uit devolgende stappenenactiviteiten:
(1) Inonderling overlegis besloteninvier regio's(Zeeland,Limburg,FlevolandenNoord Drenthe/Oost
Groningen) eentestdagte houden,omzoeengoede spreiding over hetlandte krijgen.Gehoopt
werd op 15tot 20 deelnemers per testdag.Voor depraktische organisatie vandetestdagen,enhet
selecterenvanakkerbouwers, iscontact gezocht mettwee instanties: hetProject Praktijkcijfers 2
(PC-2)enZLTO(deZuidelijke Land-enTuinbouw Organisatie). Dezeinstanties hebbenindeze regio's
eenuitnodigingsbrief (zievoor deconcept brief Bijlage 1)uitgestuurd naar eenselectie van"hun" akkerbouwers. Daarbij zijndedeelnemers verschillend benaderd-bijdePC-2deelnemers werdduidelijk
gemaakt dat hetechtomeenbijeenkomst over strategievorming ging, bij deZLTOdeelnemers is
meer benadrukt dat hetging omeendeelname aaneentest vanhet LEI. Helaasvielde uiteindelijke
opkomst tegen,mede omdat deweersomstandigheden tijdens detestdagen gunstigwarenvoor het
uitvoerenvanveldwerkzaamheden.
(2) Vervolgens zijnvier testdagen gehouden. Deeerste opdonderdag 21Juni2001,met 10 PC-2akkerbouwers inSwifterbant (Flevoland). Detweede opmaandag 25 Juni2001,met zevenZLTO
akkerbouwers te Goes(Zeeland). Dederde op maandag 2juli, metvier PC-2akkerbouwers teWesterbork (Drenthe). Endevierde op dinsdag 3juli, met zevenPC-2akkerbouwers teUrmnnd
(Limburg).
(3) Dezetestdagen begonnen 'smorgens rond9.30 uur, enliependoor tot ongeveer 15.30 uur. Drie
begeleiders vanhet LEI,eenonderzoeker vanhetAMT,endedirect betrokkenenvanZLTOof PC- 2
warenbijdetestdagenaanwezig.
(4) Naeenkorte inleiding over hetdoelvandedagenhetonderzoeksproject hebbendedeelnemers een
enquête ingevuld,dezogenaamde "voormeting"(zie Bijlage 3). Hiermee isgeprobeerd eenprofiel
vandedeelnemers tekrijgen.
(5)
Nahetinvullenvandeze enquête heeft eenLEImedewerker eenkorte presentatie gehouden over het
belangvanstrategisch management. Ditomdat deSpelsimulatie Akkerbouw eenprogramma is
waarmee vooral strategisch naar eenbedrijf gekekenwordt.
(6)
Het LEIhaddebenodigde bedrijfsgegevens vandedeelnemers,voor zover bekend,alvandesamenwerkende organisaties (ZLTOenPC-2)gekregen,enhaddezealvast inhet Spelsimulatie
Akkerbouw programma ingevoerd.Derest vandeochtend isvervolgens gebruikt om,onder leiding
vaneenLEIbegeleider, dezeeigengegevenste controleren,enwaar nodig aante vullenentecorrigeren. Ditopdat dedeelnemers aandeslagkondenmet eenzogoedmogelijk modelvanhet eigen
bedrijf (hetzogenaamde "basisplan").
(7) Veeldeelnemers waren hiermee voor delunchalruimschoots klaar,enaldruk bezigmet devolgendestap: hetdoorrekenenvanalternatieve plannen.Nadelunchishiermeeverdergegaan.

(8)

Tegen 15.30 uuriseeneindgemaakt aandetestdag. Dedeelnemers isgevraagdaantegevenwat
hunbeste planwas zodat zedit later thuis gestuurd konden krijgen.Voordat debijeenkomst echt
werd beëindigd heeft elke deelnemer eenkorte zogenaamde "einde-daJ enquête"ingevuld(zieBijlage4).
(9) Tijdens dedaghebbende LEImedewerkers endeAMTonderzoeker aantekeningen gemaakt volgens
eenvooraf afgesproken format (zie Bijlage 5). Dezeobservaties zijnlater uitgewerkttot eenobservatiedocument. Eensamenvatting daarvanwordt inhetrapportgepresenteerd.
(10) Enkelewekennaafloopvandetestdagen is naar alle deelnemers eeneindenquête opgestuurd(de
"eindevaluatie") (zie Bijlage6).
(11) Uiteindelijk zijnderuwegegevens vandeverschillende enquêtes samengevoegdineenExcelfile,en
geanalyseerd.
(12) Opbasisvandeobservaties endeanalysevandeenquêteresultaten isdit rapport geschreven.

Resultaten
Deresultatenvanhetonderzoekwordenindit hoofdstuk gepresenteerd.Hierbijisbeslotendevieronderdelenvan hetonderzoek (devoormeting, deobservaties tijdens detestdag, deeinde-dagenquête ende
eindevaluatie) apartte presenteren. Inhoofdstuk 4worden deze onderdelen geïntegreerd tot conclusies.
3.1
De voormeting:een profielvan de deelnemers
Alle 26 akkerbouwers die hebbendeelgenomen aandetestdagen,hebbendevoormetingingevuld.Het invullenvandeze enquête namongeveer 30 minuten inbeslag.
3.1.1 Bedrijfsvoering
Ongeveer 83%vandedeelnemers heeft duidelijke bedrijfsdoelstellingen voor dewat langere termijn(meer
dan3jaar) geformuleerd. Daar staattegenover dat slechts 20%deze doelstellingen ook heeft opgeschreven. Erisdedeelnemers gevraagd uit negenonderdelenvande bedrijfsvoering dedriete kiezendie zehet
belangrijkste vinden(Tabel 3.1). Danblijkt dat "economie enboekhouding"er duidelijk uitspringt (door85%
vande26 deelnemers gekozen),op afstand gevolgd door mineralen-management(46%)engewasbescherming(43%).
Tabel3.1:Dedriebelangrijksteonderdelen vande
bedrijfsvoering,?eiwelk
onderdeelheeftmeertijdnodig?(N=26).
Onderdelen van bedrijfsvoering
Belangrijk? 1 Meertijd
nodig?
22
Economie enboekhouding
85%
12
48%
12
Mineralenmanagement
46%
24%
6
11
Gewasbescherming
43%
7
28%
10
Verzorgenvanbouwland
39%
3
12%
7
27%
Makenvanbouwplan
3
12%
6
Arbeidsplanning(bvinzet loonwerk)
23%
3
12%
6
Veldwaarnemingendoen(bvplagen)
23%
11
44%
3
Handelen(bv aardappelenopties)
12%
11
44%
8%
Machinepark (bvonderhoud)
0
0%
2
Erisdedeelnemers verder gevraagd"Aanwelke onderdelen vandebedrijfsvoering zouumeer tijd moeten
bestedenvanwege hetbelangervan?".Hetblijkt dandat bijnade helft vanhenvindtdat zemeer tijdzouden
moetenbestedenaan"economie enboekhouding", "veldwaarnemingen doen" en"handelen(b.v.aardappelenopties)".Ongeveer eenkwartvandedeelnemers (24%)vindt datzemeertijdenaandachtzouden
moetengevenaanmineralenmanagement.

3.1.2 Computergebruik
Alledeelnemers hebbenthuis eenPCenallengebruiken
dezevoor hetbedrijfsmanagement (81%gebruikt dePC
tevens voor privé-zaken).
Ongeveer 85%surft hetinternet engebruikt e-mail,65%
gebruiktde PCvoortekstverwerking, en 50%gebruikt
dePCvoor deboekhouding.
De meerderheid vandedeelnemersgehruM de PC
tussendeéénendrie uurper weekvoor hetbedrijfsmanagement(zie Tabel 3.2),twee vande25deelnemers (8%)gebruiken de PChiervoor meer danachtuur
perweek.

Tabel3.2:PC-gebruik.
"Hoeveel uur per week gebruikt u
gemiddeld uwPCvoor uwbedrijf?"
Minder dan 1uur
12%
3
Tussen 1en3 uur
52%
13
Tussen 3 en5uur
7
28%
/Tussen 5en8 uur (
0%
0
Meerdan8 uur
1 2
8%
TOTAAL| 25
100%

Zestigprocentvandedeelnemers gaf aandat zehet(sterk) eens is met destelling "Ikvindhet ergleuk met
eencomputer (PC)tewerken"(Tabel 3.3). Vijf deelnemers (20%) zijnhet(sterk) oneensmet dezestelling.
Verder is demeerder-heid(58%) is het(sterk) eens met destelling "Hetgebruk vaneenPCis erg belangrijk
voor hetgoed managenvaneenakkerbouwbedrijf". Slechts ééndeelnemer (4%)is hetoneens metdeze
stelling.
Tabel3.3:StellingenoverPCgebruik
"Gebruikvan PCis erg
"Ikvindhet
erg leuk met
belangrijk voor goed
een computer managen vaneen ak(PC)te werkerbouwbedrijr
ken"
(Sterk) meeeens
15
58%
15
60%
Weetik niet
5
20%
10
38%
1
4%
(Sterk) meeoneens
5
20%
TOTAAL
25
100%
26
100%
3.1.3 Kennisbronnen enleren
Erzijnenkelevragengesteldover dekennisbronnen diemen
Tabel3.4: Tijdbesteedaan vakbladen.
gebruikt. Hetblijkt dat alle deelnemers vakbladenlezen,en
"Hoeveeltijd besteedt ugemiddeld
dat69%vanhentussenéénendrie uur per week besteedt
per week aan het lezen vanvakblaaanhetlezenvandezevakbladen(Tabel 3.4). Driedeelneden?"
mers (12%)lezenmeer dan5uur perweek indevakbladen.
Minder dan 1uur
1
4%
"Oogst"wordt door alle deelnemers gelezen(eenscorevan
Tussen 1en3uur
18
69%
100%),gevolgddoor "Boerderij"(77%),het"Akkerbouw4
Tussen 3en5uur
15%
supplementBoerderij"(73%),het"Regionaal LTO-blad"(69%)
12%
Meer dan 5uur
3
en"Aardappelwereld"(41%).Achtendertig procent leesthet
100%
TOTAAL
26
"Agrarisch Dagblad",netals"Landbouwtechniek" (ook38%).
Verder gaven 10deelnemers (38%) aandat zenogandere
vakbladen lezen,zoals "Groenten enFruit", "Trekker enWerktuig"en"Ecoland".
Erisgevraagdwelke onderwerpen menindevakbladen leest, enmarkt/prijs-informatie blijkt het hoogstte
scoren, gevolgd door artikelenover gewasbescherming. Hetminstwordendebedrijfsreportages gelezen
(Tabel 3.5).
Tabel3.5:Welkeonderwerpenleestmeninvakbladen?(N=26).
"Welkeonderwerpen leest umeestal inde vakbladen?"
Altijd Meestal Soms Zelden Nooit
Markt/prijs-informatie
44%
48%
8%
0%
0%
36%
52%
Gewasbescherming
8%
4%
0%
4%
Bemesting
28%
60%
8%
0%
4%
0%
Arbeid/mechanisatie
25%
54%
17%
Landbouwbeleid
19%
27%
0%
0%
54%
4%
0%
44%
Bedrijfsreportages
12%
40%
Ongeveer 85%vandedeelnemers islidvaneenstudieclub. Dehelft vandedeelnemers betrekteen
bedrijfsadviseur bijdebedrijfsvoering enbetaalt deze
voor het uitgebrachte advies (Tabel3.6). Er isgevraagd opwelkeonderdelenvande bedrijfsvoering
menadvies "inkoopt", endeantwoorden suggereren
dat sommigen iemandzoekendie heelbreedwerkten
opvelerlei terrein advies kangeven,getuige opmerkingenzoals:"Alle onderdelen inclusief fiscale enprivézaken".

Rang

1
2
3
4
5
6

Tabel3.6:Betaaldebedrijfsadviseurs.
"Heeft ueen bedrijfsadviseur die u betaalt
voor zijn (schriftelijk en/of mondeling) advies?"

Nee
Ja, 1bedrijfsadviseur
Ja,meerdere bedrijfsadviseurs
TOTAAL

12
10
2

50%
42%
8%

24

100%

Maar de meeste deelnemers lijkeniemandte zoekenvoor ondersteuning bij specifieke onderdelenvande
bedrijfsvoering, zoals uit devolgendetoelichtingen blijkt: "Gewasbescherming enbemesting","Financiering
endergelijke i.v.m.aankoop grond,gebouwenetc",
Tabel3.7. Bedrijfsbezoekenbetaaldeadviseurs.
en"Juridisch doet LTO,hetfinanciële doet deboek"Hoe vaak per jaar bezoeken deze bedrijfsadhouder".
viseurs) uwbedrijf?"
Hetaantalkerendat dezeadviseurs(s) perjaar het
Intotaal 1of 2 maal/jaar
3
25%
bedrijfvandezeakkerbouwers bezoekenvarieert
Intotaal ongeveer 3 4 maal/jaar
1
8%
sterk. Bijdrie deelnemers (25%) komt deadviseur
In
totaal
ongeveer
5
7
maal/jaar
1
8%
éénoftwee keer perjaar langs. Daar staattegenIn
totaal
ongeveer
8
10
3
25%
over dat er zevendeelnemers (58%)zijnwaarbijde
maal/jaar
bedrijfsadviseurs) meer danacht keer perjaar het
Intotaal meer dan 10 maal/jaar
4 "
33%
bedrijf bezoekt (zieTabel 3.7).
TOTAAL
12
99%
Zoalshierbovenvermeld,22 deelnemers (85%)hebbeneeninternetaansluiting.Vandeze22 deelnemers
gebruiken er 19(86%)hetinternet ominformatie tevindendievanbelang is(of kanzijn)voor debedrijfsvoering. Hierbij isweersinformatie het meest populair (14 deelnemers halendeze informatie vanhet
internet).Ookgewild isinformatie vanbedrijveneninstituten (13x), informatie over werktuigen enmachines
(llx), markt/prijsinformatie ( l l x ) enlandbouwnieuws (llx). Verder wordt het internet door 10 deelnemers
(53%)gebruikt voor informatieuitwisseling met eenregistratieorgaan (Tabel 3.8).
Tabel3.8:Internetinformatie.
"Indienueen internet-aansluiting heeft:Welke informatie
haalt uvan internet voor uwbedrijfsvoering?"
Weersinformatie
14
74%
Infoover bedrijven/instituten

13

68%

Infoover werktuigen enmachines

11
11
11
10
5
5
3
1

58%
58%
58%
53%
26%
26%
16%
5%

Markt/prijs-informatie
Landbouwnieuws
Uitwisseling met registratieorgaan
Infoover bodemenbemesting
Infoover gewasbescherming
Prijzenvan productiemiddelen
Anders

Verder isdedeel-nemersgevraagdinhetalgemeen hetbelangvaneenaantal informatie-bronnen voor de
bedrijfs-voering aantegeven.Devier informatiebronnen die daarbij het"hoogst" scoorden zijnvakbladen,
bedrijfsadviseurs, studie-clubs encollega's (zieTabel 3.9). Televisie enradio scoren bijdeze rangordening
(waarschijn-lijk niet ergverassend) hetlaagste.
Tabel3.9:Belanginformatiebronnen(N=26).
"Hoe belangrijk zijn deze informatiebronnen voor uwbedrijfsvoering?"
Weet niet/
(Erg)be(Erg)onbegeenmening
langrijk
langrijk
Rang
4%
0%
96%
Vakbladen
1
8%
Bedrijfsadviseur
92%
0%
2
12%
88%
0%
Studieclubs
3
8%
4%
88%
Collega's
4
17%
8%
Opendagen
75%
5
33%
59%
8%
Vakbeurzen
6
40%
8%
52%
7
Internet
26%
39%
35%
8
Televisie
29%
38%
9
33%
Radio

Tenslotte zijndedeelnemers enkele stellingenvoorgelegd met daarin uitspraken over hoezebesluitennemenenleren.Demeningover de stelling "Voordatik iets nieuws ga uitproberen moethetzichdu/delijk indo
praktijk bijandere akkerbouwers bewezen hebben"was sterk verdeeld.Elfdeelnemers(42%)zijnhet(sterk)
eensmet deze stelling,terwijl 10deelnemers (38%)het(sterk) oneens met deze stelling zijn.Verder isgevraagdwat menvande stelling"Ik leer hetbeste door met anderente praten"vindt, endanblijktde
overgrote meerderheid(92%)het(sterk)eenste zijnmetdeze stelling(tabel3.10).
Tabei3.10:Stellingen.
"Voordatik ietsnieuws
ga uitprob eren moet
het zich du idelijk inde
praktijk bij andere ak- "Ik leer het beste
kerbouwer s bewezen door met anderen
heb ben"
tepraten"
Sterk meeeens
Meeeens
Weet ikniet/ Iktwijfel
Meeoneens
Sterk meeoneens
TOTAAL

1
10
5
9
1
26

4%
38%
19%
35%
4%
100%

2
22
2
0
0
26

8%
84%
8%
0%
0%
100%

3.1.4 Mineralenmanagement
Zoals hierboven alduidelijk werd,veeldeelnemers zienmineralenmanagement alseenbelangrijk onderdeel
vandebedrijfsvoering- maartevens alseenonderdeelwaar zealvoldoende aandacht aangeven.Omdat
webenieuwdwaren of hetwerken met deSpelsimulatie Akkerbouw eniginvloed zouhebbenopdekennis,
opvattingen enpraktijk vanmineralenmanagement hebbenwetijdens devoormetingeengroot aantalvragenop ditterrein gesteld.Hieronder enkele antwoorden.
Hetblijkt dat zesdeelnemers (23%)de
Tabel3.11:Wiebepaaltjaarlijksestikstofgift?
bemesting vanhungewassengeheef
"Wiebepaart dejaarlijkse stikstofgift per hectare?"
zelfstandig bepalen- zonder hulpvan
Doeikgeheel zelfstandig
23%
derden (Tabel 3.11). Vijftien deelnemers
/(eventueel samen metgezinslid)
(58%)schakeleneenDLV-voorlichterin
DLV-voorlichting
Op ad15
58%
(demeeste PC-2deelnemers werkenvia
viesvan LTO-advies
0%
dit project met eenDLV-voorlichter saen saBoekhoudbureau adviseur
men). Enigszins verrassend isdatde
0%
men
Adviseur kunstmestleveranadviseur vandekunstmestleverancier
15%
met
cier
door (slechts) vier deelnemers (15%)bij
bemestingsbesluitenwordt betrokken.
Praktijkcijfers
4%
Ineengroot aantalgevallen(64%)wordt
TOTAAL
100%
26
eenbemestingsadviesprogramma(BAP)
gebruikt bijhetberekenenvandebemestingsniveaus. Veeldeelnemers(44%)
Tabel3.12:Hoe wordtjaarlijksestikstofgiftbepaald?(N=25).
vertrouwenverder op huneigenervarinI"Hoewordtdejaarlijkse stikstofgiftberekend?"
gen. WanneereenBAPgebruiktwordt,is
64%
Meteenbemestingsadviesprogramma
16
dittijdens hetoverlegtussenakkerbou44%
Aandehandvan eigen ervaringen
11
wer enadviseur. Geenvandezes
8%
deelnemers die geheel zelfstandigde
Metbehulpeenvuistregel
2
stikstofgift per habepaalt doet ditm.b.v.
24%
Anders
6
eenBAPopdeeigenPC(Tabel 3.12).

Tabel3.13:Kennisvandeomvangvanmineralenverliezen.
"Ik weet vrij nauwkeurig hoe groot mijn
mineralenverliezen over 2000 waren"
Sterk meeeens
4
15%
Meeeens
10
39%
7
Weet ik niet/ Iktwijfel
27%
2
Meeoneens
8%
Sterk meeoneens
3
12%
TOTAAL
26
101%
Tabel3.14:Hethalen vandeMINASnormen.
"Hoegemakkelijk of moeilijk ishetvoor
uwbedrijf om de Minas eindnormente
halen?"
2
Erggemakkelijk
8%
Gemakkelijk
12
46%
4
Weetikniet/ Iktwijfel
15%
7
27%
Moeilijk
1
Ergmoeilijk
4%
TOTAAL
26
100%
Tabel3.15: Oorzakenmineralenverliezen.
'Ik weet wat de belangrijkste oorzaken
van mineralenverliezen op mijn bedrijf
zijn"
Sterk meeeens
12%
Meeeens
65%
17
Weetikniet/Ik twijfel
15%
0%
Meeoneens
Sterk meeoneens
8%
TOTAAL
26
100%
Tabel3.16:Ietsoverbemesteniseengoedidee?
"Het isaltijd eengoed idee wat meer te
bemesten danwordt voorgeschreven. Zo
bouwje wat zekerheid in
Sterk meeeens
4%
1
4%
Meeeens
Weetik niet/Ik twijfel
35%
50%
Mee oneens
13
Sterk mee oneens
8%
26
101%
TOTAAL
r

+

Tabel3.17:Milieuvervuiling
akkerbouw.
"Degangbare akkerbouwvervuilthet mi-1
lieu nog steedste sterk"
0
0%
Sterk meeeens
3
12%
Meeeens
2
8%
Weetikniet/ Iktwijfel
27%
7
Meeoneens
14
54%
Sterk meeoneens
101%
TOTAAL
26

i

Er isdedeelnemers gevraagdte reageren op destelling "Ikweetvrijnauwkeurig hoegroot mijn
mineralenverliezen zijn"(Tabel 3.13). Hetbleek datde
meerderheid (54%)het(sterk) eensismet deze stelling, maar dattochook vijf deelnemers (20%)het
(sterk) oneens met deze stellingwaren.
Interesse inmineralenmanagement kangewektwordendoordat mendenkteenmineralenprobleemte
hebben.Dedeelnemers isdaaromgevraagdtereagerenopdevraag"Hoegemakkelijk of moeilijk ishet
voor uwbedrijf omde Minas eindnormen tehalen?"
(Tabel3.14). Deantwoorden liepenuiteen.Twee
deelnemers (8%)denkendatdit "erggemakkelijk"zal
zijn, en 12deelnemers (46%)denken dathet"gemakkelijk" zalzijn. Daar staattegenover datzeven
deelnemers (27%)denkendat het "moeilijk"zalworden, endat ééndeelnemer (4%)zelfs denkt dathet
"erg moeilijk" zalworden.

Naast kennisover ofmenwelof nieteenmineralenprobleem heeft, eneeninschattingover hoe
gemakkelijk of moeilijk het zalzijnde Minaseindnormente halen,isnatuurlijk eenvolgendpuntofmen
weetwateen eventueel mineralenverlies ophetbedrijf
veroorzaakt. Dedeelnemers hebbendaarom devolgende stellingbeoordeeld:"Ikweetwatde
belangrijkste oorzakenvanmineralenverliezen opmijn
bedrijf zijn". Hetbleek daarbijdat 20 deelnemers(78%
aangeeft het(sterk)eenstezijnmetdezestelling(Tabel3.15). Eenaanvullende(open)vraagisdaarop
geste/d: "Watzietualsdebelangrijkste oorzaken van
demineralenverliezen op uwbedrijf". Bijde antwoordendiegegevenzijnwordtvrijvaakverwezennaar
externe factoren,zoals"Weersinvloeden", Vitspoeling
tijdens winter", "Misoogst" en"Lichte grond",en
slechts eenenkele maalnaarmanagementgerelateerde oorzaken,zoals"Niet hetoptimale tijdstipgebruikt voor hetaanwendenvanorganische
mest" en"Najaarsaanwending vanorganische mest".
Eenvervolgvraag ginginopwelke aanvullende maatregelen menzoukunnennemenomde
mineralenverliezen te beperken,endanwordt het(gedeeltelijk) omschakelennaarvoorjaarsaanwending van
organische mest ergvaakgenoemd.
Tenslotte hebbenwededeelnemers enkele stellingen
voorgelegd overbemesting enhetoverheidsbeleid.
Hetbleek datslechts tweedeelnemers (8%)het(sterk)
eenszijnmetdestelling "Hetisa/tijdeengoed idee
wat meer te bemesten danwordt voorgeschreven.Zo
bouwjewat zekerheid in".Negendeelnemers(35%)
twijfelen, en13deelnemers (50%)zijnhetoneensmet
deze stelling(zie Tabel 3.16).
Watbetreft demogelijke milieuproblemen dieveroorzaaktwordendoor deakkerbouwsector: 21
deelnemers (81%) zijnhet(sterk) oneens met destelling"Degangbare landbouwvervuilt hetmilieunog
steedste sterk". Driedeelnemers (12%)zijnhetwel
eens met deze stelling(Tabel3.17).

Hieropverdergaande ishetinteressant te wetenwat menvanhet overheidsbeleid vindt. Dedeelnemers
kondendaarom hunmeninggevenover devolgende stelling:"Het iseengoede zaak datde overheidprobeertvia heffingen (zoals Minas)hetgebruik vankunst-endierlijke mestterug t?dringen".Het bleek dat
slechts ééndeelnemer (4%)het eensismet deze stelling,endat 20 deelnemers (77%)het(sterk) oneens
zijnmet de stelling.Vijf deelnemers (19%)twijfelen.
Tabel3.18:MINASeengoede
•zaak?
Dezeuitslag maakt hetduidelijk dat ook veelakker"He*iseen goede zaak dat de overheid
bouwers eenbeleidsmaatregel zoals de Minasniet
probeert via heffingen (zoals Minas) het
direct zullenomarmen.
gebruik van kunst- endierlijke mest terug
Hierop aanvullendhebbenwenogdevraaggesteldof
te dringen"
mendenkt dat er binnendeakkerbouw eengrotever0
0%
Sterk meeeens
schuiving zalplaatsvinden richting biologische
1
4%
Meeeens
productie. Het blijkt dat niemand(0%)het(sterk)eens
5
19%
Weetik niet/ Iktwijfel
is met destelling "Detoekomst vande Nederlandse
12
46%
Meeoneens
akkerbouw ligt uiteindelijk inbiologische productie",
8
dat drie deelnemers (12%)twijfelen,dat zevendeelSterk meeoneens
31%
nemers (28%)hetoneens,en 15 deelnemers(60%)
26
TOTAAL
100%
het sterk oneens zijnmet dezestelling.

3.2
De observaties tijdens de testdagen
Deaanwezige onderzoekers enbegeleiders hebbenhunobservaties vandetestdagen individueeluitgewerkt enopgeschreven.Vandezeindividuele notities is devolgende samenvattinggeschreven.
3.2.1
•

•
•

•
•

•

•

•

•

Organisatie vandedag(watlooptgoed,enwatminder)
Deopkomst bijde eerste testdag isredelijk (10 deelnemers), maar valt bijdevolgende dagentegen(respectievelijk zeven,vier envijf deelnemers). Het is steeds mooiweer voor
veldwerkzaamheden. Delage opkomst (die steeds minder dan50%vandegenodigden is)heeft
daar waarschijnlijk meetemaken.
Inhet algemeenvindt menhettijdstip vandebijeenkomsten (juni) ongelukkig. Dewinter iswatde
deelnemers betreft hetgoede seizoen omditsoort "exercities"tedoen.
Alledagen beginnen metwat "gemopper" vandedeelnemers. Menis over hetalgemeen zeernegatief over detoekomstige positie enmogelijkhedenvandeakkerbouw. Menvoelt zichbekneld
tussen regelgeving,overheidsmaatregelen, beperkte uitbreidings-mogelijkhedenenhetslechte
rendement. Verder iser soms watgemopper over Praktijkcijfers 2, enlijkt menhetbelangvaneen
dagover mineralenmanagementniet zote zien. Eristijdens detestdagen steeds de gelegenheid
gegeven"frustraties te luchten",datwerkte positief.
Desfeer verbetert wanneer meneenmaalaande slagis.
Detestdagen beginnen steeds met eenuitlegover hetdoelvandedagdoor eenLEIbegeleider, en
eenoverzicht vanwat strategische planvorming is. Deindruk bestaat datvoor sommigedeelnemers hetdaarna nogsteeds niet erg duidelijk iswat er staatte gebeuren,enwat hetdoelvande
dagis.
Tijdens detweede testdag houdt de"organiserende partij"(ZLTO)zelf eerst eenkorte inleiding,en
benadrukt daarbijvrij sterk deinsteek "het LEIwilwat uittesten"i.p.v.de insteek "vandaag krijgen
jullie eenmogelijkheid met eenprogramma vanhet LEIaandeslagte gaanendaarbij kritischnaar
jullieeigenbedrijfsmanagement te kijken".Datbeïnvloedt de perceptie vanhetdoelvandedagnadelig.
Hetinvullenvandeinvulschermenverloopttijdens de eerste testdag langzaam enwatchaotisch.
Debegeleider probeert alles beetje bijbeetje uitte leggen,maar sommigengaanlangzaam,terwijl
anderenverveeld raken,alvast naar hetvolgende schermgaan,daar zaken ingaanvullen,belangrijke informatie missen,enfouten maken.Tijdens devolgende testdagen gaat dit beter omdatde
begeleider sterk benadrukt dat mennietvoor degroep moetuitlopen.
Hetinvullenvandegegevens kostte ergveeltijd, vooral bijdeondernemers dieweldegegevens
hebbenmeegenomen, maar die niet met behulpvanhet opgestuurde schema "kant enklaar"haddengemaakt.
Verder willen sommige deelnemers de bedrijfsgegevens tot opelkdetailniveau correct hebben(zoals bijde bepalingvande loonwerkkosten). Ditkost ergveeltijd, enisook niet echt nodigomdat
het later meer gaat omdeglobale impact vanmaatregelen.
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Bijalletestdagen zijndeeigengegevens tegendelunchpauze ingevoerd zodat iedereen eenbasisplan heeft. Vaakis mendanalbezigmet hetdoorrekenen vanmaatregelen enmakenvan
nieuweplannen.
Delunchhalen(12.30) istoch eenhele opgave voor sommigen:detijdsperiode iste langdoor
zonder echte pauze(van9.30 tot 12.30 is 3 uur inéénstuk)
Nadelunchwordt erveelgerekend,demeeste deelnemers werken gestaag door tot zeker na3en.
Tijdens delaatstetestdag komt eenvoorlichter indeloopvandedaglangs.Inzijngesprekken met
dedeelnemers die hijkentwordtvooralgewezenopdetekortkomingen vanhetprogramma i.p.v.
opdemogelijkheden. Ditlijkt eenwat negatieve invloedte hebbenopdedeelnemers waarmee hij
praat.
Tijdens deeerstetestdagworden er enkele"bugs"inhetprogramma geconstateerd. Erwordtgeprobeerddezeteverhelpenvoor devolgendetestdag,maar daarbijwordt dezaak alleenmaar
erger gemaakt. Of, zoals deLEIbegeleider hetzelf stelde:"Ik hebgeprobeerd deonvoJkomenheid,
dietijdens deeerstetestdag aanhetlicht kwam,opte lossen. Datisgeensucces gebleken.Een
nieuw probleem diende zichaan:menkonde resultaten op bedrijfsniveau nietmeer metelkaar
vergelijken.Ikhebdit zelf ervaren alsenormstorend".
Tussendetweede enderde testdag isopnieuw aanhetprogramma gewerkt, maar er blijven
"bugs" inhet programma zitten.Zozijndeelnemers somsineens degegevens kwijt diezealingevuldhadden,of komener onverklaarbare uitkomsten uit.
Deprinter werkt erglangzaam.Daarom improviseren debegeleiders, enwordt dedeelnemersbeloofd datdegemaakte plannennagestuurd zullenworden.
Maarveelboerenlijkenweiniggeïnteresseerd inhetkrijgenvaneenuitdraaivanhun"beste plan".
3.2.2

Hetprogramma
Dedeelnemers gevendeindruk dat zeheterg leukvindendat zedaadwerkelijk met huneigenbedrijf aande slagkunnengaan,i.p.v.een"modelbedrijf".
Bijnaiedereenheeft welideeënover watmenmethetprogramma wilgaandoorrekenen:zoalshet
bouwplanaanpassen(1:3 aardappelen),extensiveren, of hettijdstip vanmestuitrijdenveranderen.
Dedeelnemers misseneen"terug-knop"waarmee mennaar vorige invoerschermenkangaan.
Destructuur vanhet programma is sowieso nietergduidelijk, hetduurt eentijdje voordat mendoor
heeftwaar menis,water gebeurt, enwaar menvervolgens heengaat.
Eris inhetbeginwatverwarring over hoemenbepaalde gegevens moet invullen.Bijvoorbeeld bij
dekostenvoor organische mest ("moetdat met eenminervoor of niet?",en"is dat inclusief uitrijkosten ofniet?").
Iemand(dietevenseenvarkensmesterijheeft) bemest eengewas met 60 tonvarkensmest/ha,
terwijlhetprogramma hemslechtstoestaat metmaximaal 50tontebemesten.
Bijhetscherm over mestsoortenwordende analysegegevens vaneenaantalmestsoortengegeven. Sommige deelnemers hebbenheelandere analysegegevens voor sommige vande
mestsoorten die daar genoemdworden enwillen daarom aanpassingen maken.Watniet kan.Ener
kan,naastdealingevoerde mestsoorten, maar éénextra mestsoort ingevoerdworden,zodat dit
ook geenoplossingbiedt.
Bovendien hebbensommige deelnemers eenmestsoort die niet opdelijstvoorkomt(Champost
bijvoorbeeld).
Sommige deelnemers vindenhet scherm met deloonwerkkosten niet precies genoeg.Zozijner
deelnemers die bijvoorbeeld zaai-uienasperges hebben.Diemoeten allebei qualoonkostenbij
"overige gewassen"geplaatstworden,terwijl deloonwerkkostenvoor dezetweegewassenheel
verschillendis.
Ooklijkendearbeidsuren diebijdegewassengegevenwordenniet altijdtekloppen.
Bijhetinvullenvandehoeveelheid mest die menover eengewas gebruikt wordt vaak gesprongen
met 5kgstikstof/ha. Dedeelnemers hebbenvaak echter precieze getallen,enwillendit ook zoinvoeren(bv 187 kg).Datkandanvaakniet, zodateendeelnemer b.v. 185 kgmoetkiezen.
Sommigenvindendit irritant.
Bijhet instellenvande bemestingwerkt het programma met eenlinks enrechts pijltje, en/of een
blokje datje met demuis kuntverschuiven. Datwerkt allemaal niet zolekker: het ismoeilijk precies
het blokje te latenstoppenwaarje wilt.Waaromniet gewoonintypen?
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•

Eendeelnemer produceert graszaadengebruikt 40tondrijfmestinhetnajaar, en40tondrijfmest
inhetvoorjaar. Dezemestverdelingisniettot eendergelijk detailniveauintevullen.Datzietdeze
deelnemer alsprobleem,enhetlijkt zijnvertrouweninhet programma watteondermijnen.
• Bijdeopbrengsten per gewas moetmenallesinfl/100kg geven.Akkerbouwers rekenenechter bij
vaakmeteenanderegrootheid,zoalsinguldenpertonbijsuikerbieten.Uitobservatie blijktdathet
daarom nogaleensfoutgaatbijditinvoerscherm.Zodatmener b.v. eenfactor 10of 100naast
zit.
• Hetis nietmogelijk omopalleonderdelen heteigenbedrijf sluitendengoedinhetprogramma te
krijgen. Zozitb.v. wisselteeltnognietinprogramma. En eriseendeelnemerdiegrond verhuurt
voor debollenteelt, watnietingevoerd kanwordenterwijlhijwoudoorrekenenwateenvergroting
vandat areaalvoor consequenties zouhebben.Ookmoeter nogaleensgeschipperdwordenmet
degegevens. Metwattrucs- waarbijmenabsoluutdehulpvandebegeleiders mdig heeft-valt
daarvaakwel"eenmouwaantepassen". Maarhetlijkteropdatditallesbijdedeelnemers hetenthousiasme wattempert, enhetgeloof vanheninde betrouwbaarheidvanhetprogramma een
knauwgeeft.
• Inhetalgemeenlijkthetdater alsnelwatfout kangaanbijhetinvullen(bijvoorbeeld omdat ofmen
bepaalde gegevens vergeetintevoeren,of doordat mendeverkeerde datainvoert).
• Heeftmeneenmaalhetbasisplangereed,danblijkthetlastigdezegegevens te controlerenen
eventueelnogteveranderen.Ditwashinderlijk, omdatbijdatinvullentochfoutenwarengemaakt.
• Erzittenongeveer 60 gewasseninhetprogramma.Tochwaser(nietechteenverrassing) een
deelnemer dieeengewaswoutelendat niet indezelijst stond.Hemwerdverteldeensoortgelijk
gewaste nemen.Dezedeelnemer vroegzichdaarbijhardopafofdatwelzouwerken.Ishettechnischmogelijk deoptieinte bouwendat menzelf eengewas aankanmakeninhet0, maartoch
blijftditgewasopduikenprogramma?
» Alsmeneennieuwgewasgaattelendatmennietkentmoetmenzelfaderleiwaardeninvullenover
b.v.debemesting. EendeelnemerdeeddesuggestiedaterdanautomatischKWIN-getallenkomen
te staan(dieeventueelnogwelzelf aantepassenzijn).
Iemandverwijdert dewinterpenen uithetbouwplan.Dewinterpenenblijvenechter staanbijderest
vandeberekeningen, b.v. bijsaldoper gewas. Ditgeeft verwarring.Welblijkt later dathetniet
meegenomenwordt indeberekeningvanhetbedrijfssaldo, maar datwordt pasduidelijkwanneer
debegeleider dituitlegt. Beter is hetwanneer hetgewasgewoonuithetlijstje vanverbouwdegewassen zou verdwijnen.
Iemandmerktopdatbijhet kiezenvoor eenbedrijfsvergroting het mogelijk zoumoetenzijnde
procentueleverdelingover degewassengelijkte houden.Nuhoudthetprogramma hetaantalha
per gewasgelijk, enmoetje zelf uitrekenenhoeveelhaerper gewaser bijmoetkomenwanneer je
b.v. hettotale bedrijfsareaal met 10%vergroot.
Hetgebruik vanhetprogramma leidttot leukediscussies over strategieëninhetalgemeen.Eén
vandedeelnemers hadvantevorenbijvoorbeeld aleenstrategische keuzegemaakt(fabrieksaardappelen uithetbouwplan,meer granen)opgrondvaneconomische motieveneneen
groeiende tegenzintegenchemische gewasbescherming enzagzijnstrategiebevestigddoorhet
programma.
Eriseenbiologische ondernemer metveelpersoneelenheelveelgewassen.Hijkon geengoed
basisplanmaken.
Deinput-output-relaties(b.v. stikstof-opbrengst curves)wordenalste rigoureus ervaren,zowelbij
eenhogere alsbijeenlagerebemesting.Hetprobleemisdatmendeinput/output-relatiesnietzelf
kanaanpassen.
Erzittennogenkele kleineprogrammeerfoutjes indieaandachtverdienen,zorekenthetprogrammabijBio-luzerne meteenkunstmest kaligift.
Water allemaalgebeurt achter deschermenvanhetprogramma blijft gedurende dedagtocheen
"blackbox".Een deelnemermerkt op: "Alsgebruiker moetje hetprogrammagoedbegrijpen, je
wiltwetenwatergebeurt, datisnuzekernietzo".
Erzijntochzaken dieuithetprogramma komen rollen dieonlogischopdeelnemers overkomen, en
waarzevraagtekensbit'zetter?. Dedeelnemersbeoordetendeuttkomstentochdixée&ikmethurt
eigeninzichtenenervaringen.Zoisereenboerdiebiologische optiedoorrekent. Hetblijktdathijfl
130.000 meer opbrengt zoukrijgenbij2.700 extra manuren.Maarvolgens hemzieje bijsoortgelijkebedrijvenaiswathijdoorgerekendheeftdaterveelmeer mensen(6/7) aanhetwerk zijn.
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•

•
•

Altijdens deeerste dag,maar zeker bijdevolgende dagen,zitten erenkelefouten inhetprogramma.Bugsdie somsgrote irritatie bijdeelnemers oproepen.Dezefouten haddeno.a.
betrekkingop:geensaldo opbedrijfsniveauzichtbaar, hetsteeds weer opnieuwinvullenvanloonwerkkosten,hetverdwijnenvaningevoerde gegevens.
Ondanks problemen met het programma zijner deelnemers die met enthousiasme plannenen
maatregelendoorrekenen.
Maar inzijalgemeenheid,doordatveeltijd isgestoken indeinvoer vanbasisgegevens, endoordat
hetprogramma somsvastliepof nietdeedwaarvoor hetgeprogrammeerd was,is meninveelgevallentochteweinigtoegekomenaan deessentie: hetdoorrekenen van diverse maatregeien met
debedoelingte komentot een"beste plan".

3.2.3
•

Meractie metbegeleiders(óv. watisttcmrot,marmorfteààen deeimrr&'S,te?nod>g)
Sommige deefnemers haddenverkeerde verwaenringer?van wathetprogramma kan.Zowarener
tijdens detweede testdagtwee deelnemers met eenveetak (melkvee ofvleeskuikens) enzijhaddendeverwachtingdatzijhun bedrijfintegraal doorzouden kunnen rekenen.Tochishetde
begeleiders gelukt hen,metwat reken-enpuzzelwerk, nogeniginzicht inhet integrale bedrijf te
geven.
• Tijdens detestdagenwarener meestalgeen begeleiders aanwezigdie debedrijvengoedkennen
(zoalseenbedrijfsbegeleider vaneenaccountantsbureau of adviesorganisatie).
• Ondanks datdeopkomst tegenviel haddendeaanwezige begeleiders hetmeestal ergdruk, zowel
bijhetuitleggenvan"deknoppen"vanhetprogramma, alsbijhetinvoerenvandegegevens voor
deplannen,alsbijdeinterpretatie vandeuitkomsten. Enverder ook omdater onverklaarbarezakenmethetprogramma gebeurde [de"bugs").
• De indruk bestaatdatzonder eengoedebegeleiding erweinig van hetgebruik van hetprogramma
terecht zalkomen,endatvelenhetalsnelzullenopgegeven.
• Ondanksdeintensieve begeleiding valthetmaken van realistischeplannen tegen.Vooralde akkerbouwers metgemengde bedrijvenzijnniettevredenover hetfeit datdeveehouderijtak nietof
slechts met moeite kanwordenmeegenomen.
• Hetgebruik vanhetprogramma leiddetot leuke discussies met begeleiders over strategieën inhet
algemeenenbemestingstactieken inhet bijzonder. Deindruk bestaat dat eentoegenomenbewustwordingvankeuzes enmotivaties inhetverleden envandegrootte vaneffecten vanplannen
enmaatregelen mogelijk inde toekomsttot betereplannenza\ leiden.
• Ookalwas begeleiding essentieel,toch merken eenpaar deelnemers op dat zeeenprogramma
alsde spelsimulatie zelf willen kunnendraaien.Eenreden diegenoemdwordt isdat "wanneer een
DLV-ermet zo'nprogramma opdeboerderij komt demeter maar doordraait".

3.2.4
•
•

•

Interactietussen deelnemers(bv. waarpraatmenonderlingover)
Tijdens lunchpraatte menovervanalles ennogwat,maar niet over hetprogramma, enzelfs niet
over bemesting, Minasof eenaanverwant onderwerp.
Tijdens het plannen makenwerderonderlingweloverlegd. Ditoverleg gingveelal over basisgegevensdie ingevoerd moestenworden("hoeveelNzit er invarkensdrijfmest?",etc). Metvragenover
hetprogramma richtte menzichheelsnelnaar begeleiders, niet naar debuurman.
Tijdenswerken met programma bediscussieert menweleensonderlingwat er op hetschermgebeurt, zoals over degemaakte plannenenderealiseerbaarheiddaarvan.

3.2.5
•

Overige observaties
Demeeste deelnemers hebbennauwelijks eenMINASprobleem.Vrijweliedereen heeft algoednagedacht over hetgebruik vandierlijkje mest, envoldoet aanMinaseindnormenof heeft alplannen
omdaaraante gaanvoldoen.Quamineralenmanagementbiedt hetprogramma henweinignieuws.
• Defocus isdan ookveel meerophetzoekennaarmogelijkheden omhetinkomenteverbeteren.
Zoalsbiologische landbouw, anderegewassen, ofneveninkomsten buiten de landbouw.
• Deelnemers verschillenveel inkarakter. Hetluktdeeneondernemer veel beteringrote lijnen,c.q.
strategisch,te a'emterrdm deéhtdere. Voorsommfgentskatessenties!dathetbasispbntot opdetailniveauovereenkomt metheteigenbedrijf, terwijlanderendaar minder aan vasthoudenen
bijvoorbeeld veelmeer naartrends bijveranderingen inhetbasisplankijken.
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Erwaseendeelnemer die aanhet beginvandedagzijnongenoegen over computers uitsprak:"Die
verrekte computers kunnenwat mijbetreft gestolen worden".Hetgreppigewasdat dezedeelnemertegenheteindvandedagvrijpositief was over programma enheiermeewerken.
Devraagblijft hoe serieus menhetallemaal nam,ook degenendietoch redelijk aanhetdoorrekenenvanverschillende plannentoegekomen waren.Zijvonden het leukte doen,maar vonden zehet
ook relevant?Ookgezien hetgegeven datveeldeelnemers geeninteresse haddenvoor eenuitdraaivanhunbeste planblijftditeenopenvraag. Hopelijk geeft eindevaluatie daarwatmeer
informatie over.
3.3
De einde-dag enquête
Aanheteindvandetestdag isdedeelnemers gevraagd eenkorte "einde-dag enquête"intevullen.Vande
26 deelnemers hebben25 dezeenquête ingevuld.Uitdeantwoorden blijkt weldat enkele deelnemersweinigzinmeer haddeninnogeenenquête aangezien deantwoordenvaakerg kort zijn, enmen sommige
vragen helemaal heeftovergeslagen.
Deeerste vraagvandezeeinde-dagenquête was eenopenvraag:"Watzijnuweerste indrukkenvanvandaag?". Devierentwintig deelnemers diedezevraag beantwoordden hielden hetoverwegend kort. De
antwoorden lopenuiteen,maar deteneur van 15vande 24 isoverwegend positief, metvaak eenaanvullende kritische opmerkingover defouteninhetprogramma. Enkelevoorbeelden:"Positief", "Interessant,
programma werkt nogniet zonder fouten","Opzetvondikgoed","Programma isop de PCwel duidelijken
goed hanteerbaar. Jammer vandefouten indeprogrammatuur", en"Goed,misschien ietsvoor indewinterperiode". Deoverige 9 antwoorden zijnduidelijk watnegatiever vanaard,zoals "Matig","Technische
problemen overheersen",en"Jammer datwijonsgemengdbedrijf niet kondendoorrekenen".
Eris daarnaexpliciet gevraagd(opnieuw met eenopenvraag)wat menals sterke enzwakke puntenvande
SpelsimulatieAkkerbouwziet.Bijdesterke puntenspringen tweezakener duidelijk uit:(1)datmenvergelijkingentussenverschillende situaties kanmaken(zoals blijkt uit opmerkingen zoals "Verschillende plannen
t.o.v. elkaar bezien"en"Direct zichtbaar makenvanveranderingen"), en(2)dat menhetgegeven datdeze
vergelijkingen sneltot stand komenook waardeert- hetwoord "snel"wordt inderdaad ergvaakgebruiktin
deantwoorden:"Snelsimpeleenglobale indrukvangevolgenvanveranderingen indebedrijfsopzet", "Snel
kunnenvergelijkenvanverschillende bedrijfsvoeringen, "Snellevergelijkingen mineralen"en"'Sneldoorrekenenvanverschillende bemestingssituaties".
Als zwakke punten noemendedeelnemers vooral dat menniet hetgehele bedrijf kanmeenemen("meer
mogelijkheden inprogramma gewenst richting sierteelt entuinbouw"),dat menniet deaanpassingenkan
makendiemenalsbelangrijk ziet("Vastekosten,veelal
wordt
met normbedragen gewerkt"), deaannames die'
Tabel3.19:Vertrouwenindeberekeningen.
het
programma
maakt("Te veelaannamesbijbepaalde
ƒ"Ik hebvee(vertrouwen inde uitkomsten
cijfers
en
getallen.
Endaardoor twijfels bijdedoorgerevan de berekeningen die de spelsimulakende
plannen").
Verassend
genoegiser maaréén
tie maakt"
deelnemer
die
de
"bugs"
in
het
programma noemt("De
0
0%
Sterk meeeens
fouten
in
het
programma").
Een
belangrijke vraag is ofde
52%
13
Meeeens
deelnemers vertrouwen hebben indeberekeningendie
7
28%
Weetikniet/ Iktwijfel
de Spelsimulatie Akkerbouw maakt. Dertien deelnemers
4
16%
Meeoneens
(52%)gevenaandat zeheteens zijnmetde stelling"Ik
4%
Sterk meeoneens
1
hebveelvertrouwen indeuitkomsten vandeberekeninTOTAAL
25
100%
gendiedespelsimulatie maakt", zevendeelnemers
(28%)wetenhetniet, envijf (20%)zijnhet(sterk)oneens
met deze stelling(Tabel 3.19).
Tabel3.20:Beterinzichtinmineralenstromen?
Deverwachting was datdedeelnemers, door metde
"Ik heb vandaag meer inzicht gekregen
SpelsimulatieAkkerbouw aande slagtegaan,hunkennis
inde mineralenstromen op mijn bedrijf
vanmineralen-managementkondenverbeteren.Daarom
4%
1
Sterk mee eens
is dedeelnemers gevraagdte reageren op destelling:"Ik
32%
8
Meeeens
hebvandaagmeer inzichtgekregen indemineralenstro28%
7
Weetikniet/ Iktwijfel
menopmijnbedrijf". Het bleek dat negen deelnemers
32%
8
Meeoneens
(30%) het(sterk) eenswarenmet deze stelling,endat
4%
1
Sterk meeoneens
negendeelnemers (30%) het(sterk) oneenswarenmet
100%
25
TOTAAL
de stelling(Tabel 3.20).
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Tabel3.21:Overschotgroterdan verwacht?
i k ben er vandaag achtergekomen dat
de mineralenoverschotten op mijnbedrijf groter zijn dan ik verwacht had"
Sterk meeeens
0
0%
2
Meeeens
8%
7
Weetikniet/ Iktwijfel
28%
15
Meeoneens
60%
Ster meeoneens
1
4%
TOTAAL
25

Tabel3.22:Meerinzichtineffecten?
i k hebvandaag meer inzicht gekregen
inde effecten vanbepaalde maatregelenop de mineralenoverschotten op mijn
bedrijf"
3
Sterk meeeens
12%
10
Meeeens
40%
7
Weetikniet/ Iktwijfel
28%
4
Meeoneens
16%
1
4%
Sterk meeoneens
25
f
TOTAAL
100%

Tabel3.23:Nieuwemaatregelenontdekt?
i k hebvandaag oplossingen voor mijn
mineralenoverschotten ontdekt die
nieuwvoor mewaren"
0
0%
Sterk meeeens
5
20%
Meeeens
7
28%
Weetikniet/ Iktwijfel
12
4896
IMeeoneens
I
4%
Sterk meeoneens
25
100%
TOTAAL

Tabel3.24:Uitvoerbaarbedrijfsplan?
"Ik ben vandaag tot een goed en
voerbaar bedrijfsplan gekomen"
0
Sterk meeeens
2
Meeeens
12
Weetik niet/ Iktwijfel
11
Meeoneens
0
Sterk meeoneens
TOTAAL
25

uit-

0%
8%
48%
44%
0%
100%

Bijdevoormetingdachtongeveer dehelft vandedeelnemers dat hetgemakkelijk zouzijndeMinas
eindnormente halen.Devraag "Ik benervandaagachtergekomen dat demineralenoverschotten opmijn
bedrijf groter zijndanikverwacht had"vandeeindedagenquête laat zienof ditvertrouwen istoe-of
afgenomen.Hetblijktdan datslechtstwee deelnemers
(8%)heteenszijnmet deze stelling,endat 16
deelnemers (64%)het(sterk) oneens zijnmetde
stelling(Tabel3.21). Eénvandezetwee hadbijde
voormeting aangevendat hijvertrouwen haddatzijn
bedrijf deMinas eindnormenerggemakkelijk zouhalen;
tietadéerdödiet haèédéfte tisi hBtireaeJhjkdennkunnen
MetdeSpelsimulatieAkkerbouw ismeninstaatdegevolgen vaneenaantal maatregelenvoor het
bedrijfssaldoenmineralenmanagementdoor terekenen. Devraagisofdit tot meer kennisbijdegebruiker
leidt. Daarom isdedeelnemer devolgende stelling
voorgelegd: "Ik hebvandaagmeer inzicht gekregenin
deeffecten vanbepaalde maatregelen opdemineralenoverschotten opmijnbedrijf". Hetblijkt dat 13deelnemers (52%)het(sterk) eenszijnmetdeze stelling,en
vijf deelnemers (20%)het(sterk)oneens(Tabel3.22).
Hetiste verwachten datveelgebruikers deSpelsimulatieAkkerbouw gebruikt hebbenvoorhetdoorrekenen
vanmaatregelen die mentoch alsterk aanhetoverwegenwas. Eeninteressante vraagis daaromof hetprogramma er ook toe leidt dat de deelnemers
maatregelen ontdekken die effectief zijnmaar dierelatief nieuwvoorzezijn, waarzeeigenlijk nognooit echt
bij stil gestaan hebben.Dedeelnemers isdaaromde
volgende stellingvoorgelegd:"Ikhebvandaagoplossingenvoor mijn mineralenoverschotten ontdekt die
nieuwvoor mewaren".Hetblijkt datde meerderheid
hettochoneens ismetdezestelling:13 deelnemers
(52%) zijnhet(sterk)oneens metdestelling, eengrote
groep weethet niet(28%),en"slechts"vijf deelnemers
(20%)zijnhetmetdestellingeens.
Eenzeer belangrijke vraag isofdedeelnemers aanhet
eindvandedagtot eenbruikbaar enuitvoerbaar plan
gekomen zijn. Geconfronteerd metde stelling"Ikben
vandaagtot eengoedenuitvoerbaar bedrijfsplan gekomen" blijktdatslechts tweedeelnemers (8%)hetmet
dezestellingeens zijn.Degrootste groep "weethet
niet, oftwijfelt"(48%),enelf deelnemers (44%)ishet
oneens metde stelling.Ditisnietverrassend,gezien
hetgegevendat er tijdens detestdagen problemenmet
hetprogramma warenengezien hetfeit dat er aande
eindvandetestdagen bijdedeelnemers weiniginteressewasineen uitdraai vandeplannendiemen
doorgerekend had.Hetisvandebeantwoording opdezevraag danook duidelijk datwenietteveelhoevente
verwachten vaneenimpactvandetestdagen opde
bedrijfsvoering.
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Tabel3.25:Nogmaalsmetprot
ramma werkenF
"Heeftubelangstelling om nogmaals
metde spelsimulatie aan de slagte
gaan?"

Ja
Weetik niet/
Geenmening

Nee
TOTAAL

14
3

56%
12%

8
25

100%

32%

Tenslotte isgevraagd of menbelangstelling heeftnogmaals metde Spelsimul&ÜeAkkerbouw tewerken.
Veertiendeelnemers (56%)antwoorden hierop met"ja",
drie deelnemers (12%) hebbengeenmening,enacht
(32%) antwoorden met"nee".
Als redenenvoor waarom men interesse heeft ineen
vervolgsessie noemt menvaakdat mendanhooptdat
hetprogramma verbeterd is("Het programmaverbeterd kanworden","Omdat hetprogramma dan
verbeterd is,enikzelf meer gegevens gameebrengen").Ooknoemt menbijvoorbeeld:"Er meer detijder
voornemen".

3.4
De eindevaluatie
Deeindevaluatie istoegestuurd aanalle 26 deelnemers. Uiteindelijk, naherhaaldelijk bellen,zijner 18
bruikbare ingevulde enquêtes ontvangen.Degenendie deeindevaluatie nietteruggestuurd hebbengaven
vaak aandat menvonddat mendeenquête slechts met grote moeite inzoukunnenvullenaangezienmen
aanzienlijke technische problemen tijdens dedaggehadhad.
3.4.1 Eigenschappenprogramma
Dedeelnemers isgevraagdof zede Spelsimulatie Akkerbouw eengebruiksvriendelijk programma vinden
(Tabel3.26). Eénvandedeelnemers (6%)gaf aandat hijheteengebruiksonvriendelijk programma vindt,
twee deelnemers (13%)hebbennietecht eenmening, 12deelnemers (75%)vinden heteengebruiksvriendelijk programma, enééndeelnemer (6%)vindt het"zelfs"eenerggebruiksvriendelijk programma.
Eenandere belangrijke vraagisof menvertrouwen heeft indeberekeningen die hetprogramma maakt.Beantwoordingvandezevraagisnatuurlijk bemoeilijkt doordat er problemen met het programma waren. We
hebbendedeelnemers desondanks gevraagdnogmaals,
Tabel3.26: Gebruiksvriendelijkheid.
netals indeeinde-dagenquête te reagerenopde stelling
"Vindude spelsimulatie een gebruiks"Ik hebveelvertrouwen inde berekeningen die hetprogramma uitvoert", maar hebbendaarnaastde
vriendelijk programma? (was er
deelnemers gevraagd hunantwoordtoete lichten.Het
gemakkelijk meete werken?)"
bleek datzevendeelnemers (41%)heteens zijnmetdeze
1
Erggebruiksvriendelijk
6%
stelling,terwijl niemand het"sterk eens"is met destelGebruiksvriendelijk
12
75%
ling.
Zevendeelnemers (41%)twijfelen,endrie
2
Neutraal/ Geenmening
13%
deelnemers
(18%)zijnhet(sterk)oneens metdestelling
1
Gebruiksonvriendelijk
6%
(Tabel 3.27). Tochblijkt dat ook degenendie redelijkpoErg gebruiksonvriendelijk
0
0%
sitief oordelen over debetrouwbaarheid vanhet
TOTAAL
16
100%
programma soms hunvraagtekens stellen:"Het blijft
theorie" schreef éénvanhenindetoelichting.
Toch blijkt "vertrouwen te hebbenindeberekeningendie
Tabel3.27:Hetvertrouwenindeberekeningen.
hetprogramma uitvoert" iets anderste zijndan"debe"Ik hebveelvertrouwen inde berekenintrouwbaarheidvande uiteindelijke uitkomsten"alsgoed
tewaarderen.Wehebbendedeelnemers namelijkgegen die het programma uitvoert"
vraagd: "Hoe beoordeelt udevolgende aspectenvanhet
0
Sterk meeeens
0%
programma:(a)Desnelheidwaarmee hetbasisplange7
41%
Meeeens
reedis;(b)Denavigatie door het programma(de
7
41%
Weetikniet/ Iktwijfel
overzichtelijkheid vanhet programma);(c) Debetrouw2
12%
Meeoneens
baarheidvandeuiteindelijke uitkomsten",waarbij zedeze
1
6%
Sterk meeoneens
aspecten konden scorenvan"erggoed","goed","neuTOTAAL
17
100%
traal" tot "slecht" en"erg slecht".
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Tabel3.28:Enkeleaspecten vanhetprogramma(N=18).
"Hoe beoordeelt ude volgende aspecten vanhetprogramma?"
Erggoed
0
Desnelheidwaarmeehetbasisplan
Goed
9
gereedis
Neutraal
7
Slecht
2
Ergslecht
0
Erggoed
Denavigatie doorhetprogramma(deover0
zichtelijkheidvanhetprogramma)
Goed
7
Neutraal
10
Slecht
1
Ergslecht
0
Erggoed
Debetrouwbaarheidvandeuiteindelijkeuit0
Goed
3
komsten
Neutraal
7
Slecht
6
Erg slecht
1

0%
50%
39%
11%
0%
0%
39%
56%
5%
0%
0%
18%
41%
35%
6%

Hetblijkt dat drie deelnemers (18%)debetrouwbaarheid vande uiteindelijke uitkomsten alsgoedwaarderen, terwijl zevendeelnemers (41%) neutraal zijn,enzeven(41%)dit als(erg) slecht zien(Tabel3.28). Een
verklaringvoor dit duidelijkeverschil kanmisschienzijndat deze laatstevraagwat concreter is:er wordt
gevraagd naar de"uiteindelijke uitkomsten",duszoiets alsdedirecte bruikbaarheidvanhoehet programma
op detestdagfunctioneerde.
Desnelheidwaarmeehetbasisplangereed iswordt door develen(50%)alsgoedgezien,terwijl slechts
twee(11%)hetals slecht beoordelen (Tabel 3.28).
Deoverzichtelijkheid vanhetprogramma (vindt menhetnavigeren door hetprogramma heengemakkelijk?)
wordt door zevendeelnemers (39%) alsgoedgezien.Tiendeelnemers (56%)zijnneutraal,enééndeelnemer beoordeelt deoverzichtelijkheid als slecht(tabel 3.28).
Wehebbendedeelnemers verder devolgendevraaggesteld:"Uheeft tijdens de LEIspelsimulatie daggewerkt metgegevens vanuweigenbedrijf. Wehaddenu
Tabel3.29:Metvergelijkbaarbedrijfwerken.
ook kunnenvragente rekenen meteenvergelijkbaar be"Met een vergelijkbaar bedrijf werken is
drijf (eenbedrijf dat redelijk veelopdeuwelijkten
weinigzinvol"
waarvanallegegevens albekendeningevoerd zijn).Wat
4
22%
isuwmening over devolgende stelling:"MeteenvergeSterk meeeens
lijkbaar bedrijf werken isweinig zinvol"".Het blijk datde
6
33%
Meeeens
meerderheid (55%)denkt dat met eenvergelijkbaar be3
17%
Weetikniet/ Iktwijfel
drijf werkenweinigzinvolis.Vijf deelnemers (28%)denkt
4
22%
Meeoneens
dat ditwélmoet kunnen(Tabel 3.29).
1
6%
Sterk meeoneens
DeSpelsimulatie Akkerbouw biedt degebruiker negen
100%
18
TOTAAL
maatregelen waaruit menkankiezen.Deontwikkelaars
vanhet programma denkendaarmee voldoende dekking
te bieden,maar devraag isnatuurlijk of dit inderdaadhet
Tabel3.30: Voldoendemaatregelen?
geval is.Misschien is hetzodater bepaalde maatregelen
"De spelsimulatie gaf ueen aantal maatzijndiedegebruiker zeer graag zoudenwillendoorrekeregelen waarmee ukon gaan rekenen
nen,maar die simpelweg nietopdelijst staan.De
(zoals aanpassingteeltplan).Waren er
deelnemers isdaaromdevolgende vraaggesteld:"De
spelsimulatie gaf ueenaantal maatregelenwaarmeeu
maatregelen die ugraag hadwillen
kongaan rekenen(zoals aanpassingteeltplan).Warener
doorrekenen maar die niet opde lijst
maatregelen die ugraaghadwillendoorrekenen maar
stonden?"
die nietopdelijst stonden?".Hetblijktdandatvierdeel4
25%
Ja
nemers (25%) met"ja"op dezevraagantwoorden (Tabel
7
44%
Weetikniet /
3.30) Detoelichting die menhierbij geeft noemtonder
Geenmening
anderen:
"Bessenteelt, bloembollenteelt enbloemzaden",
5
31%
Nee
"Het
doorrekenen
vantarwe voerenaanslachtkuikens",
100%
16
TOTAAL
en"Vruchtwisselingennauwkeuriger tijdstiptoediening".
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DeSpelsimulatie Akkerbouw kijktvooral naar degevolgenvande maatregelen op demineralenstromen,de
financiële situatie, enzijdelings naar de benodigde arbeidsinzet. Dezedrie l;;kenook verreweg hetbelangrijkste, maar misschien dat degebruikers toch graagzouden ziendat hetprogramma ook oog heeftvoor
degevolgenvanvoorgenomen maatregelen opander aspectenvanhetbedrijf. Wehebbendedeelnemers
daarom devolgende vraagvoorgelegd:"Despelsimulatie rekent maatregelen door op hungevolgenvoor
hetmineralenoverschot, hetsaldo,endebenodigde manurenperjaar. Isdatvoldoendevoor u,of zijner
gevolgenwaarvan uvindt dat hetprogramma zeook moet bekijken?",met inwezendrie opties:"Mineralenoverschot, saldo enmanuren lijkenmevoldoende", "Ikzouook graaginzichtwillen hebbeninandere
gevolgen, namelijk: ...", en"Weet ikniet/Geen mening".Hetblijkt dandat slechts drie deelnemers(18%)
degenoemde drie aspectenvoldoende vinden.Deandere deelnemers willengraagdat het programma ook
naar andere aspecten kijkt, endanvoornamelijk naar de effecten opde bodemstructuur, deeffecten opde
bodemvruchtbaarheid, hetrisico vanmislukking (bvmisoogst), endeinvloedopdekwaliteitvandeproducten(Tabel 3.31).
Tabel3.31:Bekijkthetprogramma voldoendeaspecten?
"De spelsimulatie rekent maatregelen door op hungevolgenvoor het
mineralenoverschot, het saldo, ende benodigde manuren perjaar. Is
datvoldoende voor u, of zijn er gevolgenwaarvan uvindt dat hetprogramma ze ook moet bekijken?"
Aantal
%
(N=17)
Mineralenoverschot, saldo enmanuren lijkenme
3
18%
voldoende
Weetik niet/Geen mening
0
Ikzouookgraag inzichtwillenhebben inandere
14
82%
gevolgen, namelijk
(N=14)
» Effect op bodemstructuur
10
71%
• Effect op bodemvruchtbaarheid
9
64%
» Risicovanmislukking(bv misoogst)
7
50%
» Kwaliteit producten
7
50%
» Knelpunten in arbeidsvoorziening
6
43%
• Benodigde financiële investeringen
36%
5
• Mogelijk effect optotale productieniveau
36%
5
» Andere
21%
3

Tenslotte isdedeelnemers, netals bijdeeinde-dag enquête, met eenopenvraaggevraagdwat zijdesterkeenzwakke puntenvanhet Spelsimulatie Akkerbouw programma vinden.Deantwoorden lijkenopnieuw
het beeldte bevestigen dat ook uit deeinde-dagenquête naar voren kwam:hetfeit dat menverschillende
maatregelen enplannen met elkaar kanvergelijkenwordt geroemd,net alshetfeit dat dit sneltot stand
komt. Daar staattegenover dat menbijdenegatieve punten zeer sterk decomputerproblemen (de"bugs")
benadrukt,waarbij sommigen ook aanvullen dat hetook aanhenzelf ligt dat hetplanniet uitgevoerd is("Blijft
tochweer liggen").
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3.4.2 Begeleidingencollega's
Tabel3.32:Deaspecten vandetestdag(N=18).
"Hoebelangrijkwarendevolgendeaspect tenvande dagvooru?
Erg belangrijk
Hetzelfstandig werkenmetde spelsimulatie
Belangrijk
Weet ik niet/Geen
mening
Tamelijk onbelangrijk
Onbelangrijk
Ergbelangrijk
Dediscussiemetdebegeleiders
Belangrijk
Weetik niet/Geen
mening
Tamelijk onbelangrijk
Onbelangrijk
Ergbelangrijk
Dediscussiemetcollegaboeren
Belangrijk
Weetik niet/Geen
mening
Tamelijk onbelangrijk
Onbelangrijk

»
0
11
6

0%
61%
33%

1
0
3
10
4

6%
0%
17%
56%
22%

1
0
6
10
1

6%
0%
33%
56%
6%

1
0

6%
0%

Tijdens detestdagwarenerdrie aspectenvanbelang:hetprogramma waarmee menwerkt, deondersteuningdiemenvande begeleiders krijgt, enhetcontact met collega-akkerbouwers. Eenvraaginde
eindevaluatie wasdaarom hoegroot derelatieve belangrijkheidvandezedrie aspecten uiteindelijk was.Er
isgevraagd "Hoebelangrijk warendevolgende aspectenvandedagvoor u? (a)Hetzelfstandigwerkenmet
despelsimulatie,(b)Dediscussie met debegeleiders, (c)Dediscussie met collega boeren".Hetblijktdan
dat dediscussie met collega-akkerbouwers belangrijk isgeweest: 10deelnemers (56%)zagendit als"belangrijk", enzes deelnemers (33%) zagendit zelfs als"erg belangrijk". Ditterwijl geenvande deelnemers
hetwerken metdeSpelsimulatie Akkerbouw opzichalserg belangrijk gezien heeft (Tabel 3.32). Eenvrij
verrassende uitkomst.
Tabel3.33:Derolvandebegeleiders(N=15).
"Waarvoor heeft ude begeleiders nodiggehadtijdens dedag?"
0
0%
Begeleiders nietecht nodiggehad
Voor computerondersteuning (bvuitlegvan
14
93%
hoe hetprogramma gebruikt moetworden)
3
Voor hetsuggererenvanbruikbare maatrege20%
lenvoor mijnbedrijf
6
40%
Voor eendiscussie over de uitkomstenvan
berekeningen
1
7%
Voor discussie over dehaalbaarheidvan
maatregelen op mijnbedrijf

Verder iser gevraagdwelke begeleiding mentijdens dedagnodigheeft gehad.Danblijkt (Tabel 3.33) dat
iedereen debegeleiders nodig heeft gehad,endanvooralvoor computerondersteuning (93%vandedeelnemers heeft dit aangekruist).Opeenverretweede plaats komt "voor eendiscussie over de uitkomstenvan
berekeningen"(40%),terwijl slechts 1deelnemer (7%)aangeeft debegeleiders nodiggehadte hebbenvoor
een"discussie over dehaalbaarheidvanmaatregelen opmijn bedrijf".
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3.4.3 Watheeftmengeleerd?
Tenslotte isgevraagdwatmenvan dedaggeleerdheeft, enofditvan invloedisgeweest ophetbedrijfsmanagement.
Tijdens devoormeting isgeblekendat 14deelnemers (54%)het(sterk)eens «aren metde stelling"Ikweet
vrijnauwkeurig hoegroot mijnmineralenverliezen over 2000 waren".Vijfdeelnemers (20%)warenhet
(sterk)oneensmetdestelling.Op ditgebeidwaserdusnogenige ruimtevoor verbetering.
Tijdensdeeindevaluatie isgevraagdwatde deelnemers
Tabel 3.34:Inzichtinomvang verliezen.
vindenvande stelling "Ikhebtijdens de simulatie dag
"Ik hebtijdens de simulatie dageen veel
eenveelbeter inzichtgekregenindeomvangvanmijn
beter inzicht gekregen inde omvang
mineralenverliezen".Hetbleek datslechts ééndeelnemer
vanmijnmineralenverliezen"
(6%)hetmetdeze stellingeenswas,eendeelnemer die
Sterk meeeens
O
0%
tijdensdevoormeting aangegeven hadabsoluutniette
Meeeens
6%
1
wetenhoegroot zijnmineralenverliezen waren.Acht
Weetikniet/ Iktwijfel
8
47%
deelnemers (47%)warenhet(sterk) oneens metdestelMeeoneens
41%
ling,enacht(47%)twijfelden.Hetkandus gesteld
Sterkmeeoneens
1
würdendatdeSpelsimulatieAkkerbouwdedeelnemers
TOTAAL
100%
17
nietechtgeholpenheeftbijhetinzichtelijk makenvan
hoegroot hunmineralenverliezen ophetbedrijf zijn (Tabel3.34). Daarnaast isdedeelnemers gevraagdof het
Tabel3.35:Vertrouwentoegenomen?
vertrouwendatmendeMinasnormenzalhalenis toege"Ishet vertrouwen dat u in2003 de
nomen dankzijdetestdag. Dedeelnemers konden
Minas eindnormen kan halentijdens de
reagerenopdevraag "ishetvertrouwendatuin 2003
dagtoegenomen ofafgenomen?"
deMinaseindnormenkanhalen tijdensdedag toegenoSterk toegenomen
0
0%
menofafgenomen?". Hetbleek dat bijniemand(0%)dit
Enigszins toegenomen
1
6%
vertrouwen sterk istoegenomen, endat slechts bijéén
Gelijkgebleven
94%
16
deelnemer (6%) dit vertrouwen enigszins is toegenomen.
Enigszins afgenomen
0
0%
Bijderest vandedeelnemers (16x, 94%)is hetvertrouSterk afgenomen
0%
0
wengelijk gebleven(Tabel 3.35).Tochgaf de
TOTAAL
17
100%
voormeting aandatweliswaar 54%denktdatzedeMinaseindnormen(erg)gemakkelijk zullenhalen,maar dat
toch ook 31% denktdatditweleens(erg) moeilijk kan
Tabel3.36:Inzichtinoorzakenvergroot?
worden.Tijdensdevoormetingwasgeblekendat 20
I"Tijdensde dagheb ik meer zichtgedeelnemers(77%)het(sterk)eenswarenmetde stelling
'kregen etcwatde belangr$($te oorzaken
"Ikweetwatdebelangrijkste oorzakenvanmineralenvervande mineralenverliezen op mijnbeliezenopmijnbedrijf zijn".Slechtstwee deelnemers(8%)
drijf zijn"
warenhet(sterk) oneens met deze stelling.Opnieuw lijkt
0
0%
Sterk meeeens
hetalsof de Spelsimulatie Akkerbouw hierweinigwinst
2
12%
Meeeens
kanboeken.Bijdeeindevaluatie isdedeelnemers de
Weetikniet/ Iktwijfel
5
29%
stellingvoorgelegd "Tijdens dedaghebik meer zicht
10
59%
Meeoneens
gekregen opwat debelangrijkste oorzakenvandemine0
0%
Sterk meeoneens
ralenverliezen op mijn bedrijf zijn". Er kondusverwacht
17
TOTAAL
100%
wordendat menhet niet sneleenszouzijnmetdeze stelling, endatklopt ook:twee deelnemers(12%)zijnhet
eensmetdezestelling(Tabel3.36), waarbij gezegd
Tabel3.37:Nieuwemaatregelen?
moetwordendatéénhiervanbijdevoormetingaangegeBentu, dankzij de simulatie dag,voor
venhaddathijnietgoedwistwatdeoorzakenvanzijn
het eerst serieusgaan nadenken over
mineralenverliezenwaren.Eenbelangrijkevraagisof de
maatregelen voor hetterugdringen van
Spelsimulatie Akkerbouw dedeelnemers opnieuweideemineralenverliezen die u daarvoor nog
enbrengt, of zevoor heteerst zijnnagaandenkenover
nooit serieus overwogen had?
nieuwe oplossingen. Dedeelnemers hebbendevolgende
vraagbeantwoord:"Bentu,dankzijde simulatiedag,
Ja
0%
0
voor heteerst serieus gaannadenkenover maatregelen
Weetikniet/ Geenme
6%
1
ning
voor hetterugdringenvanmineralenverliezen die udaarvoor nognooit serieus overwogen had?".Hetblijkt dat
Nee
94%
17
niemand
hiermet "ja"opantwoordt, endatslechts één
TOTAAL
100%
18
deelnemer (6%)"weetik niet/geen mening"aangekruist
heeft. Derest(17x, 94%)heeft met "nee"geantwoord.
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Tabel3.38:Eenbesteplangekozen?
"Heeftutijdensde dageen"besteplan"
gekozen?"

Ja
Weetikniet/ Geen mening

Nee
TOTAAL

2
1

11%
6%

15
18

100%

83%

Tabel3.39:Meiuitvoeringbegonnen?
"Bent ual begonnen met het uitvoeren
vanbepaalde oplossingendieuitde dag
naar vorenkwamen?"

Ja
Nee
TOTAAL

2
14
16

13%
87%
100%

Debedoelingvandetestdagenwasdatdedeelnemers
naar huiszoudengaanmeteen"beste plan",bestaandeuiteenaantalvoorgenomenveranderingeninde
bedrijfsvoering. Doordater problemen methetprogrammawarenishetnogmaar devraagof de
deelnemers aanheteindvandedaghetgevoelhadden
dat zedaadwerkelijk eenbruikbaar planhaddengemaakt.Wehebbendaaromgevraagd:"Heeftutijdens
dedageen"beste plan"gemaakt?".Hetblijkt dattwee
deelnemers(11%)daaropmet "ja"antwoorden,maar
datdemeerderheid(15deelnemers,83%)met"nee"
antwoordt (Tabel3.38).Verder isgevraagdaande
twee dieaanheteindvandedagweleen"beste plan"
haddenof zenunogtevreden met ditplanzijn.Dan
blijkt datééndeelnemer "neutraal"aankruist,endat
ééndeelnemer"redelijkontevreden"aankruist.
Vervolgens isgevraagd "Bentualbegonnenmethet
uitvoerenvanbepaaldeoplossingendieuitdedagnaar
vorenkwamen?".Hetblijktdattweedeelnemers(13%)
met"ja"opdezevraagantwoorden,en 14 deelnemers
(87%)met "nee"(Tabel 3.39).

j. 4.4 Meresse mSpelsimulatieAkkerbouw
Dedeelnemers isopnieuwgevraagdof zebelangstellinghebbenomnogmaals metdespelsimulatie aande
slagte gaan.Bijdeeinde-dag enquête antwoordde 56%vandedeelnemers bevestigend(en32% ontkennend).Nuantwoorden achtdeelnemers(44%)opdeTabel3.40:Opnieuwmetprogramma werken?
zelfdevraagmet"ja", enzesdeelnemers(33%)met
Hoezouuhetliefstnogmaals metde
"nee". Erisverder gevraagdhoededeelnemershet
spelsimulatie aan de slaggaan?"
liefstnogmaals metde SpelsimulatieAkkerbouw aan
Ingroepsverband(zoals
35%
deslagzougaan:(1)ingroepsverband(zoals tijdens
tijdens dedagzelf)
dedagzelf);(2)individueelophetbedrijf meteenbe30%
Individueelopmijnbedrijf
geleider, of; (3)zelfstandigmethetprogrammaopde
meteenbegeleider
eigenPC.Hetblijkt dat demeningen sterk verdeeld
35%
Zelfstandigmetliefprozijn:zesafeeiherrrers{35%}kiest*wr mgroepsvergrammaopmijneigen PC
band, vijf deelnemers (30%)gaanliever individueelmet
TOTAAL
100%
17
eenbegeleider aande slaggaan,enzesdeelnemers
(35%)gaanhetliefstethuiszelf methetprogramma op
deeigenPCaande slag(Tabel 3.40).
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4.

Conclusies

Voor deconclusies wordtteruggegrepen opdeonderzoeksvragen zoals die r hoofdstuk 2 geformuleerd
zijn. Begonnenwordt met enkelealgemene kanttekeningen.
4.1
•

•

•

•

4.2
•

•

•

•

•

•

Algemeen
Hetprogramma isgetest terwijl hetzichnogineenprilontwikkelingsstadium bevond.Deonvolkomenheden inhetprogramma hebbendetest zodanig beïnvloed dat defunctionaliteit vanhet
programma nietvolledig benut konworden.Aandeandere kant heeft deze prille test veelleermomenten opgeleverd waarmee hetprogramma ende bijbehorende context is sterkverbeterd.
Despelsimulatie is bedoeld omingezetteworden alsonderdeelvaneen strategieontwikkelingstraject voor ondernemers. Normaal bestaat dittraject uit meerdere bijeenkomsten.Voor dezetest is
deinzetvande spelsimulatie geconcentreerd inééngroepsbijeenkomst waarbij inhetochtendgedeelte als inleidingtevens (kort) is ingegaan opdestrategieontwikkeling. Despelsimulatie is indeze
test dus buiten hetoorspronkelijk bedoelde verband ingezet. Deindruk bestaat datveeldeelnemers detestdagentochvoornamelijk als"wat stoeienmet eenLEI-computerprogramma"hebben
gezien enniet zozeer alsonderdeelvanstrategieontwikkeling..
Dedoelgroepenwaarbij hetprogramma istoegepast zijndiversvanaard.Vandevier studiegroependie hetprogramma hebbengebruikt zijner drie dievia hetproject Praktijkcijfers-2 veelkennis
op hetgebiedvanmineralenhebbenopgedaan. Dezevoorkennis heeft zeker invloedgehadopde
leereffecten bijdetoepassingvandespelsimulatie.
Dedeelnemers moestenaanhetbeginvande bijeenkomst nogalwat stoom afblazen enfrustraties
lozent.a.v. landbouwbeleid,weinigrooskleurige vooruitzichten voor desector enhetproject Praktijkcijfers. Naafloopvande bijeenkomst gingendedeelnemers echter heelenthousiast enmeteen
goedgevoel naar huis.Deindruk isdatdecontext vande bijeenkomst (groepsverband,hetwerken
met eigencijfers enhetgevoel dat menecht met eigen bedrijf bezigwas) hieraaneenpositieve bijdrage heeftgeleverd.
Wat isde meningvan de gebruikers over enkele kenmerken van het programma,
zoalsde gebruiksvriendelijkheid en de betrouwbaarheid van de berekeningen?
Alledeelnemers hebbeneenPCthuis enallengebruiken eenPCbij debedrijfsvoering.Zogebruikt
ongeveer 2/3 vandedeelnemers (insamenwerking met eenbedrijfsadviseur) eenbemestingsadviesprogramma(BAP)bijhetvaststellen vandejaarlijkse stikstofgift. Demeerderheidvindt hetook
leuk met eenPCtewerken.
Deinvoer vanhet basisplan isbijdespelsimulatie eentijdrovende bezigheid diewel noodzakelijk is.
Ditwordt medeveroorzaakt doordat gebruik wordt gemaakt vanbedrijfseigen gegevens dievervolgenswordengenormaliseerd naar 'doorsnee'jaren.Dekans opfouten isvrij groot. Erisdus
veel begeleiding nodigomdittevoorkomen. Daarbij is snelheidvoor dedeelnemers erg belangrijk
enwilmennietteveeltijdaandergelijke toepassingen bestedendie opdat moment noggeenrendement (nieuwe informatie)opleveren.
Gebruikers ziengraag dat hetbasisplantot opdetailniveau overeenkomt met heteigenbedrijf.Als
dit niet lukt danlijkensommigen hunvertrouwen inhetprogramma endeuitkomsten alsnelteverliezen.Anderenzijnbeter instaat zichover dezetekortkomingen heente zetten,zijntevreden met
eenbasisplan dat niettot inelk detail overeenkomt met heteigenbedrijf enconcentreren zich
meer opwat erverandert wanneer menbepaalde veranderingen inde bedrijfsvoering doorvoert.
Metheteigenbedrijf (op basisvaneigengegevens) kunnenwerkenwordt zeer gewaardeerd.Werkenmet eenvergelijkbaar bedrijf (eenstandaardbedrijf dat redelijk.veelopheteigenbedrijf lijkten
waarvoor allegegevens alingevoerd zijn)wordt door velenals"minder zinvol"gezien.
Eenkanttekening hierbij is detegenstrijdigheid tussenenerzijds debedrijfsherkenbaarheid en anderzijds desnelheidwaarmee hetbasisplan geformuleerd moet zijn. Devraag isof dedeelnemers
bereid zijnalle gegevens zelf intevoeren en/of aante leveren(watveeltijd kost),of dat menervoor kiest om met eenvergelijkbaar bedrijf tewerken.
Eenaantalboerenvindt dedekkingenreikwijdte vanhetprogramma te klein(gewassenkeuze,bemestingsoorten,mogelijkheden kengetallen bemestingaante passen,loonkosten niet per gewas
maar per soort, ook invloedvanmaatregelen op bijvoorbeeld bodemvruchtbaarheid latenzienetc).
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•
•
•

•

•

•
•

•

•

4.3
•

•

•

•

•

•

Daarnaastvindensommige deelnemers met eengemengd bedrijf hetjammer dat mengeenintegraal planvanhetgehele bedrijf kanmaken.
Menwaardeert hetinhoge mate dat menverschillende scenario's kandoorrekenen ennaastelkaar
kanleggen.Datziet menalseensterk puntvandeSpelsimulatie Akkerbouw.
Eenander sterk puntvindt mende snelheidwaarmee mendeze scenario's kanwijzigen endoorrekenen. Snelheidisvoor dedeelnemers erg belangrijk.
Het programma maakt eenaantalaannames;zoliggen input-output relaties bij degewassenvast.
Enkele deelnemers ziendit als zeer bezwaarlijk omdat menhet niet met deze relaties eensisen
(bijvoorbeeld) deopbrengsten bij bepaalde bemestingsniveaus zelfwil kunneninstellen.
Hetprogramma beoordeelt de maatregelenvoornamelijk op hunfinanciële gevolgen,endegevolgenvoor demineralenverliezen.Veeldeelnemers zoudendaarnaast ook inzichtwillen krijgen ineen
aantalandere aspecten(zoals effect opbodemstructuur en-vruchtbaarheid).
Erzijnkleine ontwerpzaken die beter kunnen:hetprogramma iswat onoverzichtelijk, "terug"knoppenmissen,hetlater (nadatbasisplan gemaakt is) controleren vaninvoergegevens ismoeilijk, etc.
Demogelijkheden omdezeverbeteringen aante brengenzijnzekeraanwezig.
Ongeveer dehelftvandedeelnemers geeft aandat zeinprincipe vertrouwen hebbenindeberekeningendiede Spelsimulatie Akkerbouw maakt.
Omdater onvolkomenheden inhetprogramma zatenheefttoch slecht eenenkelingechtvertrouwenindebetrouwbaarheid vandeuiteindelijk uitkomsten (hetplan).Datbetekent waarschijnlijk dat
mendebedrijfsvoering nogniet bijgesteld wordt op basisvanwat mentijdens dedaggedaan
heeft.
Deuitkomsten vanhetprogramma blijft menkritisch volgen.Inwezenishetprogrammagrotendeels een"black box"-inzicht inhoedeberekeningen verlopen enuitkomsten tot stand komenis
vaak moeilijkte krijgen.Wanneer deuitkomstenteveelafwijken vanwatmenverwacht gaaner
"alarmbellen af" enwordt menkritischer. Soms kanmenwelwatdieper inde "black box"duikenen
zietdanbijvoorbeeld datdebemesting-opbrengst curven bijdegewassenanders lopendanwaar
menzelf meerekent.Wanneer dat zoisvermindert hetvertrouwen,zeker ook omdat mendeze
curven niet kanaanpassen(b.v.voor eenras meteenhogeopbrengst).
Ondanks deproblemen opdedagenkanttekeningen diemenmaakt bijsommige kenmerkenvan
het programma,vindende meeste deelnemers deSpelsimulatieAkkerbouw eengebruiksvriendelijk
programma. Er is slechts ééndeelnemer die aangeeft heteengebruikersonvriendelijk programma
tevinden.
Wat leren akkerbouwers van het Spelsimulatie Akkerbouw programma dat hen kan
helpen bijhetverbeteren van het mineralenmanagement?
Mineralenmanagement isvolgens dedeelnemers eenbelangrijk onderdeelvandebedrijfsvoering.
Maar hetistevens eenonderdeel datvolgens demeeste Praktijkcijferdeelnemersalvoldoende tijd
enaandacht krijgt.
Bijnaalledeelnemers gevenaandat zewetenwatde belangrijkste oorzakenvanhunmineralenverliezenzijnenhebbenook alduidelijke ideeënover welke maatregelen zekunnennemen.Hetlijkter
sterk opdat zedenkenniet echteenmineralenprobleemtehebben.
Daar staattegenover dat hetbedrijfsrendement binnendeakkerbouwsector onder enorme druk
staat DeSpelsimulatie Akkerbouw istijdens detestdagen door dedeelnemers danook vooralgebruikt omte onderzoeken hoedefinanciële situatie verbeterd kanwordenennietzozeer omte
kijkenhoemineralenverliezen beperkt kunnenworden.Eensterk puntvandeSpelsimulatie Akkerbouwisdat menbeide invalshoeken kanvolgenomtot eenbevredigende resultaattekomen.
Omdatveeldeelnemers aangeven dat zevoorafgaande aandetestdag deomvangendeoorzaken
vanhunmineralenverliezen alwisten,heeft het programma op ditgebiedweinigtoegevoegd.Zo
blijkt bijdeeindenquête dat slechts ééndeelnemer aangeeft dat hijdiedager achter isgekomen
dat zijnmineralenoverschotgroter is danhijverwachthad.
Ongeveer dehelftvandedeelnemers geeft aandat zetijdens detestdag meer inzicht hebbengekregen indemineralenstromenop hunbedrijf enindeeffectenvanbepaalde maatregelen ophun
mineralenoverschot.
Dedeelnemers weten meestal metwelke maatregelen eenmineralenoverschot gereduceerd kan
worden. Deze maatregelen heeft mendaaromdoorgerekend, maar deindruk bestaat dat menqua
mineralenmanagement daarna nietveelverder isgegaan.Defocus vandedaglagdanook nietzozeer bij hetspelenderwijs (via"trial anderror") terugdringen vaneenmineralenoverschot, maarveel
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•

meer bijhetvindenvanmaatregelenwaarmee hetfinancieel rendement vergroot kanworden.Het
isdanook nietverwonderlijk dat nietééndeelnemer aangeeftvoor heteerst serieus nate hebben
gedacht over maatregelenvoor hetterugdringen vanmineralenverliezendie nieuwwaren.
Gezienhet kennisniveauvande meeste deelnemers is hetnietverwonderlijk dat erweinigbehoefte
is aanhet concreet uitwerkenvanmaatregelen. Beste plannenzijnwelgemaakt maar niet concreet
op papier uitgewerkt. Deindruk isdat beste plannenwel"inhethoofd"zitten.

4.4

Wat ishierbij het relatieve belang van het programma; enwat ishet relatieve belang
vande interactie met begeleiders en collega's?
• Uitditonderzoek maar ook uitander onderzoek naar hetgebruik vanstrategische instrumentenis
gebleken dat eenstrategisch programma zoals de Spelsimulatie Akkerbouw dusdanigcomplex is
enzoveelvragen oproept dateengoede begeleiding noodzakelijk is.Dezebegeleiding heeft inde
eerstefase betrekking op hetomgaan met PCenprogramma maar verschuift inde loopvande
bijeenkomst naarinhoudelijke begeleiding t.a.v. doorterekenen alternatieven eninterpretatie van
deuitkomsten.
• Decontextwaarinhetprogramma wordt gebruikt iszeer belangrijk. Dezecontext bestaatvooraluit
devolgende onderdelen:hetkader waarinde spelsimulatie wordttoegepast (Interactieve Strategische Planning),motivatie deelnemers, groepsbijeenkomsten, kwaliteit begeleiding ennatuurlijkde
kwaliteit vanhetcomputerprogramma (spelsimulatie)zelf.
• Demotivatie vandedeelnemers isvangroot belang.Invoorgesprekken zalduidelijk moetenwordenof dedeelnemers toe zijnaanhetwerkenmetdespelsimulatie. Deaandetest deelnemende
akkerbouwers zijnnietallemaalvanuitdezecontext benaderd omaandebijeenkomst deeltenemen, maar zijnsomstenonrechte benaderdom minof meer alsproefpersoon optetreden.
• Dedeelnemers gevenaandat zede interactie met collega's tijdens dedagergbelangrijk hebben
gevonden. Deindruk bestaat echter dat dit meer te makenheeft gehadmet degespannen situatie
indeakkerbouw (het"elkaar eenhart onder deriem steken"),dandat hetcontact met collega's
voor hetwerken met hetprogramma erg belangrijk was.Tijdens deurendat menachter decomputer zat enmet hetprogramma werkte was erweinig onderling overleg,endanvoornamelijk over
decomputerproblemen enhetcheckenvanbasisgegevens zoals dehoeveelheid Pinbepaalde
types kunstmest. Ooktijdens de lunch werderweiniggesproken over hetonderwerp vandedag
(mineralenmanagement)enhetwerkenmet het programma.Welwerd er ergveelgepraat over "de
toestand inde sector".
• Daarnaast heeft menvaakde haalbaarheidvanhetpakketvanmaatregelen metde begeleidersbesproken. Deindrukbestaat-endezeindruk wordtbevestigd dooreerderonderzoek vanhetAMT dateenstrategisch programma zoals deSpelsimulatie Akkerbouw dusdanig complex is enzoveel
vragen oproept dat eengoede begeleiding(ook wanneer ergeenproblemen met hardwareof
software zijn)noodzakelijk is.
• Begeleiders moeten goedworden getraindt.a.v. hetgebruik vanhet programma endeinterpretatievanuitkomsten. Daarnaast moetener voldoende begeleiders zijnt.o.v. hetaantaldeelnemers.
Eeninschatting enervaring isdatvoor eengroep van 12 deelnemers 2 begeleiders noodzakelijk
zijn.

4.5
•

•

•
•

Inwelke mate resulteert hetwerken met de SpelsimulatieAkkerbouw ineen
veranderd (enverbeterd) mineralenmanagement?
Slechts eenenkele deelnemer isnaar huisgegaan met een"beste plan". Demeeste deelnemers
hebbenweleen(groot) aantal plannendoorgerekend, maar hebbenniet hetgevoel eenbruikbaar
plangemaakttehebben.
Hetisdaaromook nietverwonderlijk dat bij deeindenquête blijkt dat slechtstwee deelnemers
daadwerkelijk begonnen zijnmet het uitvoerenvaneenmaatregel die mentijdens dedagheeft
doorgerekend.
Veelgebruikers zienechter wél depotentie vanhetprogramma. Demeerderheid isdanookgeïnteresseerd inhet nogmaals met het programmawerken.
Over hoemennogmaals met deSpelsimulatie Akkerbouw zouwillenwerkenverschilt menvanmening. Ongeveer evenveel deelnemers kiezenvoor groepsverband (zoalstijdens dedagzelf);
individueelophetbedrijf meteenbegeleider, of; zelfstandig met hetprogramma opde eigenPC.
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Bijlage 1 Concept Uitnodigingsbrief Akkerbouwers
Hierbijwordt uuitgenodigd voor eenworkshop strategievorming met spelsimulatie
Datum
Locatie
Tijdstip
Praktijkcijfers 2NZLTOorganiseert samenmethetLEIeenworkshop voorakkerbouwers. Hetonderwerpvan
dezeworkshop isstrategievorming. Onder strategievorming verstaanwehetkiezenvanlangetermijndoelen(Waar wiliknaar toe metmijnbedrijf?')enhetuitstippelen vandewegwaarlangs deze doelenbereikt
worden. Hetis belangrijk dat uzelf nadenktover uweigen(bedrijfs-)doelstellingen.
Omuhierbijte ondersteunen kunt uindezeworkshop gebruik makenvande spelsimulatie akkerbouw. Dit
iseencomputerprogramma van hetLEI, waarmee uopbasisvanuweigenbedrijf maatregelen door kunt
rekenen eneffecten kuntzienvoor mineraleneneconomie. Ineenbijlage isaangegevenhoedespelsimulatie globaal inzijnwerk gaat,welk maatregelen udoor kunt rekenen enwelkegegevens nodigzijnomer
meete kunnenwerken. Het programma isgebruikersvriendelijk envraagt geencomputerervaring.
Metbehulpvandeze spelsimulatie kunt uzonder risico's experimenteren met andere gewassen,andere
meststoffen etc. Indeloopvandedag kuntuverschillende bedrijfsplannen doorrekenen. Daarnaast iser
ook ruimte omervaringen uittewisselenmetandere akkerbouwers die aandeworkshop deelnemen.Uiteindelijk kuntuaanheteindvandedaguw'beste plan' latenprinten enmeenemennaarhuis.
Ter voorbereiding vandezedagvragenweutwee dingentedoen.
(1) Vooraf nadenkenover uweigen strategie,over bedrijfsplannen die umogelijk met de spelsimulatie
zouwillenbekijken.
(2) Eigencijfers meenemen.Hetwerkenmet despelsimulatie ishetmeest zinvolalsumeteigen cijferswerkt. Ineenbijlage is eenlijst met intevullengegevens opgenomen.Niet allegegevens zijn
strikt noodzakelijk. Hetiswelzodat ueffecten vanmaatregelen het beste inkuntschattenalsuzo
veelmogelijk meteigencijfers werkt.
Dezeworkshop wordt medegeorganiseerd inhetkader vanonderzoek dat door het LEIinsamenwerking
met andere onderzoeksinstellingen wordt uitgevoerd. Hetonderzoek richt zichoptwee aspecten.Een aspect isdespelsimulatie zelf,watvindt uvanhetinstrument, hoegeschikt ishetomtot concrete
bedrijfsplannen te komen?Hettweede aspect heeft betrekking opgewasbescherming. Hoegaat umetgewasbescherming om,waar haaltuuwkennisvandaan,waar ziet umogelijkheden enknelpunten opdit
terrein?Beideonderzoeksaspecten zijngeïntegreerd ineenvragenformulier die uaanhet beginvandebijeenkomst invult. Ditonderzoeksdeel vraagt maximaal drie kwartier. Derestvandebijeenkomst wordt
besteed aandestrategievorming enaande spelsimulatie akkerbouw. Degegevens die uvoor het onderzoek aanlevert worden gegarandeerd anoniemverwerkt. Ukrijgt de beschikking over deresultatenvanhet
onderzoek.
Aandeze dagzijnvoor ugeenkostenverbonden.Delunchwordt udoor deorganiserende instellingenaangeboden. Deervaring leert datondernemers over hetalgemeen bijzonder enthousiast zijnover dit soort
bijeenkomsten,wezienudaaromgraag.
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Workshop dagprogramma van9.30 utot 15.30 umetlunch.
9.30

Ontvangst met koffie

9.40

Opening door Praktijkcijfers 2\ZLTO
Toelichting op opzet eninhoudvandeworkshop.

9.50

Vanstrategie naarbedrijfsplan.
Bert Smitvanhet LEIgeeft eentoelichting op strategievorming inhetalgemeen endespelsimulatie
akkerbouw inhetbijzonder. Aandeorde komt onder meer: wat isstrategievorming, waarom kiezen
wevoor dezeaanpak? Instrategievorming staat centraal dat deondernemer zelf zijnlangetermijndoelen stelt, op basis vaneigen kennis eninzicht. Indevolgende stapwordt bepaaldwelke
wegwordt gevolgd omdeze doelente bereiken.Ter ondersteuning vandezeaanpak wordtde
spelsimulatie akkerbouw ingezet. Metbehulpvandeze spelsimulatie kunt u effecten vanveranderingen inbedrijfsopzet enbedrijfsvoering doorrekenen omzotot eenconcreet bedrijfsplante
komen.Wevragen uvoorafgaand aandebijeenkomst alwat denkwerk te doen,zodat ugoed
voorbereid aandezedag begint.

10.05 Onderzoeks-enquête invullen
10.50 Gezamenlijke start spelsimulatie.
Elkedeelnemer heeft debeschikking over eeneigen PC.
Westarten hetprogramma gezamenlijk op.Hetprogramma wordt uitgelegd endeeigengegevens
worden ingevoerd.Daarna kanwordenbegonnen met hetdoorrekenenvanmaatregelen voor het
eigenbedrijf. Ineenbijlage iseenkorte beschrijvingvandespelsimulatie bijgevoegd,zodat uvooraf alweetwelke maatregelen udoor kuntrekenen.
11.30 Vrijrekenen
12.30 Lunch
13.30 Vervolg rekenen met despelsimulatie.
Uiteindelijk kiest uuwbeste planuit;terwijl dit planwordt geprint vragenweueenkorteevaluatieenquête intevullen.

15.30 Sluiting
Ditisde uiterlijke eindtijd,alsdeelnemers eerder klaar zijnkandebijeenkomst eerder
wordenafgesloten.
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Bijlage2 ToelichtingGebruikInteractieve Spelsimulatie
AkkerbouwLEI
I.
Doel Interactieve Spelsimulatie Akkerbouw
Doelvandeinzetvanhetprogramma is:
(1) Kennis opdoen:ukuntzonder risico's maatregelen uitproberenvoor uweigen bedrijfssituatie
(droogzwemmen).Opdeze manier krijgt umeer inzicht inde aansturingvandemineralenstromen
op uw bedrijf.
(2) Concreet planmaken:Ukunt zelf diverse pakketenvanmaatregelen samenstellen endoorrekenen.
Uiteindelijk sluit udeberekeningen af met de keuzevaneenbeste plan,waarmee ustraks concreet
aande slaggaat.
Hetprogramma berekent effecten vanmaatregelenvoor demineralenbalansenvanstikstof enfosfaat en
het bedrijfseconomische resultaat.
II.
Werkwijze
Hetprogramma iseenvoudigte bedienen.Tijdens debijeenkomst volgt eerst eenkorte algemeneuitleg.
Daarna startenwegezamenlijk hetprogramma op,dit gaat gepaard met eenuitgebreide uitleg.Heteerste
pakket rekenenwemetdehelegroep door, iedereen uiteraardopbasis vanzijneigengegevens.
Hetprogramma werkt inenkelestappen.
Stap 1: Uitgangssituatie: Indeeerste ronde kunt udereeds ingevulde bedrijfsgegevens controlerenen
zonodigaanpassen.Deresultaten die hieruit komendienenalsbasis.Hetzijntoekomstige
resultaten,indienudehuidige bedrijfsvoering gewoonvoortzet.
Stap2: Umaakt eennieuwplan. Basisvoor dit nieuweplanisde huidige bedrijfsvoering. Ukuntvoor
verschillende strategische maatregelenkiezen.
Stap3: Afhankelijk vandemaatregel die ukiest kuntudezeconcreet ingaanvullen.
Stap4: Deresultaten (mineralen,saldi,economie) kuntuzien.
Nastap 4 kunt ueenvoudig nieuwe berekeningen uitvoeren,waarbij steeds dehuidige situatie of eenreeds
ingevoerd plandebasis is.Ukunt ook kleinewijzigingen in reeds gemaakte plannenaanbrengen.U kunt
steeds eenoverzicht oproepenwaarin alle pakketten naast elkaar wordengepresenteerd.Uiteindelijk kiestu
voor eenpakketwaarmee udekomendejaren aande slaggaat.
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III.

Demaatregelen

Demeestemaatregelensprekenvoorzich. Ookiservia de« H e l p » en«lnfo»-knoppen steedsinformatieaanwezig. Enkelemaatregelenwordenhierkorttoegelicht.
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Landbouwmethode.Hierkuntu eenkeuzemakentussengangbarelandbouwofbiologischelandbouw.Bijovergangnaarbiologischelandbouwwordeneenstandaardbouwplan ingevuld,
waarbinnenuvervolgensmogelijkhedenhebtomhettewijzigen.Ookdebemestingkuntu aanpassen.
Huisverkoopisvoorsommigebedrijveneenmogelijkheidomzondergroteinvesteringenextra inkomentecreëren.Hetprogrammagaatervanuitdatdekostenvoordeproducten,voorae
verkoopruimte,voorextrakoeling,voorverpakkingsmateriaal,voorpromotieendergelijkein totaal
50%vandeomzetbedragen.Ookwordtrekeninggehoudenmetextra arbeid.
VerbeterenManagement.Dezekeuzekomtvooralinaanmerkingvoorakkerbouwers,dienog niet
ophetscherpstvandesnedeboeren.Indepraktijk zienwegrotevariatieinopbrengsten. Wellicht
zietu kansomindetoekomsthogereopbrengstentebehalendoorvrijeenvoudigeteeltmaatregelen.Voorbeeldenzijn:beteregrondbewerking,nauwkeurigerwerkenbijzaaien,gewasbescherming
enoogsten,meerrekeninghoudenmetgoedeweersomstandighedenofdegrondineen betere
conditiezientekrijgen.Hetprogrammagaatervanuitdatermaximaalnetto7,5%hogere opbrengstenmogelijkzijn.
Milieukeur.Hierkuntu dekeuzemakenvoorAMK-milieukeur.Alsudezekeuzemaaktwordenin het
programmaautomatischdebemestingendegewasbeschermingaangepastaandeeisen van
AMK.Ookdekostenvandeelnameaan AMKendecontrole-kostenwordenautomatischmeegenomen.
Bouwplanaanpassing.Inhetprogrammakuntu doorrekenenwatdeeffectenzijnvanbedrijfsvergrotingofbouwplanwijziging.U kuntooknieuwegewassengaan telen.
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Natuurproductie wordt inhet programma netzo behandeld alseennormaal akkerbouwgewas. Er
zijntwee mogelijkheden:(1) Eenfaunarandaanleggen langs derandvan hetperceel. (2)AkkerfJora,
waarbijervan uitgegaanisdatminimaalzesjaar achtereengraan op hetzelfde perceelwordtverbouwd. Erisook eenmogelijkheid omhiervoor een3-12 meter brede perceelsrandte gebruiken.
Bemestingofonkruidbestrijding isniettoegestaan.
Bemesting. In hetprogramma zijnuitgebreide mogelijkheden omdebemesting aantepassen. Zowelkunstmestalsverschillende dierlijke mestsoorten kunnen wordengebruikt. Dekostenvan
Minasworden doorberekend. Ookeventuele opbrengstderving wordt meegenomen.
Misschien heeft unogandere maatregelen ingedachten;overlegmet debegeleiders vandezedag
of enhoedie naterekenen zijnmetditprogramma.
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Plattegrond
Interactief Simulatieprogramma Akkerbouw (ISA)<
..... - » - • . » .

i nu j u i n --,"—--

..._

.*%...—

-

ni

L r_ "

.*
* ',
ùtSuÊ,

t

!• * I 0

__L_

-»fMincidlrnL.dl.ns
stiatt .i'schcl-t-iizc>

••'3 Ir" 1 Jt-C'r.ms

fV«.t oertin

-*J "Ki stof) 3 nns
»-

1
Foik'.pl i"
LCOn/.elk

r~- L [ M i l u i J l - r i J i «Ml

|

J

EVnu ting

«)

AtV -'< 11 m f

1

1

>i .'.cisni.t.tjiJ

i jiimmu
«j Bedrif&riiseau w-,

,_
ÏVÏity la~i

Loon..i.tï'

•J Fcbfjat en. <r

1

f

.«{

•-

_«|

. ! _
kt-sult Hetl

-«f

Fn diKieil

-tf Flint u l i nli.li ins
-tj •iiq sti fbaldns. i
b*ou.\|jlin

29

Bijlage3 Voormeting
Voormeting Spelsimulatie Akkerbouw (Studiegroepen)
JunienJuli 2001

Watisuwnaam?

Watisuwadres?•

Toelichting:
• Debedoelingvandezeenquête iseenbeter beeldte krijgenvanuals akkerbouwer, welkeinformatie ugebruikt bijde bedrijfsvoering, enhoeutegen mineralen management engewasbescherming
aankijkt.
•

Neemdetijd omdevragen rustigte lezenente beantwoorden.

•

Kunt udedoor uwgekozen antwoorden zoaankruisen:[X ].

•

Sommigevragen bestaan uit stellingenwaarbij ukunt aangeven of uheteens bent metdie stelling
(zoals "Ikvindheterg leuk met eencomputer (PC)tewerken").

•

Wevragen uwnaaminte vullenzodatwedegegevens vanuwbedrijf die albekendzijn(aantalha,
etc) niet opnieuw hoeventevragen.

•

Deantwoorden vandezeenquête zullenalleenvoor dit onderzoek gebruikt worden,enuwanonimiteit blijftgewaarborgd.

•

Ukrijgt eenkorte samenvattingvande bevindingenvanhetonderzoek thuisgestuurd.
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A.

BEDRIJFSVOERING

1.

InNederland zijner ondertussen eenaantal kwaliteitszorgsystemen/ keurmerken.
Teelt uvolgens eenkwaliteitszorgsysteem of keurmerk of bent ubezigdeze binnentehalen?
[ ïJa
[ ] Nee(ga naarvraag3)
Welk kwaliteitszorgsysteem/ keurmerk?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Reedsvantoepassing
HACCP
[ ]
Eurep/GAP
[ ]
KPA
[ I
ISO9001
[ ]
EKO
[ ]
Milieukeur/AMK
[ ]
MBT
[ ]
Anders, nl
t ]

Bezigmet aanvraag

Inwelkefasevanbedrijfsontwikkeling zitumomenteel?
(kiesdeoptie diehetbeste bij upast)
[ ] Ikbenbezig metde overnamevanhetbedrijf vanmijnouders
[ ] Ikhebhetbedrijf gedurende delaatstevijfjaren overgenomen
[ ] Ikbenbezigmet hetuitbreiden/ optimaliserenvanhetbedrijf
[ ] Ikbenbezigmet continueren/ rustiggenietenvanhet bedrijf
[ ] Ikbenbezigmet deovername vanhetbedrijf door mijn zoon/dochter
[ ] Ikbenmet pensioen/ ga binnenkort met pensioen
[ ]Anders,nl
Heeft uduidelijke doelstellingenvoor dewat langere termijn (meer dan3jaar) voor uwbedrijf
geformuleerd?
[ ]Ja
[ ]Nee
Heeft udeze doelstellingen opgeschreven?
[ ]Ja
[ ]Nee
Opwelkedoelstellingen gaat uzichdekomendejaren concentreren?
(kiesvoor maximaal twee (2) antwoorden)
[ ] Productenvanhoge kwaliteit enveiligheid produceren
[ ]Goede prijzenvoor geteelde producten uit demarkt halen
[ ] Familiebedrijf voortzetten/behoudenvoor detoekomst
[ ] Produceren zonder natuurlijke hulpbronnen uitte putten
[ ]Werkenenwoneninharmonie met natuur enlandschap
[ ] Redelijk inkomenof arbeidsbeloning uit hetbedrijf halen
[ ]Goede sociale contacten met personeel,leveranciers enafnemers
[ ]Verbeterde pensioenvoorziening
[ ]Anders,nl
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Welkeingrijpende veranderingen of ontwikkelingen hebbendeafgelopenvijfjaar opuwbedrijf
plaatsgevonden? (meerdere antwoorden mogelijk)
]Geen
] Bedrijf overgenomen vanouders
] Geïnvesteerdingrondof gebouwen
] Oppervlakte cultuurgrond aanzienlijk vergroot
] Nieuwe bedrijfsactiviteit opgestart (verbreding)
] Bedrijfsleiding anders georganiseerd
] Bedrijf verhuisdnaar eenanderelocatie
] Werktuigenpark of installaties vernieuwd
] Teeltverplaatst naar ander teeltgebied
] Nieuwe gewassen inteeltplan opgenomen
] Omgeschakeld naar ander teeltsysteem
] Samenwerkingsverband aangegaan
]Anders,nl
Watvindt udedrie belangrijkste onderdelen vanuwbedrijfsvoering?
Kiesdedrie (3)die uhetbelangrijkste vindt)
] Makenvanbouwplan
] Rassenkeuze
] Economie enboekhouding(bv kostenenopbrengstenvolgen)
] Mineralenmanagement (bvplannenbemesting, Minasbeheer)
] Gewasbescherming
] Machinepark (bvonderhoudwerktuigen)
]Verzorgen vanbouwland,inzaaien,enz.
]Arbeidsplanning (bvinzetloonwerk, eigenarbeid,efficiency)
]Veldwaarnemingen doen(bvziektes enplagen ...)
] Handelen(bv aardappelen-opties)
Aanwelke onderdelen vandebedrijfsvoering zouumeer tijdmoetenbestedenvanwegehetbelang
ervan?(meerdere antwoorden mogelijk)
] Makenvanbouwplan
] Rassenkeuze
] Economieenboekhouding (bvkosten enopbrengsten volgen)
] Mineralenmanagement (bvplannenbemesting, Minasbeheer)
] Gewasbescherming
] Machinepark (bvonderhoud werktuigen)
]Verzorgenvanbouwland,inzaaien,enz.
]Arbeidsplanning (bvinzet loonwerk, eigenarbeid, efficiency)
]Veldwaarnemingen doen(bvziektes enplagen)
] Handelen(bv aardappelen-opties)

B. COMPUTERGEBRUIK
10.

Beschikt uover een PC(Personal Computer)?
[ ]Ja,wordt alleengebruiktvoor hetbedrijf
[ ]Ja,wordt alleengebruikt voor privé (ga naar vraag 15)
[ ]Ja,wordt voor beide gebruikt
[ ]Ja,maar wordt niet gebruikt (ganaar vraag 15)
[ ] Nee(ga naar vraag 15)
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11.

Metwelke algemene PCtoepassingen werkt uvoor uwbedrijf?
(meerdere antwoorden mogelijk)
[ ] Internet(waaronder e-mailen)
[ ] Telebankieren
[ ] Boekhouden
[ ] Bedrijfsmanagement (zoals bemestingsadvies, zieook volgendevraag)
[ ] Tekstverwerking

12.

Welketoepassingen opdePCgebruikt uvoor hetbedrijfsmanagement?
(meerdere antwoorden mogelijk)
[ ]Geen
[ ]Algemeen managementprogramma
[ ]Teeltbegeleidngsprogramma's(bvBetakwik, Opticrop,phytophtera-adviesprogramma,
adviesprogramma voor bladvlekken envalse meeldauw inuien)
[ ] Bemestingsadviesprogramma(bvBAP,Nutrinorm)
[ ] Keteninformatie uitwisseling (uitwisseling teelt gegevens met leveranciers enafnemers)
[ ]Aanlevering bedrijfsinformatie voor wet-enregelgeving (landbouwtelling,
subsidieaanvragen)

13.

Vanwelke leverancier heeft ueenmanagementprogramma voor deakkerbouw7
[ ]Geen
[ ] Comwaes(Comvee)
[ ]Montana
[ ]Teeltplus(Dacom)
[ ]Aar-teeltofAar-mineraal(Modins)
[ ] Isagri
[ ]Andere leverancier

14.

Hoeveeluur per week gebruikt ugemiddeld uwPCvoor uwbedrijf?
[ ] Minder dan 1uur
[ ]Tussen 1en3uur
[ ]Tussen3 en5uur
[ ]Tussen 5en8uur
[ ] Meer dan8uur

15.

"Ikvindhetergleuk met eeiicomputer (PC)tewerken"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetik niet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

16.

"Het gebruikenvaneenPCisergbelangrijk voor hetgoed managenvaneen akkerbouwbedrijf"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetikniet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

C. KENNIS ENLEREN
17.

Leest uvakbladen?
[ ] Nee(ga naarvraag21)
[ ]Ja
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18.

Welkevakbladen leest uregelmatig?
(meerdere antwoorden mogelijk)
] Boerderij
]Akkerbouw-suppl. Boerderij
] Oogst
] RegionaalLTO-blad
]Agrarisch Dagblad
] Landbouwtechniek
] Aardappelwereld
]Anders,nl
[ ]Anders,nl

19.

Hoeveeltijd besteedt ugemiddeld perweek aanhetlezenvanvakbladen?
[ ] Minder dan 1uur
[ ]Tussen 1en3uur
[ ]Tussen 3 en5uur
[ ] Meer dan5uur.

20.

Welke onderwerpen leest umeestal indevakbladen?
altijd
meestal
Arbeid/mechanisatie
[ ]
Landbouwbeleid
[ ]
Gewasbescherming
[ ]
Bemesting
[ ]
Markt/prijs-informatie
[ ]
Bedrijfsreportages
[ ]
Anders, nl
...
[ ]

soms

zelden
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

21.

Bentulidvaneenstudieclub?
[ ] Nee(ga naarvraag23)
[ ]Ja

22.

Watzijnde belangrijkste onderwerpen/ thema's die hetafgelopenjaar inuwstudieclub zijn
besproken?(meerdere antwoorden mogelijk)
[ ] Gewas-opbrengsten
[ ] Financiële resultaten
[ ] Gewasbescherming
[ ]Vergelijken soorten/cultivars
[ ]Vergelijkenmiddelenverbruik
[ ] Nieuweteelttechnieken,inclusief toepassingsmogelijkheden vannieuwe middelen
[ ] Export/ handel
[ ]Arbeid enmechanisatie
[ ] Keurmerk/ certificering
[ ]Anders,nl

23.

Metwelke adviseurs heeft upersoonlijke contact waarbij uadviezenvoor uw bedrijfsvoering
ontvangt?(meerdere antwoorden mogelijk)
]Geen
] Boekhoudbureau
]DLV
] LTO-advies
] Kunstmestleverancier
]Afnemer (bv aardappelhandel)
]Anders,nl
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nooit

24.

Heeft ueenbedrijfsadviseur die ubetaaltvoor zijn(schriftelijk en/of mondeling) advies?
[ ]Ja, 1bedrijfsadviseur
[ ]Ja,meerdere bedrijfsadviseurs voor verschillende onderdelen vande bedrijfsvoering
[ ] Nee(ganaarvraag27)

25.

Opwelke onderdelenvandebedrijfsvoering geeft deze adviseur (gevendeze adviseurs) advies?

26.

Hoevaak perjaar bezoekendeze bedrijfsadviseur(s) uwbedrijf?
[ ] Intotaal meer dan 10maal perjaar
[ ] Intotaal ongeveer 8 - 1 0 maal perjaar
[ ] Intotaalongeveer 5-7maalperjaar
[ ] Intotaal ongeveer 3-4 maal perjaar
[ ] Intotaal 1of 2 maalperjaar

27.

Welkevakbeurzen of opendagenheeft uin2000 bezocht?
(meerdere antwoorden mogelijk)
[ ]Geen
[ ]LandbouwRAI
excursienaar collega-teler
[ ]Opendagbijof
[ ] Opendagpraktijkonderzoek/proefstation
[ ] Opendagmeel lanisatiebedrijf
[ ] Demonstratie middelenleverancier

28.

Hoebelangrijk zijndevolgende informatiebronnenvoor uwbedrijfsvoering?
Weetik niet/
Erg
Belangrijk
Belangrijk geenmening Onbelangrijk
Vakbladen
Radio
Televisie
Bedrijfsadviseur
Collega's
Studieclub(s)
Vakbeurzen
Opendagen
Internet

29.

Erg
onbelangrijk

Indien ueeninternet-aansluiting heeft:Welke informatie haalt uvaninternet voor uwbedrijfsvoering?
meerdere antwoorden mogelijk)
]Geen
] Infoover bedrijven/instituten
] Weersinformatie
] Infooverwerktuigen enmachines
] Infoover bodem enbemesting
] Prijzenvan productiemiddelen
] Infoover gewasbescherming
] Markt/prijs-informatie
] Landbouwnieuws
] Uitwisseling met registratie-orgaan,te weten
]Anders, nl
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30.

"Voordat ikiets nieuwsga uitproberen moet hetzichduidelijk indepraktijk bijandere akkerbouwers
bewezenhebben"
] Sterk meeeens
] Meeeens
] Weetik niet/ Iktwijfel hierover
] Meeoneens
] Sterk meeoneens

31.

Ikleer het beste door met anderentepraten"
] Sterk meeeens
] Meeeens
]Weet ik niet/ Iktwijfel hierover
] Meeoneens
] Sterk meeoneens

32.

Ikleer hetbeste door dingen uitte proberen endanmaar te zienwatwerkt enwat nietwerkt"
J Sterk meeeens
] Meeeens
]Weetikniet/ Iktwijfel hierover
] Meeoneens
] Sterk meeoneens

33.

Ikleer hetbestedoor goed over zakennate denkenvoordat ik ietsdoe"
] Sterk meeeens
] Meeeens
]Weetikniet/ Iktwijfel hierover
] Meeoneens
] Sterk meeoneens

D. GEWASBESCHERMING
34.

Gebruikt ueenwaarschuwingssysteem omhetjuiste bestrijdingstijdstip te bepalen?
[ ] Nee(ga naar vraag37)
[ ]Ja
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Houdt uzichaltijdstrikt aande adviezenvan hetwaarschuwingssysteem?
[ ]Nee
[ ]Ja(ganaar vraag 37)

36

Waaromniet?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
[ ] Niet betrouwbaar genoeg
[ ]Vaste regelmaat gemakkelijker
[ ] Soms komt hetpraktisch beter uitomopeenander momentte spuiten
[ ] Gewascontrole belangrijker
1 ]Advies adviseur isanders
[ ]Anders,nl
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37.

Welkewerkwijzenvindtuhetmeestkenmerkendvoor degewasbescherming op uwbedrijf?
(inelke kolommaximaal 1aankruisen)
Meest
Op 1 na
Op2na
kenmerkend
meest
meest
Ruimevruchtwisseling ter voorkomingvanbodemziekten [ ]
Intensief spuitschemater voorkomingvangewasaantasting[ ]
]
Resistente rassen/cu/tivarster voorkoming van ziekten I J
f ]
Effectieve middelenter bestrijdingvanziekten enplagen [ ]
[ ]
Mechanische onkruidbestrijding tussen rijeneninrijpaden [ ]
[ ]
Grondontsmettingter bestrijdingvanbodemziekten/aaltjes[ ]
[ ]
Waarschuwingssystemen ter verlagingaantal bespuitingen [ J
[ ]
Stevige doseringenter verkleiningvanaantastingsrisico's [ ]
[ ]
Anders,nl
[ ]
[ ]

38.

Zijndeproblemen die uopuwbedrijf ervaart met ziekten,plagen enonkruidengroter of kleiner dan
inandereteeltgebieden of invergelijking met collegatelers inuwomgeving,voor wat betreft:
Kleiner
Gelijk
Groter
Grondsoort (t.o.v. andere gebieden)
[ ]
[ ]
[ ]
Klimaat (t.o.v. andere gebieden)
[ ]
[ ]
[1
Bouwplan(t.o.v. collega's inderegio)
t ]
[ ]
[ ]
Rassenkeuze (t.o.v. collega's inderegio)
[ ]
[ 1
[ ]

39.

Welke aanpassingen heeft udeafgelopen vijfjaar doorgevoerd omuwmiddelenverbruikte
verminderen?(meerdere antwoorden mogelijk)
] Overstap naar middelenmet eenlagere dosering
] Betere spuitapparatuur/spuitdoppen aangeschaft
] Opvoeringarealen met resistente rassen
] Toepassenvaneen advies-/waarschuwingssysteem
] MLHD-methodetoegepast bij onkruidbestrijding
] Overstapopeffectievere middelen
] Inzetnatuurlijkevijanden(biologische bestrijding)
] Verruimingvandevruchtwisseling
] (Meer)mechanische bestrijdingvanonkruiden
] Opruimengewasresten,afvalhopen, infectiebronnen
] Overstapopmiddelenmeteenlangere werkingsduur
] Anders,nl

40.

Bentu-invergelijking metcollega's inderegio-meer of minder actief inhetvergaren vankennis
rondgewasbescherming? (éénantwoord mogelijk) Eventuele toelichting
[ ] Meer actie
[ ]Gemiddeld
[ ] Minder actief

41.

Hoebelangrijk zijndevolgende informatiebronnen voor uwatbetreft uwkeuzevan
gewasbeschermingsmiddelen? (achter elkeinformatiebron eenkruisje plaatsen)
Zeer
Niet
belangrijk
Belangrijk
belangrijk
Middelenleveranciers
[ ]
[ ]
[1
Eigenervaring/ inzicht
[ ]
[ ]
[ ]
Vakbladen/ publicaties
[ ]
[ ]
[ ]
Particuliere voorlichter / DLV
[ )
[ ]
[ ]
Collega-telers
[ ]
[ ]
[ ]
Internet
[ )
[ ]
[ ]
Afnemer
[ ]
[ ]
[ ]
Studieclubs
[ ]
[ ]
[ ]
Informatie opetiket
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
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[ ]

[ ]

E. MINERALEN MANAGEMENT
42.

Wiebepaalt dejaarlijkse stikstofgift per hectare?
[ ] Doeikgeheel zelfstandig(eventueel samenmet gezinslid)
[ ]Opadviesvanensamenmet
[ ] DLV-voorlichting
[ ] LTO-advies
[ ] Boekhoudbureauadviseur
[ ]Adviseur kunstmestleverancier
[ ]Anders,nl

43.

Hoewordt dejaarlijkse stikstofgift berekend?
[ ] Bepaaldmet behulpvaneenbemestingsadviesprogramma (bvDLVbemestingswijzer)
Naamprogramma:
[ ]Aande handvaneigen ervaringen
[ ] Metbehulpvandevolgendevuistregel:
[ ]Anders, nl

44.

Gebruikt ueen bemestingsadviesprogramma?
[ ]Nee
[ ]Ja. namelijk:
[ ]Alsonderdeel vanhet managementprogramma
[ ]ViaInternet, zoals Nutrinorm
[ ] Een"standalone"programma opdeeigenPC
[ ]Viaeenprogramma vande leverancier of voorlichter

45.

Hoegroot waren uw MINASmineralenoverschottenin2000?
[ ]Weetikniet zoprecies
[ ] Stikstof:
kg/ha
- Fosfaat:
kg/ha

46.

Hoegroot zijnuwverwachtte MINASmineralenoverschotten voor 2001?
[ ]Weetik niet zo precies
[ ]Stikstof:
kg/ha
- Fosfaat:
kg/ha

47.

Bentu-invergelijking metcollega's inderegio-meer of minder actief inhetvergarenvankennis
rondmineralen management?(éénantwoord mogelijk)
Eventuele toelichting
[ ] Meer actief
[ ]Gemiddeld
[ ] Minder actief

48.

Watzijndebelangrijkste informatiebronnen voor uwat betreft mineralenmanagement?
Zeer
Niett
Belangrijk
belangriijk
belangrijk
Kunstmestleveranciers
[ ]
[ ]
Eigenervaring/ inzicht
[ ]
[ ]
Vakbladen/ publicaties
[ ]
[ 1
Particuliere voorlichter / DLV
[ ]
[ 1
Collega-telers
[ 1
[ ]
Internet
[ ]
[ ]
Afnemer
[ ]
[ ]
Studieclubs
[ ]
[ 1
Anders, nl
[ ]
[ ]
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49.

"Hetis altijd eengoedideewat meer te bemesten danwordt voorgeschreven. Zobouwjewat
zekerheidin"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetikniet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

50.

"Bij hetbemesten kijk ikgewoonwat economisch het beste is"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetikniet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

51.

"Het iseengoede zaakdat deoverheid probeert via heffingen (zoals MINAS)hetgebruik van
kunst-endierlijke mestterugtedringen"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetikniet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

52.

"Ikweetvrij nauwkeurighoegroot mijn mineralenverliezen over 2000waren"
[ ]Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetikniet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

53.

"Ikweetwat debelangrijkste oorzakenvandemineralenverliezen opmijnbedrijf zijn"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetikniet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

54.

Watziet uals debelangrijkste oorzakenvandemineralenverliezen opuwbedrijf?

55.

Hoegemakkelijk of moeilijk denkt udat hetvoor uwbedrijf zal zijndeMinaseindnormentehalen?
[ ] Erggemakkelijk
[ ] Gemakkelijk
[ ]Weetikniet/ iktwijfel hierover
[ ] Moeilijk
[ ] Ergmoeilijk

56.

Hoeveelvertrouwen heeft udat umaatregelen zalvindenwaarmee uwbedrijf in2003 deMinas
eindnormen zalhalen?
[ ] Ergveelvertrouwen
[ ]Veelvertrouwen
[ ] Enigvertrouwen
[ ]Weinigvertrouwen
[ ] Ergweinigvertrouwen
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57.

Welke maatregelen neemt unualomdemineralenverliezen op uwbedrijf te verkleinen?

58.

Welkeaanvullende maatregelen zouukunnennemenom demineral=riverliezenopuwbedrijf verder
te beperken?

59.

Als umaatregelen ommineralenverliezen terugte dringen zoumoeten beoordelen ophun
bruikbaarheid,waar zouudanop letten?(meerdere antwoorden mogelijk)
[ ] Effect opmineralenoverschot
[ ] Financiële consequenties
t ]Veranderingen inbenodigde arbeid
[ ] Knelpunten in arbeidsvoorziening
[ ] Kwaliteit producten
[ ] Benodigdefinanciële investeringen
[ 3 Effect op bodemvruchtbaarheid
[ ] Effect op bodemstructuur
[ ] Mogelijk effect optotale productieniveau
[ ] Risicovanmislukking
[ ]Anders,nl

60.

"Degangbare akkerbouw vervuilt hetmilieu nogsteeds te sterk"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetik niet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

61.

"Detoekomst vandeNederlandse akkerbouw ligt uiteindelijk inbiologische productie"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetik niet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

F.VANDAAG
62.

Kuntukort omschrijven wat uvandeworkshop vanvandaagverwacht?

63.

Kuntukort omschrijvenwat uvandaaggraag zouwillenleren?
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G.TOTSLOT
64.

Wat isuwleeftijd?

jaar

65.

Welkeschoolopleiding heeft ugenoten?
(hoogste niveauaankruisen)
] Lager beroepsonderwijs
] Middelbaar beroepsonderwijs
] Hoger beroepsonderwijs
] Universitair beroepsonderwijs
]Anders,nl

HARTELIJK BEDANKTEN WEHOPENDATDEBIJEENKOMSTVAN VANDAAGLEUKENLEERZAAMZALZIJN.
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Bijlage4 Einde-dagenquête
Eindvandedag- Enquete
Spelsimulatie Akkerbouw (Studiegroepen)
JunienJuli 2001

Toelichting:
Bijdeze enquête kunt uuweerste indrukkenvandedagkwijt.
Neemopnieuw detijdomdevragen rustigte lezenente beantwoorden.

NAAM:
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Watzijnuweerste indrukkenvanvandaag?

2.

Watziet uals sterke puntenvandehet spelsimulatie programma?

Watziet ualszwakkepuntenvandehet spelsimulatie programma?

4.

Uheeft vandaagondersteuning gehadvaneenbegeleider bijhetwerken met het spelsimulatie
programma.Wasdit eenbegeleider dieuwbedrijf goedkent?
[ ]Ja
[ ] Enigszins
[ ]Nee
Watisuwmeningover devolgende stellingen?

5.

"Ik hebvandaag meer inzichtgekregen inde mineralenstromenop mijn bedrijf"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetikniet/ Iktwijfelhierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

6.

"Ik benervandaagachtergekomen dat de mineralenoverschottenop mijnbedrijf groter zijndanik
verwachthad"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetikniet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

7.

Ikhebvandaag meer inzichtgekregen indeeffecten vanbepaalde maatregelen opdemineralenoverschotten op mijn bedrijf"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetikniet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

8.

"Ik hebvandaag oplossingen voor mijnmineralenoverschotten ontdekt die nieuwvoor mewaren"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weet ikniet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

43

9.

"Ikhebveelvertrouwen inde uitkomsten vandeberekeningen die de spelsimulatie maakt"
[ ]Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetikniet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

10.

"Ik benvandaagtot eengoed enuitvoerbaar bedrijfsplangekomen"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetik niet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

11.

Watikvandaaggeleerd hebisdirect toepasbaar op mijn bedrijf"
[ ]Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetik niet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ]Sterk meeoneens

12.

Heeft ubelangstelling omnogmaals met despelsimulatie aande slagtegaan?
[ ]Ja,omdat
[ ] Nee,omdat
[ ]Weetik niet/ geenmening

Hartelijk bedanktvoor uwtijd enmoeite!!
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Bijlage5 Observatiesheet
Observator:

Datum:

Organisatie vandedag(bv.wat looptgoed,wat loopt wat minder)

Speisimularjeprogramma (bv.wat lerendedeelnemers vansimulatie)

Interactie met begeleiders (bv. watishun rol, waarvoor hebbeendeelnemers hennodig)

Interactietussendeelnemers (bv.waar praat menonderlingover)

Overige observaties
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Bijlage 6 Eind-enquête
Eindenquete Spelsimulatie Akkerbouw

Neemdetijdomdevragen rustigte lezenente beantwoorden.
Wevragen uwnaaminte vullenzodatwedeze enquête kunnenkoppelen aandeenquête die uopdedag
zelf heeftingevuld.
Deantwoordenvandeze enquête zullenalleenvoor ditonderzoek gebruikt worden,enuwanonimiteit blijft
gewaarborgd.
Ukrijgt eenkorte samenvattingvandebevindingenvanhetonderzoek thuisgestuurd.
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VRAGENOVERDELEISPELSIMULATIE

1.

Vindudespelsimulatie eengebruiksvriendelijk programma?(waser gemakkelijk meetewerken?)
] Erggebruiksvriendelijk
] Gebruiksvriendelijk
] Neutraal/ Geenmening
] Gebruiksonvriendelijk
] Erggebruiksonvriendelijk

2a.

Hoebeoordeelt udevolgende aspectenvanhet programma?
Desnelheidwaarmee hetbasisplangereedis
] Erggoed
]Goed
] Neutraal
] Slecht
L ] Ergslecht
Denavigatie door het programma (deoverzichtelijkheid vanhet programma)
] Erggoed
]Goed
] Neutraal
] Slecht
. ] Ergslecht
Debetrouwbaarheidvande uiteindelijke uitkomsten
] Erggoed
]Goed
] Neutraal
] Slecht
] Ergslecht

2b.

2c.

3a.

3b.

3c.

Hoebelangrijk warendevolgende aspectenvandedagvooru?
Hetzelfstandigwerkenmetde spelsimulatie
] Ergbelangrijk
] Belangrijk
]Weetikniet/ Geenmening
]Tamelijk onbelangrijk
] Onbelangrijk
Dediscussie metde begeleiders
] Ergbelangrijk
] Belangrijk
]Weetikniet/Geen mening
] Tamelijk onbelangrijk
] Onbelangrijk
Dediscussie met collega boeren
] Ergbelangrijk
] Belangrijk
]Weetikniet/ Geenmening
]Tamelijk onbelangrijk
] Onbelangrijk
Waarvoor heeft udebegeleiders (zoals Henri enaanwezige voorlichters) nodiggehadtijdensde
dag?(meerdere antwoorden mogelijk)
]Voor computerondersteuning (bvuitlegvanhoehetprogramma gebruikt moetworden)
]Voor het suggereren vanbruikbare maatregelen voor mijnbedrijf
]Voor eendiscussie over deuitkomstenvanberekeningen
]Voor discussie over dehaalbaarheidvanmaatregelenop mijnbedrijf
]Anders:
] Begeleiders nietecht nodiggehad(kuntudittoelichten?)
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5.

Uheefttijdens de LEIspelsimulatie daggewerkt metgegevens van uweigenbedrijf. Wehaddenu
ook kunnenvragente rekenen met eenvergelijkbaar bedrijf (eenbedrijf dat redelijk veelopdeuwe
lijkt enwaarvan allegegevens albekendeningevoerd zijn).Watisuwmening over devolgende
stelling:
"Meteenvergelijkbaar bedrijf werken isweinigzinvol"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetikniet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ J Sterk meeoneens

6.

"Ik hebtijdens desimulatie dageenveel beter inzichtgekregen indeomvangvanmijnmineralenverliezen".
[ ] Sterkmee eens
[ ] Meeeens
[ ]Weetik niet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ]Sterk meeoneens

7.

Ishetvertrouwen dat uin2003 de Minaseindnormenkanhalentijdens dedagtoegenomenof
afgenomen?
[ ] Sterk toegenomen
[ ] Enigszins toegenomen
[ ] Gelijk gebleven
[ ] Enigszins afgenomen
[ ] Sterk afgenomen

8.

"Tijdens dedaghebik meer zichtgekregen opwat de belangrijkste oorzakenvandemineralenverliezen op mijnbedrijf zijn".
[ ] Sterk meeeens
[ ]Meeeens
[ ]Weetikniet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

9.

Watziet uals debe/angr/jkste oorzaken van demineralenverliezen opuwbedrijf?

10.

Despelsimulatie gaf ueenaantalmaatregelen waarmee ukongaanrekenen(zoals aanpassing
teeltplan).
Warener maatregelen die ugraag hadwillendoorrekenen maar die nietopdelijst stonden?
[ ]Ja,namelijk
[ ]Nee
[ ]Weetik niet/ Geenmening

11.

Bentu,dankzij de simulatie dag,voor heteerste serieus gaannadenkenover maatregelen voor het
terugdringen vanmineralenverliezen die udaarvoor nognooit serieus overwogenhad?
[ ]Ja
[ ]Nee
[ ]Weetikniet/ Geenmening
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12.

Despelsimulatie rekent maatregelen door ophungevolgenvoor het mineralenoverschot, hetsaldo,
endebenodigde manurenperjaar. Isdatvoldoende voor u,of zijner gevolgenwaarvan uvindt dat
hetprogramma zeook moet bekijken?
[ ] Mineralenoverschot, saldo enmanuren lijken mevoldoende
[ ] Ikzouookgraag inzichtwillenhebbeninanderegevolgen, namelijk:
(meerdere antwoorden mogelijk)
[ ] Knelpuntenin arbeidsvoorziening
[ ] Kwaliteit producten
[ ] Benodigdefinanciële investeringen
[ ] Effect op bodemvruchtbaarheid
[ ] Effect op bodemstructuur
[ ] Mogelijk effect optotale productieniveau
[ ] Risicovanmislukking(bv misoogst)
f JAndere,namelijk
[ ]Weetikniet/ Geenmening

13.

"Ik hebveelvertrouwen inde berekeningen die hetprogramma uitvoert"
[ ] Sterk meeeens
[ ] Meeeens
[ ]Weetikniet/ Iktwijfel hierover
[ ] Meeoneens
[ ] Sterk meeoneens

14.

Kuntudittoelichten?

15.

Hoeveelplannenheeft udoorgerekend?
]Alleenbasisplan
] Basisplanen 1of 2 ander plannen
] Basisplanen3, 4 of 5 andereplannen
J Basisplanen6 of meerandere plannen
[ ] Anders, namelijk

16.

Heeft utijdens dedageen"beste plan"gekozen?
f ]Ja
f J Wee(ganaarvraag18)
[ ]Weet ik nietmeer(ganaar vraag 18}

17.

Hoetevreden bent unumet dit "beste plan"?
[ ] Ergtevreden
[ ] Redelijk tevreden
f J Neutraal/ Weetiknietmeer
[ ] Redelijk ontevreden
[ ] Ergontevreden

18.

Heeft usinds desimulatie dagmet iemandgepraat over uwkeuzevanmaatregelen, of bent udit
nogvonplante doen?(meerdere antwoorden mogelijk)
Algedaan
Vanplan
Voorlichter
Veevoeradviseur
Dierenarts
Accountant
Begeleider praktijkcijfers
Gezinsleden
Collega veehouders indebuurt
Studieclub
Anders:
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19.

Bentualbegonnenmet het uitvoerenvanbepaalde oplossingen die uit de ISdagnaarvoren
kwamen?
[ ]Ja,namelijk
[ ] Nee,namelijk

20.

Kuntuaangeven hoe belangrijk

hetzelfstandigwerken met despelsimulatie wasvoor:
Weetikniet
Tamelijk
Erg
Belangrijk Belangrijk Geenmening Onbelangrijk

Onbelangrijk

1. Verduidelijkenvande Minas normen
2. Vertrouwen krijgendatdeMinas
normengehaald kunnenworden
3.Verduidelijkenvandeoorzakenvan
hetmineralenoverschot
4. Ontdekkenvannieuwe mogelijke
maatregelenvoor mijnbedrijf
5. Inschattenvandeeffecten vandeze
maatregelen
6. Helpenkiezenvandebeste maatregelen
21.

Kuntuaangeven hoebelangrijk deaanwezig
ebegeleiders warenvoor:
Weetikniet
Erg
Belangrijk Belangrijk Geenmening
1. Verduidelijken vande Minasnormen
2.Vertrouwen krijgen datde Minas
normengehaald kunnenworden
3.Verduidelijken vandeoorzakenvan
het mineralenoverschot
4. Ontdekkenvannieuwe mogelijke
maatregelenvoor mijnbedrijf
5. Inschattenvandeeffecten vandeze
maatregelen
6. Helpenkiezenvande beste maatregelen

22.

Kuntuaangeven hoe belangrijk

Tamelijk
Onbelangrijk

Onbelangrijk

deaanwezig heidvanco legaboerenwasvoor:
Weetikniet
Tamelijk
Erg
Belangrijk Belangrijk Geenmening Onbelangrijk

Onbelangrijk

1. Verduidelijken vande Minasnormen
2.Vertrouwen krijgendat deMinas
normengehaald kunnenworden
3.Verduidelijkenvandeoorzakenvan
het mineralenoverschot
4. Ontdekkenvannieuwe mogelijke
maatregelenvoor mijnbedrijf
5. Inschattenvandeeffecten vandeze
maatregelen
6. Helpenkiezenvandebeste maatregelen
23.

Heeft ubelangstelling omnogmaals met de spelsimulatie aandeslagtegaan?
[ ]Ja,omdat
[ ] Nee,omdat
[ ]Weet ikniet/ Geenmening
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24.

Hoezouuhetliefst nogmaals met despelsimulatie aandeslaggaan?
[ ] Ingroepsverband (zoalstijdens dedagzelf)
[ ] Individueel opmijnbedrijf met eenbegeleider
[ ]Zelfstandig met hetprogramma opmijneigenPC

25.

Watzietualssterke puntenvandehetspelsimulatie programma?

26.

Watziet uals zwakke puntenvandehetspelsimulatie programma?

TENSLOTTE
Wevragen uwnaaminte vullenzodat wedeze enquête kunnenkoppelen aandeenquête die uopdedag
zelf heeftingevuld.
Deantwoordenvandezeenquête zullenalleenvoor dit onderzoek gebruiktworden,enuwanonimiteit blijft
gewaarborgd.

Watisuwnaam?

Hartelijke bedanktvoor hetinvullenvandezeenquête
Ukuntdeenquête indebijgesloten,gefrankeerde envelopnaar onsterugsturen.
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