THEMA

Arbeid

of aut

De groei van het agrarische bedrijf is aanjager van zowel meer

arbeid als meer automatisering op het bedrijf. Dit brengt een grote
verantwoordelijkheid met zich mee. Hoeveel tijd en arbeid wordt
er nu daadwerkelijk bespaard met de kostbare keus voor automatisering? En wat komt er allemaal kijken bij het doorvoeren van meer arbeid of automatisering? Onder andere
deze vragen staan centraal in de discussie rondom het
thema ‘Arbeidsinvulling & automatisering’ die
NAJK in december en januari organiseert.
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Door de mens
Arbeid op het agrarische bedrijf is alle
geestelijke en lichamelijke inspanning van
mensen, gericht op het voortbrengen van
agrarische goederen en het verwerven van
inkomen. Arbeid wordt verricht door de mens.
De arbeidsproductiviteit is de productie per
mens per tijdseenheid. De arbeidsproductiviteit wordt bijvoorbeeld bepaald door de
vruchtbaarheid van de grond, het niveau van
technologische ontwikkeling en de arbeidsverdeling. Arbeid is naast grond en kapitaal een
productiefactor.

eind van de 19e eeuw in Nederland kwam. De
totale mechanisatie volgde pas na de Tweede
Wereldoorlog. Toen verdwenen ook de landarbeiders en boerenknechten.

Automatische groei
Schaalvergroting is een ontwikkeling in de
agrarische sector waarbij door een verandering in het gebruik van de productiefactoren
grond, kapitaal en arbeid, lagere productiekosten en hogere opbrengsten worden nagestreefd. De productiefactor arbeid ondervindt
hierbij vooral een technische ontwikkeling
door de automatisering.

Door machines en
computers

Besparen op tijd

Automatisering is het vervangen van menselijke arbeid door machines of computers. De
drijfveer is vooral economisch. De som van
arbeid en grondstofverbruik is na bepaalde
automatisering kleiner dan het daarvoor was.
Automatiseren in de agrarische sector is
tegenwoordig heel vanzelfsprekend. De ontwikkeling van machines en computers is ontzettend hard gegaan. In de periode van industrialisatie werd arbeid, die traditioneel vooral
werd gedaan met behulp van spierkracht van
mens en dier, in toenemende mate verricht
door machines. Deze landbouwmechanisatie
zorgde ervoor dat de eerste tractor aan het

Een overweging die meeweegt in de bedrijfsstrategie is het besparen van tijd of het verrichten van minder fysieke arbeid. Het besparen van tijd is het realiseren van tijdswinst.
Het doel van tijdswinst verschilt per bedrijf
en ook wie de tijd bespaart. Een ondernemer
investeert deze tijd bijvoorbeeld in andere
klussen op het bedrijf of juist in zijn privéleven. Denk hierbij aan het gezin, sociaal leven
of tijd voor bestuurswerk of een opleiding. Dit
kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld
efficiënter te werken, het bedrijf te optimaliseren, (extra) personeel aan te nemen, klussen
uit te besteden of door te automatiseren.

Minder fysieke arbeid
Bij arbeidsbesparing worden er nieuwe
technieken of machines gebruikt, zodat er
minder lichamelijke inspanning van mensen
nodig is. Arbeidsbesparing zorgt voor minder fysieke belasting van de ondernemer of
zijn medewerker(s). Dagelijkse handelingen
die dezelfde bewegingen vereisen van een
lichaam, kunnen op den duur complicaties
opleveren. Een machine kan dit werk overnemen. Dit kan ook tijdswinst opleveren.

"Een overweging die meeweegt in de bedrijfsstrategie is het besparen van tijd of het verrichten van minder fysieke arbeid"
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omatisering?
Discussiestuk A‘ rbeidsinvulling
& automatisering’
In december en januari wordt het discussiestuk ‘Arbeidsinvulling & automatisering’ behandeld in jouw provincie. Wil je mee discussiëren over
arbeidsinvulling en automatisering? Dan ben je van harte welkom als
jouw provinciale AJK rondom dit thema een discussieavond organiseert.
Op basis van stellingen wordt de avond ingevuld. De resultaten van deze
stellingen, en daarmee ook jouw mening, worden door NAJK in de belangenbehartiging gebruikt. Check de agenda van jouw provincie voor de
discussieavond in jouw buurt!

terwijl een investering in automatisering terugverdiend kan
worden. Een regel staat hierbij
bovenaan: hoe korter de terugverdientijd, hoe beter.

Personeel
Een bedrijf met personeel
is flexibeler dan een bedrijf
dat automatiseert. Maar aan het
aannemen van eigen personeel zit een
groot risico, namelijk ziekteverzuim. De
ondernemer is immers juridisch werkgever. Voor ziekteverzuim kan een bedrijf
zich verzekeren. Heeft het bedrijf bijvoorbeeld één man personeel in dienst, dan komt bij
ziekte al het werk automatisch op de ondernemer zelf terecht. Vandaar het gezegde, een man
personeel is geen personeel. Een bedrijf met
weinig personeel loopt daarmee meer risico.

Als werkgever
Een werkgever moet met personeel kunnen
omgaan, om het beste uit hen naar boven
te halen. Een goede ondernemer is nog niet
direct een goede werkgever. De eigenschappen die een werkgever nodig heeft, verschillen per bedrijf en per sector. Het aantal
medewerkers dat een ondernemer in dienst
heeft is hierin bepalend. Een werkgever moet
goed kunnen plannen, communiceren en
managen.

Vakmanschap
Een agrarisch ondernemer is en blijft een
vakman, waardoor hij of zij altijd zelf naar het
gewas of naar zijn of haar dieren zal kijken
en weet wat er moet gebeuren op het bedrijf.
Personeel of automatisering voor dit vakmanschap vinden is vrijwel onmogelijk.

Dure afweging
Automatisering wordt vooral toegepast bij dure
arbeid (personeel) en vindt voornamelijk plaats
bij repeterende handelingen. Bij complexere
handelingen, is het gebruik van automatisering
lastig, duur en risicovol. Machines zijn kwetsbaar en worden afgeschreven. Het gaat vaak om
de afweging hoeveel personeelskosten bespaard
kunnen worden met automatisering. Personeel
is duur, maar is wel flexibel inzetbaar. Bij een
investering in automatisering is het niveau van
de vaste lasten hoger en moet er altijd een aflossing plaatsvinden. Een bedrijf met personeel
in dienst kan makkelijker saneren, ondanks de
vaste loonlasten. Personeel wordt wel duurder,

Opbrengst of het milieu?
Ik kies beide.
Meer opbrengst met een minimale belasting voor het milieu, dat vormt de basis voor de
landbouw van vandaag. Kalkammonsalpeter (KAS) is een pure meststof, levert hogere en
kwalitatief betere opbrengsten en belast het milieu minder dan andere stikstofmeststoffen.
Weten waarom? Kijk op www.yara.nl/purenutrient
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