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VOORWOORD
In het kader van mijn derdejaarsbedrijfskundestage aande Hogeschool Delft, heb ik mijn stage
bijhet DLO-Instituutvoor Milieu-enAgritechniek (IMAG-DLO)mogen lopen.Tijdensdezeperiode
was ik werkzaam bij de afdeling Arbeid. Voor u ligt het rapport van het onderzoek naar het
gebruikvanarbeidsnormen,datopdezeafdeling isuitgevoerd.
Dit verslag istot stand gekomen door eenenquête eneenaantal interviews onder respectievelijk
gebruikersvanarbeidsnormenentelersvandiverseteelten indeglastuinbouwtehouden.
Door de grote mate van vrijheid met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden heb ik
geleerd meer zelfstandigheid te krijgen enmet eigencreativiteit ideeënte ontwikkelen enuit te
voeren.
Omdat dit alles niet alleen kan,wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om enkele mensen
speciaal te bedanken voor hun medewerking die zij aan mij verleend hebben. Zij waren van
essentieelbelangvoor hettot standkomenvanditverslag.
In de eerste plaats alle respondenten van de mondelinge en schriftelijke enquête. Zonder hun
medewerking hadditverslaggeeninhoudgehad.
Daarnaast benik dankverschuldigd aanMarryvandenTopenTonHendrix,beidenwerkzaam bij
het IMAG-DLOenbovendienmijnstagebegeleiders.
Tevens wil ik Foekje Korporaal bedanken voor haar ondersteuning die zij gaf vanuit de
HogeschoolDelft alsmijnstagebegeleidster bijwie ikaltijdterecht konvoor informatie.
Tenslotte wil ik eenieder bedanken die mij op een andere manier geholpen heeft. Eenspeciaal
woord van dank gaat uit naar de mensen van de afdeling Arbeid van het IMAG-DLO en in het
bijzonder HelmaDrostenAnton Looije,mijnkamergenoot,gedurende mijnstage.

Robertvander Kooij
Wageningen,december 1995
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SAMENVATTING
Het IMAG-DLO geeft een aantal taaktijdenpublicaties uit. Deweinige gegevens die bekend zijn
over deafnemers,het niet wetenvoor welkewerkzaamheden de publicaties gebruikt worden en
of depresentatie opdehuidige manierwenselijk isleiddetot dit onderzoek.
DeopdrachtkomtvandeafdelingArbeid,diezichonder anderebezighoudt mettaaktijden ende
uitgave hiervan.Hetdoelvanhet onderzoek ismeer duidelijkheidteverschaffen over wat ermet
de taaktijdenpublicaties moet gebeuren. Het onderzoek kent echter een afbakening tot de
taaktijdenpublicaties snijbloementeelt onder glas, de glasgroenteteelt en de boomkwekerij. De
laatste doelgroep komt summieraandeorde,omdat deverkopendeafgelopenjaren hiervanerg
laagwaren.Hetonderzoek isuitgevoerd metbehulpvaneenenquête.Aselectzijnacht bedrijven
geselecteerd die geen taaktijdenpublicatie in hun bezit hebben. Bij deze groep is de enquête
mondeling afgenomen.Aan 103afnemersvan detaaktijdenpublicaties snijbloemen, glasgroente
en boomkwekerij is de enquête schriftelijk verstuurd. De mondelinge enquête werd gehouden
onder acht ondernemers in de glastuinbouw. Allen zijn werkzaam in verschillende teelten. Vijf
bedrijven gebruiken arbeidsnormen.Dearbeidsnormenverkrijgen zij uit arbeidsregistratie op het
bedrijf. Van de drie overige bedrijven zijn er twee van plan spoedig te gaan registreren. Het
belang van registratie isduidelijk doorgedrongen bij de ondernemers. Defactor arbeid vormt bij
velen 25% of meer van de totale kosten en drukt hiermee zwaar op het bedrijf. Buiten de
arbeidsregistratie worden op bijna alle bedrijven teelttechnische gegevens geregistreerd, zoals
klimaat, produktie, opbrengsten, gasverbruik en electricitett. Door te vergelijken wordt
geprobeerdomdebedrijfsvoeringte optimaliseren,doorvanelkaarte lerenendoor efficiënter te
produceren met minimale arbeid.Eenmoeilijkheid bij bedrijfsvergelijking ishet feit dat derassen
sterkvanelkaarverschillen.Uniformiteit isbelangrijk voor eengoedevergelijking.Hetbelangvan
registeren envergelijking neemttoe metdematevanconcurrentie.VergelijkingviaGroeinet,een
gewasonafhankelijk bedrijfsvergelijkingssysteem, lijkttoetenemen.
De schriftelijke enquête wijst uit dat de belangrijkste respondenten de agrarische ondernemers
zijn met 55%,daarna devoorlichting/adviesbureau'smet 21% entot slot het onderwijs met 13%.
De publicaties werden voor 49% via het IMAG-DLO verkocht en voor 39% via het PBG.84%
gebruikt naastdedeIMAGtaaktijdenpublicaties andereinformatiebronnen omarbeidsnormenop
te zoeken. De belangrijkste zijn artikelen in vakbladen, de bedrijfsregistratie en de KWIN. De
taaktijden worden hoofdzakelijk gebruiktvoor het makenvaneenarbeidsbegroting (52%) enom
te vergelijken met de eigen arbeidsregistratie (47%). De gebruiksfrequentie is niet hoog te
noemen, 45% gebruikt de publicatie slechts één of meerdere keren per jaar of maand. Volgens
het merendeel van de geënquêteerden (53%) voldoet de huidige presentatiewijze, de rest heeft
geen duidelijke meningover hoehetandersmoet. Hetvermeldenvandeproduktie per m2ende
werkmethode bij een bepaalde arbeidsnorm bleken als aanvullende gegevens gewenst. De
actualiteit vandehuidige publicatievindt het merendeelvandegeënquêteerden niet inorde.De
presentatie daarentegen kan volgens de helft van de geënquêteerden op papier blijven. De
anderehelft heeft eenzeerverspreide voorkeur.
De belangrijkste conclusies naar aanleiding van dit onderzoek zijn dat de gebruiksfrequentie van
de publicaties niet erg hoog is,de druk om te registeren toeneemt evenals de vergelijking via
Groeinet. Voor het IMAG-DLO is er wellicht een mogelijkheid om via Groeinet meer uit de
taaktijdenpublicaties tehalen.
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SUMMARY
TheIMAG-DLOpublishestask-timespublications.Little information aboutthe buyersofthesetasktimes publications, is available for what purpose they use them and whether or not the
presentation isright, leadtothisresearch.
The principal isthe Labourdepartment of IMAG-DLO,which isinvolvedwiththe publishing of the
task-times.
The purpose of this research isto find anapplication for the task-times publications.Theresearch
has a clear delimitation to the task-times publications of cut flowers, greenhouses vegetable
growing and arboriculture.Thislastsubjectwill bebriefly mentioned,becausethesaleswerevery
low overthe lastyears.
The research iscarried out through an inquiry. Eight companies, which did not buy a task-time
publication,wereselected.Thesepeoplewerequestionedthroughaverbalinquiry.Thegroup ofa
hundredandthreetask-timespublicationsbuyersarequestionedthroughawritten inquiry.
The verbal inquiry was held under eight growers. Five of them are using labour-standards. The
growers obtained labour-standards by labour-registration.Two of the eight companies will soon
startwith labour-registration intheir company.Theemployersarealsoawareofthe importanceto
registrate. In most of the companiesthe production factor ismorethan 25%of the total cost of
labour,whichisoneofthemostexcessiveexpenditures.
Exceptlabour-registration almosteverycompanyregistratesculturetechnicaldatasuchas climate,
production, returns, gas-consumption and electricity. By comparing the results of the different
companies they try to optimize their company-planning and try to learn from each other by
efficient producing with aminimum of labour. It isdifficult to compare becausethe varieties are
different from each other. For that reason uniformity is very important. Comparing through
Groeinet,avegetation-independent comparingsystem,anincreaseis predicted.
The written inquiry showed that the most important respondents were the entrepreneurs with
55%,after themwith 21% theadvisory-servicesandfinallywith 13%theschools.The publications
weremostlysoldthrough IMAG-DLO(49%)andPBG(39%). Furthermore 84%ofthe respondents
use other source material to find labour-standards.Themost important sourceswere articles ina
professional journal, private registration and the KWIN. Task-times were used by 52% of the
respondentsto makealabour-budget ortocomparewiththeir own-labour registration.
The frequency of usewas not very high, only 45% usesthe publication once a month or ayear.
Most of the respondents did not find the actuality of the publication good enough. The
presentation onthe contrary,couldbeonpaper accordingto onepartof thequestionared buyers
ofthe publication.Theother part didnot prefer a specialwayof presentation.
Fromthis researchthe most important conclusionsare: the frequency of useof the publicationis
not high, the importance of registration isgrowing and also comparing through Groeinet. The
IMAG-DLOcanperhapsexpandtheir probabilitiesoftask-time publicationsthrough Groeinet.
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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding tot het onderzoek
Het IMAG-DLOverzamelttaaktijden.Een taaktijd isdehoeveelheidmenstijddieaaneenbepaalde
bewerking wordt besteed volgens een bepaalde werkmethode en onder gegeven
omstandigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de noodzakelijke rust, persoonlijke
verzorging, bijkomende handelingen en storingen. De taaktijden en de arbeidsnormen worden
gebruikt voor het opstellen van arbeidsbegrotingen van teelten enteeltsystemen op tactisch en
strategisch niveau. Verder dient het om de arbeidsbehoefte van verschillende teeltsystemen en
werkmethoden tevergelijken,omwerkmethoden enhulpmiddelenteverbeterenofteevalueren,
belastingsprofielen op te stellen,omsaldoberekeningen uit te voeren of om eenteeltplan op te
zetten.Ookworden investeringsbeslissingenondersteunddoor middelvandezegegevens.
Taaktijden worden gepubliceerd in verschillende uitgaven. Er zijn taaktijdenpublicaties voor de
snijbloementeeltonder glas,deglasgroenteteelt,deboomkwekerijendegroenvoorzieningen.
Inde onderstaandetabel iseenoverzichtvandeverkochte aantallen per publicatie gegevenvoor
dejaren 1994en1995.
Tabel1.1 Aantalverkochte taaktijdenpublicaties persector(1994-1995)

Sector
Snijbloementeelt
onderglas

Glasgroenteteelt

Boomkwekerij

Groenvoorziening

84

120

3

500

Buiten de uitgave van eigentaaktijdenpublicaties worden de IMAG-DLOtaaktijdengegevens ook
voor andere publicaties gebruikt. Dit gebeurt onder andere voor de verschillende KWantatieve
INformatiepublicaties(KWIN).
In 1994isdoor het Informatie enKennisCentrum(IKC),afdelingAkkerbouwenGroenteteelt inde
Vollegrond, te Lelystadeenonderzoek uitgevoerd naar degebruikswaarde vande KWINvoor de
Akkerbouw ende Groenteteelt indeVollegrond (KWIN-agv). Hiertoe iseenschriftelijke enquête
gestuurdnaar 1517gebruikers.Deenquête bestonduiteenuitgebreideversieeneenkorteversie.
De uitgebreide enquête werd verstuurd naar 70 adressen die via een a selecte steekproef
geselecteerdzijn.Deoverige 1447gebruikershebbeneenkorteversievandeenquêteontvangen.
Deresponsopbeideenquêtesbedroeg70respectievelijk45%.
Indit onderzoek naardeKWIN-agv kwamuit deuitgebreide enquête naarvorendat 54%vande
geënquêteerdentegenverwijdering vanhet onderdeeltaaktijden was, 13%hadgeenmeningen
33%wasvoor hetverwijderenvandezegegevens.
In de conclusie werd een suggestie gegeven om het onderdeel taaktijden achterwege te laten,
vooralomdatactualiseringveeltijdzoukosten.
Bij het IMAG-DLOwil men meer over de taaktijdenpublicaties weten, omdat geen duidelijkheid
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bestaatoverwiedeafnemerszijnenwaarvoor detaaktijdenpublicatiesgebruiktwordenenof de
huidigevormvoldoet.
1.2 Probleem-en doelstelling
Deprobleemstelling die uit hetvoortgaande voortvloeit luidt danook: "Alleen globaal isbekend
wie de afnemers zijn vantaaktijdenpublicaties, waarvoor deze afnemers detaaktijden gebruiken
enof devormwaarindetaaktijdenwordenweergegevenvoldoetaandebehoefte".
Met behulp van onderstaande onderzoeksvragen zal worden getracht bovenstaande
probleemstellingtebeantwoorden.
1. Aanwiewordendetaaktijdenpublicatiesverkocht;
2. Waarvoor/hoe wordt er gebruik gemaakt van de taaktijden voor de snijbloementeelt onder
glas,deglasgroenteteelt endeboomkwekerij;
3. Vinden de afnemers de taaktijdengegevens in de huidige vorm wenselijk en/of zijn andere
arbeidsgegevensgewenst.
Dedoelstellingvandit onderzoek isommet deresultaten duidelijkheidte krijgen overwat ermet
detaaktijdenpublicaties moetgebeuren.
Om deze vragen te beantwoorden wordt een schriftelijke enquête verstuurd naar de afnemers
van de taaktijdenpublicaties snijbloementeelt onder glas, glasgroenteteelt en boomkwekerij.
Tevens wordt er bij acht bedrijven die geen taaktijdenpublicatie hebben afgenomen een
mondelinge enquête gehouden. De schriftelijke enquête heeft tevens als doel om voor andere
sectorenalseenstandaardtekunnendienen.
1.3 Afbakening
Het onderzoek beperkt zich tot de taaktijdenpublicaties snijbloemen onder glas, de
glasgroenteteelt endeboomkwekerijvanhetIMAG-DLO.
Dit isgedaanomdatvoor de taaktijdenpublicatie groenvoorzieningen aleenspecialecommissieis
opgezet, die zichhier mee bezig houdt.Tevensdient aangemerkt te worden dat de enquête die
hiervoor ontworpen moetwordeneen'proefenquête' is.Dezekanlateralsstandaarddienenvoor
anderepublicatieswaarinarbeidsnormenvermeldstaanindezeenandereagrarischesectoren.
1.4 Indelingvan het rapport
De organisatie van het IMAG-DLO en een beschrijving van de Hoofdafdeling Arbeid en
Management wordt in hoofdstuk twee uiteengezet. Inhet derde hoofdstuk wordt de gebruikte
methode besproken en toegelicht om een enquête op te zetten, om vervolgens in het vierde
hoofdstuk de praktijk toepassing hiervante geven.Deresultatenvandemondelingeenquêteen
de schriftelijke enquête worden respectievelijk in het vijfde en zesde hoofdstuk behandeld.Een
discussie over een aantal verschillende onderwerpen zal in het zevende hoofdstuk aan de orde
komen, om tot slot in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de
resultatentepresenteren.
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2. IMAG-DLO
Het in dit rapport beschrevenonderzoek isuitgevoerd opdeafdelingArbeidvanhet IMAG-DLO.
De afdeling Arbeid ende afdeling Bedrijfsmanagement vormen samen de hoofdafdeling Arbeid
en Management, één van de vijf hoofdafdelingen van het IMAG-DLO. Hieronder wordt de
organisatie en de doelstelling van het IMAG-DLO beschreven.Daarnaast wordt dieper ingegaan
opdeonderzoeksveldendiedoordehoofdafdelingArbeidenManagementwordenbestreken.
2.1 IMAG-DLO algemeen
Het DLO-Instituut voor Milieu- en Agritechniek, oftewel IMAG-DLO, is een technisch
onderzoeksinstituut op het terrein vandemechaniseringvande landbouw. Het IMAG-DLOwerkt
aan nieuwe technieken en technologieën die bijdragen aan het realiseren van maatschappelijk
verantwoorde productiemethoden indeland-entuinbouw. Inhetonderstaandeorganogram (fig.
2.1) staatdeorganisatievanhet IMAG-DLOweergegeven.
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Figuur 2.1 OrganogramIMAG-DLO
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Het IMAG iséénvandetwaalf instituten dieonder deDienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
vallen. Deze organisatie isop haar beurt weer eenonderdeel van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer enVisserij. Aanhet instituut zijncirca 185mensenverbonden.
Op de instituten wordt fundamenteel en toegepast onderzoek verricht voor verschillende
onderdelen van de landbouw. De opdrachten voor onderzoek zijn afkomstig van overheid en
bedrijfsleven.Deorganisatievanhet instituut ishierarchischopgebouwd.Dedirectiestaat boven
aan de hiërarchie, daaronder bevinden zich de vijf hoofdafdelingen, te weten: Agrotechniek,
Arbeid en management. Gebouwen en milieutechniek, Agrofysica en tot slot Instrumentatie en
meettechnologie.Buitendezeafdelingenkent het IMAGnogeenaantalalgemenediensten.
De hoofdafdelingen hebben een hoofd-afdelingshoofd die verantwoordelijk is voor de
verschillende afdelingen diezichonder zijn hoofdafdeling bevinden.Dezeafdelingen hebben op
hunbeurtweer huneigenafdelingshoofd.
Het onderzoek binnen de hoofdafdeling Agrotechniek richt zich op de interacties van techniek
met grond, gewassen, product en het milieu. De hierbij belangrijke kennisgebieden zijn:
spuittechnieken, niet-chemische onkruidbestrijding, toedieningstechnieken voor mest, oogst- en
producttechniek, substraatteelt- en agrosysteemtechniek. De tweede hoofdafdeling, Arbeid en
management komt in de volgende paragraaf aan de orde. Gebouwen en milieutechniek doet
onderzoek naar emissies, mestbehandeling, automatisch melken,voersystemen, mestverwerking
en bouwkundig onderzoek in de veehouderij. Agrofysica houdt zich bezig met onderzoek naar
klimaatregeling, energieverbruik, energiezuinige systemen en alternatieven en
procesautomatisering in combinatie met verschillende produktiesystemen. De laatste
hoofdafdeling, Instrumentatie enmeettechnologie, past instrumenten aanvoor eenspecialetaak
of ontwikkelt eenbepaaldinstrumentvoorspecialebehoeften.
2.2 HoofdafdelingArbeiden management
Dehoofdafdeling Arbeidenmanagement iséénvandezevijf hoofdafdelingen enisopgesplitst in
tweeafdelingen,namelijkarbeidenbedrijfsmanagement.
De afdeling Arbeid doet onderzoek naar o.a.fysieke belasting,stofblootstelling, factoren die de
veiligheid beïnvloeden en werkplekinrichting. Dit geheel van facetten vormt het ergonomische
onderzoek betreffende de arbeidsomstandigheden. De afdeling draagt de verantwoordelijkheid
voor het arbeidskundige databestandvandegeheleagrarischesectorenookhetbeheer hiervoor.
Het databestand bevat onder meer gegevens over taaktijden voor de diverse bewerkingen die
voorkomen in de verschillende agrarische bedrijfstakken. De taaktijden worden onder meer
gebruiktvoor hetopstellenvanarbeidsbegrotingen.
De afdeling Bedrijfsmanagement houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van
hulpmiddelen voor beslissingsondersteuning op bedrijfsniveau. Door groeiende complexiteit en
onzekerheid van de agrarische sector is het tijdig nemen van de juiste beslissingen van
'levensbelang'. Bij de ontwikkeling van deze hulpmiddelen worden technieken uit de
informatietechnologie, kunstmatige intelligentie, logistiek, simulatie en besturingstheorie
onderzocht op de praktische toepasbaarheid. Het onderzoek dat op de hoofdafdeling Arbeid en
management wordt verricht, gebeurt grotendeels in projecten uitgevoerd in samenwerking met
anderehoofdafdelingen,onderzoeksinstellingen enhetbedrijfsleven.
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3. METHODEVANONDERZOEK

3.1 Methode
De gehanteerde methode isenquêteren.Devoordelen vandeze methode zijn onder andere een
niet al te grote investering in tijd en geld om de benodigde gegevens te weten te komen.
Bovendienkaneenschriftelijke enquête ingevuldwordenwanneer menertijdvoor heeft.
Eennadeelvaneenenquêtekandevragenlijst zijn.Dezedient perfect inelkaartestekenenmoet
er grafisch goed uit zien. Eenverzorgde, aantrekkelijke lijst zal eerder uitnodigen tot invullen.
Eenander aspectwaarmee rekening gehoudendientte worden isdetijdsinvestering die nodigis
om de vragenlijst opte stellen,proefafnamente houdenenop basishiervan devragenlijst bij te
stellenendefinitief temaken.
Het afnemen van deenquête heeft intwee fasen plaatsgevonden. Eerst isaanalle afnemersvan
de taaktijdenpublicaties voor de snijbloementeelt onder glas, de glasgroenteteelt en de
boomkwekerij een schriftelijke enquête verstuurd. Omdat de grootste groep afnemers uit
ondernemersbestondendearbeidsnormenpublicatiesvooralvoor henbedoeldengemaakt zijn,is
besloten omonder eengroeptelersdiegeentaaktijdenpublicatie haddenafgenomen eenaantal
personen te interviewen. Deze aanvulling op de schriftelijke enquête was om dieper op de
problematiek inte kunnengaan.
Bijdit onderzoek isookgebruik gemaaktvanBaarda,1994, Jansen,1989enEmans,1990.
Deopzet vandeenquêtebestonduittweefasenmet intotaal tienstappen:

Fase1 (Bartelds,1989):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constaterenvanhet probleem
Formulerenvanhetprobleem inalgemenetermen
Definiërenvanbegrippen
Uitwerkenvanbegrippen inaspecten
Specificerenvanaspectenin indicatoren
Leggenvanrelaties

Fase2(Scholletal., 1992):
7. Naaraanleidingvandeindicatorenvragenopstellen
8. Vaststellenvan antwoordtypen
9. Definitiefformulerenvanvragenen antwoordmogelijkheden
10.Organisatieenlay-outvandeenquête

De eerste stap,de constatering van het probleem, isbeschreven in hoofdstuk 1.Hierna werd het
probleem in algemene termen geformuleerd om een eerste afbakening te maken. Bij de derde

IMAG-DLO, Wagen'mgen

stap werden de begrippen die van belang zijn en betrekking hebben op het probleem nader
gedefinieerd.Indevierdestapwerden bijdezebegrippen deaspectengezochtdietot het begrip
gerekend worden en vervolgens werd er in de vijfde stap nog wat dieper op de begrippen
ingegaan door derelevante indicatoren bijdeaspectente zoeken.Stapzesdiendeomderelaties
tussendeaspectenaantegevenenomdeverbandentussendeaspectenduidelijktemaken.
Nadat de eerste fase afgerond was,kon begonnen worden met het opstellen van de vragen,de
antwoordtypen, de antwoordmogelijkheden, de vraagformuleringen en het houden van een
proefenquête (stap7,8,en9). Delaatstestap,stap 10, wasnodigom allerleivoorbereidingente
treffen dienodig zijnvoordat deenquêteverstuurdkonworden.Dezebestondenuit:adressenop
etiketten printen met behulpvaneengemaakt adressenbestand inCardbox.Verder het opstellen
van een begeleidende brief bijdeenquête,printenenkopiërenvandeenquête endebrievenen
dezeineenenveloppedoen.
Nadat deenquêteweggestuurdwas,kongestartwordenmethettweededeelvandeenquête;de
mondelinge interviewsdieeenaanvullingdiendentegevenopdeschriftelijkeenquête.
3.2 Adressen
Voor het versturenvaneenenquête zijnadressennodig.Voor dezeenquête zijn deadressen via
het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente te Naaldwijk (PBG) en het IMAG-DLO te
Wageningen verkregen. Bij het PBG en het IMAG-DLO waren de adressen verzameld van
diegenen die een arbeidsnormenpublicatie aangeschaft hadden. Naar deze afnemers is de
schriftelijke enquêteverzonden.
Deondernemersaanwiedemondelingeenquêteisvoorgelegd,zijngeselecteerdaandehandvan
een lijst adressen die ook via het PBGverkregen is.Hieruit zijn aselect acht bedrijven gekozen,
waarvervolgenseenmondelingeenquêteisafgenomen.
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4. ONTWERPENQUÊTE

4.1 Inleiding
Inhetvoorgaande hoofdstuk isdemethode intheorieverwoord.Dezetheorie isbijdit onderzoek
gebruikt om de enquête te ontwerpen. In de onderstaande paragraaf wordt deze theorie
toegelicht aandehandvandeenquête-opbouw zoalsdievoordit onderzoek isgemaakt.
4.2 Toepassing in de praktijk
De eerste twee stappen van de eerste fase zijn in het eerste hoofdstuk gegeven.Deze stappen
dienden om eeneerste afbakening van het probleemte maken.Hieronder wordt verder gegaan
metdederdestapvandeeerstefase.
Stap3 Definiërenvan begrippen
Debegrippen dieindezestapaandeordekomenzullenniet allemaalindevolgendestapworden
uitgewerkt in aspecten. Dit gebeurt alleen maar bij die begrippen waarmee daadwerkelijk
enquête-vragen zijnopgesteld.Tochishetvanbelangomduidelijkheidteverschaffenoverwater
meteenbepaaldbegripbedoeldwordt.
Afnemers:deafnemersvantaaktijden bevindenzichinéénvande 16agrarische bedrijfstakken of
sectoren die binnen het IMAG-DLO worden onderscheiden. De belangrijkste zijn: akkerbouw,
veeteelt, bollenteelt, bloembollenteelt, glasgroenten,snijbloemen,potplanten,groenvoorziening,
groenteteelt indevollegrond,fruitteelt, boomteelt.
Voor dit onderzoek beperkenwijonstot devolgendedoelgroep:deafnemerszijndiepersonenof
instanties die sinds 1993 één of meerdere taaktijdenpublicaties voor de bedrijfstakken
snijbloementeeltonderglas,deglasgroententeelt of deboomkwekerij hebbenafgenomen.
Doel van het gebruik: de taaktijdenpublicaties worden in de praktijk voor diverse doeleinden
gebruikt. Het kan een hulpmiddel zijn bij het opstellen van begrotingen en bij het maken van
(arbeids)planningen. Ook kan het dienen alscontrolemiddel en omvergelijkingen te maken met
eigen of andere bedrijven.Voorts worden taaktijdenpublicaties gebruikt bij het aannemen van
werkof bijhetoffrerenvanwerkomeenofferte ofbegrotingoptestellen.
Vorm: dit begrip bestaat uit drie delen. Ten eerste de publicatievorm, ten tweede de
presentatievormentenderdedepublicatie-inhoud.
De publicatievorm wil zeggen in welk "uitgavemodel" de taaktijdenpublicatie uitgebracht moet
worden. Hierbij valt te denken aan een werkpakket, een normblad, een taaktijd, een totale
arbeidsbegroting of misschien een combinatie van verschillende modellen. Deze verschillende
modellenzullenindevolgende paragraafverderuitgewerktworden.
De presentatievorm kan bijvoorbeeld op papier zijn, op diskette of een computerprogramma
waarinmenzelf bepaaldedatakanveranderen,hetzijeencombinatievandezemogelijkheden.
De publicatie-inhoud heeft betrekking op het soort gegevens.Gaat het om gegevens verkregen

IMAG-DLO, Wageningen

viabedrijfsregistratie,ervaringscijfersoftaaktijden.
Taaktijdenpublicatie:alseerstezalereendefinitievanhetbegriptaaktijdwordengegeven.
Taaktijd: de hoeveelheid tijd die men aan een bepaalde bewerking mag besteden, uitgevoerd
volgens een bepaalde werkmethode en onder gegeven omstandigheden. Hierbij is rekening
gehouden met noodzakelijke rust,persoonlijkeverzorging,bijkomende handelingenenstoringen.
Detaaktijd heeft betrekking opwerk dat ineennormaaltempo enmet eennormale vaardigheid
wordt uitgevoerd.
Taaktijden worden op verschillende manieren openbaar gemaakt, onder andere via artikelen,
onderzoeksverslagen, in de KWINen intaaktijdenboeken. Beide eerst genoemde vormen betreffen veelal de verslaglegging en de publicatie van afgeronde onderzoeksprojecten.
Taaktijdenboeken bevattenderesultatenvanmeerdereonderzoeksprojecten.
Alle tot nu toe door het IMAG-DLOuitgegeven taaktijdenpublicaties bevatten de taaktijden van
een bepaalde sector zoals akkerbouw, groenvoorziening, boomkwekerij, glasgroenten of snijbloemen.Indezepublikatieswordendetaaktijden pergewas,pergroepvangewassen,per groep
objecten of per groep bewerkingen gegeven. De taaktijden worden niet alleen gebruikt voor
administratie,maarookvooranderedoeleindenzoals:
-

hetopstellenvaneendagplan;
hetopstellenvaneenweekplan;
hetopstellenvaneenmaandplan;
hetopstellenvaneenjaarplan;
het makenvanarbeidsbegrotingen;
alsvergelijkingsmateriaal metdeeigenarbeidsadministratie.

Stap4 Uitwerkenvanbegrippeninaspecten
Hieronder zullen de verschillende begrippen nader uitgewerkt worden in aspecten die tot het
begripgerekendkunnenworden.
Afnemers
Dezezijnonderteverdelen inverschillendebedrijfstakken.
Ondereenbedrijfstakverstaanweeen groeppersonendiemenonder éénnoemerkanvatten.
Zij kunnen bijvoorbeeld in dezelfde branche zitten of gelijkwaardig werk uitvoeren. Dit
onderzoek zal worden uitgevoerd in drie bedrijfstakken, de snijbloementeelt, de
glasgroententeelt endeboomkwekerij.
Snijbloementeelt onder glas:desnijbloementeelt onder glasvormt éénvandebedrijfstakken van
de Nederlandse tuinbouw, waarin een groot aantal bedrijven zichbezig houdt met deteelt van
snijbloemenonder glas.Debedrijfstak kenteenbehoorlijk aantalgewassen,dieonder te
verdelen zijn inmeerjarige eneenmalig oogstbare gewassen.Deafzet gebeurt praktisch volledig
viadeveilingenenruim75%isbestemdvoordeexport.
Meerjarig wil zeggen dat het gewas meerdere jaren staat en met uitzondering van een korte
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aanloopperiode kanregelmatigwordengeoogst.
Bij eenmalig oogstbare teelten wordt, zoals de naam al zegt, één keer geoogst. Dit duurt een
aantalwekenendaarna moeteennieuwgewasworden aangeplant.
Glasgroententeelt; in de glasgroententeelt worden groenten voor de menselijke consumptie
geteelt. Het overgrote gedeelte hiervan wordt via de veilingen afgezet en circa 75% van de
groentenwordt geëxporteerd.Derestisvoor binnenlandseconsumptie.
Boomkwekerij:de derde bedrijfstak vande Nederlandsetuinbouw waarin dit onderzoek verricht
wordt isde boomkwekerij. Indeze bedrijfstak worden bomen en struiken inverschillende stadia
opgekweekt enverkochtaaneenvolgende kwekervoorverderopkwekenof voordehandel.
Doelvan hetgebruik
Hieronder komen de aspecten aan bod die tot de diverse gebruiksdoeleinden van de
taaktijdenpublicaties gerekendkunnenworden.
Aannemen vanwerk: het aannemenvanwerk, het verrichten van eenof meerdere bewerkingen
tegen een vantevoren vastgesteldtarief, komt veelvoor in de agrarische sector.Allerlei vormen
komen daarbij voor zoals het (tijdelijk) aannemenvanéénbepaalde bewerking,het oogstenvan
eenzeker produkt tot het aannemenvaneencompleet object,zoalshet onderhoud of deaanleg
van een groenvoorziening (plantsoen of dergelijke). Het aannemen van werk heeft bijna altijd
tegen een van tevoren met de opdrachtgever afgesproken tarief plaats, zoals een bedrag per
eenheidprodukt (kg,bos,doos,krop.plant,m2, ha),eenbedragperuurof eenbedragperobject.
Bijvoorbeeld: een aannemer maait de slootkanten van gemeente x drie keer per jaar tegen een
bedragy.
Offrerenvanwerk: het opstellenvaneenbegroting(offerte) vooreenbepaaldebewerkingof een
pakket van bewerkingen en het aanbieden van deze offerte aan de opdrachtgever inclusief een
beschrijvingvanhetwerk meteenaanbiedingvandekosten.
Bijvoorbeeld: een installatie-bedrijf geeft een offerte van een nieuw aan te leggen
verwarmingsnet.
Uitbestedenvanwerk:het door derden latenverrichtenvanbewerkingen tegen eenvantevoren
vastgesteld tarief. De afspraken worden veelal schriftelijk vastgelegd. Bijvoorbeeld: een
tomatenteler besteed het dieven/indraaien vanzijntomatenplanten uittegen 12cent per m2per
keer.
Arbeidsbegroting:overzichtvandearbeidsbehoefte inurenperbewerkingenper4-weekseperiode van een gewas volgens een bepaald teeltsysteem voortgebracht bij een zekere
bedrijfsuitrusting (hulpmiddelenenwerkmethoden).
Arbeidsbegrotingën worden bijna uitsluitend aan de hand van werkpakketten, ook wel
handelingenschema's genoemd, opgesteld. Werkpakketten of handelingenschema's geven aan
wanneer, welke bewerkingen,hoeworden uitgevoerd.Aandehandvanhetwerkpakket vaneen
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Produkt en de taaktijden van de bewerkingen wordt een begroting van de arbeidsbehoefte per
produkt opgesteld.Het opstellenvandezebegrotingen kanzowel handmatig alsmet behulpvan
eencomputerprogramma plaatsvinden.
De meeste begrotingen worden per periode opgesteld. De onderscheiden perioden zijn niet
unaniem.Afhankelijk van het gehanteerde systeem/programmaworden in de meeste gevallen2of4-weekseperiodenaangehouden.
Het eindresultaat vandebegrotingwordt opverschillende manierengepresenteerd.Voorbeelden
zijn:
- detotale arbeidsbehoefte inurenperperiode;
- het totaal aantal benodigde uren,het aantal urenper bewerking per periode enhet periode-,
hetbewerking-enhetteelttotaal;
- het voorgaande inclusief het werkpakket waarop deze begroting isgebaseerd, dit impliceert
per periode defrequentie vanallebewerkingen,detaaktijdvandezebewerkingen,het aantal
uren per periode per bewerking,hettotaal aantal urenper bewerking,hettotaal aantal uren
perperiodeendetotaalbenodigde arbeidperteelt.
Controle: via de eigen arbeidsregistratie kan men controleren of de werkelijke arbeidsbehoefte
overeenkomt metdegeplandearbeidsbehoefte.
Bedrijfsvergelijking: door arbeidsregistratie toe te passen kunnen verschillende bedrijven hun
arbeidsbehoeftenvergelijkenenhieruit bepaaldeconclusiestrekken.
Vorm
Publicatigyorm
Hieronder zullendeverschillende publicatievormen/modellen naderbeschrevenworden.
Als normblad: een standaardformulier waarop de taaktijden worden gedocumenteerd en berekend. Dit formulier bevat alleachtergrondinformatie waarop eentaaktijd isgebaseerd,zoalseen
uitgebreide omschrijving van de bewerking en de werkmethode, alle invloedsfactoren, de
elementtijden,defrequentiesvandehandelingen,deperhandeling benodigde tijd,detoeslagen
endetaaktijdvandezebewerking.
Alstaaktijden:ziedefinitiebijinleidinghoofdstukéén.
Alsarbeidsbegroting:zievorige paragraaf.
Presentatievorm
Depresentatievc
presentatievorm bestaatuit eendrietalonderdelen:
1
H
nrocontatiA-niitniit'
1.Deopresentatie-output
2.Deperiodeduur;
3.Deweergave.
De presentatie-output kan weergegeven zijn als eentotaal per teelt of als eentotaal voor een
bepaalde periode en een bepaalde teelt. Ook kan de output per bewerking gegeven zijn of als
eentotaalvaneenaantalbewerkingen.
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De periodeduur kan in verschillende "eenheden" uitgedrukt staan. Enkele voorbeelden zijn: dag,
week, 2weken,3weken,jaar, et cetera.
De weergave, hiermee wordt bedoeld hoe de informatie uiteindelijk wordt weergegeven, via
electronische weg of gewoon op papier. Bijvoorbeeld: via een computerprogramma kan met
standaard gegevens gerekend worden en wijzigingen ingevoerd worden om deze vervolgens op
het computerbeeldscherm te laten zien, of op papier.
Een ander manier is om op papier aan de hand van gegevens uit een taaktijdenboekje het
benodigde te berekenen. Combinaties, zoals op beeldscherm en op papier, zijn natuurlijk ook
mogelijk.
Publicatie-inhoud
De publicatie-inhoud geeft aan uit wat voor soort gegevens de cijfers zijn samengesteld. Hierbij
valt te denken aan taaktijden, ervaringscijfers, bedrijfsregistratiegegevens, nacalculaties of
anderszij.
Stap 5Specificeren van aspecten in indicatoren
In stap vijf moet om de indicatoren vast te stellen, per begrip en per aspect nagegaan worden
welke indicatoren daarbij voorkomen en welke relevant zijn teneinde de vraagstelling te kunnen
beantwoorden. De vijfde stap is schematisch in bijlage 1 (schema aspecten en de specificaties)
weergegeven.
Stap 6 Leggen van relaties
Het is de bedoeling om in deze stap de aspecten met elkaar in relatie te brengen. De kennis van
afzonderlijke aspecten zalvrijwel nooit de oplossingvoor het probleem aandragen.
Er bestaat een relatie bestaat tussen de verschillende bedrijven/instellingen en het doel van het
gebruik. Met het doelvan het gebruik hangt ook devorm van de publicatie samen.Infiguur 4.1 is
het relatiediagram weergegeven.
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Ondernemers
Scholen
Onderzoeksinstellingen

Loonbedrijven
Zaadbedrijven
Adviesbureaus
Banken/accountantskantoren

Aannemen van werk
Offreren van werk
Uitbesteden van werk
Arbeidsbegroting
Controle
Bedrijfsvergelijking

Publicatievorm
Presentatievorm

Publicatie-inhoud
Figuur 4.1 Relatiediagram

In de tweede fase isdeenquête gemaakt.Devragen enantwoordtypen zijn geformuleerd ende
lay-out gevormd. Hierna volgde een proefenquête onder een aantal personen. De uitkomsten
hiervan zijn verwerkt in de enquête en fouten verbeterd en suggesties overwogen. De
uiteindelijkeenquête isverzonden.
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5. RESULTATENVAN DEMONDELINGEENQUÊTE
5.1 Inleiding
Een onderdeel van het onderzoek was het afnemen van interviews bij acht telers in de
glastuinbouw. De resultaten daarvan worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Eerst wordt de
uitkomst op de hoofdvraag van het interview gegeven om vervolgens in te gaan op andere
vormen van registratie die in de praktijk frequent voorkomen.Tot slot wordt een samenvatting
gegeven.
5.2 Resultaten mondelinge enquête
De mondelinge enquête werd gehouden onder acht ondernemers in deglastuinbouw. Dezeacht
ondernemers telen allemaal verschillende gewassen. In tabel 5.1 staat per bedrijf de teelt
weergegeven.
Opdevraagof deondernemer arbeidsnormenbinnenzijnbedrijf gebruikt,werddoordrievande
acht ondernemers ontkennend geantwoord. De overige vijf antwoordden bevestigend. Andere
bronnen om arbeidsnormen op te zoeken, bleek bij vijf van de acht ondernemers via
bedrijfsregistratie te gebeuren.Verder wordt informatie verkregen via artikelen invakbladen en
dezevijf bedrijvennemenookdeelaaneenstudieclub.
Deondernemerswarenvoor het merendeelniet bekendmetdetaaktijdenpublicaties engeenvan
deachtondernemershadéénvandeexemplareninzijnbezit.Twee telers hadden welvanhet
bestaan van de publicaties gehoord. De vijf bedrijven die arbeidsnormen gebruiken, via
bedrijfsregistratie verkregen, zien geen mogelijkheid om de taaktijdenpublicatie als goed
vergelijkingsmiddeltegebruiken.

Tabel5.1 Eengebruiksoverzicht arbeidsnormenper
geënquêteerd bedrijf endeteelt ophet bedrijf
Bedrijf

Gebruikt
arbeidsnormen

Teelt(en)

1

ja

chrysant

2

nee

paprika

3

ja

roos

4

nee

alstroemeria

5

ja

tomaat

6

nee

sla

7

ja

fresia/violieren

8

ja

radijs
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Depublicatiewordt niet gebruikt, omdat men
praktijkgegevensvananderetelersmetelkaar
vergelijkt. Bekend ishoe de teler van wie de
gegevens afkomstig zijn werkt hoe het
bedrijf in elkaar steekt enwelke waarde men
aan zulke gegevens kan hechten. De
gegevensuitdepublicatiekunnennooit zoup
to
date
gehouden
worden
als
praktijkgegevens die elke dag gemeten
worden. Uit de gesprekken met de telers
kwam verder naar voren dat het belang van
registratie hoog in het vaandel staat. Vooral
dejongereondernemersziet hetbelangervan
in. Bovendien zijn zij van mening dat
bedrijfsvergelijking één van de beste
methoden isom informatie tevergaren en uit
tewisselen.
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5.3 Gebruik arbeidsregistratie

-A/gemeen
Registreren wordt vansteedsgroter belang indeglastuinbouw. Dit isonder anderete zienaan
het groeiende aantal deelnemers aan Groeinet en het feit dat er steeds meer gehoor aan
bedrijfsregistratie wordt gegeven.Het merendeelvan detuinders registreert gegevens.Of dit nu
arbeidsregistratie betreft of iets anders, de opzet van registratie isvaak eenduidig. Registreren
doet men om vergelijkingen te kunnen maken en met de resultaten uit deze vergelijkingen de
bedrijfsvoering optimaal te laten verlopen. Vooral voor personeelsbeleid is het belangrijk
geworden om gegevenste registreren.Omdat de (internationale) concurrentie verscherpt, staan
de prijzen onder druk en zoekt men naar mogelijkheden om kosten te reduceren. Hierbij isde
factor arbeid een grote kostenpost voor een glastuinbouwbedrijf. Deze post vormt bij het
merendeel van debedrijven25tot 45%vandetotale kostprijs.Doorte registreren kaneenbeter
inzicht indearbeidsbehoefte verkregenworden enkanarbeidsreductie plaatsvindendoor andere
werkmethoden,efficiëntere personeelsinzet,etcetera.
Praktijkarbeidsregistratie
Vijf van de acht bezochte bedrijven registreren arbeidsgegevens. Dezegegevens worden bij drie
van de vijf bedrijven in de computer opgeslagen en verwerkt, bij de twee andere bedrijven
gebeurt dit nog handmatig. Uit deze registratie leiden zij hun arbeidsnormen af. Wat de
verschillende bedrijvenregistreren,verschiltsomswat,maaringrote lijnenkomt hetop hetzelfde
neer.
De arbeidsregistratie van de vijf bedrijven gebeurt bij iedere teler op een formulier dat is
afgestemd op het bedrijf en de teelt. Bij twee bedrijven wordt de arbeid via Groeinet (uitleg
hierover in paragraaf 5.4) vastgelegd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een formulier van
Groeinet. Omdat er vaak verschillende benamingen voor gelijksoortige bewerkingen gebruikt
worden, heeft men voor Groeinet een standaardformulier ontwikkeld dat iedereen kan
gebruiken. Hierdoor is onderlinge vergelijking eenvoudiger geworden. Bij de drie resterende
bedrijven wordt de arbeid geregistreerd op eigen gemaakte formulieren. Zij gebruiken de
gegevens alleen voor interne vergelijking met voorgaande perioden of jaren, zoals bijvoorbeeld
bijderadijsteelt.
De radijsteelt iseenteelt waarbijeenzeerstrakke planning gemaakt kanworden.Deze planning
wordt voor een aantal maanden vooruit gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
historische (arbeids)gegevens van voorgaande jaren. Dit kan omdat er relatief weinig
bewerkingen zijn ennauwelijkstot geengewasverzorgingsbewerkingen. Preciesbekend iswelke
'vakken' wanneer gezaaid worden en ook wanneer deze geoogst moeten worden. Daardoor is
bekendwanneer eenbepaaldvak klaargemaakt moetwordenvoor devolgendeteelt. Door deze
strakke planning kan de benodigde arbeid lang van te voren begroot worden en vreemde
'arbeidskrachten' ingehuurdwordenomarbeidspiekenoptevangen.
Het tomatenbedrjjf, dat verwacht volgend jaar weer te gaan registreren,wil met deze gegevens
ook een dergelijke planning maken.Dezezalnooit zospecifiek worden alsdievande radijsteelt.
Dit komt omdat door deweersomstandigheden sterkereafwijkingen kunnenworden veroorzaakt
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dan bij de radijsteelt. Hierdoor is slechts een vrij grove planning te maken aan de hand van
arbeids-enproductiegegevensuitvoorgaandejaren.
Reden omniet te registreren
Eénvan de bedrijven datgeheelniet registreert,vonddat arbeidsregistratie bij hengeennut had
en dat de tijdsinvestering te hoogwas.Eenander had het op het momentte druk enduskwam
het er niet van omte registreren. Beidetelers hadden in het verleden wel geregistreerd enéén
teler ging volgend jaar weer starten met de registratie.Als argumentatie van één van de telers
kwam onder andere naar voren dat het voor hun niet interessant genoeg isop dit moment te
registreren,omdat eerstverdergeautomatiseerd moestworden inhet bedrijf enmomenteel geen
tijd voor registratie beschikbaar is. Verder registreert één van de drie telers niet omdat het
volgenshemvoor zijnbedrijfssituatie nietrelevantis.

5.4 Beschrijving Groeinet
Algemeen
Groeinet iseen initiatief van de Nederlandse Tuinbouw Studiegroepen (NTS) en isontwikkeld in
1991. Groeinet is ontstaan door de behoefte aan een gewasonafhankelijk
bedrijfsvergelijkingssysteem.Groeinet iseenbeslotenvennootschap,waarvandetelersorganisatie
NTS hoofdaandeelhouder is. De NTS heeft zeggenschap over het systeem, zodat met name de
privacyvandetelersendebeveiligingvanhungegevensgewaarborgdis.
HoewerktGroeinet
De studieclubs vormen een zeer belangrijke schakel in de Groeinet organisatie. De studieclubs
worden gevormddoor eengroepjetelersdiewekelijks,of eenspertweeweken, bijelkaar komen
in excursieverband. Degroep kan zelf kiezen wat men met elkaar wil vergelijken. Voorbeelden
vanthema'szijngewasbescherming,bemesting,klimaat enarbeid.
Groeinet isgeschiktvoor allegewassen.Decentralecomputer bevateenDataDictionary van5.000
gegevens. Uit deze DD kiest een groep telers de gegevens die ze willen vergelijken. De groep
spreekt onderling af op welk moment ze gaan vergelijken. Zo spreken veel groepen af dat
iedereen uiterlijk voor zaterdagavond de gegevens opstuurt. De groep kan dan vanaf
zondagmorgen degegevensvandegehelegroepopvragen.Hierdoor kunnendedeelnemerssnel
inspelenopwijzigingen inklimaat,bemesting,etcetera.Devergelijking kanperdag,perweek of
per vierwekenplaatsvinden.
De vergelijking kan op twee manieren. Deteler kan de gegevens via een computerprogramma
met modem verzenden naar de centrale Groeinet computer, of gewoon een speciaal Groeinet
formulier faxenofopsturen.
Groeinetheeft ookeenextra programmavoorhetvergelijkenvanopbrengstgegevens.
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Andere registraties
Buiten de registratie van de arbeid registreren vier bedrijven consequent teelttechnische en
omzetgegevens. De helft hiervan vergelijkt ook de arbeid in Groeinet. De gegevens, eventueel
samen met de arbeidsgegevens, worden vergeleken met andere ondernemers in Groeinet. Dit
vergelijken en registreren gebeurt bij de meeste bedrijven via de computer. Er zijn studieclubs
waarin ongeveer tien telers met elkaar deze cijfers bekijken envergelijken.Vervolgens worden,
voor zover mogelijk, veranderingen in het eigen bedrijf aangebracht omtot optimale resultaten
en lagere kostente komen.Hetteelttechnische gedeeltevanderegistratie omvat klimatologische
elementen (bijvoorbeeld PH,temperatuur, CO2,etc). Verder vindt vergelijking van opbrengsten,
verbruiken en het teeltplan (plantdichtheid, plantaantal, etc.) plaats. De telers vergelijken de
gegevens meestal één keer per vier weken en komen dan bij één van de telers bij elkaar en
bekijken eikaars bedrijfsvoering. Een nadeel van vaste groepen isdat men eikaars bedrijf goed
kent na een aantal jaren, dat de vergelijking minder diepgang krijgt, waardoor over andere
onderwerpen gepraat gaat worden die niet relevant zijn met betrekking tot de bedrijfsvoering.
Eenander probleem dat zich voor kandoen,isdat éénvan dedeelnemers aaneen teeltgroepje
zich mooier wil voordoen dan het in werkelijkheid is. Dit leidt tot een vertekend beeld, maar
wordt door de registratie snel zichtbaar. Registeren moet consequent en zorgvuldig gebeuren,
andersheeftvergelijkinggeenzin.
Registratieindepraktijk
In de tabel 5.2 is een overzicht gegeven welke vorm van registreren er per bedrijf toegepast
wordt. Ter verduidelijking van de tabel volgt eerst een uitleg over de begrippen in de tabel.
Arbeidsregistratie houdt in dat per werknemer zijn of haar uren per bewerking per dag worden
genoteerd. Aan het einde van de week worden deze uren opgeteld en in een weeklijst
opgenomen. Door deze registratie wordt detotale arbeidsbehoefte ineen bepaalde periode per
bewerking in kaart gebracht.Verder staan de begrippen Groeinet, teelttechnische registratie en
omzetvergelijkinggenoemd.Dezedriebegrippenhoudenverbandmetelkaar.Indeonderstaande
tabel iste zienwat er per bedrijf voor soort gegevensgeregistreerd worden.Debedrijven die in
Groeinet verband vergelijken zitten vanzelfsprekend allemaal ook in een studieclub. Telers
registreren teelttechnische gegevens en opbrengstgegevens die in Groeinet verwerkt worden.
Telers vormen vaak "excursiegroepen" waarin de opbrengsten en teelttechnische zaken
bediscussieerdworden.

IMAG-DLO, Wageningen
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Alle vijf bedrijven die hun arbeid registreren nemen deel aan Groeinet, waarvan twee bedrijven
ook de arbeidsregistratie in Groeinet vergelijken. De andere drie bedrijven gebruiken de
arbeidsregistratiegegevens om zelf een inzicht te verkrijgen in de arbeidsbehoefte en af en toe
ommeteencollegatevergelijken.Zijvoerenhunarbeidsgegevensdusniet inGroeinetin.

Tabel5.2Registratievormenpergeënquêteerd bedrijf

Resultaten
Bedrijf

Andere registratie vormen

1

- Groeinet
-teelttechnische registratie
- omzetvergelijking
- arbeidsregistratie

2

n.v.t.

3

- Groeinet
-teelttechnische registratie
- omzetvergelijking
- arbeidsregistratie

4

n.v.t.

5

- Groeinet
-teelttechnische registratie
- omzetvergelijking
- arbeidsregistratie

6

n.v.t.

7

- Groeinet
- omzetvergelijking
- arbeidsregistratie

8

- Groeinet
-teelttechnische registratie
- omzetvergelijking
- arbeidsregistratie
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Demeestetelerszijntevredenoverdegegevensdiede
vergelijkingen viaGroeinet opleverenenzijnbereidde
nodigetijd inregistratieteinvesteren.
De resultaten die de individuele teler door Groeinet
bereikt lopen erg uiteen, dit is afhankelijk van het
aantal jaren dat men registreert en deelneemt aan
Groeinet. Het duurt een aantal jaren voordat een
goed inzicht in de bedrijfseconomische, de
arbeidskundige endeteelttechnische aspectenvanhet
bedrijf en de teelt wordt verkregen. Bij één van de
bedrijven halveerde in een aantal jaren de oogsttijd.
Door te
registreren
konden verschillende
werkmethoden en teeltsystemen vergeleken worden
en het optimale resultaat bereikt worden. Door te
registreren worden gegevens vergelijkbaar en kunnen
conclusiesonderbouwdworden.
Eenmoeilijkheid kansomsdeverschillen inraszijn.De
specifieke kenmerken en karaktereigenschappen zijn
moeilijk vergelijkbaar. Dan is het belangrijk om
uniform te vergelijken. Het vergelijken van uniforme
engoede kengetallen isessentieelvoor hetslagenvan
eengoedevergelijking.
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5.5 Samenvatting
Vijf vandeacht bedrijven gebruiken arbeidsnormen,dievia bedrijfsregistratie verkregenworden.
De drie overige bedrijven registreren niet, maartwee bedrijven willen binnenkort weer van start
gaan met registratie.Dit laat ziendat het belangvanregistratie onderkendwordt door dezeacht
ondernemers.
Dearbeidsnormenpublicatie vanhet IMAGwasbijgeenvande bedrijven aanwezig.Eenenkeling
wistvanhet bestaanvandetaaktijden af. IndetoepassingvandeIMAGarbeidsnormenzaggeen
vandebezochtebedrijvenenigbelang.
Vooral bij jongere ondernemers is de motivatie om te registreren aanwezig. De jonge
ondernemers zijn er duidelijk van doordrongen dat defactor arbeid in deglastuinbouw een hotitem isdat veel aandacht vraagt, want de loonkosten drukken zwaar op de bedrijven envormen
vaakmeerdan25%vandetotalekosten.
De arbeidsregistratie bestaat uit het per dagperwerknemer registrerenvanhet aantal gewerkte
uren per bewerking. Het urentotaal wordt per week opgeteld en voor het merendeel, in de
computer of handmatig opgeslagen.Deopgeslagen informatie wordt gebruikt omte vergelijken
met voorgaande jaren en om na te gaan of de arbeidsbehoefte verandert. Verder worden bij
sommige teelten de gegevens gebruikt om een arbeidsbegroting te maken. Met zo'n planning
geeft men de benodigde arbeidsbehoefte in een bepaalde periode weer op basis waarvan de
personeelsvoorziening wordtgeregeld.
Op bijna alle bedrijven worden teelttechnische gegevens zoals klimaat, produktie, opbrengsten,
gasverbruik enelectriciteit geregistreerd.Dezegegevensvoerenzij inGroeinet in.Dezegegevens
wordenvergeleken instudieclubs metcollega'sdievergelijkbare bedrijvenhebben(zelfdeteelten
bij voorkeur ook een gelijksoortige teeltmethode en hetzelfde cultivar, hoewel dit afhankelijk is
vandeteelt).
Vergelijking via Groeinet lijkt toe te nemen,vooral in samenwerking met de studieclubs. Het is
alleen jammer dat de telers nog niet het optimale uit hun arbeidsregistratie weet te halen,
alhoewel dit naarverwachting tochsnelbelangrijker zalwordenvoor desector.Zeker gezien het
feit dat de factor arbeid één van de belangrijkste kostenposten op de meeste
glastuinbouwbedrijvenis.
Door te vergelijken proberen detelers hun bedrijfsplanning te optimaliseren door van elkaar te
leren en door efficiënter te produceren met een minimum aan arbeid. Een moeilijkheid bij
vergelijking is dat cultivars sterk kunnen verschillen van elkaar. Het is dan moeilijk een goede
vergelijkingtemaken.
Samenvattend kan gezegdworden dat het belangvan registreren envergelijking toeneemt met
de matevanconcurrentie. Hetmotto datwaarschijnlijk voor degehele Nederlandse glastuinbouw
geldt, luidt:samenlerenwemeerdanalleenensamenzijnwesterker.
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6. RESULTATENVAN DESCHRIFTELIJKEENQUÊTE
6.1 Inleiding
Het houden van een schriftelijke enquête onder de afnemers van de IMAG-DLO
taaktijdenpublicaties was het andere onderdeel van het onderzoek. De verdeling van de
respondenten krijgt indeeerstvolgende paragraaf deaandacht.Vervolgensworden de resultaten
van de schriftelijke enquête beschreven. Hierbij wordt elke enquête-vraag afzonderlijk
behandeld.

6.2 Verdeling van de respondenten
Naar 103 afnemers van de taaktijdenpublicaties voor de snijbloementeelt onder glas, de
glasgroenteteelt endeboomkwekerij iseenenquêteverstuurd.Dezeadressenwaren bekendvia
de verkopen op het IMAG-DLOenhet PBG.Intotaal zijn 49enquêtesvan de 103teruggestuurd.
Dit betekent eenresponsvan47%.Hierbijmoetwelopgemerktwordendater 11 enquêtesblanco
teruggestuurd zijn.Dezezijn buiten deverwerking gehouden.Deverdeling inabsolute aantallen
is als volgt: 2 zaadbedrijven, 5 onderwijsinstellingen, 21 agrarische ondernemingen, 1
toeleverende/verwerkende industrie,8voorlichting/adviesbureau'sen 1 overig. Bijde verwerking
van de enquête is gebruik gemaakt van Lotus en van het statistische verwerkingsprogramma
Genstat. De gegevens die hieruit naar voren kwamen zijn uitgewerkt in Word Perfect om een
duidelijke weergave te verkrijgen. In de nu volgende hoofdstukken worden de vragen
achtereenvolgens behandeld. Indefiguren staatvermeld hoeveelvande respondenten devraag
ingevuld hebben. Dit staat bijvoorbeeld aangeduid met n=34. Dit betekent dat 34 van de
respondenten de vraag ingevuld hebben. Bij de uitwerkingen worden de belangrijkste
doelgroepen, de ondernemers, de voorlichting en het onderwijs extra toegelicht. De
boomkwekerij zal heel summier aan bod komen, omdat van de publicaties de afgelopen twee
jarenweinig isverkochtendusbijnageenadressenbekendzijn.
6.3 Informatie over de gebruikers
De eerstevraagwasbedoeld om een inzicht te krijgen inde respondenten naartype organisatie
die de taaktijdenpublicaties bestellen. Wat direct opvalt in figuur 6.1 is het hoge percentage
agrarischeondernemingen.Dit isnietzovreemdomdatdetaaktijdenpublicaties ineerste instantie
voor hengemaakt zijn.Anderebelangrijkeafnemerszijnmetnamedevoorlichting/adviesbureau's
endescholen.BijoverigwerdnoggenoemdIKCafdelingGroenteenBloemen.
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Typeorganisatie
n=38

Onderv»i|«13%

Agr onderneming 55S
ZaadbednJ)S%

Toeleverende enverwerkende industrie 3%
"""Overig 3%

Voortkhting/»dviej21%

Figuur6.1 Deonderverdelingvandeverschillenderespondenten naartypeorganisatie.

6.4 Defunctie vandegebruiker endeteelt
Uit de enquête blijkt dat deteelt waarin menwerkzaam isvoor 49%uit degroenteteelt bestaat.
Degewassenvariëren,tomaat, komkommer en paprika zijndemeestvoorkomende.Verder heeft
37%metdesnijbloementeelttemakenof ishierwerkzaamin.Dit isafhankelijkvandefunctie.
De 4% die met diverse teelten te maken heeft, zijn waarschijnlijk voorlichter of adviseur in
verschillende teelten. Uit figuur 6.2 valt af te leiden dat met name ondernemers,voorlichters en
docenten de taaktijdenpublicaties aangeschaft hebben. Bij de categorie overige werd door een
enkeling een specificatie van het type gebruiker gegeven, zoals algemeen bedrijfsleider,
teamleider.

Uwfunctie?
n=38
Ondernemer 59%

keting manager 5%

Voorlichter 16%

Docent 14%

Figuur6.2Deverdelingvanderespondentennaarfunctie.
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6.5 Verkopen taaktijdenpublicaties
Uit figuur 6.3 blijkt dat van de geënquêteerden 39% de taaktijdenpublicatie glasgroente in het
bezit heeft. 29% de taaktijdenpublicatie voor de snijbloementeelt en 2 1 % beide in hun bezit
hebben. Het hogere percentage voor de glasgroentepublicatie komt waarschijnlijk, doordat er
meer van deze publicatie verkocht zijn dan van de snijbloemenpublicatie. Het lage percentage
boomkwekerijpublicaties en de combinatie met boomkwekerij komt doordat maar zeer weinig
adressen van deze doelgroep bekend waren. Verder is opvallend dat 5% 'geen' ingevuld heeft.
Wellicht klopt het adressenbestand niet helemaal. Bij overig werd taaktijden rozen nog twee keer
genoemd.
Onderverdeeld naar voorlichters en ondernemers had 75% van de voorlichters/adviseurs de
groenteteeltpublicatie in zijn of haar bezit en 47% van de agrarische ondernemingen had de
publicatie in bezit. Voor de snijbloemenpublicatie isdat 75%voorlichters/adviseurs en 38% van de
ondernemers.

Welke IMAG-DLO publicatie heeft uin uw bezit?
n-38
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Figuur 6.3 Verdeling vansoort publicatie over derespondenten.

Infiguur 6.4 iste zien waar de publicaties zijn aangeschaft. Ongeveer de helft van de publicaties is
bij het IMAG-DLO aangeschaft. Verder wordt er via het PBGook een belangrijk deel aangeschaft.
Het overige percentage is bij lezingen aangeschaft en bij het gedeelte anders werd DLV nog
genoemd.
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Hoebentuaandepublicatiegekomen?
n=37
- IMAG-DLO49%

Anders 8 H

Lezing 3S

PBG39S

Figuur 6.4Eenoverzichtwaardepublicatieisaangeschaft.

6.6 Gebruik andere informatiebronnen
In de agrarische sector worden meerdere informatiebronnen gebruikt. Om een goed inzicht te
verkrijgen in welke bronnen belangrijk zijn, isaan de geënquêteerden de vraag gesteld of men
andere informatiebronnen gebruikt om arbeidsnormen op te zoeken. Hierop antwoordde 84%
met ja en 16% met nee.Infiguur 6.5staatweergegeven welke informatiebronnen erg belangrijk
blijken. Als belangrijkste andere informatiebron scoorde artikelen in vakbladen met 68% het
hoogst. Verder scoorde bedrijfsregistratie met 66% ook erg hoog. De KWIN en
lezingen/studieclubs worden door ongeveer 50% gebruikt. Andere informatiebronnen die
genoemd werden zijn:vergelijkingen met collega's,kennisvanandere collega's,eigen informatie
binnendeorganisatie zelf (voorlichting/adviesbureau)engegevensvandeRabobank.
Ruim85%vandevoorlichters/adviseursen80%vandeondernemers blijkengebruikte makenvan
andere informatiebronnen. Bij de groep voorlichting/advies maakt 85% gebruik van de KWIN,
88%vanartikelen invakbladenen 100%vanbedrijfsregistraties en63%van lezingen/studieclubs.
Bijdeondernemersmaaktslechts33%gebruikvandeKWIN,maar62%vandebedrijfsregistraties.
Verder gebruikt de ene helft van de ondernemers artikelen in vakbladen en de andere helft
informatie via lezingen/studieclubs. Descholen makenveel gebruik van de KWIN (100%) envan
deartikelen indevakbladen,namelijk80%.
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Welke informatiebronnen?
n=38

KWIN
Lezingen/studieclubs
M

^

Artikelen vakblad

X7i Bedrijfsregistratie

Anders

Figuur6.5Verdelingvaninformatiebronnen overarbeidsnormen.

Waar meninformatie overarbeidsnormenpublicatiesverzameld isweergegeven infiguur 6.6.
Wat opvalt is het hoge percentage dat informatie over arbeidsnormenpublicaties via het vakblad
te weten komt. Dit isduséénvandebelangrijkste informatiebronnen indetuinbouwsector. Aan
het percentage 'collega' (21%)te zien,wordt deinformatie over arbeidsnormenpublicaties weinig
via collega's verspreid. Bij anders werd nog genoemd;via De Landbouw Voorlichting (DLV), via
IMAG-DLO,via NTSStudieclubs,brochures,KWIN,boekhoudbureau's enviaeencursus.

Hoebent uaandeinformatie over arbeidsnormenpublicaties gekomen?
n=38

Vakblad

^

Lezing

§

Collega

0

Beurs

Anders

Figuur 6.6Verdelingvaninformatiebronnen over arbeidsnormenpublicaties.
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Verder isopvallend dat 86%van devoorlichters/adviseursen 76%van de ondernemers informatie
over arbeidsnormenpublicaties uit het vakblad halen. Tevens blijkt dat slechts 5% van de
ondernemers via een collega dergelijke informatie te weten komt. Ook informatie-overdracht via
de beursscoorde maar 5% bij de ondernemers. Bij het onderwijs isdit zelfs 0%.
6.7 Gebruik taaktijdenpublicaties en frequentie van gebruik
Het IMAG-DLO heeft de taaktijdenpublicaties gemaakt om een geuite wens van het bedrijfsleven,
de voorlichting en het onderzoek te beantwoorden (citaat Ir.A.A.Jongebreur). Echter niet bekend
iswat er met deze gegevens in de praktijk gedaan wordt. Ineenvraag uit de enquête werden de
onderstaande gebruiksmogelijkheden genoemd.Deze zijn:
-

Opstellen van een dagplan;
Opstellen van een weekplan;
Opstellen van een maandplan;
Opstellen van eenjaarplan;
Maken van een offerte;
Maken van een arbeidsbegroting;
Vergelijken vanverschillende werkmethoden;
Vergelijkingsmateriaal met de eigen arbeidsregistratie;
Bij het uitbesteden van werk;
Anders, nl:.
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Figuur 6.7 Deverschillende werkzaamheden waarbij arbeidsnormen gebruikt worden.
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In figuur 6.7 is te zien dat arbeidsnormen vooral gebruikt worden bij het maken van een
arbeidsbegroting (53%). Bijna de helft van de respondenten (47%) gebruikt arbeidsnormen om
deze te vergelijken met de eigen arbeidsregistratie. Verder gebruikt ongeveer 40% de gegevens
voor het maken van eenjaarplan en 29%voor een week- en 30%voor een maandplan.
Bijde categorie anders werd nog genoemd:
- cases in het onderwijs;
- kostenberekening en kostenvergelijking;
-ten behoeve van machinebouw;
- diverse zaken in het onderwijs.
De ondernemers blijken vooral arbeidsnormen te gebruiken als vergelijkingsmateriaal met de
eigen arbeidsregistratie, namelijk 57%. Tevens gebruikt 43% van hen arbeidsnormen bij het
maken van een arbeidsbegroting. Verder gebruikt 42% de gegevens om eenweekplan of jaarplan
op te stellen en 33% voor een maandplan en 33% voor het vergelijken van verschillende
werkmethoden. Bij de groep voorlichters/adviseurs blijken 75% de gegevens te gebruiken bij
vergelijking van verschillende werkmethoden en het maken van een arbeidsbegroting. Het
jaarplan en als vergelijkingsmateriaal met eigen arbeidsbehoefte scoorde respectievelijk 50 en
38%. De belangrijkste zaken waarbij het onderwijs de arbeidsnormen gebruikt, blijkt vooral het
maken van een arbeidsbegroting (60%), opstellen van een weekplan (40%) en een maandplan
(40%).
De frequentie van het gebruik van arbeidsnormen kan een inzicht geven in het belang van deze
gegevens en het gebruik ervan. De verdeling van de gegeven antwoorden is in figuur 6.8
weergeven.

Hoevaak gebruikt uarbeidsnormen
n=38

1of m*«fd«re keren oef m u n t 2 9 *
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1 of meerdere keren per week 13%

t of meerdere keren perdag 5%

-<1 keer per| u r 8%

Figuur 68 De gebruiksfrequentie van arbeidsnormen.

IMAG-DLO, Wageningen

27

Figuur 6.8 laat zien dat 45%van de geënquêteerden arbeidsnormenéénof meerdere keren per
jaar gebruikt, 29%degegevens éénof meerdere keren per maandgebruikt en 13%zezelfséén
of meerderekerenperweek gebruikt.
Eenopvallend detail isdatdefrequentievangebruik bijdeondernemersergverspreid ligt.
6.8 De publicatievorm
Op de vraag of de arbeidsnormen zijn weergegeven voor het doel waarvoor de afnemers deze
gebruikt, antwoordde 53% bevestigend en 42% ontkennend en vulde 5% de vraag niet in. In
figuur 6.9 staan de voorkeuren voor een andere vorm weergegeven. De bijlagen zitten in het
verslag bij bijlage 3'Deenquête'.Bijlage 1isdehuidigevorm,bijlage 3iseenarbeidsbegroting in
4-weekse periode,bijlage4iseentotaal urenoverzicht per periode per 1000m2enbijlage 5is een
arbeidsbegroting per 1000m2.Het merendeelvandegeënquêteerdenvond dehuidige vormvan
presenteren goed (53%).Vandiegenen diedat nietvonden,bleek 24%bijlage 5alsde gewenste
presentatievorm te zien.Verder gaf 9% devoorkeur aan bijlage 3alsgewenste presentatievorm
en nog eens 9% bijlage 1. Bij de categorie anders werd nog genoemd: meer rasgerichte
presentatie, eenvoudiger enmeerwerkzaamheden vermelden.Opvallend isdat hier niet echtéén
mogelijkheid er-uitspringt. Eenlichtevoorkeur gaat bijdeondernemers uit naar bijlage3,4of 5.

Voorkeur anderevormvan presenteren
n=34

Huidigevorm
fr^j Arbeidsbegroting in4-weekse periode
§

Toaaluren perperiode per 1000m2

0

Arbeidsbegroting per 1000m2

fH] Anders
Figuur6.9 Devoorkeurenvooreenanderevormvan presenteren.

Aan diegenen die bijdevoorgaandevraaggekozen haddenvoor bijlage 3,4of 5,isgevraagd of
zijdeweergavevangegevensin4-weekseperiodenwenselijkvonden.
Het merendeel,70%bleek hieraan niet devoorkeur te geven.Slechts30%achtteweergave per4weekse perioden wenselijk. In figuur 6.10 isweergegeven naar welke tijdseenheid de voorkeur
gaat.Dezevraag ismaar door 33respondenten beantwoordendoor hetmerendeelmet neezoals
uit defiguur blijkt. Degrafiek geeft het hoogste percentagete zienbijdeweergaven 'week' en'2
weken'.
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Figuur 610Depercentages bijdevraagnaarwelketijdseenheiddevoorkeur uitgaat.

Opdevraagof aanvullendegegevensgewenstzijn infiguur 6.11deantwoordenweergegeven.

Welke aanvullende gegevenszijn gewenst
n=36

Werkmethode bijeenbepaaldearbeidsnorm
Weergavehulpmiddelen bij bepaaldearbeidsnorm
Oogstfrequentie bijbepaalde arbeidsnorm
^

Vruchtgewicht/taklengtebijbepaalde arbeidsnorm
Productieperm2weergeven

\Z\ Anders
Figuur 6.11 Depercentagesbijdevraagof aanvullendegegevensgewenst zijn.
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Uit figuur 6.11 blijkt dat 6 1 %graag zou zien dat de productie per m2 als aanvullend gegeven
vermeld wordt. De percentages voor aanvulling van de werkmethode bij een bepaalde
arbeidsnorm en de weergave van hulpmiddelen zijn liggen beide ongeveer rond de 50%.
Ongeveer de helft van de ondernemers, 75%van de voorlichters/adviseurs en 60% van de scholen
wil de werkmethode bij een bepaalde arbeidsnorm graag vermeld zien. Bij het onderdeel
hulpmiddel bij een bepaalde arbeidsnorm antwoordde 87% van de voorlichters/adviseurs met 'ja'
en bij het onderdeel oogstfrequentie bij een bepaalde arbeidsnorm 75%. Het merendeel van de
ondernemers (53%) wil als aanvulling de productie per m2 zien. Bij de voorlichting/advies is dit
75%. Voor vermelding van de oogstfrequentie wasslechts 10%van de ondernemers. Met name de
productie per m2 is voor zowel de ondernemers als de voorlichting erg in trek. Bij de categorie
anderswerd genoemd:
- kwaliteit van de produkten;
- kwaliteit van hetwerk, bijvoorbeeld % beschadigde bloemen.
Op de vraag of de gegevens in de arbeidsnormenpublicatie nog actueel genoeg zijn, antwoordde
53% met 'nee', 39% 'ja' en 8% vulde de vraag niet in.Vervolgens werd de vraag gesteld wat er
moet veranderen. Deantwoorden op dezevraag staan in de figuur 6.12weergegeven.
W a t ziet u graag veranderd
n=35

35
32

30
*

-29-

2 5

at
5

10-

5-

Methoden herzien

^

Aanvullingen gewenst

Figuur 6.12Verdeling vanwelkeveranderingen de respondentenwillen.

Figuur 6.12 geeft te zien dat 32% aanvullingen wenst en 29% vindt dat de methoden herzien
moeten worden.Als aanvullingen werden genoemd:
- soortnamen met hun eigenschappen vermelden en deze upto date houden;
- overzichten per maand per 1000m 2 ;
- nieuwere technieken vermelden,bijvoorbeeld bosmachine rozen;
- meer verschillende aspecten per produkt aangeven;
- meer gewassen,zoalsAnthurium, Alstroemeria, Potcymbidium;
- rasgerichter;
- meer teeltsystemen.
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6.9 De presentatievorm van de gegevens

Welkeweergave is gewenst
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Figuur6.13Gewensteweergavemogelijkheid.

Uit figuur 6.13valt op te maken dat mogelijkheid 1door 49% met 'ja' beantwoord is.
Mogelijkheid 1 houdt in dat de weergave alleen op papier is.Verder heeft ongeveer een derde
belangstelling voor mogelijkheid 6.
De mogelijkheden staan hieronder opgesomd.
Mogelijkheid 1:
Mogelijkheid 2:
Mogelijkheid 3:
Mogelijkheid 4:

Mogelijkheid 5:
Mogelijkheid 6:

alleen op papier;
via een computerprogramma op het IMAG-DLO,waar u op aanvraag
gegevens naar uw eigen bedrijfssituatie kunt laten maken;
via een computerprogramma op uw eigen bedrijf waarin u de gegevens
kunt opvragen en uitprinten;
via eencomputerprogramma op uw eigen bedrijf waarin u de gegevens
kunt opvragen en uitprinten en met een abonnement om aanvullingen van
gegevenste krijgen;
via een computerprogramma op uw eigen bedrijf, waarin u de gegevens
kunt aanpassen naar uw eigen bedrijfssituatie en uitprinten;
via een computerprogramma op uw eigen bedrijf, waarin u de gegevens
kunt aanpassen naar uw eigen bedrijfssituatie en uitprinten met een
abonnement om aanvullingen van gegevenste krijgen.
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6.10 Samenvatting
De belangrijkste respondenten zijn de agrarische ondernemers met 55%, de
voorlichting/adviesbureau's (21%) en het onderwijs (13%). Het merendeel van hen is werkzaam
in/betrokken bij de groenteteelt (49%) en de snijbloementeelt (37%). De grote groep betrokken
bij de groenteteelt iswellicht te verklaren door het feit dat het belang van bedrijfsregistratie in de
snijbloemensector iets minder isdoorgevoerd.
39% van de geënquêteerden bezit de taaktijdenpublicatie glasgroente, 29% de snijbloemen
publicatie, 2 1 %beide publicaties bezitten én 5% geen van de publicaties bezit. Wellicht dat het
adressenbestand niet klopt.
De publicaties werden voor 49%via het IMAG-DLOverkocht envoor 39%via hetPBG.
Verder bleek dat 84% van de geënquêteerden andere informatiebronnen gebruikt om
arbeidsnormen op te zoeken. Vooral de artikelen in vakbladen (100%), de bedrijfsregistraties
(63%) en de KWIN (85%) blijken bij de voorlichting/adviesbureau's in trek te zijn. Ook bij de
ondernemers blijken de bedrijfsregistraties erg belangijk te zijn, 62% gebruikt de gegevens uit de
arbeidsregistratie. Verder zijn ook de artikelen in de vakbladen en de lezingen/studieclubs
belangijk voor de ondernemers. Bij de scholen wordt de KWIN (100%) als belangrijkste
informatiebron gezien samen met de artikelen indevakbladen (80%).
Vakbladen blijken voor de tuinbouw-sector een belangrijke informatiebron, omdat veel
voorlichters/adviseurs en ondernemers de informatie over arbeidsnormen uit de vakbladen halen.
Informatieoverdracht hierover via collega's en beurzen komt slechts summier voor. De (tuinbouw)
beurzen hebben waarschijnlijk meer een contact-functie dan een informatie-functie.
In het algemeen worden de taaktijdenpublicaties voor het maken van een arbeidsbegroting en
vergelijking met de eigen arbeidsregistratie gebruikt. Respectievelijk 52 en 47% van de
geënquêteerden gaven dit te kennen. Tevens worden er week-, maand- en jaarplannen mee
opgesteld. Bij de ondernemers worden ze vooral als vergelijkingsmateriaal met de eigen
arbeidsregistratie gebruikt (57%) en bij het maken van een arbeidsbegroting (43%). Bij de
voorlichting/advies zijn de belangrijkste toepassingen vergelijking van verschillende
werkmethoden en het maken van een arbeidsbegroting (beide 75%). Het onderwijs gebruikt de
gegevens voor het makenvan begrotingen en planningen.
De grootste groep, namelijk 45% van de gebruikers, gebruikt de publicatie slechts één of
meerdere keren per jaar of per maand. De gebruiksfrequentie van de ondernemers varieert
sterker dan van de andere doelgroepen, maar de grootste groep stemt met de rest overeen.
Het merendeel van de gebruikers vindt dat de huidige vorm van presenteren voldoet (53%). Er is
dan ook nauwelijks een andere vorm van weergeven waar meer waarde aan gehecht wordt.
Wellicht dat men zich niet genoeg verdiept heeft in de bijlagen, waardoor er dus geen
overweldigende duidelijkheid voor een anderevorm van publiceren is.
Het vermelden van de productie per m2 bleek vrij gewild (61%), evenals het vermelden van de
werkmethode bij een bepaalde arbeidsnorm en de weergave van hulpmiddelen bij een bepaalde
arbeidsnorm. Het vermelden van de werkmethode en de weergave van de hulpmiddelen werd
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door ongeveer de helft van de geënquêteerden relevant geacht. In het bijzonder de
voorlichting/adviesendeondernemerswaren indeproduktie per m2geïnteresseerd (75en53%).
De voorlichters/adviseurs willen de werkmethode bij een bepaalde arbeidsnorm vermeld zien.
Verder wasdebelangstelling hiervoor bijongeveer dehelft vandeondernemersenhet onderwijs
aanwezig.
Het merendeel vindt de arbeidsnormenpublicatie niet actueel genoeg. Een derde vindt dat
aanvullingen gewenst zijn en tevens vindt een derde dat aanvullingen nodig zijn. Echter, vaak
gavenzijniet aanwat zedanwelwilden.
De presentatie van de gegevens kanvolgens de helft vandegeënquêteerden gewoon op papier
gebeuren. De andere helft had eenvrij verspreide voorkeur waarbij een lichte voorkeur uitgaat
naar bijlage 6. Dit is via een computerprogramma op het eigen bedrijf, waarin de gegevens
kunnen worden aangepast naar de eigen bedrijfssituatie en uitgeprint kunnen worden met een
abonnement omaanvullingenvangegevenstekrijgen.
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7.DISCUSSIE
Opzetenquête
In verband met deverwerking van de enquêtes ishet belangrijk om in het vervolg een uiterste
inleverdatum op de enquête te zetten. De verwerking van de uitkomsten kan dan sneller
aanvangen doordat ereentijdslimietvoorterugsturen bestaat.Eengevaar kanechter zijndat het
respons-percentage daalt.Maarzekervoor deplanningvandeverwerking ishethandig.
Doorverwijzingen indeenquête moetenzoveelmogelijk vermedenworden,omdat blijkt datmen
niet goedleestendaardoorvrageninvult dienietvoorhenbedoeldzijn.
Deopbouw vandeenquêtewaserggericht op deondernemers.Achteraf bleek dit onder andere
uit antwoordenvanscholen,diebijvoorbeeld arbeidsnormenvoor casesgebruikenenvoor diverse
andere zaken.Inhetvervolgisditeenaandachtspuntvoorhetopstellenvaneenenquête.Nagaan
of de vraagstelling op degehele doelgroep isafgestemd.Voor het besteresultaat zou het beter
zijnomvoor iederebelangrijkedoelgroepeenspecifiek ophengerichte enquêtetemaken.
Resultaten
Uit het onderzoek bleekdat49%vandeafnemerswerkzaam in/betrokken bijdegroenteteelt en
37% bij de snijbloementeelt. Dit komt waarschijnlijk doordat er meer verschillende gewassen en
cultivars worden geteeld en er minder openheid is vanwege kleinere, gedifferentieerde
afzetmarkten waardoor bedrijfsvergelijking complexer wordt. Echter ook hier isde verwachting
datbedrijfsvergelijking toeneemt.
84% van detaaktijdenpublicatie-afnemers maaktook gebruik vanandere informatiebronnen om
arbeidsnormenopte zoeken.Bijdeondernemersblijken bedrijfsregistraties ergbelangrijk.Verder
zijn deartikelen indevakbladen endelezingen/studieclubsvanbelang.Voor devoorlichting zijn
de artikelen indevakbladen,de bedrijfsregistraties ende «WINerg intrek. Bijhet onderwijs zijn
dit deKWINendeartikelen indevakbladen.
Degrote groepdiedusgebruik maaktvanandere informatiebronnen laatziendathet belangdat
hieraan gehecht wordt groot is. Publicatie van taaktijdengegevens via de huidige weg zal
hoogstwaarschijnlijk eenzeergeringegroeibetekenenenderhalvegeenbronvaninkomstenzijn.
De uitkomsten van het onderzoek wijzen uit dat de taaktijdenpublicaties niet erg frequent
gebruikt worden. De grootste groep gebruikers maakt één of meerdere keren per jaar of per
maand gebruik van de publicatie. Als je de gebruiksfrequentie in relatie met andere
informatiebronnen om arbeidsnormen opte zoeken bekijkt, kandevraag gesteldworden: "Hoe
belangrijk zijndetaaktijdengegevens voor deondernemer?".Wordendetaaktijdengegevens niet
alleen maargebruikt omeenstekijkenwat ernoueigenlijk alsrichtlijngeldtofwordenzeechtals
leidraadgehanteerd.Mijnsinziensdienendetaaktijdengegevens meeralsrichtlijn.Dit ismisschien
aan onbekendheidte danken,maarwaarschijnlijk ook doordat men inde huidige praktijk weinig
gebruik maakt van deze normen,wat onder andere bleek uit het onderzoek in de praktijk. Het
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grote belang van bedrijfsregistratie onderstreept dit nog eens extra. Het is daarom naar mijns
inziens niet nodig om niet-gebruikers in de glastuinbouw te benaderen en te kijken wat hun
mening is.Zeker gezien mijn eigen achtergrond in de glastuinbouw kan ik benadrukken dat de
taaktijdenpublicaties snijbloemenenglasgroenteniet of zeldengebruiktworden indepraktijk.
Uit de enquête kwam naar voren dat het merendeel van de respondenten aanvullingen bij de
taaktijden wenste. De gevraagde aanvullingen komen allemaal voor in de huidige
taaktijdenpublicaties. De meest gewenste aanbevelingen waren de werkmethode, de gebruikte
hulpmiddelen en de produktie per m2. Deze staan alle vermeld in de taaktijdenpublicaties.
Waarschijnlijk hebben degeënquêteerde ondernemers de eigen bedrijfsvergelijking in het hoofd
gehadendaarvloeidedebelangstellingvoordeproduktie perm2, etceterauitvoort.
Adressenbestanden niet inorde
Gebleken is dat bij het IMAG-DLO en het PBG het adressenbestand niet in orde is.Al bij het
achterhalen vande afnemers bleek dit een moeilijkheid te zijn, de adressenwaren niet volledig.
Verder werd bij de vraag welke publicatie(s) de afnemer heeft door een aantal geen ingevuld.
Ook bijdeelf niet ingevuldeenquêtesblekenereenaantalnietsvandepublicatie aftewetenen
dezeook niet inhet bezitte hebben.Deregistratievandeverkopenviahet IMAG-DLOwordt niet
consequentgeregistreerd.
De gegevens, naam,adres,et cetera van de afnemers zijn niet volledig.Van de adressenlijst van
het PBG, bleken een aantal afnemers helemaal geen gebruik te maken van taaktijden en
arbeidsnormen. Echter niet aangegeven werd of zij éénvan de publicaties in het bezit hebben.
Het kan ook zo zijn dat de adressen niet correct waren, maar tevens kan het zijn dat ze de
publicatiewelgekochthebben,maarergeengebruikvanmaken.
Het is wellicht handig, voor zowel het IMAG-DLO als het PBG,om een adressenbestand in de
computer op te nemen. Hierin moet dan vermeld worden wie welke publicatie(s) heeft
aangeschaft. Opdie manier ishet makkelijk om informatie over deafnemerszichtbaar te krijgen.
Tevenskaneropdiemaniereenvoorraadadministratie bijgehoudenworden.
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8. CONCLUSIESENAANBEVELINGEN

Dit onderzoek heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over wat er met de IMAG-DLO
taaktijdenpublicaties snijbloemen,glasgroenteenboomkwekerij moetgebeuren.
De probleemstelling luidde: "Alleen globaal is bekend wie de afnemers zijn van
taaktijdenpublicaties (1), waarvoor deze afnemers de taaktijden gebruiken (2) en of de vorm
waarindetaaktijdenwordenweergegevenvoldoet aandebehoefte (3)".

De ondernemers, de voorlichting/adviesbureau's en het onderwijs vormen de belangrijkste
respondenten.Hetmerendeelvanhen iswerkzaam in/betrokken bijdegroenteteelt (49%) ende
snijbloementeelt (37%). De grote groep, betrokken bij de groenteteelt iswellicht te verklaren
door het feit dat het belang van bedrijfsregistratie in de snijbloemensector iets minder is
doorgevoerd.
De taaktijden worden vooral gebruikt voor het maken van een arbeidsbegroting en voor
vergelijking met de eigen arbeidsregistratie. De ondernemers gebruiken ze vooral als
vergelijkingsmateriaal met de eigen registratie en om een arbeidsbegroting te maken. Bij de
voorlichting/advies zijn de belangrijkste toepassingen vergelijking van verschillende
werkmethoden enhetmakenvaneenarbeidsbegroting.Hetonderwijsgebruikt degegevensvoor
het makenvanbegrotingenenplanningen.
Het merendeelvandeafnemers,53%, vindt dat dehuidige publicatievormvoldoet. Erwerd door
de andere helft nauwelijks een vorm aangegeven waar meer waarde aan gehecht wordt.
Ongeveer 50% van de geënquêteerden geeft te kennnen dat de presentatievorm op papier
voldoet. Verder wil een derde detaaktijdengegevens via een computerprogramma op het eigen
bedrijf, waarin de gegevens kunnen worden aangepast naar de eigen bedrijfssituatie en
uitgeprint kunnenwordenmeteenabonnement omaanvullingenvangegevenstekrijgen.
Uit de resultaten van de mondelinge en de schriftelijke enquête blijkt dat de druk om te
registreren vooral in de glastuinbouw toeneemt. De vele vergelijkingen van teetttechnische
gegevens, arbeid,omzet, et cetera geven het belang ervan ruimschoots aan.Vooral vergelijking
vangegevensviaGroeinet neemttoe.
Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat publiceren van de taaktijden snijbloemen,
glasgroenteteelt endeboomkwekerij opdezemaniergeentoekomst heeft.Herdruk indehuidige
vormzaldusniet plaatsmoetenvinden.
Aanbevelingen
• Het iswellicht eenmogelijkheidvoor IMAG-DLOommeeruit detaaktijdenpublicaties te halen
via Groeinet. Degegevenszoudenbijvoorbeeld indeDatadictionaryvanGroeinet opgenomen
kunnenworden,waardoor dete bereikendoelgroepgroter wordt.
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Door gegevenste registreren krijgen deondernemers praktijkcijferswaarmee menveelwerkt.
Door in studieclubs gegevens uit te wisselenendeze met elkaar te vergelijken kan er, mitser
met uniforme en goede kengetallen vergeleken wordt, veel van elkaar envan eikaars kennis
geleerdworden.
Bij het opzetten van een enquête moet nagegaan worden of meerdere doelgroepen in één
enquêtegecombineerdkunnenworden.
Hanteer bijhetopzettenvaneenenquêtedetienstappenuitditverslag.
Het opzetten vaneenadressenbestandvoor zowel het IMAG-DLOalsvoor het PBGvoorkomt
een hoop gezoek naar gegevensdie eenvoudig te achterhalen zijn. Eeneenvoudig adressenprogramma ishierbijalvoldoende.
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BIJLAGE 1 SCHEMA ASPECTEN EN DE SPECIFICATIES

Beqrip

Aspecten

Indicatoren

Afnemer

Bedrijfstakken:

ondernemers (telers)
scholen
onderzoekinstellingen
loonbedrijven
zaadbedrijven
adviesbureau's
banken /accountantskantoren

Snijbloementeelt onderglas
Glasgroententeelt
Boomkwekerij

Doel van het gebruik

offreren vanwerk

- arbeidsnormen
- machinenormen
- tarieven

uitbesteden vanwerk

- bewerkingen
-werk en machines
- tarieven

arbeidsbegroting

- werkpakket
• taaktijden

controle
bedrijfsvergelijking

voor het opstellenvan:
- eendagplan
•een weekplan
•een maandplan
•een jaarplan
-anders

Vorm

puUicatievorm

- normblad
- werkpakket
• taaktijden
• arbeidsbegroting

presentatievorm

1presentatie-output:
- totaal/per teelt
-totaal/periodeenper teelt
- per bewerking
-totaal bewerkingen
-anders
2.periodeduur:
-dag
-week
- 2 weken
- 3weken
- 4 weken
- maand(en)
-jaar
•anders
3.weergave:
-papier
-eiectronisch
-beid*
-anders

publicatie-tnhoud

- bedrijfiregijtratiegegever»
- ervaringscijfer«
- taaktijden
• nacalculaties
-anders

c :^»
03 i _
> <u
<s>
0)
l_

<Ü

+V)->
'c

i

Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Instituut voor Milieu- en Agritechniek

\n

>
C
<Ü
w.

BIJLAGE2 BEGELEIDENDE BRIEFENQUÊTE

Ol
CU

-C
CU
-Q
1_

Enquête gebruik arbeidsnormen

ZJ
ZJ

+03-»
Z
*

£
3

imag-dlo

O

-Q
•o
C

ro

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

datum

doorkiesnummer

bijlagen

9oktob r1995
onderwerp

enquête

0317-476300

12

Projectrtummer:

52.115
Geachte heer/mevrouw,
HetInstituutvoor Milieu-enAgritechniek (IMAG-DLO) iseenonderzoeksinstellingvan
deDienstLandbouwkundigOnderzoek (DLO)envaltonder hetMinisterievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij.DeafdelingArbeidvanhet IMAG-DLOhoudtzich
onderanderebezigmetonderzoek naarfysiekeenmentalebelasting,verbeterenvan
werkmethodenenhetverzamelenvanarbeidsnormen.

Instituut voor Milieuin Agritechniek (IMAG-DLO)
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Mansholtlaan 10-12
Postbus 43
6700 AA Wageningen
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Uheeft,misschienalweereentijdje geleden,eentaaktijdenboek voor desnijbloementeelt onderglas,deglasgroententeelt of deboomkwekerijaangeschaft.Wewillen u
overditboekeenaantalvragen stellen,omdatwebezigzijnmeteenonderzoek naar
hetgebruikvanarbeidsnormen indezesectoren.
Ditonderzoek heeft eendrieledigdoel:
1.Nagaanwiedegebruikersvanarbeidsnormen zijn;
2.Nagaanwaarvoorarbeidsnormenhoofdzakelijk gebruiktworden;
3.Onderzoekeninwelkevorm(en)depublicatieshetbesteuitgebracht kunnenworden
omeenbeterepublicatievoorutekunnenmaken.
Omantwoordopdezevragente krijgenhebbenwedusuwmedewerkingnodig.
Daarvoorhebbenweeenvragenlijstsamengestelddieinongeveer 15 minutenisinte
vullen.Wijwillenudanookvragendezevragenlijst intevullenenteretourneren.
Hiervoor iseenportvrijeenveloppebijgevoegd.
Hetisbelangrijk omeerstdetoelichtingte lezen.U vindt dezeopdetweede pagina
vandevragenlijst.
Bijvoorbaat hartelijk dank,
TonHendrix,MarryvandenTopenRobertvanderKooij
AfdelingArbeid
""C^lrMaMnderzoeksopdracrtten zijndeAlgemeneVoorwaarden vantoepassing.DeAlgemene Voorwaarden vandeDienst
Landbouwkundig Onderzoek (DLO-NL)zijngedeponeerd bijde KamervanKoophandel Midden-GeiderlandteArnhem

BIJLAGE3 DE ENQUETE

IMAG-DLO
Postbus43
6700AAWageningen
tel. 0317-476300

imag-dlo

Vragenlijst
Bij het onderzoek naar
Het gebruik van arbeidsnormen in de snijbloementeelt onder glas,
glasgroententeelt en de boomkwekerij

Wilt u de vragenlijst altijd retourneren, ook wanneer u deze niet
ingevuld heeft?
U kunt hiervoor gebruik maken van de bijgesloten portvrije enveloppe.
Indien u de vragenlijst niet heeft ingevuld w i l t u dan hieronder kort
weergeven waarom?

IMAG-DLO,Wageningen, oktober 1995

IMAG-DLO, Wageningen

Toelichting :
Dezevragenlijst gaatoverhetgebruikvanarbeidsnormenendevormwaarinzijgepubliceerd
worden.Eenarbeidsnormisdetijd uitgedrukt inmenstijdpereenheid,dieaaneenbewerking
wordt besteedbijeenbepaaldewerkmethode onder naderomschrevenwerkomstandigheden.
Wijvragenudezevragenlijst zogoedmogelijk intevullen.
Alsudevragenopuwgemakbeantwoordt, zult uongeveer 15minuten nodighebben.
Hetmerendeelvandevragenkuntubeantwoorden dooréénof meerderevakje(s)aante kruisen
of zwarttemaken.
Kruis(maakzwart)slechtséénmogelijkheidaan,tenzij erbijdevraagstellingstaatdat u
meerderemogelijkheden magaankruisen.
Probeerallevragentebeantwoorden.Vulaltijdeenantwoord in,ookaltwijfelt u.

Voorbeeld hoe inte vullen:
Bentubekendmetdearbeidsnormenvanhet IMAG-DLO?

JaB1 nee• 0

Zoja,hoevaakheeft ueentaaktijdenboek aangeschaft?

0-3keer• 1
4-7keer• 2
meerdan7keerQ 3

Twijfelt u,probeer dantocheenkeuzetemakendiehet meestin derichting komt.
Kruisnooit meerderemogelijkheden aan, tenzij andersvermeldbij de vraagstelling;
dankan uw antwoord niet meer verwerkt worden !

Devragenlijst isanoniemenantwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking !

IMAG-DLO, Wageningen

Lees eerst de eerst detoelichting voordat u gaat invullen !

1

1. Welktypeorganisatievertegenwoordigtu?
Onderzoek bedrijfsleven
Onderzoek overheid
Loonbedrijf
Zaadbedrijf
Onderwijs
Agrarischeonderneming
Toeleverendeenverwerkende industrie
Voorlichting/adviesbureau
Banken/accountantskantoren
Overig.nl:

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
Q8
• 9
Q10

2. Metwelketeelt heeft uvoornamelijktemakenofwaarinbentuwerkzaam?

3. Welkefunctieheeft ualsgebruikervanarbeidsnormenbinnenuworganisatie?
Ondernemer
Directielid
Voorlichter
Verkoper
Docent/leraar
Onderzoeker
Marketing manager
Medewerker
Overig,nl:

•1
•2
•3
•4
•5
•6
Q7
•8
Q9

4. Welke vandeonderstaande IMAG-DLOpublicatiesheeft uinuwbezit?
Taaktijdenvoor degroenteteelt onderglas
Taaktijdenvoorsnijbloementeeltonderglas
Taaktijdenvoor deboomkwekerij
Geen
Anders,nl:

ja• 1 nee• O
jaQ1 neeQO
ja• 1 neeQO
ja• 1 neeQO
ja• 1 nee• O

IMAG-DLO, Wageningen

5.Gebruikt uookandereinformatiebronnen om arbeidsnormenoptezoeken?

jaQ1 neeQ0

Zonee,gadoor naarvraag6.
Zoja.welke?
Kwantitatieve informatie(KWIN)
Artikelen invakbladen
Lezingen/studieclubs
Bedrijfsregistraties
Anders,nl:

aQ1 neeQ0
aQ1 nee• 0
aQ1 neeQ 0
a• 1 neeü 0
aQ1 neeQ 0

6. Hoebentuaaninformatie overarbeidsnormenpublicatiesgekomen?
Viaeenvakblad
Viaeenlezing
Viaeencollega
Opeenbeurs
Anders,nl:

ja• 1 nee• 0
ja• 1 nee• 0
ja• 1 nee• 0
jaQ1 neeQ0
jaO1 neeQ0

7. Hoebent uinhetbezitgekomenvanuw arbeidsnormenpublicatie?
ZelfbesteldbijIMAG-DLOteWageningen
Zelf besteldbijProefstationvoor BloemisterijenGlasgroente(PBG)te Naaldwijk
Gekochtopeenlezing
Anders,nl:

Q1
Q2
Q3
Q4

Devolgende vragen gaan over het gebruik van arbeidsnormen en devorm waarin ze
gepubliceerd zijn.

8. Bijwelkewerkzaamheden/opdrachtengebruikt uarbeidsnormen?
Opstellenvaneendagplan
Opstellenvaneenweekplan
Opstellenvaneenmaandplan
Opstellenvaneenjaarplan
Bijhet makenvaneenofferte
Bijhetmakenvaneenarbeidsbegroting
Bijhetvergelijkenvanverschillende werkmethoden
Alsvergelijkingsmateriaal metdeeigen arbeidsregistratie
Bijhet uitbestedenvanwerk
Anders,nl:

jaQ1
jaQ 1
jaQ1
ja Q1
jaQ1
jaQ1
jaQ1
ja0 1
jaQ 1
jaQ1

neeQO
needO
neeQO
neeQO
neeQO
neeQO
neeQO
neeQO
neeQO
neeQO

IMAG-DLO, Wageningen

9. Hoevaakgebruikt uarbeidsnormen?
1of meerderekerenperdag
1of meerderekerenperweek
1of meerderekerenpermaand
1of meerderekerenperjaar
Minderdan 1 keerperjaar

•1
Q2
Q3
•4
•5

10.Voldoetdemanierwaaropdegegevenszijnweergegevenvoor hetdoelwaarvoor ude
arbeidsnormengebruikt?
ja• 1 nee• 0
Zoja,gadoor naarvraag13.
Zonee,gadoor naarvraag 11.
11.Mijnvoorkeur voor eenandervormvanweergevengaatuitnaar:
(debenodigdebijlagenvindtuachterde vragenlijst)
Arbeidsbegroting beschreveninbijlage 1
Arbeidsbegroting beschreveninbijlage2
Arbeidsbegroting beschreveninbijlage3
Arbeidsbegroting beschreveninbijlage4
Arbeidsbegroting beschreveninbijlage 5
Anders,nl:

jaQ1 neeQ0
jaQ1 nee• 0
ja• 1 neeQ0
ja• 1 neeQ0
jaQ1 nee• 0
j a ü 1 neeQO

Indienuwvoorkeur isuitgegaannaarbijlage3,4 of 5dan graagvraag 12 invullen.
Andersdoorgaannaarvraag13.
12.Indebegrotingenwordendegegevensweergeven in4-weekseperioden.
Heeftdit uwvoorkeur ?

ja• 1 neeQ0

Zoja.gadoor naarvraag13.
Zonee,naarwelketijdseenheidgaatuwvoorkeur uit?
Perweek
Per2weken
Per3weken
Permaand
Perkwartaal
Perhalfjaar
Perjaar
Anders,nl:

ja• 1 neeQ 0
jaQ1 neeQ0
ja• 1 nee• 0
ja• 1 nee• 0
ja• 1 nee• 0
jaQ1 neeQ0
ja• 1 neeQ0
j a ü 1 neeQO

IMAG-DLO, Wageningen

13.Welkeaanvullendegegevenszijngewenstbijdedooruwgekozenvorm?
Watdewerkmethode isbijeenbepaaldearbeidsnorm
Welkehulpmiddelenzijngebruikt bijeenbepaaldearbeidsnorm
Welkeoogstfrequentie isgebruikt bijeenbepaaldearbeidsnorm
Wat hetvruchtgewicht/detaklengte isbijeenbepaaldearbeidsnorm
Hoeveeldeproductieperm2bedraagt
Anders,nl:

aQ1 nee• 0
aQ1 nee• 0
aQ1 neeü 0
a• 1 nee• 0
aQ1 nee• 0
a• 1 neeQ0

14.Hoemoetvolgensudeweergavevanarbeidsnormenzijnenwat bentubereidomhiervoor te
betalen?
(wilt u indeonderstaande vraaghetgewenste bedraginvullenopdestippellijn)
Alleenoppapier
ja• 1 nee• 0
ƒ
Viaeencomputerprogramma ophetIMAG-DLO,waaruopaanvraag
gegevensnaaruweigenbedrijfssituatie kuntlatenmaken
ja• 1 nee• 0
ƒ
Viaeencomputerprogramma opuweigenbedrijfwaarinudegegevens
kunt opvragenenuitprinten
ja• 1 neeQ0
ƒ
Viaeencomputerprogramma opuweigenbedrijfwaarinudegegevens
kunt opvragenenuitprinten enmeteenabonnement omaanvullingenvangegevenste
krijgen.
jaQ1 nee• 0
ƒ
Viaeencomputerprogramma opuweigenbedrijf,waarinudegegevens
kunt aanpassennaaruweigenbedrijfssituatie enuitprinten
ja• 1 neeQ0
ƒ
Viaeencomputerprogramma opuweigenbedrijf,waarinudegegevens
kunt aanpassennaaruweigenbedrijfssituatie enuitprinten meteenabonnement om
aanvullingenvangegevenste krijgen.
ja• 1 neeQ0
/
Anders,nl:
ja• 1 nee• 0

ƒ
15. Zijndegegevensindearbeidsnormenpublicatienogactueelgenoeg?

ja• 1 nee• 0

Zoja.ganaardevolgendepagina.
Zonee,wat ziet ugraagveranderen?
Demethodenmoetenherzienworden
Zijnaanvullingengewenst

Zoja,welke?

ja• 1 nee• 0
jaQ1 nee• 0

IMAG-DtO,Wageningen

U bent nu klaar met het invullen van de vragenlijst.
Wilt u controleren of u alle vragen heeft ingevuld en geen pagina's heeft
overgeslagen?
Hieronder kunt ueventuele toelichtingen, aanbevelingen, suggesties,wensen,
verlangens, kritiek, opmerkingen opschrijven.
Hartelijk dank voor uw medewerking !

Hartelijk dankvoor uwtijdenmoeite.U kuntdevragenlijst inbijgaandeenveloppeterugsturen.
Eenpostzegelisniet nodig.Wezullendegegevensverwerkenenwehopendat,mededankzij uw
informatie,devolgendearbeidsnormenpublicatiesnogbeterafgestemdkunnenwordenopuw
informatiebehoefte.

Bijlage1

Taaktijden chrysant
Handeling

Hulpmiddel

Aantal
per
keer

Taaktijd
in minuten/
100 eenheden

Eenheid

GEWASVERZORGING
Gaas ophalen
(verwarming boven)

1 net

5,5

m'

Gaas ophalen
(verwarming beneden)

1 net

5,9

m'

Hoofdknop uitbreken

1 plant

1,5

plant

1 bed

4,7

m'

Spuiten tegen luis

spuitstok

OOGSTEN
Oogsten, incl. bossen
in dozen op hoofdpad

overgewasmonorailwagen

Oogsten,
incl. bossen in dozen
leggen op hoofdpad

oogstlijn
ontbladermachine
bindmachine

150 bos
50 bos

16

tak

1 bos

15

tak

17,3

tak

13

tak

Oogsten, incl. bossen
uitdragen en in dozen
leggen op hoofdpad

13 bos

Oogsten en opbossen
(excl. inhoezen)

1 bos

Bijlage2

HCISTKItS/CONiFCnEN CMCOMTMNDTTOLT
41

HOOFDSEWERKING:PLANTWERKZAAMHEPEN

BOOMTEELT

BEWERKING
WERKMETHODE

opknappen en klaarmaken van onderstammen
lange onderstammen op lengte knippen en wortels insnoeien

Gewas
Teeltsysteem
Invloed 1
Invloed 2
Aantal personen

Syringa t o m e n t e l l a
heesters/coniferen en containerteelt
grondsoort is met van invloed
lengte 100/125
1

Nr
1
2
3
4
5
6

OMSCHRIJVING van HANDELING
bossenstammen aanvoeren op kar over 50m
bos met 10stammen losknippen
meetlat langs stam houden enop lengte afknippen
wortels flink terugsnoeien metschaar
stammen wegzetten over enkele meters
afval opruimen

Code:
Code:
Code:
Code:
Code:
Code:

EENHEID

keer
bos
stam
stam
bos

keer

TIJD
500.0
27.0
23.1
26.9
31.0
54.0

Storing
Bijk.Handelingen
RustToeslag

7.0 %
6.0 %
8.2 %
Taaktijd (ind.toeslagen) per stam in cmin
TAAKTIJD PER
M A N T I J D PER

35853
5
600
262

FREQ. TIJDin CMIN
0.002
1.00
0.100
2.70
1.000
23.10
1.000
26.85
0.050
1.55
0,050
2.70

Cyclustijd in cmin
90
95
99

222
4

1000 stammen 702
1000 stammen 702

57.90
4.05
3.47
4.73

70.16
MINUTEN
MINUTEN

Capaciteit met 1persoon 86 stammen per uur

Bijlage3
Arbeidsbegroting in uren per4-weekse periode

TEELT:
SYSTEEM:

GerberaB104
steenwol,2-jarigeteelt,arbeidisgemiddeldeover2jaar,daarom
vooriederjaartegebruiken

Omschrijving
bewerking

Plantenstw.
Verzorging
Optrekken
Insteken
Kartons
Rooien
Opr.steenw
Veiling
Totaal

Totaal
uren
1000 m2
45
210
352
285
85
8
25

4-weekseperiode
5
6 7
8

15 20
18 23
12 15
3
5

1010 48

9

10

11

12 13

45
20 20 20 15 15 15 15 15 15 10 15
36 40 41 32 20 20 19 27 28 25 23
30 34 37 29 18 16 16 21 22 19 16
8
6
5
4
7
6
6
9 10 11
8
25
bijnadagelijkstijdensdeoogstperiode

63 95 104 117 109 104 56 54 70

71 60 59

5

Bijlage4

Teelt
Onderdeel

:
:

RoosMadeion,Bredebedden,Steenwol,Belicht
Volproductief

Oogstperiode

:

Jaarrond

Periode:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 Totaal

Arbeid in 60 65 80 95 110 125 130 145 145 105 95 75 70 1300
uren/
1000m2

Uitgangspunten :

zonder bosautomaat

Bijlage5
arbeidsbegrotingper 1000m2

Teelt
Zaaien week
Plant week
Oogsten tot week
Plantdichtheid (pl/m2)

eenh. = eenheden
tkt. =taaktijd in minuten per 100 eenheden
ure. = uren

Tomaat steenwol hogedraad
45
48
47
2.2

12

Periode
eenh. tkt. ure. eenh.tkt. ure.
Omschrijving
bewerking
Inhoezen +gaten maken
Herprofileren grond
Grondfolie leggen
Buisrail neerleggen
Steenwol neerleggen
Slangen/drup7drain7con.
Drup. op mat zetten
Planten op steenwol
Inboeten lopend
Touwhangen buisrail
Touwvast zittend buisrail
Vastzetten haspels
Dieven/schoonmaken
Kopdieven gebukt
Dieven/indraaien gebukt
Dieven/indraaien rechtop
Dieven/indraaien/zakken
Kop over draad/koppen
Planten laten zakken
Bladbreken gebukt
Bladbreken rechtop
Hommels
Trillen lopend
Oogst monorail
Oogst plukwagen laag
Oogst plukwagen hoog
Oogsten buisrail zittend
Oogsten buisrail staande
Oogst buisrail electro
Transport voorraadwagen
Sorteren kleur
Interieurs in fust
Gewasbescherming
Smeren ethrel
Druppelaars+stengels los
Los+afvoer plant.steenwol
Loopfolie verwijderen
Slangen ophangen
Buisrail ophangen
Kas schoonspuiten
Mat onthoezen + afvoer
Stomen matten
Totalen

13

eenh. tkt. ure

1.0
10.0
10.0
10.0
1.0
10.0
1.0
1.0

totaal uren

eenh. tkt. ure.

18.0
24.0
11.0
22.0
5.8
18.1
6.1
21.0
1.0
1.0

2.0 2
16.4 6
17.5 6

1.0 13.8 5
1.0
3.0

9.5 10

4.8 2

2.0 9.5
2.0 10.9

2.0

8.9 7

per 1000m2

7
4
2
4
2
3
2
8
2
6
6
11
5
2
17
8
120
7
6
20

89
5

41
232

2.2 63.0 23
2.2
1.2
2.2 18.5 7
2.2 3.5 1

10
109

26

1.0 1

1.0

1.0
1.0

1.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1.0
1.0
17

23

8.5
11.4
24.6
17.0
8.1
9.3
15.0
12.6
4.0

94

16

13
3
4
9
3
1
2
3
5
1
827
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Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Instituut voor Milieu- en Agritechniek
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397S7TOP/HAN
doorkiesnummer

onderwerp

enquête

datum

25oktober 1995
bijlagen

0317-476300

Projectnummer: 52.115

Geachteheer/mevrouw,
Enkelewekengeledenisdooronseenenquête naaruverstuurdoverhetgebruikvan
arbeidsnormenindesnijbloementeeltonderglas,glasgroententeeltdeboomkwekerij.
Totnutoehebbenweeengoederespons,maarvoorhetslagenvanhetonderzoekis
hetvangroot belangzoveelmogelijk enquêtesterugteontvangen.Helaashebbenwe
nognietvaniedereendeenquêteteruggehad.
Viadezebriefwillenwijaandiegenevragendiedeenquêtenognietheeft ingevulden
geretourneerdditalsnogtedoen.Indienugeenenquêteof antwoordenveloppe meer
heeft,kunt udezetelefonischeaanvragenbijhet IMAG-DLO.Hettelefoonnummer is
0317-476463.
en

Instituut voor MilieuAgritechniek (IMAG-DLO)
CENTRUM TECHNIEK
Mansholtlaan 10-12
Postbus 43
6700 AA Wageningen
Telefoon: 08370-7 63 00
Telefax: 08370 -256 70
Bankrelatie: ABN-AMRO
Rekeningnr. 53.92.27,501
Postbanknr. 3514771
BTW nr.: NL0031.66.946 B02

Bijvoorbaat hartelijk danjc^--—;

TonHendrix,
AfdelingArbei
IMAG-DLO

ndenTopenRobertvander Kooij

Op ai onze onderzoeksopdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden van de Dienst
Landbouwkundig Onderzoek (DLO-NL) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Gelderland te Arnhem.

