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1. Inleiding
Inmaart 1992organiseerde devakgroepBedrijfskunde vande Landbouwuniversiteit
Wageningen een congres met als thema: " Milieuzorg in ketenperspectief". Het
themavloeitvoort uithetonderzoekprogramma vandevakgroepBedrijfskunde. Het
programma richt zich op de bestudering van besturing van ketens, in het bijzonder
in de agrarische sector. De afgelopen jaren is immers een ontwikkeling gaande dat
bedrijven in de verschillende fasen van de produktiekolom, hun onderlinge banden
aanhalen. Naarmate deze relaties hechter worden ontstaat een complex
besturingsprobleem in de keten. Het besturingsprobleem manifesteert zich bij de
zorg voor onder andere kwaliteit, logistiek, financiering, strategie of milieu.
Het congres stond in het teken van de milieuzorg in agrarische ketens. Het doel van
het congres was om na te gaan onder welke voorwaarden milieuzorg in agrarische
ketens gestalte zou kunnen krijgen. Hiervoor was het noodzakelijk conceptuele
duidelijkheid tescheppen over milieuzorg. Hetbegrip milieuzorg omvatimmers een
groot scala aan activiteiten, regelgeving, projecten en campagnes die een bijdrage
kunnen leveren aan een duurzaam economische ontwikkeling en milieuverantwoord
gedrag in bedrijven. Het congres ging van de veronderstelling uit dat het milieu in
afzonderlijke bedrijven zeer divers wordt behandeld en verzorgd. Omdat veel
bedrijven inagrarische ketens nogineenpril stadiumvan milieubewust functioneren
verkeren, is het dus de vraag welke richting hieraan gegeven zou kunnen worden.
Een centrale, bedrijfstakgewijze aanpak ondersteund met collectieve instrumenten
zoalsvoorlichting engezamenlijke afspraken? Ofeendecentrale aanpakopbasisvan
vrijwilligheid engestuurd door marktsignalen? Ofeenmixvanzachte centrale druk,
eventueel geschraagd doorinterventiesvandeoverheid, enveel markt op decentraal
niveau? Over dezeen andere vragen istijdens het congres van gedachten gewisseld.
Uit deze bijdragen zal blijken dat hierover geen eensluidende antwoorden zijn
\ gegeven. Het congres tastte af en verkende mogelijkheden.
Naar de intussen beste traditie van het jaarlijkse congres van de vakgroep
Bedrijfskunde stond het middagprogramma weer in het teken van een ruim
assortiment van bedrijfskundige onderwerpen. Dus niet alleen de zorg voor het
milieu werd in een workshopbehandeld. Ookander thema's werden bediscussieerd.
In het congres 1992 waren workshops georganiseerd naar de leidende thema's:
"Strategie en samenwerking", "Milieuzorg", "Informatica en informatievoorziening", en "Actuele onderwerpen". Door de ingediende papers teplaatsen in
de genoemde workshops onstond een stevig debat met spin-offs, synergie en
kruisbestuiving.
Opzet van het congres en de bundel
In het ochtendprogramma werden drie lezingen verzorgd.
Dr. Hagelaar van de vakgroep Bedrijfskunde leidde het programma in met een
beschouwing over "Milieuzorg in de keten".

In zijn artikel in deze bundel behandelt hij de milieuzorg in de keten vanuit het
gezichtspunt van besluitvorming. Hij schenkt aandacht aan de motieven die ten
grondslag liggen aan milieuzorg in de keten, de problematiek van voor- en
achterliggende schakels en hun onderlinge afstemmingen, de beschikbaarheid van
partners en de uitwisseling van informatie tussen partners.
Zijn stelling luidt dat er voorwaarden geschapen kunnen worden voor het realiseren
van milieuzorg in agrarische ketens, als er althans een zekere homogeniteit tussen
departners bestaat overde noodzaakrespectievelijk wenselijkheid vanzorgvoor het
milieu.
Devolgende bijdrage komtvan Ir. Ligteringen van CMG management consultancy.
Dit artikel omvat het thema van de integratievan milieu, logistiek en kwaliteit. Zijn
stelling luidt dat milieuzorg in de keten gestalte krijgt als de technische
bedrijfsvoering indeparticiperende bedrijven gekenmerkt wordt door integratie van
de aspectgebieden kwaliteit, logistiek en milieu. Deze stelling, die aansluit bij het
gedachtengoed over integrale procesbeheersing, wordt als volgt uitgewerkt. Eerst
behandelt Ligteringen de relatie tussen bedrijfsinterne milieuzorg en integrale
milieuzorg. Vervolgens stelt hij dat logistiekebesturing in hetbedrijf enin de keten
het aanknopingspunt biedt voor voorwaartse koppeling en terugwaartse koppeling,
zoals in het geval van verpakkingen. Het stelselmatig ontwerpen van maatregelen
verdient een bedrijfsmilieuplanning. Aan de hand van maatstaven zoals "Direct
Environment Profitability", kan de prestatie van het milieuzorgsysteem worden
vastgesteld.
Ing. Slagmaat belicht in zijn bijdrage de houding van het georganiseerd
landbouwbedrijfsleven ten opzichte van milieuzorg. Als medewerker van het
Landbouwschap geeft hij aan dat er diverse opties zijn voor het ontwerpen van
systemen voor milieuzorg. De keuze van het Landbouwschap is gevallen op de
bevordering van bedrijfsinterne milieuzorgsystemen. Hij schetst voor- en nadelen
van dezebenadering. Zijn stelling is dat milieuzorg in eerste instantie bedrijfsintern
moet worden georganiseerd, voordat vanuit ketenperspectieven verder aan
oplossingen kan worden gewerkt.
Dezedrie inleidingen leidentotdevoorlopige conclusie datinagrarische ketensveel
aandachtbestaat voormilieuzorg. Deze aandachtwordt gevoed doordehouding van
consumenten, overheden en het bedrijfsleven zelf. Het ontwikkelen van milieuzorg
in ketens lijkt beter te realiseren wanneer er een zekere mate van bedrijfsinterne
milieuzorg ingevoerd is. Ketenvorming op milieugebied kan voorkomen dat er
suboptimalisatie plaatsvindt.

Deel I Milieuzorg in ketenperspectief
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2. Milieuzorg in de keten:
een verkenning van aandachtspunten voor besluitvorming
rond de opzet en ontwikkeling van milieuzorg in de keten

2.1 Inleiding
In het kader van 'duurzame ontwikkeling' merkt de rijksoverheid op: 'duurzame
ontwikkeling op bedrijfsniveau veronderstelt een zorgvuldig beheer met betrekking tot grondstoffen, energie en afvalstoffen, de ontwikkeling en toepassing van
schonere produktieprocessen en produkten en integraal ketenbeheer'.1 Zij vervolgen dan met: 'Milieuzorg biedt daarvoor de mogelijkheden'. Bij milieuzorg staat
centraal het terugdringen van milieubelasting van een bedrijf tot een aanvaardbaar niveau, dan wel het op een aanvaardbaar niveau houden van de milieubelasting. Wat aanvaardbaar is wordt enerzijds bepaald door beleid en normen
van de overheid en anderzijds door normen van bedrijven zelf.
In de agri-business is gereageerd op dit initiatief van de overheid. Genoemd
kunnen worden de groep van zeven: mensen die van mening zijn dat de nu
gangbare landbouw naar een meer duurzame landbouw dient te worden omgezet,
het verpakkingsconvenant in de zuivelsector en bijvoorbeeld de nota van het
Landbouwschap over milieuzorg.
Oplossingen van de milieu-problematiek kunnen onder andere worden gevonden
in de ontwikkeling en de toepassing van schone technologieën, dan wel in het
terugdringen van bedrijvigheid, dan wel in het stil (laten) leggen van sterk
milieubelastende bedrijvigheid. Uiteindelijk lijken deze beslissingen neer te
komen op veranderingen in het gedrag van organisaties, van mensen. Mensen
nemen uiteindelijk de beslissing of zij daadwerkelijk gebruik gaan maken van
schone technologieën en de wijze waarop zij die toe passen, of zij bereid zijn hun
bedrijvigheid terug te dringen en in welke mate, enzovoort.2
De schaal waarop oplossingen worden gezocht en waarbinnen ze worden
toegepast kan verschillen. Het lijkt vooralsnog dat men zich concentreert op de
schaal van afzonderlijke bedrijven. Dit lijkt in het algemeen te gelden voor
1

Ministerie van VROM, 1989, 11

2

Voor een overeenkomstig uitgangspunt zie Bressers, 1989; Klok 1991.

11

Milieuzorg in de keten
bedrijven als wel voor het hoofdaccent van het overheidsbeleid.3 Naast deze
aandacht voor de zogenoemde bedrijfsinterne milieuzorg, is er de mogelijkheid
om milieuzorg binnen een keten van bedrijven te ontwikkelen. Dit betekent dat
bedrijven gezamenlijk gaan zoeken naar milieuvriendelijkere oplossingen voor
hun op elkaar afgestemde bedrijvigheid en de toepassing van die oplossing in de
keten. Echter, bedrijfsintern is het al een behoorlijke inspanning om tot milieuzorg te komen.4 Milieuzorg in de keten lijkt daarenboven, alleen al gezien
detrokkenheid van meer dan één bedrijf, nog complexer te zijn.
Deze inleiding gaat over dat moeilijke en nog weinig verkende fenomeen van
milieuzorg in de keten. Recentelijk is een rapport van de Vereniging van de
Nederlandse Chemische Industrie verschenen waarin de nadruk ligt op een stappenplan voor de ontwikkeling van milieuzorg in de keten.5 In deze inleiding wil
ik de besturingsvraag stellen die vooraf gaat aan zo'n stappenplan. Indien
bedrijven met elkaar bijvoorbeeld de door die vereniging gesuggereerde stappen
gaan zetten, zullen bedrijven zich dienen af te vragen hoe men met elkaar die
stappen wil gaan zetten. Met andere woorden, ik wil ingaan op enkele managementcondities die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van milieuzorg in de
keten.
Vanuit een algemene managementoptiek kunnen er besturingscondities worden
ontwikkeld om de relaties tussen de schakels in de keten te versterken. Op de
volgende condities wordt in deze inleiding ingegaan:
coördinatie van strategie;
beschikbaarheid van geschikte samenwerkingspartners;
beschikbaarheid van informatie.
Juist omdat het onderwerp milieuzorg in de keten nog zo weinig verkend is, is
deze inleiding opgebouwd rond een aantal stellingen. Stellingen waarin uitgangspunten worden verwoord welke uitmonden in een zienswijze op de ontwikkeling
en het beheer van milieuzorg in de keten.
Eerst wordt een algemene stelling geponeerd over milieuzorg in de keten. Daarna
wordt ingegaan op de genoemde management-condities.

zie Notitie Bedrijfsinterne milieuzorg, Den Haag, 1989.
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4

zie Bressers, 1989: Evers e.a., 1991:Mol, 1991.

5

VNCI, 1991.
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2.2 Stelling 1: milieuzorg: een keten-optiek
De centrale vraag bij dit thema is welke optiek men zou moeten hanteren bij de
ontwikkeling van milieuzorg.
Deze vraag kan in verband worden gezien met de verhouding tussen bedrijfsinterne milieuzorg en milieuzorg in ketenperspectief. Hierbij kan er van worden
uitgegaan dat een bedrijf niet een keuze maakt in termen van of bedrijfsintern of
in de keten. Men kan deze invalshoeken combineren door na te gaan voor welke
produktstroom of stofstroom een bepaalde vorm van milieuzorg het best geëigend
zou kunnen zijn. Dan zou men op het niveau van bepaalde milieubelastende
stromen de beslissing kunnen nemen welke vorm van milieuzorg daar het beste
gehanteerd zou kunnen worden.
Deze combinatie van bedrijfsinterne en ketenoplossingen in het kader van milieuzorg is mogelijk, het neemt niet weg dat er dan ook nog sprake is van de vraag
hoe benaderen we een bepaalde milieuproblematiek: of vanuit een bedrijfsinterne
optiek of vanuit een ketenoptiek.
Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, moeten we in eerste instantie
nagaan hoe de relatie er uit ziet tussen bedrijven. Immers, is de relatie van dien
aard dat de afzonderlijke activiteiten op elkaar afgestemd dienen te worden, heeft
dat ook gevolgen voor oplossingen die je zoekt voor knelpunten in de afzonderlijke activiteiten. In het specifieke karakter van de onderlinge relaties van
bedrijven in een keten liggen de overwegingen verankerd met betrekking tot de
optiek waarmee men een problematiek benaderd. Algemene externe krachten
zoals eisen van de overheid en eisen van de consument, zijn niet specifiek
genoeg voor de keuze tussen een bedrijfsinterne en ketenoptiek. Deze externe
krachten moeten vertaald worden naar de werking daarvan op de keten.
Ik zal dan ook eerst de keten schilderen om daarna toe te werken naar mijn
eerste stelling aangaande milieuzorg in de keten. Ik zal drie aandachtspunten
aanstippen alvorens ik mijn eerste stelling poneer:
a. definitie van de keten,
b. veranderingen in de keten,
c. de locatie van oorzaken van veranderingen in de keten.
ad.a een definitie van de keten
Een keten kan worden omschreven als een aaneenschakeling van bedrijven die
een welgedefinieerde taak hebben bij het voortbrengen en afzetten van een klasse
van produkten. Een aaneenschakeling van bedrijven waarbij de besturing van de
activiteiten van de samenwerkende organisaties niet expliciet geregeld hoeft te
zijn. Dit wil niet zeggen dat er van geen sturing sprake hoeft te zijn. Het kan
zijn dat er binnen de keten een participant is die een duidelijke machtspositie
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inneemt.6 Hier is het echter van belang te benadrukken dat een keten wordt
gevormd door en rond een bepaalde produktstroom. In die zin kan een keten
worden gezien als een opeenvolging vanwaarde toevoegingen.7
Een zelfde redenering kan opgaan voor milieuzorg in de keten. Eén van de
waarden die tijdens de produktontwikkeling wordt toegevoegd, is een milieuwaarde. In en tussen elke schakel worden (in meer of mindere mate) milieubelastende factoren toegevoegd aan het produkt. Al deze toevoegingen van milieuwaarden maken het eindprodukt tot wathetis in termen van milieubelasting. Het
lijkt dus van belang niet alleen het eindprodukt op zich op zijn milieuwaarde te
schatten, maar het daarvoor liggende keten-traject in die beoordeling te betrekken. Hetgaat danom een totale milieuwaarde vaneen produkt.
Uit hetbovenstaande kande conclusie worden getrokken, dat elk produktieproces
in een keten ter bewerking of verwerking van een produkt van invloed is opde
totale milieuwaarde van een produkt. Voor de duidelijkheid: hierbij zijn danook
zaken inbegrepen als verpakkingen (tijdens het vervoer en de eindverpakking) en
vervoer tussen deverschillende schakels in de keten.8
Toegespitst op het vraagstuk bedrijfintern dan wel milieuzorg in de keten kan
worden geconcludeerd dat milieuzorg in de keten alleen interessant is wanneer
het gaat om een stof- of produktstroom die door verschillende schakels loopt of
waarvan de oorzaak van de belasting in een andere schakel kan worden gevonden. Het gaat met betrekking tot de stroom of oorzaak dus om schakel-overstijgende stof- of produktstromen.
Dit voor wat betreft de omschrijving van de keten. Met betrekking tot de
veranderingen in de keten en de locatie van veranderingen in de keten, wil ik
eerst een schets geven van ontwikkelingen binnen de agri-business met name
toegespitst opde onderlinge afhankelijkheid vanbedrijven in de keten.
In de agri-business is er voor wat betreft de voedselvoorziening een tendens dat
de keten steeds centraler komt te staan. Stond eerst in de voedselvoorziening de
agrariër centraal, nu is de voedselvoorziening een keten van toeleveranciers,
verwerkers, detaillisten tot aande klant.
De hier geschetste keten hoeft niet degehele keten te zijn. Een mogelijke uitbreiding kan zitten in het totde keten rekenen van afvalverwerkers. We zien ontwikkelingen op het gebied van een integrale produktverantwoordelijkheid van de
producenten. Een voorbeeld hiervan is de Duitse 'Verpackungsverordnung'. Het
doorvoeren van produktverantwoordelijkheid betekent dat de zorg van de produ-
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zie VanHeek en Zuurbier, 1990, 157

7

vergl. Porter, 1985

8

ZieKooijman, 1990
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centen zich gaat uitstrekken van produktontwikkeling tot en met het afval van het
produkt: een soort zorg van wieg tot graf.
Hoe uitgebreid de keten ook omschreven wordt, in de keten raken de schakels
steeds meer op elkaar aangewezen voor wat betreft de zorg voor de kwaliteit van
het produkt. Mede gezien de daarmee samenhangende complexiteit in de keten,
wordt de kans steeds groter dat veranderingen in één schakel van de keten
gevolgen zullen hebben voor andere schakels. Onderlinge afspraken over
veranderingen van produkten zullen dan ook steeds vaker voorkomen.
De veranderingen, die de aandacht van een keten kunnen vragen, kunnen
verschillende aanleidingen hebben:
veranderende verlangens van de consumenten op het gebied van het milieu;
veranderende technologieën (meer schone technologie);
eisen van afvalverwerkers aan het afval. De eisen aan het afval stellen weer
eisen aan het produkt.
de druk van de overheid om afdoende maatregelen te treffen om de milieubelasting terug te dringen. De eisen van de overheid op het gebied van het
milieu worden steeds harder en strenger.
Veranderende verlangens van de consumenten, de eisen van afvalverwerkers,
veranderende technologieën en de druk van de overheid kunnen in een keten met
een hoge mate van onderlinge afhankelijkheid zoals die van de voedselvoorziening er voor zorgen dat ondernemers mogelijk tegen wil en dank met milieuzorg in de keten geconfronteerd raken.
Uit de bovenstaande schets van ontwikkelingen in de agri-business keten, wil ik
de volgende conclusies trekken:
ad.b veranderingen in de keten
Met betrekking tot 'veranderingen in de keten' kan de conclusie als volgt luiden:
veranderingen binnen afzonderlijke schakels in de keten raken de vooren achterliggende schakels.
Doordat in de agri-business keten een grote mate van onderlinge afhankelijkheid
bestaat, kunnen veranderingen in het be- en verwerkingsproces van een produkt
in een schakel, doorwerken in het functioneren van voor- en achterliggende schakels. Te denken valt hierbij aan veranderingen:
in kwantiteit: b.v. veranderingen in de omvang van de markt, meer produktie, andere technologie, ander vervoer, andere verpakking etc.
in kwaliteit: b.v. veranderingen in preferenties in de markt (b.v. ander
verpakkingsmateriaal, andere eet- en werkgewoontes) of veranderingen in
milieu-eisen van de overheid (steeds strenger).
Deze veranderingen in kwaliteit of kwantiteit hebben gevolgen voor het be- en
verwerkingsproces en of voor het vervoer tussen de schakels. Die veranderingen
hebben veranderingen tot gevolg in de milieuwaarde van het eindprodukt.

15

Milieuzorg in de keten
ad.c locatie van oorzaak van veranderingen in de keten
In het verlengde van de conclusie dat veranderingen binnen afzonderlijke
schakels gevolgen hebben voor vóór- en achterliggende schakels, kan met
betrekking tot 'locatie van oorzaken van veranderingen in de keten' de volgende
conclusie worden getrokken:
Elke schakel in de keten kan de oorzaak van verandering zijn.
De oorzaak van een verandering kan liggen bij een detaillist. Deze heeft te
maken met consumenten die hogere eisen stellen aan het milieuvriendelijke
karakter van het produkt. In dit geval is de oorzaak van de verandering gelegen
in een van de laatste schakels van de keten. Een nog latere schakel waar veranderingen gelokaliseerd kunnen worden, zijn de afvalverwerkers. Deze afvalverwerkers hanteren een bepaalde verwerkingsmethode. Onder andere vanuit die
methode worden eisen gesteld aan de samenstelling van het afval. Die eisen
kunnen gevolgen hebben voor de samenstelling van het produkt. Of het kan zo
zijn, dat een producent afval terugkrijgt: bijvoorbeeld veilingen die geconfronteerd worden met een groeiende afvalberg omdat Duitsland de verpakkingen
terugstuurt. De bovengenoemde veranderingen in een keten kunnen betrekking
hebben op of geïnitieerd worden door een onderdeel van de keten. Ook bij
afzonderlijke bedrijven kunnen aanleidingen tot veranderingen in de keten
worden gelokaliseerd: bijvoorbeeld pogen vooruit te lopen op bepaalde consumenten-wensen, of om aan overheidseisen te voldoen, of het toepassen van
nieuwe technologie.
In het voorafgaande heb ik gepoogd duidelijk te maken dat:
1. de keten kan worden omschreven als een verticaal netwerk met een grote
mate van onderlinge afhankelijkheid
2. als er een verandering optreedt in een agri-business keten, dan heeft die
verandering gevolgen voor de voorliggende en achterliggende schakels in
de keten.
3. de verandering kan in elke schakel van de keten worden gelokaliseerd.
De relaties tussen bedrijven in een agri-business keten zijn van dien aard dat men
oplossingen voor op het eerste oog bedrijfsinterne problemen, in de keten gaat
zoeken vanwege suboptimalisatie in de afzonderlijke schakels. Dit brengt mij op
de volgende stelling.
stelling 1: Milieuzorg in een agri-business keten dient vanuit een ketenoptiek benaderd te worden.
De vraag is nu als er uiteindelijk wordt gekozen voor milieuzorg in de keten op
welke wijze daar sturing aan gegeven kan worden. Ik wil nu ingaan op enkele
managementcondities.
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2.3 Stelling 2: Strategische coördinatie
Een van de condities is coördinatie binnen de keten. Afgezien van een belangrijke vraag als bij welke schakel zou de coördinatie kunnen liggen, wil ik hier
ingaan op de coördinatie op strategisch niveau binnen de keten. Met name wil ik
hier wijzen op twee karakteristieken van een keten die het noodzakelijk maken
dat de strategische coördinatie bijzondere aandacht verdient binnen de keten.
Deze twee karakteristieken van de keten vinden uiteindelijk hun wortel in het feit
dat we te maken hebben met een reeks van autonome bedrijven. De karakteristieken zijn:
1.
2.

belangentegenstellingen binnen de keten
de reikwijdte van de te formuleren milieu-doelstelling

ad.1 belangentegenstellingen
Binnen een keten kan een onderscheid gemaakt worden naar eerdere fasen en
latere fasen in de keten. In deze fasen lijken verschillende krachten van belang te
zijn voor de wijze waarop men handelt als schakel binnen de keten. Die 'krachten' kunnen tevens van invloed zijn op 'milieuzorg in de keten'. Eerst zullen de
krachten in de latere fase worden beschreven. Daarna die in de eerdere fase van
de keten. Centrale vraag hierbij is: hoe liggen de belangen in de onderscheiden
fasen van de keten?
In de latere fase van een keten, en dit geldt meer in het algemeen en dus ook
voor de agri-business keten, heeft men te maken met de volgende krachten:
snelheid van de produktontwikkeling,
breed produkten gamma,
meer omvattende distributie,
concentratie van detaillisten.
Wil men meegaan met veranderende preferenties in de markt met betrekking tot
het milieu, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van behoud van de marktpositie, zal
men in latere schakels van de keten de druk sterker voelen om sneller het assortiment aan te passen. Met andere woorden: de snelheid van produktverandering
wordt daar sterk ervaren.9
Ook wordt in latere schakels meer dan in de schakels van de eerdere fase,
ervaren op welke wijze de individualisatie van de consumenten vorm krijgt. De
consument is niet meer een grote, grijze massa en van daaruit niet meer tevreden
met één produkt. Er ontstaan verschillende kleinere doelgroepen die allen op een
bepaalde wijze bediend willen worden. Dat stelt eisen aan de wijze van produce-

zie b.v. Heijn in Van H. en Z., 1990
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ren, de samenstelling van produkten, de smaak van produkten, aan de verpakking
ervan, etcetera.10
Het hanteren van een breed produkten gamma heeft ook consequenties voor het
gehele distributie en logistieke proces. Dit proces dient meer omvattend, meer
verfijnd te zijn."
Als laatste wil ik hier noemen de concentratie van de detaillisten. Dit is de
schakel in de keten van voedselvoorziening welke direct voorafgaat aan de
consument. Het lijkt erop dat de detaillisten zich daarmee een machtspositie in de
keten van de voedselvoorziening hebben verworven. Men kan dit bijvoorbeeld
aflezen aan het eigenzinnige optreden van grootgrutter Albert Heijn.
De als eerste genoemde drie krachten in de latere fase van de keten hebben ook
betrekking op milieuzorg in de keten. De snelheid van produktontwikkeling, de
breedte van het produkten-gamma, de meer omvattende en verfijnde distributie
zorgen ook voor voortdurende aandacht in de latere fase voor het milieu: op
welke wijze kan dit binnen de eisen van de overheid en de wensen van de
klanten met betrekking tot het milieu worden gerealiseerd. De concentratie van
detaillisten is een kracht van een andere orde. Zij vormen een machtspositie in
de keten en het lijkt er van daaruit op dat hun wensen bij de ontwikkeling van
milieuzorg in de keten een zwaar gewicht in de schaal kunnen leggen.
Ook in eerdere fasen van de keten kunnen eigen-aardige krachten worden onderkend. Krachten die van invloed zijn op het handelen van de verschillende
schakels. Ik wil hier als krachten behandelen:
grotere mate van R en D,
en de kortere pay-back perioden daarvan.
Het verwerken van milieu-eisen in een produktontwerp is onderwerp voor onderzoek. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een milieuvriendelijk bakje dat in een
magnetron geplaatst kan worden, of de ontwikkeling van stikstof-arm veevoeder
enzovoort. Hiervoor is onderzoek nodig dat gezien mogelijk nieuwe produktontwikkelingen vaak een kortere pay-back-periode vergt. Men neemt niet meer
het risico om iets over een langere periode af te schrijven.
Geconcludeerd kan worden dat de krachten in de eerdere en latere fase niet altijd
met elkaar lijken te sporen. Het belang van nieuwe produktontwikkeling, ervaren
in de latere fase, spoort niet altijd met de tijd welke het kost om goede R en D te
doen en de lengte van de pay-back periode. Het lijkt wel of er binnen de keten
sprake is van tegengestelde belangen: in de latere fase het belang om zo snel
mogelijk in te springen op veranderingen in de markt op milieugebied. In de

10

zie bijdrage Heijn in Van H. en Z., 1990.
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eerdere fase zijn de schakels gediend met minder dynamiek op milieugebied
(kostenbesparing op R en D en een mogelijk langere pay-back periode).
Van belangentegenstelling binnen de keten, stap ik nu over op de doelbepaling
binnen een keten met andere woorden het strategische vraagstuk.
Met betrekking tot milieuzorg kan worden gesteld dat het onder andere ook een
strategisch vraagstuk is voor ondernemers. Dat milieuzorg ook een strategisch
vraagstuk is, blijkt uit overwegingen van ondernemers bij de mogelijke invoering
van milieukeur. Enkele overwegingen bij het bedrijfsleven hebben betrekking
op:12
men weet niet hoe consumenten en milieubeweging zullen reageren op de
invoering van een milieukeur: onzekerheid of een milieukeur voldoende is
voor deze groeperingen;
probleem van de ontwikkeling van een criteriastelsel op grond waarvan
aanvragen voor een milieukeur worden beoordeeld en welke instantie dit
gaat uitvoeren;
in het bedrijfsleven ziet men op tegen de tijd die verloren gaat met het
beoordelingsproces en de kosten hiervan;
in het bedrijfsleven acht men een milieukeur alleen nuttig indien dit door
meerdere landen tegelijk wordt ingevoerd.
Een ander probleem ligt op het juridisch vlak: hoe goed of hoe slecht kan een
milieukeur juridisch worden beschermd. Overwegingen welke vragen om
strategische beleidsvorming.
De afweging met betrekking tot de te kiezen strategie ten aanzien van het milieu
is niet eenvoudig te maken. Dit ligt voor een deel aan het feit dat het geven van
inzicht in het uiteindelijke effect van milieu-maatregelen in een keten een
complexe materie is. Ideaal in deze zou zijn als een studie naar effecten van
milieuzorg een integraal inzicht zou geven. Het effect van milieumaatregelen zou
daarbij onderverdeeld kunnen worden naar effecten voor het milieu, effecten
voor de samenwerking binnen een keten en effecten voor de bedrijfsvoering van
de afzonderlijke, betrokken bedrijven. Hierbij kan worden opgemerkt, dat het
één niet los gezien kan worden van het ander in de afweging van betrokken
managers. Bijvoorbeeld, een manager zal zich oriënteren op de vraag hoeveel
een bepaalde milieumaatregel met een bepaald effect, binnen een keten zal kosten
in termen van een investering in geld, menskracht of organisatorische voorzieningen en hun positie binnen de keten. Het milieu-effect afgewogen tegen een voor
een bedrijf gezonde bedrijfsvoering en de samenwerking binnen de keten.
Als we kijken naar mogelijke strategieën, kunnen we een onderscheid maken
naar strategieën die betrekking hebben op een gehele keten, op een eerdere fase
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Bovy, Sas en Tajthy, 1989, 35.
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en op een latere fase in de keten. Ik wil een aantal mogelijke strategieën schetsen:
strategie voor de hele keten t.a.v. de veranderende, steeds strengere eisen
gesteld door de overheid;
strategie van negeren; hopen op onmacht van overheden om beleid
daadwerkelijk uit te voeren en te controleren (capaciteits problemen
bij de overheid, vaagheid van normen etcetera: een voorbeeld is de
controle op de hinderwetvergunning13):
strategie van volgen: de normen en de eisen van de overheid als uitgangspunt nemen de eigen doelstelling nemen;
strategie vooral van belang in eerdere fase ten aanzien van technologische
ontwikkelingen:
strategie van de technologische innovator voor wat betreft milieuvriendelijke produkten;
strategie van de technologische volger voor wat betreft milieuvriendelijke produkten;
strategie van belang in latere fase t.a.v. de efficiëntie in de distributie en de
wensen van de consumenten (en met ontwikkelingen op de markt)
efficiency strategie: alles zoveel mogelijk in een efficiënt te vervoeren
en te bewaren eenheidsverpakking;
relatie strategie: pogen om zoveel mogelijk rekening te houden met de
wensen van de klanten.
Voor de eerst genoemde strategie, de strategie voor de gehele keten, gelden de
van de overheid afkomstige, afzonderlijke eisen voor de bedrijven. Het lijkt dan
ook van belang, dat de betrokken bedrijven indien er sprake is van milieuzorg in
de keten zich realiseren dat men de eisen op dat specifieke terrein zal inwilligen:
één lijn binnen de keten voor wat betreft de houding ten opzichte van de overheidseisen. Verschillen in interpretatie daarvan leidt tot verschillen binnen de
uitvoering van milieuzorg in de keten.
Voor wat betreft de andere strategieën zien we verschillen tussen de eerdere
schakels en de latere schakels. De mogelijke strategieën in die typen schakels
komen niet met elkaar overeen. Zoals gezien kan er ook sprake zijn van belangentegenstellingen tussen die typen schakels.
Het lijkt dan ook van belang de strategische coördinatie goed ter hand te nemen
zodat mogelijk gewenste strategieën en belangen in voldoende mate met elkaar
sporen. Die coördinatie zou er toe moeten leiden dat bedrijven in het kader van
milieuzorg niet uit elkaar groeien. Bijvoorbeeld: de latere schakels kunnen wel
een zo goed mogelijke en zeer ambitieuze relatiestrategie volgen (trendsettend
voor wat betreft het 'groene' karakter van de produkten), indien de strategie van
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eerdere schakels die is van behoudend en volgend voor wat betreft technologische ontwikkelingen (relatief weinig R en D) kunnen er wel eens botsingen
komen.
De overwegingen van belangentegenstellingen tussen schakels binnen een keten
en de daaruit voortvloeiende mogelijke keuze voor conflicterende strategieën
binnen een keten met betrekking tot het milieu, brengen mij tot de volgende
stelling:
stelling 2: Milieuzorg in de keten vraagt bijzondere aandacht voor het op
één lijn houden van de betrokken partners.

2.4 Stelling 3: Beschikbaarheid van geschikte partners
De uitvoering van de zojuist genoemde stelling lijkt mogelijk 'gemakkelijker'
indien men de juiste partners heeft om mee samen te werken. Wat zou nu onder
een 'juiste partner' verstaan kunnen worden. Ik wil dit benaderen vanuit motieven bij bedrijven om aan milieuzorg te gaan doen.
Er kunnen verschillende typen drijfveren worden onderscheiden:
1. sociale gedragsmotieven: dit duidt op de gevolgen van het eigen handelen
voor de omgeving;
2. rechtsnormatieve gedragsmotieven: de idee dat men afwijkt van wetten,
voorschriften en zich daardoor laat beïnvloeden;
3. individuele gedragsmotieven: dit duidt op de individuele kosten/batenverhouding.14
ad.1. Het sociale gedragsmotief wil zeggen dat men een bepaald beeld van 'het
al-gemeen belang' voor ogen heeft. Een altruïstische drijfveer die de aandacht
vestigt op het milieu-ethisch besef van de ondernemers.
Dit lijkt in geval van het milieu nogal eens in het gedrang te komen. De argumenten zijn welbekend: ten eerste gaan de milieu-inspanningen hier verloren
omdat men op mondiaal niveau ziet dat men in andere landen (b.v. in OostEuropa) er weinig (geen rekening) meehoudt: het bereikte milieu-effect in het
eigen land wordt daarmee te niet gedaan. Ten tweede betekenen milieu-inspanningen investeringen waarmee de concurrentie-positie zowel nationaal als
internationaal in het gedrang komt. Het sociaal-ethische motief wordt zwaar
onder druk gezet door het argument van een 'gezonde' bedrijfsvoering.

14

zie Klok, 1991,66-74.
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ad.2. Het rechtsnormatieve gedragsmotief heeft te maken met de vraag in
hoeverre ondernemers zich laten sturen door van overheidswege opgelegde veren geboden op het gebied van milieu. Als we kijken naar enkele maatregelen
(bijvoorbeeld superheffing, vangstquotering en het mest-uitrijverbod) dan kan er
geconcludeerd worden dat er nogal eens een kloof kan zitten tussen doelstellingen
van de overheid en de navolging ervan.
ad.3. Dan kom ik bij het individuele gedragsmotief: de individuele kosten/baten
verhouding. Als de individuele kosten/batenverhouding van milieuzorg naar de
gunstige kant doorslaat is er voldoende reden voor elke afzonderlijke ondernemer
om aan milieuzorg te doen. Twee studies hebben aangetoond dat die kosten/batenverhouding voor een bedrijf gunstig kan uitvallen: milieuzorg hoeft niet
alleen geld te kosten. Dan lijkt benadrukken van het 'eigen' belang het meest
voor de hand te liggen voor het doorvoeren van milieu-maatregelen.
Als gedragsmotieven tegen elkaar worden afgewogen, lijkt de conclusie te zijn
dat wil milieuzorg in de keten een kans van slagen hebben, iedere deelnemer
daarbij voordeel moet hebben. Het moet duidelijk zijn voor een individuele
ondernemer wat zijn voordeel is bij milieuzorg in de keten. De winst kan o.a.
zitten in:
integraal milieubesparende maatregelen die een ieder wat opleveren; b.v.
voedsel voor vee dat minder stikstof bevat: bespaart afnemers de mogelijke
bouw van een aparte stal; zorgt dat de veevoeder leverancier kan blijven
leveren; kostendeling van R en D van integraal milieubesparende maatregelen.
naamsbekendheid/P.R.-voordeel: het groene label dient op de hele keten af
te stralen.
het behoud van de positie in de keten.
het opbouwen van een vertrouwensrelatie van bedrijven met overheden,
het kunnen inspelen op verwachtingen ten aanzien van de rol die milieuaspecten spelen in de concurrentie op de markt,
het minimaliseren van milieu-aansprakelijkheid.
Voor de keuze van geschikte partners heb ik de invalshoek gekozen van de
mogelijke gedragsmotieven van de potentiële partners. Op basis van het bovenstaande, kom ik tot het volgende stelling:
stelling 3: Geschikte partners voor milieuzorg in de keten zijn bedrijven die
met elkaar een win-win relatie onderhouden.
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2.5 Stelling 4: Beschikbaarheid van informatie
Kiest men voor milieuzorg in de keten, besteed men bijzondere aandacht aan
strategische coördinatie en heeft men geschikte partners gevonden, dan ligt er
nog het vraagstuk van de wijze waarop men milieuzorg in de keten wil gaan
opzetten en beheren. Dit vraagstuk benader ik vanuit de managementconditie
'beschikbaarheid van informatie'. De beschikbaarheid van informatie is een
belangrijke factor aan de hand waarvan milieuzorg in de keten ontwikkeld kan
worden.
Het ontwikkelen en beheren van milieuzorg in de keten kan niet los gezien
worden van ontwikkelingen in de actualiteit. Actuele ontwikkelingen lijken een
weerslag te hebben op de ontwikkeling en het beheer van milieuzorg in de keten.
De actualiteit wil ik aan de hand van drie ontwikkelingen schetsen: eisen m.b.t.
het milieu gesteld door de overheid, groeiend milieubewustzijn bij consumenten
en concentratie in de keten. Informatie over de eisen en een mogelijke informatiestroom leiden uiteindelijk tot een stelling over informatie en milieuzorg in
de keten.
De overheden beginnen steeds strengere eisen te stellen aan verwerkings- en
bewerkingsprocessen. Op rijksoverheidsniveau blijkt dat uit de notitie 'Bedrijfsinterne milieuzorg'15, het 'Nationaal Milieubeleidsplan' en het Nationaal Milieubeleidsplan+.16 Op provinciaal en gemeentelijk niveau kan men de regels nog
verder aanscherpen op basis van een algemene maatregel van bestuur. Ook internationaal worden de eisen scherper. Eisen die weer van invloed zijn op de
milieuproblematiek in het eigen land. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld het
eerder genoemde verpakkingsverdrag in Duitsland.
De verwachting is dat de eisen met betrekking tot het milieu steeds strenger
worden. Bovendien hebben de eisen betrekking op afzonderlijke schakels van de
gehele keten: van het primaire bedrijf, de ver- en bewerkende industrie, toeleveranciers, detaillisten en de afvalverwerkers. Ieder afzonderlijk moet aan steeds
strengere eisen voldoen.
Een groeiend milieubewustzijn is niet alleen bij de overheid te signaleren. Een
groeiend milieubewustzijn valt ook bij de ondernemers zelf te bespeuren getuige
de afspraken die men onderling al maakt. Bij de consumenten is tevens sprake
van een groeiend milieubewustzijn. De preferenties van de klanten veranderen
ten gunste van het milieu. De veranderende preferenties gaan gepaard met
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Notitie 'Bedrijfsinterne Milieuzorg', 1989

Nationaal Milieubeleidsplan, 1989; Nationaal Milieubeleidsplan*, 1990.
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veranderingen in bijvoorbeeld eet- en werkgewoontes die ook weer vertaald
kunnen worden in aandachtspunten voor het milieu.
Met concentratie in de keten wordt gedoeld op de hoeveelheid bedrijven binnen
een segment van de keten. Relatief weinig bedrijven binnen een segment betekent
een hoge concentratie van macht in die keten. Voor wat betreft de agri-business
keten en met name de voedselvoorziening, kunnen we een sterke mate van concentratie in het voorfront van de keten constateren: het ontstaan van enkele, grote
detaillisten.17 De detaillisten lijken in de positie te zijn om macht uit te oefenen.
Tevens kan worden opgemerkt dat zij het dichtst bij de klanten staan. Zij
bevinden zich met andere woorden in de positie om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over de veranderende preferenties van consumenten en in de
machtspositie die informatie ook over te brengen op andere schakels in de keten.
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er vanuit twee prominente
kanten druk wordt uitgeoefend op de keten om iets aan milieuzorg te doen dan
wel te blijven doen. De druk komt van de overheid op afzonderlijke bedrijven en
de consumenten opgevangen in een latere fase van de keten. Die druk is aan
verandering onderhevig. Zoals gezien bij de bespreking van de onderlinge
afhankelijkheid in de keten, kunnen veranderingen als gevolg van die druk de
keten integraal treffen.
Deze ontwikkelingen en met name de beschikbaarheid van informatie daarover
binnen de keten, zijn m.i. van belang bij het opzetten en beheren van milieuzorg
in de keten. Mijn vierde en tevens laatste stelling luidt dan ook:
stelling 4: Voor het opzetten en beheren van milieuzorg in de keten dient
de keten informatie te hebben over door de overheid aan de afzonderlijke
schakels gestelde milieu-eisen en over de preferenties van de consument.
Wat betreft de marktpreferenties dient de kennis van detaillisten uitgenut te
worden.

2.6 Epiloog
Gezien het karakter van een agri-business keten, de grote onderlinge afhankelijkheid van de schakels, en de gevolgen daarvan ligt het mijns inziens voor de hand
problemen op het gebied van het milieu vanuit een ketenperspectief te benaderen.
Mocht er dan gekozen worden voor een ketenoplossing van een milieuvraagstuk,
dan betekent de realisering van die oplossing een hele opgave.
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Milieuzorg in de keten is complex en welhaast ontembaar. Bij het werken aan
een oplossing zijn autonome bedrijven betrokken. Deze bedrijven hebben gezien
hun positie in de keten eigen belangen en van daaruit eigen ideeën met betrekking tot de strategie ten aanzien van het milieu. Daarnaast moet elke schakel
voldoen aan door overheden en door consumenten gestelde eisen. Voortdurend
zal er de afweging plaatsvinden tussen het eigen, afzonderlijke belang versus het
belang en de mogelijke voordelen van een ketenoplossing. Het is in deze situatie
m.i. van belang de afzonderlijke bedrijven er op te wijzen waar hun mogelijke
'winst' zit in geval van milieuzorg in de keten. De inspanning moet er op gericht
zijn binnen de keten een win-win relatie in stand te houden.
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3. Milieuzorg: Living apart together
3.1 Een woelige wereld
Bedrijven staan niet op zichzelf. De omgeving van een bedrijf verandert hedentendage erg snel. Consumenten wensen andere produkten, het grootwinkelbedrijf
stelt andere eisen aan de aanleveringen. De tijd dat alleen prijs bepalend was bij de
inkoopvan de goederen ligtver achter ons, zeker inhet levensmiddelenkanaal. Ook
wet- en regelgeving grijpt soms sterk in op het functioneren van een onderneming.
Milieuwetgeving wordt aangescherpt en uitgebreid. In dit kader wordt er, deels als
voorloper op de bedoelde wet-en regelgeving, gesproken over verpakkingen
convenant, milieukeur enbedrijfsinterne milieuzorg. InEuropees verband heeft ook
de Nederlandse agro-industrie, met zijn hoge exportaandeel ten opzichte van de
totale produktie, te maken met verschillende regelingen, die verder gaan dan de
Nederlandse afspraken. Probleem hierbij is, dat de Nederlandse agri-businessindustrie niet weet waar zij zich op moet richten.
Vast staat dat veranderingen steeds sneller plaatsvinden. De reactietijd van
ondernemingen op die veranderende omgeving wordt steeds korter. Hier ligt de
uitdaging voor dit decennium.
Een voorbeeld van die snellere reactietijd ligt bij het ontwikkelen van nieuwe
artikelen. Vroeger had men de tijd om op het gemak artikelen te ontwikkelen.
Wellicht in navolging van de consumentenelectronica en automobielindustrie, waar
nieuwe en gewijzigde produkten steeds sneller aan de markt worden aangeboden,
zien we steeds meer "vernieuwde" produkten uit de agri-industrie op de markt.
Nieuw is in, oud is uit. Tevens volgt de ene trend in ras tempo de andere op,
sterker nog, verschillende trends overlappen elkaar. Voorbeelden uit het recente
verleden zijn:
lightprodukten diein sommigeproduktgroepen inéén klaphet assortiment
verdubbelden;
kleurensmaakstoffen,waaropineenseentaboeheerst, waardoor produkten
worden gewijzigd en vervolgens als "natuurlijk" worden aangeprezen;
"let op vet" deel twee, dat nu zijn intrede doet.
Om een goed antwoord te hebben op al die veranderingen is inzicht nodig in de
omgeving van de onderneming: het veranderend consumentengedrag, de ontwikkelingen van de logistiek in de keten en de nieuwe wet- en regelgeving.
3.1.1
Veranderend Consumentengedrag
Consumenten kwamen enkomen met steeds nieuwe eisen en wensen. Deels worden
deze uiteraard aangereikt door de creativiteit van de produktontwikkelaars en
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marketiers. Daarnaast verandert de maatschappij, waardoor weer extra wensen
worden gegenereerd. De primaire levensbehoeften zijn vervuld. Door haar
toenemend bewustzijn wordt er meer en meer gefocussed op de secundaire, luxere,
levensbehoeften, hetgeen diversiteit en verdieping inhoudt.
Een overzicht, weliswaar in het kader van deze bijdrage onvolledig, van de
ontwikkelingen en de daar achter liggende oorzaken ziet er als volgt uit.
Demografische ontwikkelingen
Het vraagpatroon van de consument verandert door de gewijzigde opbouw van de
Nederlandsebevolking.Deleeftijdsopbouw geeft eentoenameindebevolkingsgroep
65+ aan: de vergrijzing. Daarmee komen er meer eenpersoonshuishoudens. De
vraag naar (relatief) meer dieetvoeding en kleinere verpakkingen neemt hierdoor
toe. Daarnaast vormen in deze bevolkingsgroep vlees, groeten en fruit een
belangrijk aandeel in de maaltijd.
De bevolking in Nederland groeit nog steeds. Daarnaast groeit het aantal huishoudens erg sterk (van 3,2 milj. in 1960 tot naar verwachting 6,3 milj. in het jaar
2000) en het is bekend dat de aard en omvang van de bestedingen voor een
belangrijk deel afhankelijk zijn van het aantal huishoudens.
Bestedingsmogelijkheden
De bestedingsmogelijkheden nemen bij een aantal groeperingen in de Nederlandse
samenleving toe. Het gaat dan vooral om de groep tweeverdieners (deze groep
groeit nog steeds) en de groep werkende eenpersoonshuishoudens. Door het hoge
inkomen per huishouden verschuift hetbestedingspatroon. Het aandeel basisvoedsel
daalt en er wordt verhoudingsgewijs meer besteed aan devoedings- en genotmiddelen met een hogere toegevoegde waarde (in welke vorm dan ook). Gemak is ook
een belangrijke motivator om bepaalde produkten aan te schaffen.
Lifestyle
De lifestyle verandert. Door de individualisering worden specifieke, persoonlijke
wensen ingebracht. Deze individualisering zet zich ook door binnen het gezin. Dit
leidt onder andere tot een gevarieerde vraag op één moment, waardoor de
portierverpakkingen ontstaan. Grazing, het tussendoortje, al dan niet klaargemaakt
met de magnetron, is belangrijk geworden. Het verantwoordelijkheidsbesef groeit.
Niet roken en gematigd alcoholgebruik zijn twee sprekende voorbeelden, waar de
overheid actief werkt aan dieverandering van deverantwoordelijkheid. Het gezond
imago heeft zijn intrede gedaan. Ook het milieuzorgbesef groeit. Eén van de
voorbeelden ishet scheidenvanhuishoudelijk afval watredelijk snelis geaccepteerd
door de Nederlandse samenleving. Een tweede voorbeeld is het steeds kritischer
gedrag van de consument ten aanzien van het gebruik van chemische middelen in
levensmiddelen. Kleurstoffen zijn steeds meer uitden boze tenzij zij natuurlijk zijn;
doorstraling van levensmiddelen om de houdbaarheid te verlengen wordt door de
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consument argwanend bekeken. Het is te verwachten dat de consument steeds
kritischer wordt ten aanzien van verpakkingen omdat zij niet de toenemende
complexiteit van het scheiden zal aanvaarden.
De veeleisende compensatie consument
Al die ontwikkelingen op het gebied van demografie, bestedingsmogelijkheden en
lifestyle levert een veeleisende consument op. Dit resulteert in hoofdlijnen in de
volgendeveranderingen tenaanzien vandeprodukten diedoorde agro-industrie aan
de consument kunnen worden aangeboden:
veel variëteiten;
snel en eenvoudig klaar te maken;
gezond imago;
betere kwaliteit;
voedings- en genotmiddelen met hogere toegevoegde waarde;
kleinere verpakkingen (consumenten-eenheden);
verpakkingen met groene punt.
Ogenschijnlijk zitten daar tegenstrijdigheden in: eenvoudig klaar te maken strookt
niet altijd met het gezond imago. In de praktijk houdt dit in dat als men veel tijd
heeft, men uitgebreid staat te koken en als men weinig tijd heeft, men het gemak
laatprevaleren. Ditwordtwelaangeduid metde "compensatie consument". Hetgaat
hier vaak om grote tegenstellingen, zoals:
thuis gezond en calorie-arm eten en buiten de deur alle genotsregisters
opentrekken;
zich in het zweet werken op de squashbaan voor de conditie en daarna het
er goed van nemen;
enerzijds zich tegoed doen aan light-produkten, terwijl de vetconsumptie
in de afgelopen 20jaar, ondanks intensieve campagnevoering, niet is gedaald (dus kennelijk is gecompenseerd);
de auto pakken om het plastic terug te brengen. Dan ben je alje milieuwinst in een klap kwijt '.
Door de snelle veranderingen neemt de levenscyclus van produkten af en is de
merkentrouw tanende. Anderecriteria, zoalshiervoorgenoemdelifestyle invloeden,
worden bij de keuze van produkten van groter belang.
Nieuweprodukten zijn niet altijd tervervanging van oude, bestaande produkten. De
diversificatie gaat erg snel. Uit onze adviespraktijk blijkt, dat iedere vijfjaar het
assortiment produkten in de industrie verdubbeld. Zo was het aantal kruideniersartikelen midden vorige eeuw 70 tot 80, na WO-1 700 à 800 en momenteel
7000 tot 8000. In Amerika is het assortiment al veel breder.
Opconsumenteneenheid niveau lijkt hierindeNederlandse situatie nueen kentering

Gebaseerd op een citaat van prof. dr. ir. J.M. Kooijman in Profiel, De zegeningen van het
koffiemelkcupje; Simon Rozendaal.
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te komen in de groei. Deze kentering wordt deels veroorzaakt door de specifieke
Nederlandse situatiemetderelatief kleinschaligedistributie. Aandeanderekant zijn
er momenteel initiatieven vanuit de handel om te komen tot Euro-artikelen. Op
verpakkings- en omverpakkingsniveau gaat de diversificatie nog fors door
(bijvoorbeeld private label).
3.1.2 Logistiek in de keten
Leverbetrouwbaarheid
De winkels in Nederland zijn relatief klein. Om toch nog een uitbreiding te kunnen
realiseren in het verkoop vloer oppervlak (VVO), werd de magazijnruimte
opgeofferd. Het assortiment indewinkel istoegenomen van 1200tot 3000 (stijging
van 150%), terwijl het vloeroppervlak in de winkel toegenomen is met 38%.
Dit was uiteraard alleen te realiseren door de voorraad sterk te reduceren in de
winkel en door de beschikbare ruimte op het schap, per artikel verder te beperken.
Omdat er bijna geen voorraad is in de winkel, moet de winkel frequent worden
beleverd. Door hetgrote actie-aandeel eneen relatief groteomzetper artikel tijdens
de actie komt er extra druk op frequente beleveringen. Omdat de actie verkopen
moeilijk voorspelbaar zijn, moet er bij wijze van spreken een vrachtwagen gereed
staan om de schapvoorraad snel aan tevullen. De Nederlandse groot- en detailhandel streefde naar "rollende voorraad". Door de steeds verdergaande diversificatie
wordt het probleem, het op voorraad houden van de artikelen in de winkel,
versterkt. Binnen de groothandel zien we dezelfde tendensen: minimale voorraden
en een steeds grilliger afzetpatroon, veroorzaakt door onder andere het nog steeds
stijgende aandeel van acties in de winkel. Zodra de consument een artikel koopt,
moet dit artikel worden aangevuld.
De leverbetrouwbaarheid dient daarom hoog te zijn. De logistieke prestatie,
uiteraard naasteen goede produktkwaliteit en dergelijke, wordt van doorslaggevend
belang in de afzet van de produkten in de agri-business. De inkopers zullen steeds
meer een Vendor rating systeem hanteren. Hiermee zal men de logistieke prestatie
meten. Logistiek wordt een concurrentiewapen.
•Logistieke complexiteit
De logistieke complexiteit neemt verder toe. Dit houdt het volgende in:
Onder andere door de lage voorraden in de winkelketen, zal de levertijd
kort moeten zijn om in te spelen op de wisselende vraag.
De winkelorganisatie moet er van op aan kunnen dat er op tijd de juiste
artikelen worden geleverd. Een hoge leverbetrouwbaarheid is van groot
belang. Sancties en boetes worden door de handel opgelegd.
Seizoenpatronen, vaaksterk afhankelijk vanhetweer, vereisen een uiterste
inspanning.
Door de diversificatie wordt de beheersbaarheid op artikelniveau sterk
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bemoeilijkt.
Actie-aandelen makeneensteedsgroteraandeel uitvande winkelverkopen.
Naast piekvorming heeft men te maken met de onvoorspelbaarheid van de
actie.
De afleverfrequentie moet worden verhoogd om de geringe voorraden aan
te vullen, met de daaraan verbonden emissies bij transport en distributie.
De afnemer wenst een groter deel van de houdbaarheidsperiode, wat
feitelijk niet nodig is door de snelle doorstroom in het handelskanaal.
Door een toename van de retourstroom (b.v. statiegeld op verpakking),
komtereenverschuivingbinnendemilieucomponenten: vangebruikbasisgrondstof naar emissies bij de toenemende distributie-activiteit.
Voor het handelskanaal ishet van essentieel belang datde artikelen beschikbaar zijn
in de winkel. Nee-verkoop is uit den boze.
Versnelling informatiestroom
In het handelsdeel van de keten, de groot- en detailhandel, zit bijna geen voorraad
meer. Omdat voorraad, behalve de verkoopvoorraad op het schap, ontbreekt in de
winkel enomdat ookdie schapvoorraad ergbeperkt is, zalerg hoogfrequent moeten
worden aangeleverd vanuit het distributiecentrum van de winkelorganisatie. Zeker
voor de grote supermarkten moet er daarom intensief worden gecommuniceerd met
het distributiecentrum omdegoederen aan tevullen indewinkel. Ookde voorraden
in het distributiecentrum worden steeds verder verlaagd, dit ondanks het steeds
grilliger afnamepatroon door de winkel en de consument (dit o.a door een toename
van het actie-aandeel in de winkel). De goederenstroom wordt steeds verder
versneld en de industrie moet er voor zorgen dat de pijplijn in het handelskanaal
gevuld blijft. Dit isuiteraard oplosbaar, mitshet nietgaat ombederfelijke produkten
zoalsgroenten envlees,doordevoorraad (demeesteprodukten worden opvoorraad
geproduceerd en niet op klantorder) in de industrie te verhogen. Dit lost, bezien
over de totale keten, in het kostenniveau weinig op. Sterker nog, vanwege de
relatief lange planningshorizon en de grilligheid in het afnamepatroon zal het
kostenniveau toenemen door opslingereffecten. De gevolgen zijn of vaker out of
stock in de voorraad bij het producerend bedrijf en daardoor ook vrij snel out of
stock in de winkel, of er worden hoge voorraden opgebouwd, wat de logistieke
kosten opjaagt. Tevens is er dan het risico van absolute. Al met al een onbeheerst
proces. Het resultaat is dat de leverbetrouwbaarheid afneemt. Dit is eind vorig jaar
ook daadwerkelijk geconstateerd door de retailers.
Om meergrip tekrijgen ophet onbeheerste proces, zaldevoorraad aansturing beter
moeten worden. Het grillige afnamepatroon is, althans voor de producent een
gegeven, zodat de oplossing moet worden gezocht in een hogere betrouwbaarheid
van de prognose. Dit kan worden bereikt door de informatiestroom te versnellen.
Met die tijdwinst kan de kwaliteit van de prognose worden verbeterd, omdat de
termijn dan (meer) valt in het gebied met een hoge voorspellingsgeldigheid.
31

Living apart together
Een versnelling van de informatiestroom, zowel tussen de verschillende partners in
de keten als tussen de verschillende bedrijfsonderdelen is van wezenlijk belang om
te kunnen beantwoorden op de veranderende (logistieke) vraag.
Distributie-aspecten
In zijn algemeenheid zal men met de volgende distributie / transport aspecten
rekening moeten houden.
Hoewel er uitzonderingen zullen zijn, kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat
rechtstreekse leveranties niet op grote schaal te verwachten zijn. Dit geld ook voor
de volumineuse produkten als bier en limonade. Directe leveranties kunnen voor
grote winkels (hypermarkten) een uitkomst zijn.
Er iseen tendens naar full-line de's bij dehandel, waardoor men minder stops nodig
heeft bij de winkels en het verkoopproces minder wordt verstoord. Geïntegreerd
vervoer zal steeds meer plaatsvinden (met enkele uitzonderingen zoals zuivel).
Enkelewinkelorganisaties gaanovertoteenfijnmaziger distributiecentrum netwerk.
Overheidsregulering beïnvloedt dedistributie en zal steeds nadrukkelijker aanwezig
zijn. Deze zal plaatsvinden middels stimulering van gewenste ontwikkelingen en
belasten van ongewenste ontwikkelingen. Een wetmatig verbod ligt niet in de lijn
der verwachtingen.
Enerzijds zal het distributie proces op alle verschillende klanteisen moeten
anticiperen. Anderzijds zal middels wet- en regelgeving steeds meer nadruk komen
te liggen op transportregulering.
Diversiteit in vervoersmethodiek, spreiding in tijdstip en flexibiliteit als reactie op
het veranderend afnamepatroon zullen het distributie c.q. transport proces
kenmerken.
Ketenmanagement
Het besturen van de goederenstroom (van grondstof naar consument) werd
aanvankelijk aan de individuele delen in de keten overgelaten. Iedere afdeling van
een onderneming produceerde vanuit de focus efficiency. Dit is geëvalueerd naar
het doelgericht sturen van grotere delen van die goederenstroomketen: de
goederenstroom door de onderneming. Om de verschillende afdeling te integreren
was een overkoepelende discipline noodzakelijk: logistiek.
Nu is de stap gezet naar andere vormen van samenwerking in de voortbrengingsen handelsketen. Aanvankelijk was deze samenwerking gebaseerd op regelmatige
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contractering 2. Nu ontwikkelt zich dat meer en meer naar Co-makership, comanufacturing en strategische allianties.
Ketenmanagement is noodzakelijk om op de veranderende logistieke inrichting te
kunnen anticiperen.
CMG was betrokken bij een aantal voorbeeld projecten binnen dit ketenmanagement. In de loop derjaren is het fenomeen van ketenmanagement uitgediept in het
kader van projecten met betrekking tot Toeleveren en Uitbesteden. Hierbij ging het
vooral om het op elkaar aansluiten van de individuele processen van de partners.
Een uitvloeisel van deze projecten zijn de specifieke projecten in het kader van EDI
(Electronic Data Interchange). In die laatste projecten gaat het om de rol van
informatietechnologie in de communicatie binnen de keten. Hoewel bij EDI
projecten de insteek aanvankelijk het verhogen van de efficiency van de communicatie was (minder vaak data-invoer en minder fouten), bleek dat de grote
voordelen moeten komen van het verhogen van de effectiviteit. Effectiviteitsvoordelen zijn het integraal verlagen van de voorraad in de keten van producent tot
afnemer en de toename van een leverbetrouwbaarheid. Dit wordt mogelijk gemaakt
door een snellere aansturing.
Efficiency binnen EDI en ketenmanagement kan het eerste winstpunt zijn. De
werkelijke winst zit in het verhogen van de effectiviteit.
3.1.3
Wet- en Regelgeving
Milieuzorg
Een onderneming heeft met een groot stuk wet- en regelgeving te maken. Ook in
het kader van de Europese éénwording verandert er het nodige. Hierbij valt onder
andere te denken aan harmonisatie van kwaliteitseisen, verordeningen voor het
aangeven van de samenstelling en inhoud en dergelijke. Speciale aandacht is nu
vereist voor het thema milieuzorg.
Aspecten van milieuzorg worden steeds belangrijker. Het gaat hierbij om het
beperkt gebruik van basis grond- en hulpstoffen, het stimuleren van hergebruik en
recycling, het verlagen van het energieverbruik (integraal: van produktie tot
vernietiging) en het minimaal belasten van het milieu middels emissies en afval
(zowel bij de produktie en distributie als tijdens gebruik en bij vernietiging).
Het beleid vanuit de overheid is niet altijd eenduidig, zeker als we dit bezien vanuit
eenEuropees perspectief. Deverschillende landenkennen eenverschillende aanpak,
van wetgeving in Duitsland (Duitse verpakkingsverordening) tot afspraken maken
in Nederland (onder andere verpakkingen convenant). Inhoudelijk is er ook een

Zie Besturing van agro-industriëleketens in Bedrijfskunde en Agri-business: ontwikkelingen
in dejaren negentig / E. van Heek en P.J.P. Zuurbier.

33

Living apart together
groot verschil. Duitsland heeft een terugnameverplichting ingesteld, waarop de
industrie reageerde met het inmiddels bekende Duales systeem. Dit moet gaan
resulteren ingecontroleerde herverwerking envernietiging. InNederland wordt ook
aandacht geschonken aan hetterugdringen van hetvolume aan verpakkingsmateriaal
(dunner, kleiner, etcetera).
Milieukeur, als waardering van een produkt, waarbij alle milieu-aspecten worden
meegenomen (basisgrondstofverbruik, hergebruik, energieverbruik en milieubelasting) krijgt binnen het Europese in zijn algemeenheid steeds meer aandacht.
Transport regulering
Er zijn momenteel een aantal ontwikkelingen met betrekking tot het transport.
De file problematiek in met name de randstad noopt de overheid tot maatregelen te
treffen. Nachtvervoer lijkt de aangewezen oplossing. Hierdoor krijgt men echter in
speciale situaties weer problemen door geluidsoverlast. Winkelbevoorrading zal
daarom over het algemeen in de dag-uren moeten gebeuren. De bereikbaarheid van
het binnenstedelijk gebied levert de nodige problemen op. Op dit moment wordt er
een studie uitgevoerd aangaande deze problematiek. De Europese éénwording zal
ook de nodige regelgeving opleveren. Uniformering van nationale regelgeving zal
plaatsvinden.
De hieruit voortkomende tendensen zijn:
De overheid zal in het kader van het terugdringen van het wegvervoer
regelend optreden. Het maximale trein-gewicht zal 40 ton worden. De
overheid wil het transport met rail en over water stimuleren. Voor afstanden tot 300 km zal het wegvervoer de voorkeur hebben. Voor de binnenlandse situatie blijft derhalve het wegtransport van groot belang.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de overheid overslag aan de
stadsgrens zal gaan stimuleren en eventueel zal regelen. Dit zal dan in
eerste instantie opgaan voor niet volle vrachtwagens of die transporten
waar slechts een deel zal worden afgeleverd.
Nachtverkeer in stedelijke gebieden zal verder worden teruggedrongen
(door m.n. de gemeentelijke overheid).
De overheid zal middels regulerende maatregelen het dagverkeer proberen
af te remmen. Nachtverkeer zal in speciale situaties een uitkomst bieden
(tussen niet stedelijke gebieden).

3.2

Milieu

3.2.1 Milieuzorg regulering; een momentopname
De keten wordt verlengd. Vroeger eindigde in feite de keten bij het verbruik van de
Produkten door de consument. De retourstroom, voor een groot deel bestaand uit
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omverpakkingen enverpakkingen, had, losvandeheengaande goederenstroom, een
eigen "regel-"circuit. Degrootste stroom werd echteralsafval bestempeld en gestort
ofverbrand. Met het Convenant Verpakkingen wordt aandezewijze van "besturen"
van de afvalstroom een halt toegeroepen. Volumevermindering door aanpassingen
aan de verpakkingen (dunner en dergelijke) en door hergebruik moet het volume
afval de komende jaren terugbrengen naar lagere waarden.
De overheid is in het kader van milieuzorg, zoals eerder besproken, op meerdere
terreinen actief:
verkeer & vervoer;
overslagcentra;
verpakkingen convenant;
retourshops;
etcetera.
Er komen echter meer en meer geluiden dat de effecten op milieugebied nog veel
te wensen overlaten. Hoewel de druk vanuit de overheid en vanuit de consument
steeds groter wordt, blijkt uit een korte inventarisatie bij een aantal grote retailers
in België en Nederland dat het volume afval vooralsnog niet zichtbaar afneemt en
dat de retailers zich voelen opgezadeld met de inzamel-en sorteer-problematiek
(bijvoorbeeld scheiding van de verschillende foliën).
De scope of het beschouwingsgebied wordt vaak te beperkt opgepakt. Er worden
danbeperkte voordelen behaald, vergelijkbaar met debeperkte profits bij het alleen
op efficiency gestuurd produceren binnen afdelingen in dejaren zestig en zeventig.
Een integrale benadering is noodzakelijk.
3.2.2
Anekdote
Een grote eindproduktproducent is tot de conclusie gekomen in het kader van een
grote bezuinigingsoperatie dat er voor vele miljoenen (23 om precies te zijn) aan
transportdragers bij haar leveranciers moestuitstaan. Er werd een traceringsactie op
touw gezet, waarbij twintig man vier weken de tijd kregen om leveranciers te
bezoeken en het uitstaande produktdragerbestand 3 in kaart te brengen. Na deze
inventarisatie is een quotering per leverancier berekend en toegekend. Tevens
werden de regels voor gebruik aangescherpt en aan de leveranciers medegedeeld.
Debesparing voor deeindprodukt-producent wasberekend opruim tienprocent van
het produktdragerbestand.

Onder produktdragers worden verstaan alle vormen van verpakkingen , zowel voor consument- als handelseenheid, en transportdragers.
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Vervolgenswerden deaangescherpte spelregels indepraktijk toegepast. Gaandeweg
kwamen toeleveranciers, ondanks het hanteren van de regels, produktdrager
eenheden
tekort. De keuze was aan de afnemer; of ondanks de afspraken toch transportmateriaal verstrekken ofeen vreemde produktdrager accepteren. Resultaat in beide
gevallen was, dat de levertijd onder spanning kwam te staan of zelfs werd overschreden.
Wat was de oorzaak van deze chaos? De analisten van de eindproduktproducent
hadden geen rekening gehouden met het feit dat de inkoop- en verstrekkingsfunctie
van hetbedrijf een veel ingewikkelder mechaniek van toeleveren en uitbesteden had
ontwikkeld. Toelevering ging meestal over twee of meer schijven waarbij het pad
van toeleveren ook niet eenduidig gedefinieerd was. Uitbesteden werd daarbij nog
niet in een partnership kader gesteld, maar situationeel beoordeeld en in opdracht
gegeven.
De moraal is, dat voordat regelgeving voor deze stroom opgesteld en afgesproken
kan worden, eerst de gehele logistieke samenhang van het leveringspalet in kaart
gebracht zal moeten worden en dat het partnership met al zijn voor- en nadelen
stringenter toegepast moet worden.
3.2.3

Van verpakkingsconvenant via Verpackungsverordnung naar verpakkingssyndroom?
Zeker de agro-industrie en meer in het bijzonder de distributie van consumergoods
isdeafgelopenjaren enzaldekomende tijd onder toenemende druk komen te staan.
Ons land speelt van oudsher een belangrijke rol in de produktie en distributie van
deze consumergoods uit de agro-industrie. Met name het transport naar en de
distributie in Duitsland zal in de komende jaren voor grote aanpassingen komen te
staan. En hoewel het laatste woord over de legitimiteit van de Duitse wetgeving
binnen de EEG stroomlijning nog niet gezegd zal zijn, is de trend gezet.
Overigens is de Duitse Verpackungsverordnung een sterk regressief systeem.
Angstig geworden door de berekening dat bij doorgaan met de huidige afvalstroom
van verpakkingen, de afvaldepots in Duitsland binnen een paarjaar vol zitten, isde
verantwoordelijkheid voor het probleem bij het begin van de voortbrengingsketen
gelegd. De "preventieve" maatregel, die de Duitse regering vervolgens bedacht
heeft, ter voorkoming van overtredingen, is een boetestelsel dat kan oplopen tot fl.
100.000,- per overtreding.
Als reactie hierop, hebben enige honderden bedrijven de vereniging Duales System
Deutschland opgericht. Deze vereniging zal zich toeleggen op de inzameling van de
consumentverpakkingen. Analyserend wat dit betekent, kan men slechts tot de
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conclusie komen, dat dit initiatief te waarderen valt, doch meer open einden bezit
dan structurele oplossingen biedt.
In de eerste plaats zal het opzetten in een zo korte tijd van een erbij behorende
massale infrastructuur op zichzelf een wereldklus zijn.
Doch de zwakke schakel in deze retourstroom is het beginpunt, de consument zelf.
Deze consument doet op basis van vrijwilligheid mee en kan hoogstens, zeer
indirect, hetzij door opvoeding, beïnvloeding en/of sancties (boetes bij het ophalen
van huisvuil!) gemotiveerd raken.
Zoalsgezegd, structureel isdegekozen oplossingsrichting niet. Dezeinvalshoek zal
gevonden moeten worden in enerzijds rationalisering van de stroom en het
assortiment produktdragers, anderzijds in een heroriëntatie op de gehele transport
en distributie infrastructuur.
Rationalisatie
Het fenomeen van rationaliseren van verpakkingsmiddelen komt weer in zicht. De
drager zal nu tevens het thema milieuzorg zijn. Marketingmensen zullen hier in
eerste instantie niet echt opgewonden van raken. Een groot gebied van de marketingspeeltuin kan hen worden ontnomen. Alsvoordeel kan echter genoemd worden
dat door deze reductie de creatieve geest weer eens aangescherpt kan worden.
Het rationaliseren heeft hier betrekking op het minimaliseren van het assortiment
verpakkingsmiddelen opvorm en maatvoering. Ik hoor U al rekenen en beredeneren, dat deze rationalisatie de stroom van verpakkingen en daarmee de omvang van
deretourstroom nietzalreduceren. Datklopt. Echterdoordezerationalisatiezalhet
traceren en daarmee het inzamelen aanzienlijk vereenvoudigd kunnen worden. Een
voorbeeld is datbinnenkort 7 Duitse vruchtensap fabrikanten meteen uniforme fles
en retouremballage op de markt komen. De retourstroom - ook Europees gezien is hierdoor beter op te zetten.
En het gezicht van de verpakking? Slaat de grote eentonigheid dan toe? Behoudens
dat men zich de vraag kan stellen of in het kader van de milieubewustwording de
klant nog wel zit te wachten op een mooie edoch dure verpakking, kan het
gezichtbepalend etiket wel eens de nieuwe trendsetting en imagebuilding voor de
reclamewereld worden.
Ook hier is de trend weer gezet, waar voor de transportverpakking door de handel
wordt aangestuurd op sobere en functionele omverpakkingen.
Heroriëntatie infrastructuur
Dezeinfrastructuur zalderetourstroom, welkegaat ontstaanbij hetterugnemen van
handelsverpakkingen en transportdragers, moeten kunnen verwerken als ware het
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een produktstroom. Indien ervoor zorg gedragen kan worden, dat het deel nu nog
leeg gereden retourritten kan worden benut voor het transport van die goederen in
de retourstroom, worden meerdere vliegen in een klap gevangen. De transportinfrastructuur wordt niet extra belast en de emissies van diezelfde infrastructuur
tenminste geconsolideerd.
Een van de voorwaarden zal dan wel zijn dat de informatie-infrastructuur hierop
ingericht zal zijn. EDI zal hierbij een onmisbare schakel worden.
Bovenal zal het fenomeen ketenmanagement, dus de bestuurlijke zaken betreffende
de (handels-)transacties, geen loze kreet kunnen blijven. Door de groter wordende
wederzijdse afhankelijkheid van de onderlinge zakenrelaties zullen de afspraken,
attitudes en contracten tussen partijen aaneen herwaardering onderworpen worden.
Er zal handen en voeten aan gegeven moeten worden, hoe complex de materie ook
zal zijn.
Per ketendeel (lees bedrijf of organisatie) betekenen deze retourstromen dat de zorg
voor kwaliteit en de logistieke performance gerevalueerd moet worden. Voor de
logistieke systemen zal ditbetekenen datvoor dezediversiteit aanretourstromen een
plaatsje ingeruimd moet worden. In hoeverre dit zal leiden tot een aanpassing van
of een grote ingreep in de huidige systemen is mede afhankelijk van de status van
deze systemen.
Bedrijfsinterne milieuzorg
Als we er dan tevens rekening mee houden dat de Bedrijfs Interne Milieuzorg een
mustvoor bedrijven en organisaties gaat worden, isde druk opde logistiek, ookdie
van de retourstroom, gekaderd. Want dit laatste betekent dat elke emissie (lucht,
water en bodem) plus de reststoffen en afvalstoffen in kaart gebracht en gestuurd
moeten worden. De milieuboekhouding en/of de milieu effectrapportage zijn dan
slechts uitingsvormen naar de overheid.
Eénvan deproblemen, diebij deBedrijfsinterne Milieuzorg optreden, is het gebrek
om de effecten van het voortbrengingsproces op het milieu in te kunnen schatten of
te kunnen berekenen. Momenteel wordt daarin voorzien door de ontwikkeling van
een referentiemodel.

3.3

Integrale milieuzorg

In het voorgaande zin nog al wat zaken de revu gepasseerd. Vast staat dat de
omgeving van een onderneming enorm inbeweging is: consumenten wensen andere
Produkten, de supermarktketens komen met steeds stringentere eisen op met name
hetlogistiek terrein en daar overheen komen alleeisen ophetgebied van milieu. Bij
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dit laatste gaat het dan onder andere om lager energieverbruik in de produktielocaties, omhetreduceren vandehoeveelheid produktdragers inde goederenstroom
en om het reduceren van de hoeveelheid verpakkingen die wordt gestort of
verbrand. Hergebruik is het sleutelwoord.
Zoals reeds is aangegeven, zijn er vele initiatieven. Deze initiatieven staan vaak
haaks op andere ontwikkelingen en vormen daarom zowel een bedreiging als een
kans. Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken.
3.3.1 Produktie op Europese schaal
De open Europese markt heeft vele, nieuwe concurrentie-factoren, en daardoor
nieuwe uitdagingen, die gevolgen hebben voor de huidige industriële standaards en
waarderingssystemen. Afnemers van de voedingsmiddelenindustrie hebben zich
inmiddels georganiseerd in Europees gerichte groot- en detailhandelsstructuren
(bijvoorbeeld AMS, Associated Marketing Services, Eurogroup).
Produktiebedrijven, actief in de voedingsmiddelenindustrie zien zich genoodzaakt
te reageren op die Europese eenwording en op de concentratie aan afnemerszijde.
Naast overname van een reeks van kleinere bedrijven door de grote levensmiddelenbedrijven zoals bijvoorbeeld Unilever, Nestlé en Hillsdown, richten de
bedrijven zich op het bereiken van schaalgrootte voordelen bij de produktie
(produceren meteen focus op economies of scalevoordelen). Het open gaan van de
Oost Europese markt gaf in feite nog een extra stimulans aan de producenten van
consumenten produkten omschaalgroottetebereiken indeproduktie. Vele bedrijven
schalen de produktielocaties op, waarbij halvering van het aantal produktielocaties
meer normaal is dan uitzondering.
Tevens vindt er een herallocatie plaats over de resterende produktielocaties met
betrekking tot produktgroepen. Per locatie vindt er specialisatie plaats voor een
bepaaldeproduktgroep. Dit resulteert in wellichtlageproduktiekosten, vanwege die
schaalgrootte voordelen, maar betwijfeld moet worden of de flexibiliteit van de
voedingsmiddelenindustrie naareenmarktdieomeentoenemendeflexibiliteit vraagt
wel toereikend is. In de tweede helft van 1991 werd hiervan via de media melding
gemaakt. Vele grote retailers gaven aan dat de leverbetrouwbaarheid van de
producenten achteruit ging. Ofen in welke matedit tewijten is aandie concentratie
en specialisatie op Europees niveau zal moeilijk te bewijzen zijn.
Het blijft echter de vraag of voor levensmiddelen, waar de markt in extreme vorm
"local" is en waar in de produktie flexibel op moet worden gereageerd, dezelfde
schaalgrootte voordelen te behalen zijn, die voor andere produktgroepen zoals
wasmiddelen wel te realiseren zijn.
Aspecten die niet of onvoldoende zijn meegenomen in debesluitvorming aangaande
de steeds verder gaande herallocatie van de (Europese) produktie is het milieuaspect. Indien de huidige trend wordt doorgezet, zal een groot deel van het totale
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gamma artikelen uit de consumentenprodukten industrie op één locatie in Europa
worden geproduceerd. Het gevolg iseentoenamevan hetaantal transportkilometers
met de benodigde gevolgen voor het milieu. Tijdige heroverweging van de
distributie- en produktiestructuren is nodig om nu al rekening te houden met de
toekomstige (Europese) milieu-eisen op het gebied van verkeer en vervoer en
emissies.
De vraag blijft echter hoe dit vanuit de (Europese) overheid kan worden aangestuurd. Het is moeilijk om een dergelijke heroverweging af te dwingen. Een
suggestie is om de feitelijke oplossing te zoeken in een vergaande vorm van
milieukeur, waarin alle milieucomponenten zijn opgenomen, dus ook die van het
transport tussen produktielocatie en consument.
3.3.2 Ontwikkelingen produktassorüment
Ook in dit voorbeeld is er een tegengestelde ontwikkeling te signaleren. Hier zien
we dat er, enerzijds vanuit de veranderingen in de demografie en anderzijds door
de individualisering binnen onze samenleving, steeds meer kleinere verpakkingen
op de markt komen. De verhouding produkt versus verpakking komt hierdoor
anders teliggen. De hoeveelheid verpakking groeit hierdoor en deretourstroom zal
hierdoor ook toenemen. Dit is in feite een ongewenste ontwikkeling, tenzij de
retourstroom wordt beheerst en de verpakking weer middels hergebruik een
verlenging van leven krijgt. Hier is het dus van groot belang om aandacht te
besteden aan rationalisering van de produktdrager, zodat een goede inzameling en
sortering mogelijk is. Uiteraard moet er ook aandacht worden besteed aan de
herverwerkbaarheid van de produktdrager.
3.3.3 Produktieplanning en control
De besturing van produktie-organisaties is gebaseerd op de typologie van de
onderneming. Zo wordt er op "grondstof" gestuurd in die situaties, waar het
inkoopaandeel erghoogis,bijvoorbeeld indeindustriewaaroliehoudende grondstof
wordt verwerkt. De bewaking van grondstof en produktverliezen krijgt dan veel
aandacht.
Indien de toegevoegde waarde hoog is, wordt er gestuurd op die toegevoegde
waarde. Onderscheid wordt gemaakt naar de aard van die toegevoegde waarde.
Kapitaalintensieve bedrijven zoals de bierbrouwerijen, worden gestuurd op de
aanwending van dat kapitaal, in casu de bezetting van die produktielijnen.
Indien afval hoog belast gaat worden, zal dit aspect ook als kapitaalintensieve
entiteit bestuurd moeten gaan worden. Voor reststoffensturing geldt in principe
hetzelfde.
Produktie enlogistiekworden aangestuurd vanuit financiële enlogistieke parameters
(b.v. leverbetrouwbaarheid). Ook hier zien we dat, zowel op machine-, afdelingals fabrieksniveau er geen directe sturing is vanuit het aspect milieu. Soms wordt
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hier indirect naar gekeken, als de batchgrootte wordt vastgesteld. Een component
in deberekening isdan dehoeveelheid produktverlies en hetverlies ten gevolge van
het inregelen van het proces. Aan kosten wordt dan alleen opgevoerd de directe
produktkosten en in speciale situaties wellicht nog de afvalverwerkingskosten en
reinigingskosten.
Het uitbreiden van de logistieke besturing en de daaruit voortkomende produktieplanning en -control functie moet worden uitgebreid met de component milieu.
In de (verre?) toekomst kunnen we zelfs denken aan herscheduling op basis van
bepaalde emissiewaarden. Hetplanningsalgoritme moet zozijn opgebouwd, dat alle
componenten geïntegreerd bekeken kunnen worden. Hiertoe moet alles op dejuiste
manier worden omgerekend naar een gemeenschappelijke noemer: de gulden.
3.3.4
Conclusie
Uit het vorige blijkt dat, om het thema milieu voldoende te kunnen meenemen in
produktie en distributie uitbreiding van het berekeningsinstrumentarium nodig is.
Naast het instrument DPP (Direct Product Profitability), waar een optimalisatie
wordt berekend van de goederenstroom over producent en handel, is er een
instrument DEP (Direct Environment Profitability) nodig om de optimalisatie in de
goederen-, retour- en afvalstroom en emissie, integraal, tebewerkstelligen. In feite
praten we dan over het instrument om milieukeur vorm en inhoud te geven.
Een nieuwegeneratielogistiekeenproduktieplanningstools isnodig omopondernemingsniveau het facet milieuzorg handen en voeten te geven, in feite een bedrijfsmilieuplanning voor de interne goederenstroom.
Beideinstrumenten, DEPenbedrijfsmilieuplanning, gevenalaandatmilieuzorg een
eigen, individueleverantwoordelijkheid kentbinnen deonderneming, maar dat deze
is afgeleid van een hogere orde, de keten, waar de zorg voor het milieu integraal
vorm moet krijgen. Er is terecht sprake van Living Apart Together, een LATrelatie.
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4. Keuze van een vorm van milieuzorg
De voor- en nadelen van milieuzorg in een agro-industriële
keten

Opbouw van het verhaal:
1.

Voorgeschiedenis:
context waarin milieuzorg bezien dient te worden
VROM-beleid t.a.v. Milieuzorg

2.
3.
4.

9.

Rol van het LBS; eigen verantwoordelijkheid;
Doelstelling en voorgenomen aanpak. Bedrijfsinterne Milieuzorg;
Aspecten die in Bedrijfs Interne Milieuzorg (BIM) aan de orde dienen te
komen;
Onderdelen van BIM-systeem;
Welke systeem in uitvoering?
voorbeeld: Champignonteelt incl. introductie met voorbeeldbedrijven
Beleidsmatige & Strategische overwegingen bij BIM;
Bedrijfsinterne en bedrijfsexterne milieuzorg;
raakvlakken met Integrale Ketenbewaking (1KB) en andere aspecten
"in de keten"
Voor- en nadelen BIM in de agro-industriële keten.

4.1

Voorgeschiedenis

5.
6.
7.
8.

*

Milieubeleid:

- veelal fragmentarisch van opbouw
- nadruk wetgeving en vergunningen
- milieurelevante samenhang ontbreekt veelal

*

Vanuit beleid en praktijk gezien ongewenst.
ontbreken van inzicht en samenhang maatregelen en noodzaak
ondermijnt draagvlak beleid
leidt tot reactief optreden: creativiteit blijft onbenut.

*

Met verschijnen Nationaal Milieubeleidsplan NMP (+) is integrale
benadering van milieuproblematiek gestart.
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Doorbraak in denken is (nog) niet in wetgevingssystematiek
doordrongen.
Met NMP ook zeer ambitieuze milieudoelstellingen en fasering
vastgesteld ter realisering "Duurzaamheid".
Vertaalslag naar concreet beleid en maatregelen in 90-er jaren
aan de orde. Land & Tuinbouw flink in beeld.
Ingrijpende wijzigingen in bedrijfsvoering nodig om aan doelstellingen te voldoen. Betreft zowel organisatorische als technische aspecten.
Wetgeving alléén niet toereikend. "Verinnerlijking" oftewel
draagvlak noodzakelijk; 1van de mogelijkheden "Bedrijfsinterne
Milieuzorg".
VROM Stimuleringsregeling opgesteld met doel;
1. alle bedrijven met (middel)grote milieubelasting in '95 een
integraal bedrijfsintern milieusysteem;
2. alle bedrijven met relatief geringe milieubelasting gedeeltelijk milieuzorgsysteem.
= = = > Appeleert aan branche-organisaties. Stok achter de
deur —> zonodig overheidsdwang! na '95!

4.2 Rol van het Landbouwschap
*
*
*
*
*

vertegenwoordiger van primair land- en tuinbouw
coördinerende en initiërende rol bij opzet van BIM
"invulling eigen verantwoordelijkheid t.a.v. milieu"
in '89 Eigen Integraal Milieu Actieplan gepresenteerd (IMAP)
sinds '90 2 medewerkers full-time actiefontwikkeling BIM
raakvlakken met Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) en (Informatie
& Kennis Centrum (IKC). Onderzoek, onderwijs en vaktechnische
organisaties.

4.3 Doelstelling en voorgenomen aanpak
*
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Doelstelling is het ontwikkelingen en introduceren van een management-hulpmiddel dat het mogelijk maakt inzicht te verschaffen in de
milieustand van het agrarisch bedrijf en op basis daarvan maatregelen
te treffen ter vermindering of voorkoming van de milieubelasting.
De samenhang en effectiviteit van verschillende milieu-maatregelen
wordt op deze wijze duidelijk.

Bedrijfskunde en agribusiness
In '95 op overgrote deel van de agrarische bedrijven aanwezig (geheel
of gedeeltelijk).
Voorgenomen aanpak.
A). Bedrijf centraal stellen
B). Sectoraal: sluit beste aan met organisatiestructuur. Sectordoorsnijdende onderwerpen worden gezamenlijk aanpakken.
C). In nauwe samenwerking met organisaties/instanties die kennis
hebben van de sector
-IKC
-DLV
- Vaktechnische organisaties
- Landbouwkundig onderzoek
- Onderwijs
- Ministerie Landbouw, Natuurbeheer & Visserij
Ontwikkelen —> beproeven in praktijk
—> toetsen op voorlichtingskundige aspecten
/\
voorbeeldbedrijven
/\
introductie op landelijke schaal

4.4 Aspecten die in BIM aan de orde komen
Aantal stofstromen:
Mineralen
Bestrijdingsmiddelen
Energie
Afval (verpakkingen, plastic folies
Water (met schrob + spoelwater)
Aantal bedrijfsvoorzieningen
bouwmaterialen
opslag van allerlei ge- verbruiksartikelen
juridische aspecten (vergunningen etc)
mineralenboekhouding
*
Aansluiten bij bestaande registratiemethoden!/ fiscale " "
Aansluiten bij bestaande informatie \ bestrijdingsmiddelenop bedrijfsniveau registratie
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Milieu: volwaardige produktiefactor —> kan alleen door praktijkgerichte, technische, organisatorische en juridische oplossingen aan te
dragen.

4.5 Onderdelen van het milieuzorgsysteem
sectorniveau
sector audit
of sector
analyse

bedrijfsniveau
milieubedrijfsanalyse (DLV)

Meten en registreren alleen niet voldoende!
moet referentie hebben ~ > onderlinge bedrijfsvergelijking
—> kentallen ontwikkelen t.b.v. checklist,
vertaling milieu-eis in praktisch hanteerbare parameter
Momenteel ontbreken duidelijke milieumaten!!

4.6 Sectorale voortgang
Enkele sectoren thans "in uitvoering"
- champignonteelt, bloembollen, glastuinbouw
Enkele sectoren "in voorbereiding"
- akkerbouw, rundveehouderij incl. schapen, varkenshouderij, vleeskalverhouderij
Loonwerksector, in nauwe samenwerking met branche-organisaties BOVAL/FLEC.

4.7 Concreet voorbeeld BIM: Champignonteelt
kleine sector grote milieuproblemen,
goed georganiseerd. CNC, CCO
LBS deze sector als eerste opgepakt.
sectoranalyse, milieubedrijfsanalyse (DLV)
meet- registratietechnieken ontwikkeld
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Momenteel op aantal voorbeeldbedrijven toegepast
CNC, CCO, DLV, IKC en LBS
Introductie volgt —> voorlichtingsplan
—> keten milieubewuste teelt (MT)

4.8 Beleidsmatige en strategische overwegingen bedrijfsinterne MZ
*

kunnen niet geheel los gezien worden van elkaar.
"met zo min mogelijk kleerscheuren door de bocht" — > (inzicht geven in en anticiperen op ontwikkelingen belangrijk),
bedrijfsleven zelf "normatief" t.a.v. invulling "good agricultural
practise".
stelselmatig zullen onbekende "witte vlekken" worden gesignaleerd = = = = > onderzoek
mogelijkheid milieu-inspanningen inzichtelijk te maken
door coördinerend optreden wordt wildgroei voorkomen
—> ontwikkeling BIM-systeem
—> registratiemethodieken

Strategisch: IMAGCAconsument
1. milieukeur in ontwikkeling
2. toenemende wens van consument om duidelijkheid over produkt
— > kwaliteit
— > bedrijfsvoering
— > produktiewijze
Hierop wordt ingespeeld door grootgrutters Albert Heijn (AH) en afzetorganisaties Centraal Bureau Tuinbouwveilingen (CBT).
*
*
*

gecontroleerde teelten in akkerbouw
milieubewuste teelt in glastuinbouw = = = = > export UK, D
AH — > binnenlandse markt.

Koppeling eisen enerzijds milieubewuste teelt (alleen gewasbeschermingsmiddelen) en BIM is gelegd.
Bij ontwikkeling milieukeur kan BIM instrument zijn dat in bedrijfsvoering
normerend werkt.
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4.8 Bedrijfsinterne en bedrijfsexterne milieuzorg
*
*

*
*
*
*
*

relaties met de keten:
externe zorg: - 1KB- integraal ketenbeheer
- milieubewuste teelt apart veilen
- verpakkingsconvenanten e.d. die hele keten raken
afzonderlijke eisen op onderdeel van de bedrijfsvoering
zo goed mogelijk afstemmen voorkomt onnodige eisen
en administratie.
aspecten die buiten invloedssfeer liggen van het individuele bedrijf
maar wel in de keten en belangrijke rol spelen.
zware metalen gehalten in veevoer/kunstmest
gehalten N en P in veevoer
verpakkingen en grondstoffen — > afval — > Duitse verpakkingsverordening/komend convenant kunststofafval
aanleveren van relevante informatie ten behoeve van registratie

4.9 Voor- en nadelen milieuzorg in de agro-industriële keten
Voordelen of nadelen?
Meer afhankelijk van feit of milieuveranderingen als uitdaging of bedreiging wordt gezien. Horizontaal - verticaal: wederzijdse afhankelijkheid
Voordelen: op bedrijfsniveau
inzicht in bedrijfsvoering verschaffen, samenhang van maatregelen
door anticipatie nieuwe problemen voorkomen
kostenbesparing t.g.v. verandering grond- en hulpstoffen en afval
helder inzicht en wettelijke eisen
leidt tot normalisatie van allerlei registratiemethoden
draagvlak voor maatregelen kan rigide inzet van wettelijke instrumenten voorkomen
indien deelbelangen en totaalbelang gelijk inzicht zijn levert dit het
beste milieurendement
motivatie ondernemers werknemers
Op ketenniveau: biedt mogelijkheden tot produktdifferentiatie
biedt garanties naar (eind)afnemers
biedt uitbreiding van kwaliteitzorg
Nadelen: veel organisatorische aanpassingen
: veel administratie en tijd
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Op ketenniveau Produkt- en/of bedrijfsvoering gaan onderscheiden naar
milieu-maatstaven zal extra aanpassingen en logistiek met
zich meebrengen.
Uiteindelijk zal vraag niet zijn of milieuzorg op bedrijfsniveau of in de
keten moet plaatsvinden. Beiden zal noodzakelijk zijn.
Continuïteit van de totale agrarische sector is in het geding, beleid van
overheid en bedrijfsleven dient in te spelen op de bestaande (tegengestelde)
belanden; deze zo goed mogelijk laten sporen.
Raakvlak wederzijdse beïnvloeding en versterking.
Optimalisatie van milieuwinst in de afzonderlijke segmenten noodzakelijk.
Kunst zal zijn om "meer dan de som der delen" te bereiken.
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Deel II Workshops

workshop A.

Strategie en samenwerking.

Strategievorming in ondernemingen is bij uitstek een vraagstuk van afstemming
op de omgeving. Een complexe omgeving waarin een groot aantal belanghebbenden invloed uitoefenen, direct of indirect, op de strategische richting van een
onderneming.
De dynamiek van de markt, de snel veranderende technologische mogelijkheden,
de wijzigingen in internationale verhoudingen, de intensiverende concurrentie zijn
even zovele factoren die het strategische keuzegedrag tot de cruciale ondernemingsactiviteit maken. Meer dan voorheen is de strategische beleidsvorming
een continue activiteit. Voortdurende veranderingen in de omgeving vragen
steeds om beoordeling van de strategische positie en aanpassing van het strategisch beleid.
In de agribusiness kan de strategievorming niet los worden gezien van de
ketenproblematiek. De toenemende dominantie van de consument vertaalt zich
via het detailhandelskanaal naar de gehele voedselketen, van primaire producent
naar de gebruiker van voedingsmiddelen. Het besef wint terrein dat samenwerking tussen schakels in deze keten tot een hogere toegevoegde waarde zal
leiden. Voor individuele bedrijven betekent dit een toenemende klantgerichtheid
en een groeiende noodzaak tot intensivering van de relaties met andere partijen in
de keten.
In de eerste bijdrage van dit thema wordt door ir. A.W. Sijthoff ingegaan op de
kwaliteit van bedrijfsstrategieën. Daarbij legt hij sterk de nadruk op de betekenis
van informatie ten dienste van dit proces. Hij beschrijft de rol die externe
adviseurs in dit opzicht kunnen vervullen.
Drs. S.I. Stemne en dr. P.J.P. Zuurbier gaan in de tweede bijdrage in op de
vorming van strategische allianties. Eerst geven zij een overzicht van samenwerkingsmogelijkheden, vervolgens gaan zij na in hoeverre de optie theorie
mogelijkheden biedt strategische samenwerkingsverbanden bedrijfseconomisch te
beoordelen.
Ir. M. den Ouden, Dr. ir. A. Dijkhuizen en Dr.ir. R. Huirne leveren de derde
bijdrage. Zij richten hun blik op meerdere samenwerkende partijen in ketenverband. Zij komen tot een economische modellering van verticale samenwerking in
de produktiekolom. Daarvoor behandelen zij de vraag in hoeverre verticale
samenwerking te verkiezen is boven verticale integratie.
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5. De kwaliteit van bedrijfstrategieën en de rol van
de informatie-intermediair

5.1 Inleiding
In de gangbare bedrijfspraktijk komen strategieën op zeer verschillende manieren
tot stand. Er kan sprake zijn van een gestructureerd besluitvormingsproces. Ook is
het mogelijk dat een bepaalde problematiek wordt opgelost door middel van een
plotselinge ingeving, die zonder veel onderbouwing wordt uitgeprobeerd. De wijze
waarop gebruik wordt gemaakt van informatie hangt hier sterk mee samen en het
is interessant om na te gaan of door eenjuiste omgang met informatie de kwaliteit
van de strategie kan worden verbeterd.
In deze beschouwing wordt ter wille van de helderheid van het betoog gebruik
gemaakt van algemene stereotypen diegeldenvoor besluitvorming binnen bedrijven
en non-profitorganisaties. Als oplossing wordt de instelling van een professionele
informatie-intermediair voorgesteld. In de praktijk komen diverse al of niet
ingesleten situaties voor, die vragen om aangepaste (deel)oplossingen, die niet
minder effectief hoeven te zijn.
De denkwijze die wordt toegepast bestaat uit een combinatie van bedrijfskunde en
informatica. Het belangrijkste verschil metgangbare bedrijfskundige ondersteuning
van organisaties is de continuïteit en oplossingsgerichtheid: problemen worden niet
eerst afgewacht, maarvoorkomen ofin eenvroeg stadium opgelost. Met betrekking
tot de informatica staat de aandacht voor informatie-overdracht voorop en speelt de
electronica een facilitaire rol. Het gaat hierbij om een nieuw vakgebied, waarvan
het onstaan is gestimuleerd door de opkomst van de informatica. Ook met
betrekking tot qualitatieve strategische informatie blijkt het mogelijk de toegankelijkheid te verbeteren.
De noodzaak om op een gerichte wijze met informatie om te gaan is algemeen. De
intensiteit van de activiteiten is echter het grootst in organisaties die aan grote
veranderingen onderhevig zijn, zowel intern als extern. Voor bedrijven in dit
decennium is dit meer regel dan uitzondering. De implicaties voor organisaties van
detotstandkoming vandeEuropese markt, hettoenemend milieubesef, ingewikkelde
organisatievormen, etc. zijn immers enorm.
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"Ten gevolge van de toenemende complexiteit van taken, doet zich de
noodzaak voor dat allerlei regels, taakstellingen, etc. steeds frequenter worden
herzien, terwijl ook de afwijkingen tussen planning en uitvoering in omvang
en aantal een stijging vertonen. Er moet derhalve steeds meer informatie
worden uitgewisseld"1
Indeloop derjaren hebben zich diverse zienswijzen voorgedaan ten aanzien van de
belangrijkste succesfactoren voor bedrijven. In de jaren tot 1960 stond efficiency
voorop, tot 1970 stond kwaliteit in de belangstelling en vanaf 1980 was flexibiliteit
een belangrijk aandachtspunt2. Naar mijn mening is in de jaren '90 het realiseren
van toegevoegde waarde, met diverseprodukten opdiverse markten, van zeer groot
belang. Hiervoor is een integrale benadering noodzakelijk voor het analyseren van
sterkte en zwakten en het vinden van de meest optimale oplossingen. De snelheid
waarmee één en ander tot stand komt is daarbij essentieel.
De denkbeelden ten aanzien van strategische beleidsvorming en de taakstelling van
eeninformatie-intermediair zijn opdiverseplaatsenongeveergelijktijdig ontwikkeld.
De specifieke invalshoek die in dit artikel wordt gepresenteerd is ontstaan door een
grondige analysevan deagribusiness praktijk enhet telkenmale opnieuw overwegen
en testen van verbeteringen. In het algemeen kan worden geconstateerd dat
mislukkingen in ondernemingen achteraf veelal te verklaren zijn door een gebrek
aan relevantie en doeltreffendheid van de gekozen maatregelen. Het is daarom
belangrijk ineen organisatie een infrastructuur tecreëren die het mogelijk maakt op
een doelgerichte wijze van probleemstelling naar oplossing te weken. Hierin ligt
meteen de grootste bedreiging verscholen: het gaat om het structureren van
besluitvorming in de staf van een organisatie, waar veelal het ondernemen meer
aanzien heeft dan het "overwegen". Het nemen van maatregelen die verder afstaan
van de organisatie bij het optreden van knelpunten is in dit klimaat vaak aantrekkelijker dan constante aandacht voor de synthese van nieuw beleid.
Aan het einde van deze inleiding volgen hierbij een aantal stellingen die het wezen
van besluitvorming raken en daarmee een belangrijk uitgangspunt vormen voor een
open benadering van "De kwaliteit van bedrijfsstrategieën en de rol van de
informatie-intermediair". Hetgaat hierbij veelal om "open deuren" eninde praktijk
moeilijk te realiseren verbeteringen; acceptatie is echter verlies op voorhand:
* Informatie is de vierde produktiefactor
* Conservatisme is menselijk
* Middelmatige oplossingen krijgen vaak meer steun
* De grootste bedreiging van organisaties ligt vaak intern

'Prakken 1992
2
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* Van doelstelling naar oplossing is vaak een grote stap
* Onvoldoende informatie geeft een (misplaatst) gevoel van zekerheid
* Informatie is macht en wordt veelal misbruikt
* Lezen is voor 10% informeren en voor 90% selecteren
* Evaluatie van besluitvorming leidt tot erkenning van fouten
* Ook kwalitatieve informatiestromen kennen structuur
* Problemen beschrijven is aangenamer dan ze op te lossen
* Strategievorming is een klein deel inspiratie en heel veel transpiratie.
* KIS vormt een bedreiging van analyse en een zegen voor oplossing
* Overwegen is minder leuk dan ondernemen.
In het vervolg zal blijken dat de kwaliteit van bedrijfsstrategieën belangrijk kan
worden verbeterd. Deze verbeteringen worden met name bereikt door het
aanbrengen van structuur. Het optimum van de structuur ligt verder dan hetgeen
haalbaar is in organisaties; de informatie-intermediair heeft de taak de balans te
vinden tussen structuur en bestaande handelwijzen bij het ondersteunen van
beleidsvorming. Teveel structureren betekent ook dat creativiteit kan worden
onderdrukt.

5.2 De plaats en betekenis van strategisch beleid
De continuïteit van een organisatie is afhankelijk van de kwaliteit van strategische,
tactische en operationele processen. Het gaat hierbij over de wijze waarop
strategische doelstellingen worden bepaald, de maatregelen die worden gekozen en
de wijze waarop zij worden uitgevoerd. Strategisch beleid is dus een stuurbaar
geheel; vanuit een bepaalde diagnose wordt via alternatieve oplossingen naar een
bepaald einddoel toegewerkt. Naast deze gestructureerde werkwijze worden tal van
andere oplossingsmogelijkheden toegepast, met als doel de continuïteit van een
organisatie te waarborgen. Het gaat daarbij om indirecte maatregelen als het
bevorderen van de kwaliteit van de menselijke factor, de flexibiliteit van de
organisatie, hetkwaliteitsbesef, etcetera. Voor afzonderlijke organisaties kunnen zij
van belang zijn, een alternatief voor een gedegen interne of externe analyse en
synthese van de bijbehorende oplossingen vormen zij echter niet.

5.3 Strategische beleidsvorming en de rol van informatie
Strategischebeleidsvormingkanworden omschreven alshetpakketvan voorgestelde
maatregelen ter optimalisatie van de concurrentiepositie.
Informatie kan op twee plaatsen een rol spelen bij strategische beleidsvorming.
Enerzijds bij het bepalen van de knelpunten van een onderneming, in veel gevallen
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treden knelpunten immers pas aan het licht bij het bestuderen van de omgeving. De
technische stand van een produkt kan bijvoorbeeld pas worden vastgesteld door
vergelijking met andere produkten. Anderzijds liggen in informatie oplossingen
besloten vanknelpunten ofgedefinieerde doelstellingen endematewaarinzij hiertoe
zullen bijdragen. Wanneer blijkt dat er betere produkten op de markt zijn kan
informatie wordenverkregen overdemogelijkheden omde functies vanhet produkt
te verbeteren.
Het begrip informatie ten aanzien van strategische beleidsvorming behoeft een
nadere concretisering. Het gaat hierbij om de volgende zaken:
Strategie
Welke doelstellingen worden gehanteerd
Welke bedrijfsconcepten worden toegepast
Welke planningen zijn te realiseren
Technieken en methoden
Welke technieken zijn beschikbaar
Welke promotievormen komen voor
Hoe kan decentraal worden geopereerd
Hoe kunnen de financieringslasten worden teruggebracht
Doelgroepeigenschappen
Hoe is mijn doelgroep gesegmenteerd
Wat zijn relevante attributen en preferenties
Mogelijkheden op de markt
Welke eigenschappen kan ik realiseren in mijn produkt
Wat zijn de eigenschappen van concurrerende produkten
Hoe is de marktontwikkeling
Organisatorische voorwaarden
Hoe organiseer ik mijn verkoop
Welke hulpmiddelen zet ik in bij produktie
Te realiseren resultaten
Wat zijn de kengetallen bij mijn concurrenten
Alvorens bepaalde informatie kan worden verzameld dienen de bestaande situatie
en de doelstellingen te worden vastgelegd, vervolgens kan de probleemstelling
wordengedefinieerd endevraagstelling afgeleid. Hetblijkt belangrijk om nategaan
via welke weg informatie vervolgens het eenvoudigst kan worden binnengehaald.
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Aan beide kanten van het besluitvormingsproces is het van belang dat informatie in
de juiste vorm en op het juiste tijdstip bij de juiste mensen terecht komt. De
staffunctionaris heeft hierbij de rol van monitor (verkenner), disseminator
(verspreider) en spokesman (spreekbuis)3. De staffunctionaris is van oudsher een
informatiemanager: top-down en bottom-up.

5.4 Wat is kwaliteit en hoe kan deze worden bevorderd
De begrip kwaliteit van bedrijfsstrategieën kan worden verduidelijkt met de
volgende citaten:
"Onderzoek heeft aangetoond dat succesvolle bedrijven eerder maatregelen
nemen dan niet-succesvolle en dat zij andere maatregelen nemen. Succesvolle bedrijven gaan inkrimpen, decentraliseren, het assortiment vernieuwen, produkten schrappen en diversificeren binnen de eigen branche."4

"De tijd dat een ondernemer een produkt opgoed geluk ontwikkelde en dit
op de markt bracht in de hoop dat het zou aanslaan komt steeds verder
achter ons te liggen."5
Kwaliteit is de mate waarin verwachtingen worden waargemaakt c.q. doelstellingen
worden bereikt. Kwaliteit heeft daarmee betrekking op diverse fasen van het
besluitvormingsproces.
Bij de probleemanalyse:
Is er onderscheid gemaakt tussen oorzaak en gevolgrelaties, is geen informatie
verloren gegaan vanaf de eerste lijn naar de staf?
Bij het ontwikkelen van alternatieven:
Is nagegaan hoe het probleem opgelost is bij concurrenten of collega's, is
patentonderzoek verricht, komen alle betrokkenen aan het woord?
Bij het kiezen van oplossingen:
Zijn zowel de tactische als operationele gevolgen bekend?
Hoe verandert de concurrentiepositie, de slijtage van machines en de kostprijsopbouw?
Bovenstaande beschrijving geeft aan dat de mogelijkheden voor bedrijfsstrategieën

3

Mackenzie Owen, 1991

4

Riensema, 1991

5

Draayer e.a., 1990

57

Kwaliteit van bedrijfsstrategieën
vooral moeten liggen op het vlak van relevante communicatie.

5.5 Beleidsvorming in de praktijk
In 1988heeft deVereniging voor Strategisch Beleid onderzoekgedaan naarde stand
van zaken in het bedrijfsleven. De conclusie luidde dat het niveau van het
strategisch management nogal pover is6. Hierbij dient te worden aangetekend dat
het niet om een typering van de kwaliteit van de ondernemer gaat, maar om de
aandacht die strategische beleidsvorming is toebedeeld.
Wanneer we kijken naar de oorzaken en daarbij in het oog houden in welke fasen
kwaliteit aan de orde komt dan is de constatering van de VSB niet verwonderlijk.
Een greep uit de praktijk geeft voldoende inzicht. Ten aanzien van financiële
informatie kan worden gezegd dat deze in het algemeen redelijk toegankelijk is.
Kwalitatieve informatie echter bevindt zich dikwijls op stapels in kasten en is niet
voor collega's toegankelijk. Tijdschriften komen pas na enige tijd bij de betrokkene
terecht. Overzicht over relevante informatiebronnen bestaat niet. Tijdens stafvergaderingen komen meer fundamentele vraagstellingen vaak in het gedrang, ten
faveure van acuut optelossen operationele problemen. Een gedegen analysevan de
positie van de onderneming staat niet oppapier en is derhalve niet aan te scherpen.
Snel ontstaat de gedachte dat de beschreven situatie alleen van toepassing is op de
organisatie van de concurrent. Onderstaand citaat geeft aan dat een kritische
opstelling ten aanzien van de eigen situatie kan leiden tot het signaleren van een
aantal knelpunten:
"Nog altijd klagen topmanagers dat zij teveel irrelevante gegevens krijgen,
dat de informatievoorziening onbetrouwbaar is en dat de wezenlijke
informatie ontbreekt."7
Een organisatie als TNO slaagt er slechts met moeite en gedeeltelijk in haar
doelgroep te bereiken met de mogelijkheden die zij voor bepaalde problemen kan
bieden [10].Er isberekend dat een manager opzijn minst 40% van zijn tijd verspilt
met het zoeken naar informatiebronnen, het daarin opscharrelen van de benodigde
informatie en het evalueren ervan8.

t l a n , 1991
'Mackenzie Owen, 1991
s

58

Barton, 1988

Bedrijfskunde en agribusiness
Strategisch beleid is bedoeld om de concurrentiepositie en daarmee de continuïteit
veilig te stellen. Belangrijke aandachtspunten liggen met name op het gebied van
produktontwikkeling, beperking van milieuschade, kostenbeheersing, afzetverbetering, inkoop van grondstoffen, samenwerking met derden, de gang van zaken
bij concurrenten, etcetera.
Bedrijfsplanning - het werken aan bedrijfsstrategie - geschiedt vaak op een
ongestructureerde wijze. Met name bij de grotere ondernemingen worden tal van
methoden gebruikt voor analyse en verspreiding van informatie. Enerzijds gaat het
hierbij om methoden als PIMS (Profit Impact of Market Strategy), anderzijds om
methoden om relevante informatie aan televeren, zoals directie-informatiesystemen
enin toenemende mate expert systemen. Relevante informatie is afkomstig uit inter
nationaledatabanken,uitmarktonderzoeken,patentonderzoek,etcetera. Verspreiding
via netwerken vindt plaats en zal in de toekomst aan belang winnen.

5.6 Wat zijn de voordelen van een gedegen werkwijze
Wanneer strategisch beleid van voldoende kwaliteit is, ontstaan enkele belangrijke
voordelen:
* Toenemend inzicht in de mogelijkheden van de organisatie in haar omgeving.
* Verlaagd risico ten aanzien van de uitkomst van beleidsbeslissingen.
* Toenemend vertrouwen in de kracht van de eigen organisatie.
* Toenemend vertrouwen van banken en daardoor betere beschikbaarheid van
kapitaal.
Eén en ander zal leiden tot hogere rendementen en omzetgroei. Hiermee zal het
perspectief van individuele ondernemingen, maar ook dat van bijvoorbeeld
Nederland als geheel, toenemen. Een juist strategisch beleid kan grote implicaties
hebben. In de Nederlandse agribusiness zijn voorbeelden te over. We hoeven maar
te kijken naar de zuivel, de bloemen, het uitgangsmateriaal, etcetera. Andere
sectoren doen het beduidend minder, zonder dat de uitgangspositie beduidend
verschilt.

5.7 Kwaliteitsverbetering via de informatie-intermediair
Voor een daadwerkelijke verbetering van het strategische beleid moeten een aantal
functies worden vervuld die liggen op het gebied van strategische analyse,
informatievoorziening, communicatieenbeleidsvoorbereiding. Dezefuncties vragen
om een specialist, die enerzijds op de hoogte is van de stand van zaken binnen de
onderneming, anderzijds het aanpassingsproces kan ondersteunen met relevante
informatie. Hierbij moet in de eerste plaats worden vastgesteld op welke wijze de
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informatievoorziening de bedrijfsprocessen moet ondersteunen. Dit moet leiden tot
de implementatie van een (geautomatiseerd) informatiesysteem, dat door de
intermediair zalworden onderhouden. Uitgangspunt ishetvermijden van gescheiden
informatiestromen: deinformatievoorziening vandestafviavaktijdschriften, interne
memo's, etcetera zal worden gebruikt als bron voor het uiteindelijk vast te stellen
strategisch beleid. Omdat zich op het gebied van informatievoorziening ingrijpende
technologische veranderingen voordoen, met grote mogelijkheden voor het
versterken van de concurrentiepositie, ligt hier een tweede taak van de informatieintermediair. De gewenste vaardigheden bestaande uit een combinatie van die van
documentalist, automatiseringsdeskundige en strategisch adviseur.
Strategische beleidsvorming met behulp van de informatie-intermediair zal aan de
volgende voorwaarden moeten voldoen, wil daadwerkelijk de kwaliteit verbeteren:
* Een integrale benadering van technologie, markt en uitvoering
* Ondersteunen en nooit op de stoel van het management zitten
* Voldoende acceptatie, bevoegdheden en commitment van de directie
* Aanpassen aan de sfeer waarop besluitvorming plaatsvindt.
* Nauw betrokken zijn bij de implementatie van plannen
* Eendienstverlenende instelling eninlevingsvermogen, dievertrouwen wektdat
de zorg voor
informatie kan worden overgedragen.
Ten aanzien van het informatiesysteem geldt:
* Combineren met operationele informatieverzamelingen
* Een prominente plaats voor het middenkader
* Menselijk moet winnen van formalistisch en instrumenteel
* Mogelijkheden van informatie moeten zichzelf bewijzen
* Beperking van de hoeveelheid informatie, vergroten van het aantal deelstudies
Een informatiesysteem dient er slechts toe om het zicht op de werkelijkheid te
verhelderen door de werkelijke informatiebehoefte aan een bepaald model te
relateren en daarmee de omvang van de informatie te beperken tot een bruikbare
hoeveelheid. Traditioneleinformatiesystemen zijn reducerend enconvergerend. Wat
de leiding van een onderneming nodig heeft is een informatiesysteem dat divergerend is, dat zijn visie verbreedt en zijn opties verruimt.
Wordt aan de geschetste voorwaarden voldaan, dan zullen op termijn de volgende
(competitieve) voordelen ontstaan:
* Een algemeen besef van de strategische positie van de onderneming en
uniformiteit in de na te streven doelen.
* Een permanente opbouw van ervaring die zorgvuldig wordt beheerd en niet
verdwijnt met het vertrek van stafmedewerkers.
* Betere motivatie doordat resultaten meer zichtbaar zijn en kunnen worden
vergeleken met de concurrent. Ongelijkheid in informatievoorziening demoti60
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veert.
Kwaliteitverhoging van de staf doordat leemten via een gerichte informatievoorziening kunnen bijgestuurd.
Een cultuur van toewijding, opmerkzaamheid en deskundigheid.

Ten aanzien van degeschetste wijze van informatievoorziening, diegebruikt maakt
van gangbare informatiestromen bestaan ook alternatieven die zich exclusief op het
management van de onderneming richten. Het gaat hierbij om focussing op
concurrenten-informatie. Slechts in enkele bedrijfstakken biedt dit een adequate
oplossing, veelal is het beter uit te gaan van de eigen kracht, zonder daarbij de
concurrentie uit het oog te verliezen. Daarnaast bestaat de vorm van management
die sterk hiërarchisch van aard is en met behulp van informatie de onderneming
domineert.
"Niet zelden prefereert topmanagement zijn eigen netwerk van persoonlijke
contacten boven een zelfstandige, in hun ogen non-produktieve informatieafdeling. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de informatiebehoefte van lagere
regionen"9
Als nadeel van debeschreven werkwijze van deinformatie-intermediair wordt vaak
aangevoerd de eenvoudige identificeerbaarheid van de koers van de onderneming
en de aanwezige kennis. In de huidige praktijk van de agribusiness in Nederland
acht ik dit te hoog gegrepen en irreëel.

8. De voordelen van uitbesteding
De werkzaamheden van de informatie-intermediair zijn een zaak voor de specialist,
die het beste extern kunnen worden ingehuurd, zoals dat ook bij accountants het
gevalis. In de meeste ondernemingen zaldeze taak bovendien niet full-time kunnen
worden bezet. Indepraktijk blijkt datin een onderneming met vijf stafmedewerkers
gemiddeld 1 dag per week ondersteuning wordt gegeven. Uitbesteding is ook uit
economisch oogpunt te overwegen: tegenover de besteding van 1 dag staat een
besparing van 2 dagen, ervan uitgaande dat elke stafmedewerker gemiddeld 3 uur
per week bezig is met het vergaren en selecteren van informatie.
De werkzaamheden bestaan uit:
* het houden van contact met stafmedewerkers metbetrekking tot beleidsanalyse
en het ontwikkelen van alternatieven
* het bijwonen van stafvergaderingen

'Burgers, 1987
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het samenstellen van een bronnenbestand
het opzetten van een database
het volgen van ontwikkelingen en het maken van samenvattingen
het begeleiden en/of uitvoeren van zoekopdrachten w.o. databasesearches
hetverbeteren vandeverspreiding van informatie, interne communicatie enhet
introduceren van moderne hulpmiddelen.
het stimuleren van het gebruik van informatie

Op deze wijze wordt als parttime-medewerker van het bedrijf gewerkt aan een zo
optimaal mogelijke toekomst. Tevens wordt hiermee voldaan aan een aantal
belangrijke voorwaarden die aan adviseurs worden gesteld, zoals inzichtelijkheid in
de kosten, branche kennis, stuurbaarheid, ervaring en maatwerk. Een externe
informatie-intermediair levert daarmee beter toepasbare resultaten dan de informatiebroker, lagere kosten dan de adviseur en een betere betrouwbaarheid dan
stagiaires, om maar enkele voordelen te noemen.
Deervaringen tot nu toezijn positief. Hetblijkt inderdaad mogelijk inrelatief korte
tijd, tegen aanvaardbare kosten, de kansen van de onderneming optimaal uit te
buiten. Risicofactoren bestaan uit de steun van het topmanagement, gebrek aan
geduld, onvoldoende interne discipline, onvoldoende contactritme, onjuist moment
van invoeren.
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6. Strategische samenwerking: een reële optie
6.1 Inleiding
Samenwerking tussen bedrijven is in de mode. Zo begon een bijdrage tijdens een
werkconferentie overbedrijfskunde enagri-business (Zuurbier 1990a).Deactualiteit
van de problematiek rond strategische samenwerking werd onderstreept door
bijdragen aan dezelfde conferentie van o.a. de Boon en Schreuder/van Witteloostuijn, opgenomen in Zuurbier en van Heek (1990) . Dat dit nog geldt wordt
bevestigd door een discussie-nota van NCR/Nehem (1991) waarin samenwerking
centraal staat.
Echter, strategische samenwerking wordt voornamelijk bekeken in het kader van
strategische planning en nauwelijks door een moderne bedrijfseconomische bril.
Myers (1984) gaat nader in op de discrepantie tussen de financieringstheorie en
strategische planning en komt tot de conclusie dat de kloof tussen de twee werelden
kanworden overbrugd dooruitbreiding vandefinancieringstheorieën toepassing van
de optietheorie in een breder kader.
In deze bijdrage wordt ingegaan op de mogelijkheid alternatieven voor strategische
samenwerking te bezien in het licht van zowel het begrip reële opties, geïntroduceerd door Myers (1977), als in het kader van strategische planning. Als illustratie
wordt gebruik gemaakt van een onderzoek naar strategische samenwerking tussen
twee bedrijven, Albatros en Royal Eveleens.

6.2 Van neo-klassieke benadering naar netwerkbenaderingen
In een perfecte markt vindt ruil plaats zonder transactiekosten: informatie is gratis
aanwezig, de besluitvorming is rationeel, er zijn legio kopers en leveranciers en de
ruil heeft steeds een in de tijd gezien uniek karakter.

Als aan bovenstaande condities niet wordt voldaan nemen de transactiekosten toe:
energie is nodig om de ruil te organiseren, te plannen, te controleren en te
beëindigen. De transactiekostenbenadering poogt de institutionele structuur te
verklaren diepartijen kiezen als zij een ruil aangaan. Zij kan vormen aannemen als
hiërarchie of markt. Deze benadering vertoont samenhang met een stelling van
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Coase (1937) dat organisaties en markten alternatieve vormen zijn voor het
organiseren van ruil.
Twee postulaten kenmerken de benadering: er is sprake van begrensde informatie
en opportunistisch gedrag van partijen. Onder zekere voorwaarden kunnen partijen
eikaars beweegredenen verkennen, contracten sluiten en elkaar controleren; de
markt volstaat als organisatievorm. Maar in een onzekere situatie zullen de
contractkosten sneltoenemen ommogelijke risico's aftedekken. Onder voorwaarde
van een geringe strategische waarde van de transactie, zullen de transactiekosten
laag zijn. Maar als de strategische waarde hoog is - bijvoorbeeld in het geval van
eentoeleveranciers-afnemerrelatie vaneenspecifiek produkt opeenspecifieke markt
- zullen de kosten gaan oplopen. Onder die voorwaarden zal hiërarchie als
organisatievorm de transactiekosten reduceren.
Het aantal transacties is ook relevant. Als die toeneemt en de strategische waarde
van de ruil hoog is, zullen partijen sterke verbindingen leggen, tot aan verticale
integratie toe. Als de frequentie laag ligt en het betreft niettemin strategische
waarden, zaldewenselijkheid respectievelijk noodzaaktotverticaleintegratiegering
zijn en zullen partijen regelingen treffen voor hun onderling verkeer. Kortom, er
zijn diverse omstandigheden aan te wijzen die partijen zullen brengen tot een
specifieke aankleding van hun relatie. De transactiekostentheorie kan behulpzaam
zijn bij het verklaren van interorganisationele relatiestructuren.
In de literatuur worden echter een aantal bezwaren tegen de transactiekostenbenadering genoemd. Zij betreffen onder andere de typering van de twee geschetste
organisatievormen marktenhiërarchie, deuitsluiting vanbaten indeverklaring van
transacties, de voorwaarden waaronder één van beide organisatievormen optreden,
deoperationalisering van devariabelen enhetdyadische karakter vande transacties.
Diverseauteurs hebben sindsdien gepoogd omdebezwaren tegende transactiekosten
weg te nemen door wijziging en/of aanvulling van de theorie. Zo is als derde
organisatievorm door diversen "het netwerk" naar voren geschoven.
Indenetwerkbenadering wordt geen specifiek onderscheid gemaakt tussen markt en
hiërarchie. Kenmerken van het netwerk zijn departijen en de relatie tussen partijen
en hun onderlinge afhankelijkheid die tijdelijk of permanent kan zijn. De afhankelijkheidsrelaties vertonen een structuur, waarin de posities van de partijen
onder invloed van interne of externe omstandigheden wijzigen (Knoke en
Kuklinski,1991).
Deverklaringsvraag isverschillend vandetransactiekostenbenadering. Bijdelaatste
gaat hetomdevraag waarom enonder welkevoorwaarden organisaties handelingen
zelfuitvoerenrespectievelijk dooranderenlatenuitvoeren. Bijde netwerkbenadering
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staatdevraag centraal naar het gedrag van partijen in het netwerk, zowel processen
als resultaten vormen de afhankelijke variabelen.
In de theorie van de transactiekosten wordt aan de variabele "strategische waarde"
een grote verklarende betekenis toegekend. In de netwerkbenadering wordt zij
beschouwd als een "market asset", maar biedt zij vooralsnog een onvoldoende
verklaring voor integratie (Johanson en Mattsson, 1987).
Van wellicht het grootste belang is het onderscheid in de betekenis die in beide
benaderingen worden toegekend aan de relatie tussen partijen. De netwerkbenadering benadrukt dat netwerken de ruilkosten kunnen reduceren en overdracht van
kennis en innovatie tussen partijen kunnen doen toenemen.
Netwerken zijn volgens de transactiekostenbenadering uiterst instabiel en doenjuist
de transactiekosten verhogen.

6.3 Conceptuele verduidelijking
Verschillen en overeenkomsten van de drie organisatievormen zijn door Powell
(1990) treffend weergegeven.
Volgens Powell zijn bij markttransacties de kosten en baten van de transactie
gespecificeerd en is het nakomen van het contract afdwingbaar. Partijen zijn voor
de duur van het contract aan elkaar verbonden en beperken zij zich in hun relatie
tothetcontroleren vandeafgesproken levering enleveringscondities. Het inclusieve
karakter van het contract leidt niet tot leren en uitwisselen van kennis en technologie. De prijs is de uitdrukking van de waarde die partijen aan de levering
toekennen.
Hiërarchie of organisatie wordt nodig wanneer internalisering van transacties plaats
vindt. De onzichtbare hand van de markt maakt plaats voor de zichtbare hand van
de organisatorische regelingen en besturing. Om ten volle van schaaleffecten te
genieten ontstaan procedures die toteen bureaucratie kunnen uitgroeien. De partijen
in de organisatie worden door besturingstechnologie met elkaar inverband gebracht
(Galbraith,1973).
Netwerken ontstaan vanwege de verwachting van partijen dat zij door relaties met
elkaar aan tegaan wederzijdse voordelen kunnen bereiken die zij noch via de markt
noch via hiërarchie kunnen bereiken. De capaciteitsbronnen of hetpotentieel liggen
over de partijen verspreid en kunnen ook alleen maar worden aangewend door hen
te delen. Lasten en lusten worden verdeeld en aanvaard vanwege de verwachting
van elke partij dat de balans op korte of langere termijn gunstig zal uitslaan.
Wederkerigheid en niet eenzijdig belang kenmerken een netwerk. Partijen kunnen
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een netwerk verlaten, maar verliezen daarmee het uitzicht op toekomstige baten en
zullen anders dan in de markt niet opnieuw, zonder concessies, kunnen toetreden.
Key factors
Normative basis

Market
contract
property
rights

Forms
Hierarchy
employment
relationship

Network
complementary
strenghts

Means of
communication

prices

routines

relational

Methods of
conflict
resolution

haggling
resort to
court for
enforcing

administrative
fiatsupervision

norm of reputational
concerns

Degree of
flexibility

high

low

Amount of
committment
among parties

low

medium to high

medium to
high

Tone or climate

precision
and
suspician

formal
bureaucratic

open-ended
mutual
benefits

Actor preferences or choices

independent

dependent

interdependent

Mixing of forms
hierarchy

repeat

informal

status

transactions
contracts as
hierarchical
documents

organization
market-like
features
profit centres
transfer pricing

multiple
partners
formal rules

medium

Schema 1: Powell (1990) vergelijking van markt, hiërarchie en netwerk.
Het begrip netwerk iseen betrekkelijk open-systeem begrip en verdient operationalisering. Een systematische poging daartoe bieden Huyzer e.a.(1990). Zij hebben
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verschillende vormen van samenwerkingsstructuren in kaart gebracht.
Deze categorisering en ordening biedt goede aanknopingspunten voor verdere
theorievorming over de geschiktheid van organisatievormen tussen markt en
hiërarchie.
overzicht van vormen van samenwerking
mate van
financiële
vervlechting
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Uit: S.E.Huyzer e.a.. Strategische samenverking

Schema 2: Strategische samenwerkingsvormen (Huyzer, e.a. 1990).
Een voorbeeld hiervan geven Moerman en Commandeur (1991) door de geschiktheid van een samenwerkingsvorm in verband te brengen met enerzijds
omgevingskenmerken, zoals de levenscyclus van een industrie of sector, de
technologische ontwikkeling in een sector, de concurrentiepositie en differentiatie
in afnemerswensen enanderzijds motieven vanpartijen omeencoalitie aantegaan.
Zo veronderstellen zij dat onder voorwaarde van een strategisch motief om
concurrentieel voordeel tebehalen eenpartij ineen sector waarin vangroei sprake
is een technologische samenwerking zal nastreven.
Deze gezichtspunten zijn aantrekkelijk om het spectrum van organisatievormen te
verfijnen. Dekeuze echter vaneen organisatievorm zalechter niet alleen op grond
van basismotieven zijn gebaseerd. Velen zullen in eenzelfde sector een concurrentievoordeel willen behalen, maar niet elke partij zal een technologische samenwer67
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kingsrelatie willen aangaan. Men zal die afweging baseren op kosten en baten van
een dergelijke optie.
Contractor en Lorange (1989) hebben hiertoe gepoogd een "overall benefit/cost
framework" te ontwikkelen, waarin zij een onderscheid maken tussen incrementele
baten en incrementele kosten.
Zij stellen dat de optie van een samenwerkingsrelatie aantrekkelijker is dan een
andere optie, als de incrementele baten niet alleen hoger zijn dan de incrementele
kosten, maar groter is dan het voordeel dat anderen hebben respectievelijk de
onzekerheid meer is gereduceerd.
Dezebenaderingvandecondities waaronder eenbeslissing totsamenwerken of nietsamenwerken wordt genomen, werken zij verder uit voor specifieke vergelijking
tussen samenwerking en hiërarchie (fully owned option). Een voorbeeld is schema
3.

Direct

Indirect

CV association does not allow
firm to expand into certain
lines of business in the
future.

Partner's desire to export
decreases sales made by other
affiliates in international
markets.

Partner reaps the benefit of
future business expansion
that is not proportional to
its future contribution.

Partner becomes more formidable
competitor in the future,

Lower prices is set at behest
of partner
Schema 3:Decreased revenue from thecooperative alternative compared tothe fully
owned option (Contractor and Lorange, 1989).
Het model van Contractor and Lorange biedt mogelijkheden om strategisch
keuzegedrag te begrijpen, maar biedt nog onvoldoende houvast voor de verklaring
van voorkeuren van de ene samenwerkingsvorm boven een andere.
Om tot een dergelijk verklaringsmodel te komen zullen we eerst nader ingaan op
strategisch keuzegedrag en vervolgens op de optietheorie.
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6.4 Een conceptueel model voor strategisch keuzegedrag
Vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt is de strategische keuzevraag aan de orde
wanneer er alternatieve mogelijkheden worden waargenomen die bijdragen om
centrale waarden te verkrijgen, te behouden respectievelijk te vergroten. Centrale
waarden zijn in principe van strategische aard, omdat zij het overleven van het
individu resp. groep of organisatie bestemmen. De beslisser zal zijn beslissingen
baseren op informatie, ervaringen, kennis, emoties en dergelijke. Fingerspitzengefühl hoort daar bij als bijzondere competentie om beslissingen te nemen. Het
ontwikkelen, toetsen en nemen van een beslissing worden mede ondersteund door
informatie. Het verkrijgen van informatie vereist inspanningen. Naarmate het
verwerven van informatie meerinspanningen vergt, nemen deinformatiekosten toe.
Deze kosten nemen nog sterker toe wanneer erbij meer partijen assymetrie ontstaat
in volume, gehalte en snelheid van de informatie. De assymetrie kan door partijen
wordenverminderd doorbijvoorbeeld hetdoentoenemenvanvoorpartijen relevante
informatie, het maken van afspraken en het uitwisselen van personen.
Informatiekosten behoren totde besturings- of coördinatiekosten. Informatie vormt
een bestuurlijke voorwaarde voor besturingsprocessen (Zuurbier e.a., 1991).
Besturingskosten nemen toe door:
1. expansie van het besturingsproces, dat uitmondt in beslissingen: deze
expansie kan optreden door onder andere verlenging van doorlooptijden,
vergroting van het aantal tussenresultaten, vergroting van het aantal
participanten en het verdiepen van de besluitvormingsstructuur
2. expansie van de informatiebehoefte naarmate meer externe analyses
gemaakt moeten worden voor strategische beslissingen
3. verbreding van het bereik waarover de strategische beslissingen zich
moeten uitbreiden
4. verhoging van de samenhang tussen de strategische beslissingsprocessen:
naarmate er meer functionele strategische plannen ontstaan neemt de
ingewikkeldheid toe om plannen te integreren en ontstaan hogere kosten
dienaangaande.
Het is dus alleszins begrijpelijk dat partijen in competitieve markten pogen om hun
besturingskosten te verlagen, althans zo te beheersen dat zij in een redelijke
verhouding staan tot hetgeen bestuurd wordt.
We mogen dus veronderstellen dat partijen in competitieve markten normen
aanleggen voor datgene wat zij percipiëren als toelaatbare besturingskosten.
Contractuele arrangementen zullen in die samenhang ontworpen worden.
Een voorbeeld: bedrijf A beweegt zich op de markt voor stalinrichting, terwijl
bedrijf Bzich opdevoorziening richt vanveevoeders. Interessant is nuwatde twee
bedrijven doen wanneer zij beide strategische kansen ruiken op de levering van
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geïntegreerde stal- en voedersystemen. Zal de een de ander overnemen? Zullen zij
een gezamenlijk verkoopkantoor openen? Zullen zij eenjoint-venture aangaan? Of
zullen zij misschien gewoon elkaar opbellen als de één een marktkans niet zonder
de ander kan realiseren?
Het strategisch keuzegedrag zal in ieder geval afhankelijk zijn van de perceptie van
deondernemers van beidebedrijven. Natuurlijk zullen zij zich ookvergewissen van
de risico's en baten van de gezamenlijke operaties. Wellicht dat zij zich ook nog
laten informeren over eikaars krachten. Maar ergens loopt dit proces van wikken
en wegen uit op een beslissing. De besturingskosten mogen niet eindeloos oplopen,
willen beide partijen uiteindelijk nog een rendement op hun investering krijgen.
Uit dit voorbeeld blijkt dat er overwegingen zijn van verschillende aard bij de
beslissing van elke partij om met een ander in zee te gaan. Genoemd zijn:
1. inhoudelijke overwegingen
2. bestuurstechnische overwegingen
3. overwegingen metbetrekking tothetgetoondeenteverwachten gedrag van
partijen.
Vanuit het oogpunt van strategische besluitvorming zijn inhoudelijke overwegingen
zeer veelsoortig. Porter's vijf krachtenmodel (Porter, 1985) geeft een set aan issues
die de strategische positie van een bedrijf kenmerken.
Williamson's transactietheorie (1985) geeft, toegespitst op strategische besluitvorming, indicatieswelkebestuurstechnische overwegingen relevantzijn. Onzekerheid,
frequentie entransactie-specifieke investeringen hebben niet alleen een inhoudelijke
maar ook bestuurstechnische inhoud. Zo kan men veronderstellen dat in het geval
van hoge specificiteit van een steeds wederkerende strategische informatie een
situatie ontstaatwaarinpartijen opelkaar zijn aangewezen. Voorbeelden hiervan zijn
momenteel tevinden inde EDI-projecten dievooral in detransport- en handelssector tot uitvoering komen.
Overwegingen met betrekking tot getoonde en te verwachten gedrag van partijen
sluiten aanbij attributietheorieën uitdesocialewetenschappen, waarin wordt gesteld
dat partijen attributen toekennen aan het gedrag van de ander om op basis daarvan
zelf een geschikt gedragsalternatief te kiezen. Naarmate men de andere partij beter
kent, en dus over meer informatie beschikt, wordt het referentiemodel scherper en
is men zelf beter in staat een passend gedrag te kiezen. Passend in de zin van
doelbereikend. Toegespitst op strategisch keuzegedrag zullen partijen attributen
toekennen aan gedragingen van concurrenten en daarvan eigen gedragslijnen
afleiden. Concurrentie-analyses leiden in zulke gevallen tot beeldvorming over
concurrenten. Als dan gedrag van een partij met wie men met een hoge frequentie
wederkerende strategischewaardenuitwisselt(assetspecificity) beter "leertkennen",
zal strategisch keuzegedrag met betrekking tot die ander ontstaan dat passend is bij
70

Bedrijfskunde en agribusiness
de eigen doelen.
De kracht van losse verbindingen in netwerken of allianties uit zich met namein die
gevallen waarinpartijen vanen metelkaar geleerd hebben. Overnames enfusies zijn
vanuit dit gezichtspunt het logische institutionele resultaat van een hogere mate van
onzekerheid over eikaars gedragsalternatieven, hoge "asset specificity" en wisselende frequenties waarmee transacties plaats vinden.
Concluderend, strategisch keuzegedrag van partijen in competitieve markten
kenmerkt zich door debeschikbaarheid aan een groot aantal alternatieve marktrelaties. Bij het keuzegedrag laten partijen zich sturen door:
1. inhoudelijke overwegingen
2. bestuurstechnische overwegingen en
3. overwegingen met betrekking tot gedrag van andere marktpartijen.
Keuzegedrag veronderstelt dat er keuzes zijn. Keuzes dus tussen samenwerking of
niet-samenwerking, of tussen verschillende samenwerkingsvormen. Om dit
keuzeproces beter te begrijpen introduceren we het begrip optie.

6.5 Het begrip optie
Er zijn twee basisvormen van opties. Een Amerikaanse call-optie is een optie iets
te kopen tegen een vastgestelde uitoefenprijs op of voor een gespecificeerde
expiratiedatum. Op analoge wijze geeft een Amerikaanse put-optie het recht iets te
verkopen op of voor een bepaalde datum. Europese call- en put-opties zijn identiek
aan Amerikaanse opties behalve dat ze alleen op expiratiedatum kunnen worden
uitgeoefend.
Optiesindezinvan financiële contracten zijn alsverschijnsel eeuwenoud. Copeland
(1987) geeft voorbeelden van deze vorm van opties uit het antieke Griekenland en
de middeleeuwen. Opties kwamen voor zowel in de vorm van call-optie als putoptie, maar combinaties hiervan waren eveneens bekend.
Voor de waardering van opties is de bijdrage van Black en Scholes (1973) van
fundamentele betekenis geweest. De vergelijking die zij hebben ontwikkeld voor
waardering van opties is met name interessant doordat eruit blijkt dat noch de mate
waarin individuen bereid zijn risico te dragen, noch de hoogte van de verwachte
opbrengst van de onderliggende waarde van belang is voor de prijsvorming. De
waarde van een optie is afhankelijk van de prijs van de onderliggende waarde is
relatie tot de uitoefenprijs, expiratiedatum, rentestand en de variabiliteit in de prijs
van de onderliggende waarde.
Onderzoek heeft uitgewezen dathetwaarderingsmodel, dat isgebaseerd op "ideale"
marktcondities, een lagere waarde aangeeft dan wat kopers bereid zijn voor een
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optie te betalen maar dat schrijvers van opties een prijs krijgen diein debuurt ligt
van wathetmodel voorspelt. Merton (1973) heeft aangetoond dateen waarderingsformule van het Black en Scholes-type kan worden geformuleerd onder minder
stringente voorwaarden dan de oorspronkelijke.
Het begrip reële opties werd geïntroduceerd door Myers (1977). In zijn artikel
maakt Myers een onderscheid tussen twee soorten "bezittingen" van de onderneming:
1. Reële activa die een marktwaarde hebben die onafhankelijk is van de
investeringsstrategie van de onderneming.
2. Reële opties oftewel mogelijkheden reële activa aan te schaffen onder
gunstige voorwaarden.
Alsvoorbeelden vanreëleoptieswordtgenoemdo.a.patenten,bepaalde merknamen
en licenties. Volgens Miller en Modigliani (1958) kan de marktwaarde van de
onderneming worden beschouwd als een waarde bestaande uit twee componenten,
de contante waarde vandehuidige activa endecontante waarde vande groeimogelijkheden. Tot de groeimogelijkheden horen uiteraard de mogelijkheden van de
onderneming tot strategische samenwerking te komen.
Zowel Myers (1984) alsKester(1984) gaan inopdediscrepantie tussen de moderne
financiëletheorieenstrategischeplanning. Myers noemtdrie mogelijke verklaringen
voor de gebrekkige invloed van financiële theorievorming op strategische
vraagstukken:
1. Financiële theorie en de traditionele benadering van strategische planning
worden apart gehouden door verschillen in taal en "cultuur".
2. Analyse gebaseerd op contant gemaakte cashflows heeft misschien tot
misbruik geleid metals consequentie datdeze aanpak niet wordt geaccepteerd in strategische toepassingen.
3. Analyse gebaseerd op contant gemaakte cashflows kan tekort schieten bij
strategische toepassingen ondanks een correcte toepassing.
Wanneer projecten met een lage netto contante waarde worden gekoesterd "om
strategische redenen" worden financiële waarden niet serieus genomen. Hetzelfde
geldt wanneer projecten met overduidelijk hoge netto contante waarden worden
geweigerd "omdat ze niet passen binnen het kader van de strategische doelstellingen".
Strategische analyse is gedeeltelijk gebaseerd op grootheden die volgens de
financiële theorie irrelevant zijn zoals boekhoudkundige rentabiliteit en winst per
aandeel. Beleggers die willen diversificeren doen dat zelf. De markt is niet bereid
extra tebetalen wanneer dediversificatie opondernemingsniveau geschiedt. Vanuit
de financiële theorie gezien zijn velepublikaties over strategische planning extreem
naïef. De onderneming heeft in essentie vaak een gegeven omvang van het
vermogen en heeft "cash cows" nodig voor de investeringen in snel groeiende
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marktsegmenten terwijl de meeste ondernemingen makkelijk toegang hebben tot de
vermogensmarkt.
Strategisch planning heeft financiële theorie nodig want contante waardeberekeningen worden gebruikt om strategische analyse te controleren en andersom. Echter,
de gebruikelijke technieken voor bepaling van contant gemaakte cashflows houdt
weinig rekening met de waarde van opties ten aanzien van groeiende en winstgevende mogelijkheden van deonderneming. Wildekloof diebestaat tussen financiële
theorie en strategische planning worden overbrugd dient aan de financiële kant het
volgende te gebeuren:
1. Correcte toepassing van de huidige financiële theorie.
2. Uitbreiding van de financiële theorie met waardering van reële opties.
Kester (1984) benadrukt het belang van groei-opties door de marktwaarde van een
onderneming te vergelijken met de contante waarde van de huidige stroom van
inkomen. Een investeringsmogelijkheid kan meer waard zijn dan de netto contante
waarde, hoeveel is afhankelijk van onder andere:
* de tijdsduur dat het project kan worden uitgesteld (positief)
* het risico van het project (positief)
* rentestand (complex)
* de exclusiviteit van het recht de optie uit te oefenen (positief)
De kenmerken van een strategische alliantie (Zuurbier, 1991a) kunnen als volgt
worden getypeerd:
Het partnership is gebouwd op overweging van duurzaamheid en de partners
nemen gezamenlijk beslissingen over zowel strategie, produktiecapaciteit, ontwerp, produktie als distributie. De uitwisseling van informatie is gericht op
strategische, capaciteits-, bijdragen- en werkstroombesturing. De partners
kennen marktbehoefte en produkt mogelijkheden.
Kortom, een strategische alliantie heeft in hoofdzaak de kenmerken van een reële
optie:
1. De optie te wachten (en leren) is in wezen een call-optie, die wordt uitgeoefend wanneer de onderneming besluit tot samenwerking.
2. De optie vervolginvesteringen temaken. Ondernemingen noemen meestal
"strategische" waarde wanneer alternatieven met een negatieve netto contante waarde worden geaccepteerd. Bij een nadere bestudering van dergelijkealternatievenwordenvaakcall-optiesvanvervolginvesteringen ontdekt
die de waarde van het alternatief verhogen.
3. De optietestoppen. De optieeen project te stoppen geeft een gedeeltelijke
verzekering tegen mislukkingen. Dit is een put-optie waarbij de uitoefenprijs gelijk is aan de waarde van de activa van het project wanneer die
worden verkocht of gebruikt voor andere doeleinden.
Voor detoepassing van de optiegedachte in verband met strategische samenwerking
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wordt eerst uitgegaan vande vergaande vorm van een overname. Bijdeze vorm van
samenwerking is er sprake van winst in economische zin alleen als het totaal meer
waard is, dan de som van de afzonderlijke delen:
meerwaarde = CWAB - [CWA + CWB]
waarbij CWX de contante waarde is van een activiteit uitgevoerd door X. Bij een
volledige overnamevan Bdoor Akunnen deacquisitiekosten worden uitgedrukt als:
offers = uitgave - CWB
De netto contante waarde (NCW) van de overname is:
NCW = meerwaarde - offers = CWAB - [CWA + CWB] - [uitgave - CWB]
Vereenvoudiging leidt tot:
NCW = CWAB - CWA - uitgave
De contante waarde van een activiteit kan zoals boven vermeld worden gezien als
de som van de contante waarde van de activa (marktwaarde) plus de waarde van
aanwezige reële opties:
CWX - CW(activax) + CW(optiesx)
De netto contante waarde wordt dus:
CW(activaAB) + CW(optiesAB) - [CW(activaA) + CW(optiesA)] - uitgave
Waarde-additiviteit betekent dat er geen sprake kan zijn van een synergetisch effect
ten aanzien van de activa; de marktwaarde van de activa is onafhankelijk van de
investeringsstrategie van de onderneming. Per definitie geldt dus:
CW(activaAB) = CW(activaA) + CW(activaB)
De twee laatste vergelijkingen kunnen worden gecombineerd tot:
CW(activaB) + CW(optiesAB) - CW(optiesA) - uitgave

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de volgende vragen centraal staan bij het
beoordelen van een overname van onderneming A door onderneming B:
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1) Wat is de huidige marktwaarde van de activa van B?
2) Wat is de waarde van de reële opties van de combinatie van A en B?
3) Wat is de waarde van de opties van A?
4) Wat isde uitgave inverband met het tot stand brengen van de combinatie?
A krijgt de beschikking over de activa van B en de reële opties van de combinatie
van A en B. Hier staan tegenover de offers die A moet brengen; opgave van de
eigen opties en de met de transactie bemoeide uitgave.
Bij een strategische samenwerking die minder ver strekt dan wat bij overname het
gevaliswordende activa nietofnauwelijks overgenomen enbeperkt deuitgave zich
tot de besturing. Dat betekent dat in eerste instantie van belang is een vergelijking
tussen de opties die onderneming A heeft met de opties van de combinatie rekening
houdend met de besturingskosten. De netto contante waarde van de strategische
alliantie wordt dus:
NCW = CW(optiesAB) - CW(optiesA) - CW(uitgaven besturing)
Wat gewonnen wordt komt tot uitdrukking in de strategische alternatieven van de
samenwerking met als waarde CW(optiesAB). De offers bestaan uit de strategische
alternatieven dieverdwijnen, gewaardeerd als CW(optiesA), endecontant gemaakte
uitgaven voor de besturing. Opgemerkt dient te worden dat een deel van de opties
van Adatverdwijnt indezelfde ofaangepastevorm terugkomt alsdeel vande opties
van de combinatie.
Vanuit het gezichtspunt van onderneming Bgeldt op analoge wijze het volgende ten
aanzien van de waarde van de samenwerking:
NCW = CW(optiesAB) - CW(optiesB) - CW(uitgaven besturing)
Onderneming A zal alleen gedeeltelijk profiteren van de opties van de nieuwe combinatie en ook maar gedeeltelijk de uitgaven voor de besturing dragen:
NCWA = x[CW(optiesAB)] - CW(optiesA) - y[CW(uitgaven besturing)]
waarbij x de fractie van de opties van de combinatie is waarover A van profiteert
en yde fractie van deuitgaven voor debesturing waarvoor A moet opdraaien. Voor
onderneming B geldt:
NCWB = [l-x][CW(optiesAB)] - CW(optiesB) - [1 -y][CW(uitgaven besturing)]
De totale waarde van de combinatie wordt:
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NCWAB = NCWA + NCWB =
= CW(optiesAB) - CW(optiesA) - CW(optiesB) - CW(uitgaven besturing)
Een samenwerking is met andere woorden winstgevend als de strategische waarde
van de samenwerking groter isdan deoffers inde vorm van opgegeven eigen opties
en de uitgaven voor de besturing.
Wil de samenwerking tot stand komen dienen de partners er allebei van te profiteren:
NCWA > 0
NCWB > 0
Dit leidt tot de volgende voorwaarden:
x[CW(optiesAB)] - CW(optiesA) - y[CW(uitgaven besturing)] > 0
[l-x][CW(optiesAB)]-CW(optiesB)-[l-y][CW(uitgaven besturing)] > 0
x en y variëren tussen 0 en 1:
0 < x< 1
0< y< 1
Zolang de inzichten ten aanzien van de waardering van de verschillende opties en
de uitgaven voor debesturing van het samenwerkingsverband overeenkomen zullen
de bovengenoemde voorwaarden tot een of meerdere combinaties van xen y leiden
die voor beide partners acceptabel zijn. Dus, gegeven
NCWAB > 0
dienen er waarden van x en y te worden gevonden waarbij geldt dat:
NCWA > 0 en NCWB > 0
Stel dat de volgende waarden bekend zijn:
CW(optiesA) = 400
CW(optiesB) = 600
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CW(optiesAB) = 1400
CW(uitgaven besturing) = 200
De totale netto contante waarde van de samenwerking is:
NCWAB = 1400 - 400 - 600 - 200 = 200
De verdeling van deze meerwaarde over de ondernemingen A en B komt tot uitdrukking in de variabelen x (verdeling meerwaarde) en y (verdeling uitgaven voor
besturing). Wil de samenwerking tot stand komen dienen de twee partners allebei
op vooruit te gaan en de toegestane ruimte voor de waarden van x en y wordt
gedefinieerd door de volgende voorwaarden:
NCWA > 0:

1400x - 400 - 200y > 0

NCWB > 0:

1400(l-x) - 600 - 200(l-y) > 0

Deze voorwaarden kunnen worden vereenvoudigd tot:
7x - y > 0

(1)

7x - y < 3

(2)

De voorwaarden ten aanzien van x en y zijn:
x>0

(3)

x< 1

(4)

y> 0

(5)

y< i

(6)
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toegestane combinaties van
beloningen (x) en bijdragen (y)

JL

(4)

f (5)

if 1

Figuur 1

In figuur 1is de verzameling toegestane waarden van x en y weergegeven.
Een plausibele hypothese is dat in veel gevallen x en y identieke waarden zullen
worden toegekend (voor wat hoort wat). In figuur 2 is dit weergegeven waardoor
de toegestane ruimte aanzienlijk wordt beperkt.
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toegestane combinaties van
beloningen (x) en bijdragen (y)

Figuur 2
De maximale waarden van x en y liggen op het snijpunt van:
7x - y = 3
x-y = 0
oftewel bij een waarde van x en y van 0,5.
Wil zowel onderneming A als onderneming B van de samenwerking kunnen profiteren ligt de mate waarin A van de samenwerking profiteert tussen 0 en 50 procent.De bijdrage van A in de uitgaven voor de besturing liggen eveneens tussen 0
en 50 procent.
Een gevoeligheidsanalyse leert dar de totale netto contante waarde van de samenwerking positief is zolang:
CW(optiesAB) - 400 - 600 - 200 > 0
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CW(optiesAB) > 1200
of zolang de uitgaven van de besturing niet te hoog oplopen:
1400 - 400 - 600 - CW(uitgaven besturing) > 0
of
CW(uitgaven besturing) < 400
Door verschillen in inzicht kan de waardering van de eigen opties en de opties van
de samenwerking verschillen met deinzichten van de eventuelepartner. Steldat onderneming A uitgaat van:
CWCoptiesJ = 700
CW(optiesAB) = 1300
en dat onderneming B de onderhandelingen ingaat met de volgende inschattingen:
CW(optiesB) = 900
CW(optiesAB) = 1400
Devoorwaarden voor een positieve netto contante waarde van de samenwerking (er
van uitgaande dat er overeenkomst bestaat tussen A en B ten aanzien van de uitgaven voor de besturing van 200) worden:
NCWA > 0:

1300x - 700 - 200y > 0

NCWB > 0:

1400(l-x) - 900 - 200(1-y) > 0

Devoorwaarden diedeonderhandelingsruimte definiëren ten aanzienvan xeny zijn
weergegeven in figuur 3. Hieruit blijkt dat er geen oplossing aanwezig isdie aan de
randvoorwaarden voldoet en de samenwerking zal dus niet doorgaan.
Een nadere beschouwing van de voorwaarden voor een positieve netto contante
waarde leert dat wanneer onderneming B volledig opdraait voor de uitgaven voor
de besturing (y = 0), het minimale aandeel van onderneming A in de profijten van
de samenwerking 54 procent moet zijn:
1300x - 700 > 0
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x > 0,54
Onderneming Bkrijgt alleen een positieve netto contante waarde van de samenwerking als onderneming A maximaal 36 procent van het geheel profiteert, en wel
onder de voorwaarde dat onderneming A volledig de besturingskosten draagt (y =
1):
1400(1 - x) - 900 > 0
x < 0,36

mislukking van samenwerking
door verschil in inzicht
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Figuur 3
Voor onderneming A is36procent alleen haalbaar wanneer decontante waarde van
de opties die de samenwerking oplevert hoger wordt ingeschat:
0,36 * CW(optiesAB) - 700 > 0
CW(optiesAB) > 1944
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Voor onderneming B geldt dat 54 procent alleen haalbaar wanneer de contante
waardevandeoptiesdiedesamenwerking opleverteveneens hogerwordt ingeschat:
CW(optiesAB) * (1 - 0,54) - 900 > 0
CW(optiesAB) > 1957
Bij de bepaling van de waarde van de opties is de strekking van de waarderingsbenadering van Black en Scholes (1973) van belang:
Noch de absolute waarde van de onderliggende waarde (marktwaarde van
projecten dieeen strategisch alternatief omvat) isvanbelang nochde risikohouding van de besluitvormer.

6.6 Case: Samenwerking tussen Albatros en Eveleens
6.6.1 De partijen
AlbatrosenRoyalEveleeens zijnbedrijven werkzaam indesierteelt-sector. Albatros
werd in 1969 opgericht en is momenteel een bedrijf met een glasoppervlakte van
27.000 vierkante meter en eenjaaromzet van 9 miljoen gulden. Het bedrijf ressorteert onder een moedermaatschappij, waarin het zelf 50% aandeelhouder is. Het
bedrijf teelt zoweljaarrond-produkten als seizoensprodukten. De afzet is voor95%
gericht op de Nederlandse markt, de rest wordt geëxporteerd naar het Verenigd
Konkinkrijk. Het beleid is in beweging: hetbedrijf wil zich meer gaan toeleggen op
de teelt van jonge planten met een beperkt produktassortiment, om zo de produktiedalenvoor haarbulkprodukten beter optevangen. Binnenhet huidige assortiment
is deNederlandse markt intussen te klein geworden. Mogelijkheden worden gezien
inDuitsland enItalië. Deze markten zouden kunnen worden verkend enbediend via
verkoop-agenten.
Royal Eveleens ontstond al in 1889 en heeft zich ontwikkeld tot een internationaal
opererend handelshuis, gespecialiseerd in zaden en jonge planten. Het bedrijf beschikt over een eigen kwekerij met een kasoppervlakte van 19.000vierkante meter.
Men produceert jaarrondprodukten en seizoensgebonden produkten. Onlangs is
gestart methetkwekenvan stekken omdebestaandeproduktiedalen beter optevangen. De handelstak van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor 60% van de omzet
(totaal 21 miljoen gulden), verhandelt de produkten uit de eigen kwekerij en koopt
massaal inbij andere bedrijven. Dit zijn merendeels vaste leveranciers. De verkoop
verloopt via vertegenwoordigers, verspreid over Engeland, Frankrijk, Duitsland,
Italië en Nederland.
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Echte marktleider is het bedrijf niet; het voert een breed assortiment, bestaande uit
Produkten die aan een hevige concurrentie bloot staan.
Veel stekproducenten nemen immers zelf de export ter hand. Bovendien zijn er
buitenlandse concurrenten bijgekomen en is de totale produktie toegenomen.
In de zin van de waardeketen zijn er enige opvallende overeenkomsten en verschillen tussen de bedrijven (zie overzicht).

DeWaardeketen

Albatros

RoyalEveleens

Infrastruktuur
bedrijven

moedermaatschappij
metproduktiebedrijf

handels-enproduktiedivisie

Omzet

9 miljoen (pb)

21miljoen

Research&
Development

beperkt

Inkoop

beperkt

uitgangsmateriaal

veel vaste leveranciersw.o.Albatros

Input-engrondstoffenaanvoer

eenvoudig

complex
leveranciers willen
vasteafspraken

Operationsen
produktie

produktiedalen

produktiedalen

Outputen
distributie

bulkenaccentop
produktspécialisering

veel concurrentie
breed assortimenten
internationalisering
druktwinstgevendheid

Marketingen
service

streveninternationaleverkoopvia
verkoopagenten

gespreid netwerkvan
vertegenwoordigers

Deze overeenkomsten en verschillen en het inzicht dat nieuw beleid moest worden
ingezet, leidde tot een verkenning van samenwerkingsvormen.

6.6.2 De verkenning
In de verkennende fase werd duidelijk dat samenwerking mogelijk zou kunnen zijn
op de gebieden:
* verkoop via vaste levering/-afname relaties, gezamenlijk verkoopapparaat
* produktgebonden samenwerking m.b.t. het produkt Pelargonium m.b.t.
R&D, inkoop, produktie en verkoop.
Na deze eerste ronde werd een haalbaarheidsstudie verricht.
Deze studie leidde tot de volgende conclusies:
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1. samenwerking op hetgebied van verkoop zou Royal Eveleeens verplichten
tot afname van de produkten van Albatros, hetgeen op weerstand stuitte;
bovendien zou Albatros dan op vastgestelde quota moeten produceren hetgeen eveneens op problemen stuitte; de deelname van Albatros in de verkoop zou tegen vergoeding moeten plaatsvinden.
2. produktgebonden samenwerking wasniethaalbaar, omdatbijdeinkoopeen
verschillendrassen-assortimentsbeleidwerdgevoerd, waardoorooksamenwerking m.b.t. R&D niet zinvol is; gezamenlijke verkoop leverde geen
voordeel, omdat Albatros Italië en Royal Eveleens op Engeland wilde
beleveren.
Intussen startte Albatros de verkoop van produkten naar Italië en Duitsland via
verkoop-agenten.
Samenwerking op het gebied van verkoop zou voor Royal Eveleens met andere
woorden betekenen dat een aantal van de huidige opties worden opgegeven; door
de verplichte afname van Albatros wordt de vrijheid van handelen beknot. Verder
ishet duidelijk datverkoop tegen vergoeding vanuit de kant van Albatros gezien tot
hoge besturingskosten zou leiden.
Deonhaalbaarheid vanproduktgebonden samenwerking heeft temaken met verschil
in inzicht resulterend in verschil in waardering van de door de combinatie ontstane
opties.
Was er dan geen verdere reden tot samenwerking? Ja maar niet met elkaar. In de
laatste fase zijn profielschetsen gemaakt van potentiële kandidaten voor samenwerking voor elk der beide partijen.
6.6.3 Een nadere analyse
De case roept veel vragen op. Waarom voelde beide partijen zich tot elkaar aangetrokken? Welke verwachtingen koesterde men en waarom?
Inzicht in de verwachtingen leverde het pre-verkenningsproces. Partijen kenden
elkaar zeer goed. De waarde-oriëntaties sloten op elkaar aan. Zo stelden beide
partijen hoge prijs op groei door samenwerking respectievelijk integratie. Deze
inzichten hadden zich in de afgelopen paar jaar ontwikkeld bij beide bedrijven.
De keuze van de partner was ingegeven door bekendheid met elkaar op grond van
operationele samenwerking via toeleveren/afname-relaties.
Een tweede vraag is wat beide partijen van elkaar verwachten.
Dit was onduidelijk. Dit gegeven wordt betekenisvol, als bedacht wordt dat de
onderzoekers de bedrijven afzonderlijk onderwierpen aan een strategische analyse
en men verwachtte dat de informatie van de één niet beschikbaar werd gesteld aan
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de ander. De analyse-resultaten waren ook voor de bedrijven afzonderlijk deels
verrassend. Pas toen de resultaten van depotentiële samenwerkingsgebieden gereed
waren, werd ineen gezamenlijke bijeenkomst de uitkomsten besproken. De partijen
bleven beducht om bedrijfsinformatie beschikbaar te stellen aan de andere partij.
Wellicht werd deze houding ingegeven door de minder gunstige financiële situatie
waarin het zich bevond.
De bijstelling en verbijzondering van verwachtingen jegens elkaar vond pas plaats
na de benoeming van de potentiële samenwerkingsgebieden. Toen pas begon het te
dagen dat zij niet geschikt voor elkaar waren.
De derde vraag is welke betekenis de beide bedrijven toekenden aan het verkenningsproces. Uit gesprekken bleek dat beide partners de verkenning beschouwden
als een leerproces. Leren om deeigen visie opdeeigen ontwikkeling te definiëren,
maar ook leren om te definiëren welke de geschikte partners zouden kunnen zijn.
Toen dit vermogen in de organisatie zich begon te ontwikkelen kwam bij beide
bedrijven veel energielosomdeprofielschetsen temaken. Stelselmatigwerd gerefereerd aan de eigen bedrijfssituatie, de te volgen strategische koers en de keuze van
concullega's om de strategie mee uit te voeren.
Een vierde vraag is welke waarde de opties van samenwerking zouden hebben voor
de eigen ontwikkeling. Uitgaande van de eerder aangehaalde argumentatie bleek
voor beide de kosten van de optie tot samenwerking zeer ten koste te gaan van
opties tot samenwerking met anderen. Vooral Albatros zou hierbij veel verliezen.
Datditbovendien zougepaard gaanmeteenverhogingvandebesturingskosten voor
de gezamenlijke verkoopinspanningen, bleek voor Albatros evident.
Vanuit het gezichtspunt van de opties, zou dus Albatros de grote verliezer worden
en zou de winst van de samenwerkingsoptie voor Royal Eveleens beperkt blijven.
6.6.4
Conclusies
De casus laat de volgende resultaten zien:
1. beiden kenden elkaar al lang op een beperkt gebied, namelijk via de toeleverancier/afnemer-relatie
2. beide partijen hadden "locked-in interests": men verwachtte aanvankelijk
de samenwerking uit te breiden op basis van de bestaande relatie
3. de strategische "assets" (reële opties) waren aan elkaar niet bekend
4. de onzekerheid over het eigen en eikaars strategisch gedrag was groot
5. de onzekerheid over de aard van en de toekomst van de samenwerkingsresultaten was zeer groot
6. debesturingskosten m.b.t. debestaande relatie waren laag endie m.b.t. de
verkenning van verdere samenwerking waren eveneens laag.
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Deze resultaten leiden tot de volgende conclusies:
Het aanvankelijk samenwerkingsbesluit werd ingegeven door externe omstandigheden. Nieuwe toetreders, verhevigde concurrentie noopten naast ongetwijfeld andere
factoren beide bedrijven tot een bijstelling van haar strategisch beleid. Nieuwe
markten en produktspecialisatie waren de invalshoeken. De perceptie van de problemen was globaal genomen identiek. In het kader van reële opties had men van
beide kanten het gevoel dat de bestaande opties nauwelijks konden worden uitgeoefend of dat zij te duur zijn om open te houden.
Naarmate meer informatie beschikbaar kwam, onder andere door de strategische
analyse, kwamen beiden tot andere probleemdefinities en -oplossingen. De rudimentaire ideeën ontwikkelden zich tot scherpere strategische visies op het eigen
bedrijf. Het meer (samenwerken) van hetzelfde bleek geen aanknopingspunt te
bieden voor de eigen ontwikkeling. De waarde van de door een samenwerking
ontstane opties bleek nauwelijks te verschillen van waarde van de opties van de
afzonderlijke bedrijven.
Ongetwijfeld heeft hierbij een rol gespeeld dat ook een beter inzicht ging ontstaan
in de kosten van de samenwerking. Betalen voor het verkoopapparaat van Royal
Eveleens werd een moeilijk punt voor Albatros. Inleveren van vrijheid tot produceren zou voor Albatros de prijs worden voor een integrale produktie en verkoop
vanuit het gezamenlijke verband van beide bedrijven.
Derecent minder gunstige financiële resultaten van Royal Eveleens kon niet worden
verbeterd door de samenwerking met Albatros. Kortom, wie zou hoeveel verliezen
resp. winnen bij verdere samenwerking?

6.7 Tenslotte
Het lijkt erop dat strategische samenwerkingsrelaties gebaseerd zijn op "visions,
fictionsandfacts": perceptueleverstoringen kunnen gemakkelijk leidentot inperking
van strategische opties.
Het leren van een ander en het afkijken vormen een goede basis voor uitbreiding
van het strategisch keuzedomein. Voorwaarde blijft dat de contante waarde positief
wordt ingeschat door beide partijen.
"Locked-in" situaties leiden tot perceptieverstoringen en kunnen daarom snel uitlopen tot fusies respectievelijk overnames, juist om de zichtbare besturingskosten te
reduceren.
Netto contante waarde is een begrip dat zeggingskracht heeft voor één partij die
opties afweegt, maar zij krijgt een extra dimensie als zij wordt gedefinieerd door
twee of meer partijen in allianties. De ene waarde is de andere niet.
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Naardetheorie toekunnen weconcluderen datheterop lijkt dat strategische samenwerkingsrelaties gebaseerd zijn opvisions, fictions and facts: perceptuele verstoringen kunnen gemakkelijk leiden tot inperking van strategisch keuzegedrag.
Verder blijkt het leren en het afkijken een goede basis te vormen voor het strategisch keuzegedrag, zolang er voldoende marktpartijen in de voor-of achterwaartse
richting zijn. Is dat niet het geval dan ontstaan "locked in" situaties die snel kunnen
escaleren naar fusies en overnames om ongewenst oplopende besturingskosten te
beperken.
Onzekerheid is een perceptie-attribuut dat iets zegt over degene die waarneemt:
risico-mijdend gedrag correleert met beperkte tolerantie van onzekerheid; ondernemerskwaliteiten zijn dusvan grote invloed hoepartijen eikaars transacties en gedrag
waarnemen.
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7. Economische modellering van verticale samenwerking in de dierlijke bedrijfskolom
7.1 Inleiding
Produktie, distributie en marketing van vele dierlijke produkten vindt plaats in zgn.
bedrijfskolommen. Als gevolg van conflicterende doelstellingen en belangen tussen
de schakels indeze kolommen, kan optimalisatie per schakel leiden tot suboptimalisatie van de kolom als geheel (Marion, 1976). Een optimale afstemming tussen
schakels in een kolom wordt des te meer van belang nu consument en maatschappij
in toenemende mate eisen stellen aanprodukt enproduktiewijze, waaronder dierlijk
welzijn en milieu. Met name in kolommen voor verse produkten moeten vele van
deze(veranderende) wensen nl.terugvertaald worden naarprimaire, stroomopwaarts
gelegen, schakels in de kolom (Van Gaasbeek, 1990).
Marktimperfecties, resulterend inimperfect sturendeprijzen, kunnendeoorzaak zijn
van de suboptimale aansturing. Verschillende vormen van verticale coördinatie,
waaronder verticale integratie en verticale samenwerking, worden genoemd als
strategieën waarmee de coördinatie verbeterd zou kunnen worden. Deze theorieën
missen echter vaak een nadere concretisering van de uitwerking van deze ideeën.
Kwantificering van niet alleende (extra) kosten, baten eneventuele meerwaarde van
nieuwe gedifferentieerde produkten, maar met name ook van de - economische consequenties van verschillende wijzen van verdeling van deze meerwaarde over de
schakels indekolom, isdan ookgewenst. Wanneer wensen zich richten opverschillende - mogelijk conflicterende - criteria, zoals dierlijk welzijn en milieu, neemt de
complexiteit van het probleem, en daarmee van de aanpak, toe.
Allereerst zullen de verschillende begrippen in dit kader worden omschreven.
Vervolgens zal hetprobleem -suboptimalisatie inbedrijfskolommen -nader worden
toegelichtenverklaard. Dekeuzetussen mogelijke oplossingen daarvanviaverticale
integratie dan wel verticale samenwerking, zal daarna aan de orde worden gesteld.
De ontwikkeling van een concreet economisch ketenmodel zou een bijdrage kunnen
leveren aan de kwantificering van het probleem. Tenslotte zal worden ingegaan op
de mogelijke problemen die kunnen ontstaan bij opname van 'milieu' in dergelijke
ketenmodellen.
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7.2 Begripsomschrijving
Het totale voortbrengingsproces van finale produkten vindt plaats in een keten van
achtereenvolgende stappen. Theoretisch zouden deze stappen kunnen worden
gedefinieerd als iedere activiteit of handeling die in hetvoortbrengingsproces wordt
uitgevoerd. Het aantal mogelijke stappen of schakels in een voortbrengingsproces
wordt daarmee in principe oneindig groot. Velen onderscheiden stappen in een
voortbrengingsproces dan ook op basis van zgn. functionele, technologische of
economische scheidbaarheid van groepen activiteiten. Wanneer verschillende functioneel of technologisch gegroepeerde - activiteiten van het voortbrengingsproces tot schakelsvan deketen worden genomen, spreekt men welvan eenproduktiekolom of 'value-chain'. Worden de stappen onderscheiden op het feit dat ze zich
voltrekken in verschillende bedrijven, wordt gesproken van een bedrijfskolom
(Kampfraath, 1989). Schakels zijn dan afgebakend op basis van economische
scheidbaarheid. Een 'economische' schakel wordt daarbij gedefinieerd als de
combinatievanactiviteitendiewordenuitgevoerd tussentweeaangrenzende markten
(Ikerd en Higgins, 1973). Dit wil zeggen dat een 'verkoopbaar' produkt of service
bestaat, of ooit in de tijd heeft bestaan, op de scheiding tussen schakels. Het
verschijnsel van bedrijfsgewijze opsplitsing van het voortbrengingsproces van een
goed wordt ookwel "differentiatie" oftaakverdeling genoemd (Kampfraath, 1989).
Tegenover differentiatie staathetbegrip 'verticaleintegratie'. Bijverticale integratie
neemt het aantal schakels in de bedrijfskolom per definitie af, terwijl het aantal
schakels in de produktiekolom in principe gelijk blijft. Verticale integratie kan dan
ook gedefinieerd worden als de combinatie van twee of meer schakels uit de
bedrijfskolom binnen één bedrijf, d.w.z. onder één eigendom of beheer (Porter,
1980). Verticale integratie leidt zodoendetot uitbreiding van het aantal bedrijfsfunctiesvan hetgeïntegreerde bedrijf. Verticalesamenwerking daarentegen duidt opeen
verticale relatie tussen twee of meer bedrijven binnen debedrijfskolom, waarbij het
beheer van sommige, maar niet alle activiteiten, wordt overgedragen of gedeeld
(Perry, 1989). In tegenstelling tot de complete gedeelde eigendom in geval van
verticale integratie, kenmerkt verticale samenwerking zich door de instandhouding
van de autonomie van de samenwerkende partijen (Zuurbier, 1990). In plaats van
verticale samenwerking wordtookwelgesprokenvanketenvorming, verticalequasiintegratie, incomplete integratie, verticale beheersing (het engelse 'vertical control'
(Perry, 1989)), en 'value-adding partnership' (Johnston en Lawrence, 1988).
Verticale samenwerking karakteriseert verticale relaties die liggen tussen de twee
extreme vormen van ketencoördinatie, te weten: markt ('anonymous spot market
exchange') enverticale integratie metvolledigeigendom (Perry, 1989).Het verschil
tussen dezedrie vormen van coördinatie (marktcoördinatie, verticale samenwerking
en verticale integratie) is schematisch weergegeven in figuur 1. Elk vierkantje in
deze figuur symboliseert een schakel in de bedrijfskolom. De ononderbroken lijnen
geven de verdeling van de beheersing over de ketenactiviteiten over de schakels in
de kolom weer. Een onderbroken lijn duidt op een vorm van 'externe' beheersing,
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hetgeen wil zeggen dat de controle over een dergelijk aspect niet (volledig) in
handen is van debetreffende schakel. Zo ligt in het geval van marktcoördinatie alle
controle binnen de individuele schakels (gesloten ononderbroken vierkantjes) die
extern via de markt (onderbroken verbindingslijn) worden aangestuurd. Daartegenover is in het geval van verticale integratie sprake van volledig gedeelde of
overgedragen controle (onderbroken vierkantjes), waarbij in principe centrale
besturing plaatsvindt (ononderbroken verbindingslijn). Verticale samenwerking
vormt een soort tussenvorm waarbij de individuele schakels de controle over
sommige aspecten hebben overgedragen aan of delen met een of meerdere andere
schakels in de kolom (onvolledig gedeelde beheersing).

.•

i

marktcoördinatie verticale samenwerking verticale integratie
volledig eigen beheersing
geen volledig eigen beheersing
Figuur 1. Vereenvoudigde schematische weergave vanhetverschil inde verdeling
van controle tussen marktcoördinatie, verticale samenwerking en
verticale integratie

7.3 Verticale integratie of verticale samenwerking?
Naarmate de mate van differentiatie in een bedrijfskolom toeneemt, d.w.z. een
verdere taakverdeling overmeerdere opeenvolgendebedrijven plaatsvindt, wordtde
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afstand tussen primaire producent en finale afnemer groter (Kampfraath, 1989). Het
aantal tussenliggende schakels en daarmee ook het aantal tussenliggende markten,
neemt toe. De groeiende afstand verhoogt de kans op misverstanden, tegenstrijdige
belangen en doelstellingen en onbegrip. Zware eisen worden daarom gesteld aan de
onderlinge afstemming tussen schakels, oftewel aan de coördinatie van de keten
(Marion, 1976). Dit geldt met name in ketens van verse of bewerkte produkten
(zoals vers vlees) welke worden gekenmerkt door het feit dat de intrinsieke
eigenschappen van het consumentenprodukt gelijk zijn aan die van het primaire
produkt (van Gaasbeek, 1990). Bij het slachten enproportioneren vanvlees bijvoorbeeld, blijft deintrinsieke kwaliteit van hetlevende dier dehoogst haalbarevoor het
consumentenprodukt. Dit betekent dat in een keten voor verse produkten, een
belangrijk deel van de (veranderende) consumentenwensen terugvertaald moet
worden naar de primaire schakels in de kolom. In ketens voor verwerkte produkten
geldt dit in mindere mate daar een groot deel van de afstemming van de produktspecificaties op de consumentenwensen hier kan plaatsvinden in het verwerkingsproces via het mengen van (verse) produkten, het toevoegen van additieven of door
chemische processen (Van Gaasbeek, 1990).
Dit kenmerk van ketens voor verse produkten wordt des te meer van belang, nu
consument en maatschappij in toenemende mate eisen gaan stellen aan produkt en
produktiewijze. Levensstijlen veranderen. Huishoudens worden kleiner terwijl
inkomen en opleidingsniveau stijgen. Prijs als aankoopcriterium wordt voor veel
consumenten dan ook minder belangrijk en kwaliteit speelt een steeds grotere rol.
Ervindteenverschuiving plaatsvan aanbodmarktnaarvraagmarktgekenmerkt door
een consumentenvraag voor een kwalitatief hoogwaardig en gedifferentieerd
produktaanbod (van Gaasbeek, 1990). De aandacht richt zich daarbij niet alleen op
produkteigenschappen zoals veiligheid, gezondheid en smaak, maar ook op
produktie-eigenschappen, waarbij te denken valt aan dierlijk welzijn en milieu.
Zeker voor wensen ophet gebied van dierlijk welzijn, maar -in mindere mate -ook
op hetgebied van milieu, geldt dat deze vrijwel volledig terugvallen opde primaire
schakels van de bedrijfskolom.
Zoals hierboven is omschreven, mag worden verwacht dat de belangen en
doelstellingen van de verschillende deelnemers in de keten tenminste gedeeltelijk
tegenstrijdig zijn (Porter, 1980).Optimalisatievanuitindividueleperspectieven hoeft
dan ook geenszins te leiden tot een optimaal resultaat voor de keten als geheel.
M.a.w. er bestaat een groot gevaar voor suboptimalisatie in bedrijfskolommen.
Onder suboptimalisatie wordt verstaan dat het voortbrengingsproces van de finale
produkten niet efficiënt verloopt en/of niet effectief geschiedt, d.w.z. datgeen optimale afstemming plaatsvindt op de wensen van de consument (Marion, 1976). De
vraag is nu hoe deze suboptimalisatie kan worden voorkomen dan wel verbeterd.
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Theoretisch dienen 'markten' tussen de schakels in de kolom via het prijsmechanisme zorg te dragen voor de optimale afstemming of coördinatie van vraag en
aanbod, zowel inkwantitatieve alsinkwalitatieve zin (Marion, 1976). Inde praktijk
worden markten echter veelal gekenmerkt door verschillende 'marktimperfecties'
die kunnen leiden tot het 'falen' van het marktmechanisme als optimale coördinator
(zgn. 'market failures'). Voorbeelden van marktimperfecties zijn imperfecte
concurrentie, imperfecte of asymmetrische informatie, opportunistisch handelende
deelnemers i.p.v. de rationele 'homo economicus' en onzekere omgevingen. Met
name in een keten van opeenvolgende min of meer autonome schakels, kan men
zich wellicht voorstellen dat naarmate het aantal schakels, maar bijvoorbeeld ook
de geografische verspreiding, toeneemt, de communicatie van accurate informatie
wordt bemoeilijkt. Dit effect kan worden versterkt door imperfecte concurrentieverhoudingen binnen de keten. Wanneer de marktstructuur in een of meerdere
schakels wordt gekenmerkt door het feit dat een gering aantal bedrijven beschikt
overeen groot marktaandeel, zoalsin detopfokkerij-, slachterij-ende grootwinkelbedrijfsfase, zal men uit angstvoor hetverliezen van onderhandelingsmacht en voor
opportunistisch gedrag, geneigd zijn zo min mogelijk informatie te delen (Johnston
enLawrence, 1988). Imperfecte concurrentie ('small numbers bargaining') tezamen
met een hoge frequentie van transacties en een hoge mate van transactie-specifieke
investeringen en van onzekerheid, creëert een bilaterale afhankelijkheid in verticale
relaties. Onder dergelijke omstandigheden zal de kans op opportunistisch gedrag
toenemen (Williamson, 1975).Hetuitvoerenvantransactiesvia marktenencontracten zou dan dermate hoge (onderhandelings- en andere transactie-) kosten met zich
mee kunnen brengen, dat het internaliseren van deze transacties binnen een bedrijf
een voordeliger wijze van besturing van de transacties wordt. Verticale integratie
wordt dan ook vaak genoemd als deconventionele oplossing om hethoofd te bieden
aandenegatievegevolgen vandergelijke marktimperfecties (Johnston en Lawrence,
1988). Zo zou verticale integratie onder meer kunnen leiden tot verlaging van
transactiekosten, voordelen ophetgebied van gezamenlijke operaties (verlagingvan
transportkosten, (be)handelingskosten, promotie-uitgaven, etc), reductie van onzekerheid ten aanzien van aanvoer en vraag, verbetering van coördinatie en
informatie-uitwisseling, gemakkelijkere toetreding tot 'vreemde, buitenlandse'
markten, vergroting van de mogelijkheden tot differentiatie, beperking van toetredingtotde marktofjuisthetbieden vanweerstand hiertegen (Porter, 1980; Zuurbier, 1990). Naast devele mogelijke voordelen van verticale integratie, staan echter
ook mogelijke nadelen en risico's (Porter, 1980). De potentieel hoge benodigde
investeringen omverticaal teintegreren brengen risico metzich meetenaanzienvan
het te behalen rendement en kunnen tevens leiden tot een reductie in de flexibiliteit
waarmee een bedrijf investeringen alloceert. Daarnaast vermindert verticale
integratie de flexibiliteit waarmee van partner kan worden gewisseld. Dit kan
gedeeltelijk ook het gevolg zijn van hoge gepleegde investeringen. Veranderingen
in technologie en markten kunnen ertoe leiden dat produkten of gebruikte
technologieën van de geïntegreerde schakel(s), hogere kosten, lagere kwaliteit of
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service met zich brengen dan alternatieve partners inde markt. Het verticaal geïntegreerde bedrijf kan zich dan geplaatst zien voor hogere kosten voor het verwisselen
van partner of technologie dan wanneer het contracten had afgesloten met onafhankelijke partners. Verticale integratie kan leiden tot een beperkte toegang tot (onderzoek en know-how in) deovergebleven onafhankelijke schakels. Bovendien kunnen
er problemen ontstaan wanneer de efficiënte schaalgroottes van de opeenvolgende
schakels niet (langer) metelkaarinbalanszijn. Enerzijds zullen ongelijke structurele
of tijdelijke schaalgroottes in geval van verticale integratie hoge investeringen
vragen om een dergelijk grote capaciteit te verkrijgen waarmee in de piekbehoefte
kan worden voorzien. Anderzijds zullen transacties buiten het bedrijf bemoeilijkt
kunnen worden door 'wraak' of onwillendheid van overgebleven onafhankelijke
ondernemingen. Een ander nadeel van volledige verticale integratie inclusief
verplichte levering en afname, ligt in het feit dat interne leveringen de marktprikkelsvan 'competing for thebusiness' ontberen. Tenslotte zalverticale integratie
leiden tot een verlies aan de specialisatievoordelen van differentiatie. De verschillende schakels, zoals produktie-en distributieschakels, binnen de bedrijfskolom
kunnen vragen om zeer verschillende management benaderingen en oriëntaties. Een
gemeenschappelijke management benadering en een gemeenschappelijke set van
uitgangspunten kan juist inefficiënt of ineffectief zijn voor verticaal gerelateerde
schakels (Johnston en Lawrence, 1988; Porter, 1980).
Vele agrarische bedrijfskolommen worden gekenmerkt door grote schaalverschillen
tussen schakels, zeer verschillende functies en daarmee samenhangende managementbenaderingen en een dynamische omgeving. Oligopolistische markten (gering
aantal bedrijven met vrij grote schaal) wisselen vrijwel volledig competitieve
markten af (zeerveel aanbieders metveel geringere schaal) af. Een voorbeeld vormt
de varkensketen, waarin achtereenvolgens fokkerij-instellingen (oligopolistisch),
vermeerderaars en mesters (vrijwel volledige mededinging), slachterijen en
grootwinkelbedrijven (oligopolistisch) metelkaarverbondenzijn. Volledigeverticale
integratie over de geheleketen heenlijkt, gezien debovenstaande voor- en nadelen,
dan ook minder makkelijk realiseerbaar noch voordelig. Terwijl dit zeer wel
mogelijk en ook voordelig kan zijn tussen een aantal schakels uit de keten, bijvoorbeeld fokkerij-instelling, voerleverancier en slachterij, zal men zich al veel minder
goed de realiseerbaarheid en voordelen van volledige integratie van deze schakels
met de primaire agrarische schakels (vermeerderaars en mesters) voor kunnen stellen. De keuze, marktcoördinatie of volledig interne coördinatie via verticale
integratie, hoeft echter niet zo zwart-wit tezijn als bijvoorbeeld in de transactiekosten theorie wordt voorgesteld ('markets or hierarchies'). Vele auteurs erkennen de
mogelijkheid omviavormen vanverticale samenwerking velevan devoordelen van
verticale integratie te realiseren en zelfs bepaalde nadelen van verticale integratie te
vermijden (Johnston en Lawrence, 1988; Porter, 1980; Zuurbier, 1990).
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7.4 Economische modellering
Geconstateerd is dat conflicterende doelstellingen en belangen tussen schakels in de
kolom enmarktimperfecties kunnen leiden totsuboptimalisatie vande bedrijfskolom
als geheel. Marktimperfecties kunnen imperfecte prijzen veroorzaken. Prijzen
beïnvloeden en coördineren (economische) beslissingen en doelstellingen daardoor
nietoptimaal(Marion, 1976).Verticaleintegratieenverticalesamenwerking werden
naar voren gebracht om een dergelijke suboptimalisatie te voorkomen of in ieder
geval teverminderen viaeenbetere coördinatie encommunicatie. Devraagisechter
hoedieverbeterde coördinatie nuconcreet totstandkan komen. Hoewel Williamson
(1975) inzijn transactiekosten theorieerkentdatgedeeldeeigendom opzichzelf geen
garantie is voor 'goal consistency' en dat voor operationalisatie van het gemeenschappelijk ketenbelang 'rulemaking' en het ontwerpen van doeltreffende prikkels
noodzakelijk zijn, wordt niet beschreven hoe dit moet gebeuren. Dit vormt zowel
eenbelangrijk punt van kritiek opdetransactiekosten theorie alseenuitdaging voor
verder onderzoek naar methoden van ketenbesturing.
Een goede afstemming tussen de verschillende schakels kan pas tot stand komen
wanneer daarvoor de voorwaarden zijn geschapen (Kampfraath, 1989). Deze
voorwaarden betreffen zowel decreatie van effectieve directe prikkels via beoordelingssystemen en uitbetalingssystemen (transferprijzen) als het ontwerpen van
bestuurlijke condities op het gebied van personeel, organisatorische regelingen, informatievoorziening enondersteunende middelen (Zuurbier, 1990).Eerste prioriteit
ligt daarbij in het zo optimaal mogelijk invullen van de directe prikkels: beoordelingssystemen en transferprijzen. Immers zolang een inkoopafdeling uitsluitend
beoordeeld wordt opde gerealiseerde inkoopkosten, zal hetbelang en daarmee ook
het streven van deze schakel gericht kunnen blijven op zo groot mogelijke inkopen
ineen keer omdat daarmee kwantumkortingen verkregen kunnen worden. Zowel de
voorraadkosten als de produktiekosten kunnen echter toenemen door dit inkoopgedrag. Eenzelfde invloed gaat uit van de koppeltoeslag gebaseerd op het per keer
afgeleverde aantal biggen. Om gezondheidsredenen (besmettingsgevaar) wil de
mester nl. bij voorkeur een (afdeling in een) stal in één keer vol leggen met biggen
afkomstig vanhetzelfde bedrijf. Hetmengenvandieren vanverschillende afkomsten
verhoogt de infectiedruk en daarmee de kans op ziekten. Deze koppeltoeslag zal als
zodanigdevermeerderaar stimuleren zijn biggen tijdelijk 'op tesparen' om daarmee
zoveel mogelijk dieren in een keer af te kunnen leveren. Omdat hiermee de
spreiding in leeftijd en gewicht van de groep biggen wordt vergroot, komt dit de
gewenste uniformiteit in de overige schakels van de keten niet ten goede.
Produktdifferentiatie gericht op kwaliteit, dierlijk welzijn en/of milieu, kan voor
verschillende schakels in de dierlijke bedrijfskolom extra kosten met zich
meebrengen. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde inspanningen, en daarmee
gepaard gaande (extra) kosten, in een bepaalde schakel, kunnen leiden tot een meer
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dan evenredige kostenverlaging in een volgende schakel, waarmee de totale efficiëntie in de keten wordt vergroot. Wanneer dergelijke kosten niet op een of andere
manier worden vergoed, zal een schakel onwelwillend zijn om dergelijke
inspanningen te verrichten.
In het licht van de doelstelling de efficiëntie en effectiviteit in de keten te verhogen
via verticale samenwerking gericht op produktdifferentiatie, betekent dit dat niet
alleen kosten, baten en evt. meerwaarde in een kolom, maar met name ook de
herverdeling vandeze meerwaarde overdeschakels aandachtverdient. Inde analyse
geldt daarom dat huidige transferprijzen tussen schakels in een kolom niet als
randvoorwaarde meegenomen kunnen worden, maar zelf onderwerp van onderzoek
zijn.
Bij de vakgroep Agrarische Bedrijfseconomie van de Landbouwuniversiteit in
Wageningen wordt daarom een model ontwikkeld waarmee deze zaken voor een
aantal schakels indevarkenskolom kunnen worden doorgerekend. In het model zijn
vermeerderaars, mesters,eenvoerleverancier eneen slachterij opgenomen. Van alle
schakels afzonderlijk en van de keten als geheel kunnen de kosten en baten van het
voortbrengen van verschillende (gedifferentieerde) produkten worden bepaald.
Economischedoelstellingen kunnenbijvoorbeeld zijnwinstmaximalisatie, maximalisatie van toegevoegde waarde en maximalisatie van Return On Investment (ROI).
Het is mogelijk dat verschillende schakels in de kolom de voorkeur geven aan verschillende economische criteria. Verdeelsleutels waarmee transferprijzen worden
bepaald, kunnen onder meer worden gebaseerd op het aandeel van elke schakel in
de totale kosten, de factorkosten, een deel van de factorkosten of het verschil in
(factor)kosten t.o.v. een standaardsituatie. Wanneer alleen kosten worden gebruikt
als maatstaf voor het verdelen van winst ofverlies, zou dit inpraktijk kunnen leiden
tot opportunistisch gedrag gericht ophet verhogen dan wel verlagen van (vermelde)
kosten (in geval van resp. keten-winst en keten-verlies). Door te werken met voortschrijdende gemiddeldes enprestatiekengetallen mee te nemen in de verdeelsleutels
kan dit probleem echter worden voorkomen.
In tabel 1 is een berekend voorbeeld weergegeven van twee hypothetische
ketenconcepten: een bulk produkt en een 'speciaal' produkt. In geval van het bulk
produkt moet een keten-verlies worden verdeeld ter grootte van f25,-. In geval van
het speciale produkt, wordt er een keten-winst gemaakt van f53,-.
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Tabel 1.

Verschillende kosten (gld./dier) ende procentuele verdeling van winst/verlies op basis daarvan, voor een hypothetisch 'bulk' en 'speciaal'
varken
BULK Cverlies =

VERDEELSLEUTELS

1)
2)

1

2

3

345
80
35
45
58

35%
41%
40%
42%
4«

52%
30%
46%
18%
24%

13%
29%
14%
40%
35%

-

-

-

-

Totaal

Totale kosten
Factor kosten
-Kapitaal kosten
- Arbeidskosten
Arbeid+35%kapitaal
Speciaalvs Bulk 2 '

f25,-)

SPECIAAL (winst

Totaal

385
82
36
46
59
2

1

2

31%
40%
39%
41%
41%
0

57%
31%
47%
18%
24%
50%

- f5 ,")

3D

12%
29%
14%
41%
35%
50%

1= vermeerderaar, 2 = mester, 3 = slachterij
Verschil in Factor kooien van speciaal t.o.v. bulk

Verlies en winst worden m.b.v. verschillende verdeelsleutels over de drie schakels
verdeeld. Hieruit blijkt dat de verschillen tussen de verdeelsleutels zeer groot
kunnen zijn. Dekeuzevaneen 'juiste' verdeelsleutel isechter zeer arbitrair. Criteria
voor de keuze van een 'faire' verdeelsleutel zijn niet voor handen. Gegevens over
de consequenties van de keuze van bepaalde sleutels kunnen echter wel een kader
vormen in een onderhandelingsproces.

7.5 Slotbeschouwing; 'Milieu' in economische modellen?
Afsluitend kan worden gesteld datindierlijke bedrijfskolommen alsgeheel verticale
samenwerking een beter ketenbeheersingsconcept lijkt dan verticale integratie,
waarbij met name de herverdelingsproblematiek binnen verticale samenwerkingsverbanden bijzondere aandacht verdient. Economische modellering van ketens zou
daarbij een bijdrage kunnen leveren door aan te geven wat de (economische)
consequenties zijn van verschillende ketenconcepten en de herverdelingsstructuur
daarbinnen. Wanneer naast economische afwegingen echter ook andere doelstellingen, zoals milieu, in de modellen meegenomen moeten worden, neemt de
complexiteit van de problematiek sterk toe.
Risico ten aanzien van zowel markt- als produktie-omstandigheden maakt de eventuele meerwaarde in ketens in de toekomst onzeker. Dit kan aanleiding geven tot
heroverweging van de inrichting van activiteiten in ketensystemen. Wanneer
dergelijke veranderingen betrekking hebben op meerdere zowel economische als
niet-economische criteria, zoals welzijn en milieu maar ook risico-houding
bijvoorbeeld, kan dit leiden tot conflicten. Een (economische) analyse en afweging
is nu wellicht niet meer mogelijk of gewenst. Niet alleen kunnen sommige
welzijnsverhogende en milieu-ontlastende maatregelen kostprijsverhogend werken,
maar ook ishet mogelijk dat zij onderling conflicteren. Zo zouden uitloopmogelijkheden voor dieren en hetverstrekken van stro gunstig zijn voor hetdierlijk welzijn,
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doch de emissie van ammoniak kunnen verhogen (Verdoes, 1990). Tevens is het
mogelijk dat maatregelen die in een schakel leiden tot een milieu-ontlasting, in een
andere schakeljuist een hogere milieubelasting veroorzaken. Procestechnologische
bewerkingen van varkensvoeders om voerbestanddelen als eiwit en mineralen beter
beschikbaar te maken voor het dier en daarmee het mineralenoverschot op het
mestbedrijf verminderen, zouden zelf weleens meer energie kunnen verbruiken of
totanderemilieubelastingen kunnen leidenindevoerfabriek. Deproblemen ontstaan
met name daar waar 'milieu' in verschillende criteria wordt uitgedrukt. Gaat het in
de primaire stroomopwaartse schakels van de keten wellicht met name om mest en
dus emissie van ammoniak, fosfor en dergelijke, in meer stroomafwaarts gelegen
schakelsvandeketen ligtde nadruk wellicht opafvallen, verpakkingen, energieverbruik, spoelwater (reinigingsmiddelen etc).Het kandan een grootprobleem vormen
omdeze verschillende criteria onder één noemer tebrengen. Daar komt nogbij dat
dierlijk welzijn weer in geheel andere criteria uitgedrukt zou moeten worden,
waarmee de complexiteit compleet is (appels met peren vergelijken?). Bij welzijn
zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan: een ordinale schaal corresponderend
meteen bepaald welzijnsniveau: slecht, matig, goed; ofde frequentie poot-en huidbeschadigingen of juist het vóórkomen van bepaalde 'stresshormoon'-titers in het
bloed.
Doelprogrammering is een mathematische techniek waarbij tegelijkertijd meerdere
- conflicterende -doelstellingen tegenelkaar afgewogen kunnen worden. De criteria
kunnen daarbij zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Het gaat er daarbij
om de ongewenste procentuele afwijkingen van de gestelde streefwaarden per
criterium, te minimaliseren. Het blijft dan echterdevraagof 2% ammoniak reductie
het 'milieu' in een zelfde mate ontlast als 2% reductie van energieverbruik. Nader
onderzoek zal moeten aantonen in hoeverre deze techniek tegemoet kan komen aan
dergelijke vraagstukken.
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Workshop B: Milieu
In deze workshop zijn drie papers gepresenteerd.
Ir. E.A. Arts ging in zijn paper in op de overeenkomsten tussen bedrijfsinterne
milieuzorg en kwaliteitszorg. De definitie van ir. Arts van milieukwaliteit is
afgeleid uit definities van kwaliteitszorg: Hij komt tot de volgende definitie:
milieukwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van het produkt,
dat van belang is voor het voldoen aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften
geldend voor het milieu. Analoog aan het onderscheid binnen het begrip kwaliteit, onderscheidt ir. Arts ook twee componenten bij het begrip milieukwaliteit:
milieu-effecten veroorzaakt doorprodukt inclusief verpakking;
milieu-effecten veroorzaakt door het proces, waardoor het grondstof- en
energierendement en de emissie- en afvalstromen worden bepaald.
In de discussie naar aanleiding van het paper van ir. Arts werd aandacht gevraagd voor een nadere verduidelijking van het begrip milieu. Milieu zou gezien
moeten worden als grondstof èn als produkt. Hierbij werd aangetekend dat bij
het produktieproces, van grond- en hulpstoffen tot en met het produkt, er
meetpunten ingebouwd dienen te worden om de milieukwaliteit in het oog te
kunnen houden. Deze metingen zouden moeten resulteren in beoordelingen met
betrekking tot de acceptatie van de milieubelasting. De discussie spitste zich
vervolgens toe op het ontbreken van duidelijke eisen vanuit de omgeving ten
aanzien van het aspect milieu. Dit, in tegenstelling tot kwaliteitseisen waar wel
sprake is van eisen vanuit de omgeving en dwang vanuit de maatschappij. Dit
zou wel eens als oorzaak kunnen worden aangewezen voor het minder snel en
minder goed van de grond kunnen komen van milieuzorg.
In de tweede inleiding ging dr.ir. Voorhoeve in op de integratie van milieu in het
agrarisch onderwijs. Hij prefereert de term milieuzorg (of in zijn termen
'envirocare') boven de term milieumanagement. In de term 'milieuzorg' komt de
wilsintentie (de zorg) beter tof. uitdrukking dan in de term milieumanagement.
Aan de definitie van het begrip milieuzorg, met als centrale begrippen inzicht,
beheersen en verminderen zou volgens dr. Voorhoeve nog moeten worden
toegevoegd: het stimuleren van positieve effecten van de bedrijfsvoering op het
milieu. Voorts pleitte hij er voor natuurzorg toe te voegen aan het begrip
milieuzorg. Duurzaamheid is volgens dr. Voorhoeve de resultante van blijvende
milieuzorg.
In de discussie werd aandacht besteed aan het begrip duurzaamheid. Er werd
onder andere gesteld dat dit begrip erg relatief is. Verder werd van diverse
kanten gewezen op het belang om in het onderwijs te zorgen voor een goede
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balans tussen milieuzorg enerzijds en werkgelegenheid en andere belangen
anderzijds.
In het laatste paper van deze workshop gingen dr.ir Bots en ing. Korving in op
de problematiek van de reststoffen en de mate waarin deze aandacht krijgen van
het management. In het onder andere door hen uitgevoerde onderzoek, bleek dat
als het gaat om aandacht voor reststoffen, bedrijfseconomische motieven een
grotere rol spelen dan milieuhygiënische motieven. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat bedrijven veelal goed zicht hebben op de bedrijfsexterne
kosten die ze maken voor de behandeling van reststoffen. Dit in tegenstelling tot
de bedrijfsinterne kosten (bijvoorbeeld de kosten van opslag, transport etcetera)
waarin bedrijven nagenoeg geen inzicht in hebben. Milieuzorg blijkt overigens te
leven bij een derde van de onderzochte bedrijven.
In de discussie werd gesteld dat in de agri-business een milieuzorgsysteem per
afzonderlijke schakel in de keten niet werkt. In deze branche is het dan ook
noodzakelijk om een milieuzorgsysteem over de gehele keten heen te schuiven.
Een dergelijke aanpak lijkt echter niet eenvoudig te realiseren, omdat de verschillende schakels in de landbouw sterk onafhankelijk van elkaar opereren; het is
geen sinecure de diverse schakels op één lijn te krijgen. Een andere complicerende factor voor het invoeren van milieuzorg in de agri-business wat dit aangaat
niet uniek is. Ook in de transportbranche zijn veel eenmansbedrijven. Toch is
daar de afgelopen jaren een groeiende bereidheid geweest om vriendelijk te
handelen (te denken valt hierbij aan de snelheid 80 km/uur).
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8. Kwaliteitszorg, overeenkomsten met bedrijfsinterne milieuzorg

8.1 Basis Kwaliteitszorg
8.1.1 Definitie kwaliteit en produktkwaliteit
Er bestaan verschillende definities van kwaliteit. Hier wordt vermeld de definitie
volgens NEN-ISO 8402.
Kwaliteit:
"het geheel van eigenschappen en kenmerken van een produkt of dienst, dat
van belang is voor het voldoen van vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften".
In deze benadering staan de gebruiker en de gebruikerssituatie centraal: 'Quality is
fitness for use'(Juran, 1974). Het is de gebruiker, die het uiteindelijke oordeel velt
over de kwaliteit van een produkt, gerelateerd aan zijn eigen gebruikssituatie.
Kwaliteit is dus een subjectief begrip; het is een maat voor de overeenstemming
tussen de verwachtingen en de ervaringen van een specifieke gebruiker met
betrekking tot een produkt: 'Quality is the degree to which a specific product
satisfies the wants of a specific consumer' (Gilmore, 1974). Bovendien is kwaliteit
een relatief begrip; afhankelijk van de gebruikssituatie kan hetzelfde produkt goed
of slecht aan de verwachtingen van dezelfde gebruiker voldoen (Blauw, 1988).
In de definitie van kwaliteit wordt gesproken over de kenmerken van een produkt
of dienst. Als wij ons beperken tot de kenmerken van een produkt, kunnen we
spreken over produktkwaliteit. De produktkwaliteit is ook het best te meten, omdat
daar vaak een kwantitatieve norm tegenover staat. Bijvoorbeeld de zuiverheid van
een grondstof moet 99,5% zijn. Als de andere bestanddelen minder dan 0,5% zijn,
voldoet de stof aan de norm.
Ander voorbeeld; een apparaat moet 10.000 uren functioneren zonder onderhoudsbeurt. Als het binnen deze termijn niet meer voldoende zijn functie vervult,
voldoet het niet aan deze norm.
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In dit laatste voorbeeld sluipt reeds iets van deprestatie van het apparaat binnen, of
de dienstverlening van het apparaat. Aangezien de norm wordt gesteld door de
afnemer, die voor het produkt betaalt, wordt de verlangde prestatie gerelateerd aan
de prijs. De prijs/prestatie-verhouding van een produkt is synoniem met produktkwaliteit.
8.1.2
Lineair proces
Het ideale produktie-proces verloopt lineair.

GRONDSTOF
VERPAKKINGEN
ENERGIE

v
y>

PRODUCTIEPROCES

\
>
/

PRODUKT

BtolMA

Een grondstof wordt veredeld tot een produkt. Onderdelen worden geassembleerd
tot produkt. De grondstof moet aan de specificaties voldoen. Het produktieproces
moet beheerst verlopen. Het produkt zal in dat geval aan de specificaties voldoen.
Er isgeen afval, of afval vormt geen probleem. Traditioneel zijn kwaliteitszorgsystemen op een dergelijke situatie gebouwd. De systeem-grenzen zijn beperkt in
ruimte en tijd. Afval kan gedumpt worden buiten de systeem-grenzen zonder consequenties. Het produkt verdwijnt geruisloos nadat het zijn functie heeft vervuld.
Natuurlijk kunnen er retourstromen in het systeem worden opgenomen, maar in de
praktijk zijn de grenzen eng getrokken.
8.1.3
Produktstrategie en produktkwaliteit
Strategie isde tot uitdrukking entotgelding gebrachte collectieve aspiratie van een
organisatie (De Maat,1988).
De aspiratie omvat een doelstelling: een 'zijns'-categorie die aangeeft wat de
organisatie wil zijn of betekenen. Deze doelstelling ligt vaak in de toekomst, maar
kan evenzeer in het heden liggen, bijvoorbeeld in het handhaven van een reeds als
optimaal ervaren situatie. Verder dient de aspiratie ook een 'wordings'-categorie te
omvatten: de wijze waarop de doelstelling moet worden gerealiseerd: het beleid.
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De aspiratie moet tot uitdrukking worden gebracht, dus expliciet gemaakt en
gecommuniceerd. Hij moet tot gelding worden gebracht, dus worden gerealiseerd
in het concrete doen en laten van de organisatie. Tenslotte moet de aspiratie
collectief vandegehele organisatie in al zijn geledingen zijn geworden, dan spreken
wij van een echte strategie. De strategische doelstelling dient altijd te worden
geformuleerd in termen van het produkt (of dienst) dat door de betreffende
organisatie aan de markt wordt geleverd.
Beleid moet altijd concreet zijn in termen van de operationele richtlijnen voor de
inzet van middelen (kapitaal, arbeid, organisatie, management, marketing enz.) op
korteen opwat langere termijn teneinde dedoelstelling terealiseren. 'Beleid' is dan
ook altijd een samenhangende verzameling van deelbeleid op een aantal specifieke
terreinen. In een strategie is de doelstelling in principe aan weinig variatie
onderhevig, aangezien het de hoogste uitdrukkingsvorm behoort te zijn van de
aspiratie, de bestaansgrond, van de organisatie. Beleid kan naar gelang de tijd en
omstandigheden sterk variëren.
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat het uitgangspunt, dat de strategische
doelstelling altijd intermen vanhetprodukt ofdedienst moetworden geformuleerd,
met zich meebrengt dat een goede strategie altijd op een zorgvuldige en grondige
analyse van de behoeften van afnemers en markt moet zijn gebaseerd. Daarmee is
het aangrijpingspunt ( de gebruiker, de afnemer, de markt) hetzelfde als bij de
bepaling van degewenste produktkwaliteit (zie 1.1)enwordt dusbij de formulering
van de Produktstrategie in feite de gewenste produktkwaliteit gedefinieerd.
8.1.4
Besturingsmodellen
Als de strategie is geformuleerd, d.w.z. de strategische keuzen zijn gemaakt met
welke produkten op welke markten de acties gericht zullen worden, moeten er
actieplannen ontwikkeld worden. Deze actieplannen moeten allereerst leiden tot
specificaties (normen + toleranties) van:
- het produkt;
- het produktieproces;
- de te verwerven grondstoffen/onderdelen;
- het distributie- en serviceproces;
- de ondersteunende processen (onderhoud en beheer).
Deze specificaties kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn. Nadat de
voorbereidende acties tot specificaties hebben geleid, kan er tot de eigenlijke actie
worden overgegaan; het primaire proces komt op gang. Door nu op de adequate
plekken in dit proces metingen te doen en de meetresultaten te vergelijken met de
opgestelde specificaties kan via terugkoppeling of voorwaartse koppeling het
primaire proces bestuurd worden. Hier lopen logistieke besturingen en kwaliteitsbesturing parallel.
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Een hierop gebaseerd besturingsmodel (Ten Broeke 1990) houdt rekening met de
dynamiek van het gehele systeem, en laat terugkoppelingen tussen de verschillende
niveaus zien.
BESTURINGSMODEL

Dit besturingsmodel bevat drie niveaus:
* strategie,waarin viadegerichtheid opdemarkt dedoelen vastgesteld worden
en interne richtlijnen (beleid) gegeven worden hoe deze doelen te bereiken;
* beheersing ('control'), waarin systemen gedefinieerd zijn en vertaling van
doelen plaatsvindt naar concrete normen en de bijsturing plaatsvindt;
* uitvoering, waarin de regeling en afstemming van de processen plaatsvindt.
Al in het begin van de jaren zestig ontwikkelden van Ettinger en Sittig een
besturingsmodel,waarin de fasering in de tijd wordt weergegeven.
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De "kwaliteitsketen" van markteis viaontwerp, produktie, distributie tot service aan
de klant moet worden bestuurd vanuit een bovenliggende strategie.
Zoals we in het voorgaande hebben gezien moet deze strategie in eerste instantie
aandachtschenkenaandegekozenprodukt/markt-combinaties.Daarnaastkomeneen
groot aantal richtlijnen aan de orde voor de inzet van middelen. Dit komt tot
uitdrukking in deelbeleid op het gebied van financiering, marketing, produktie,
distributie, personeel, enz. De besturing van de 'kwaliteitsketen' vindt met name
plaats op de raakvlakken tussen de diverse fasen in het proces, bijvoorbeeld tussen
de ontwerpfase en de produktievoorbereiding. Na iedere fase dient men zich de
vraag te stellen of men nog op de goede weg zit met betrekking tot de volgende
aspecten:
- markt: zijn de wensen van de klant nog hetzelfde?
- tijd: zijn we nog op tijd?
- geld: wordt het produkt niet te duur?
- produkt: voldoet het aan de eisen van de interne en externe klant?
Daarbij dient vooral veel aandacht te worden besteed aan de afstemming van de
functies binnen de kwaliteitsketen, bijvoorbeeld: kan hetbedrijf met zijn aanwezige
capaciteiten dit ontwerp fabriceren? Daarnaast moeten de ondersteunende functies,
bijvoorbeeld hettechnisch onderhoud endepersoneelsfunctie, opeenadequate wijze
op de primaire functies worden afgestemd.
8.1.5
Evolutie kwaliteitszorg
Kwaliteit iseen relatief begrip, gerelateerd aanbehoeften. Om er voor tezorgen dat
de afgesproken kwaliteit tot stand komt passen wekwaliteitszorg toe alszijnde "dat
aspect van de totale managementfunctie dat het kwaliteitsbeleid bepaalt en ten
uitvoer brengt" (NEN-ISO 4802)
Hierbij wordt kwaliteitsbeleid gedefinieerd als "De doelstellingen van een
(bedrijfs)organisatie ten aanzien van kwaliteit, alsmede de wegen en de middelen
daartoe, zoals deze formeel tot uitdrukking komen in een verklaring van de
directie".(NEN-ISO 8402)
De volgende fasen in de evolutie van kwaliteitszorg zijn te onderscheiden:
- Vakmanschap
- Toezicht
- Inspectie van het eindprodukt
- Produktiebeheersing
- Kwaliteitssystemen-standaardisatie
- Integrale kwaliteitszorg
Elke nieuwe fase bevat impliciet de voorgaande fase,zoals de volgende figuur laat
zien. (Reeker, 1985)
107

Kwaliteitszorg
Integrals Kwaliteitszorg
organteatfegorlcht
Produktlebeheerslng
procesgericht

Inspecte
produktgertcht

In de eerste fase van het vakmanschap staat de vaardigheid van de vakman garant
voor de kwaliteit van het produkt.
In de tweede fase van het toezicht zorgt de voorman ervoor dat de uitvoerder de
juiste instructies krijgt en ziet erop toe dat hij overeenkomstig werkt.
Daarnaast komt bovenop hetvakmanschap en het toezicht de nadruk te liggen opde
inspectie van het eindprodukt, waarbij in de massa-industrie het eindprodukt
gestandaardiseerd is.
Indefase vanproduktiebeheersing isookhetproduktieproces zelf gestandaardiseerd
en kan de kwaliteit gegarandeerd worden door de produktie-omstandigheden te
beheersen.
In de laatste twee fasen wordt de standaardisering uitgebreid naar andere processen
dieinvloed kunnen hebben opheteindprodukt, zoalsinkoop, distributie, onderhoud,
ontwerp etc. Deze standaardisatie komtveelal tot stand via de NEN-ISO 9000-serie
(zie 1.4).
Behalve standaardisatie ligt in de laatste fase van integrale kwaliteitszorg de nadruk
op organisatiecultuur. Het kwaliteitsbewustzijn van alle medewerkers moet zodanig
zijn dat de kwaliteit van alle handelingen optimaal is.
Elk bedrijf bevindt zich een bepaald stadium van ontwikkeling en zal daarop haar
activiteiten moeten afstemmen.
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8.2 Bedrijfsinterne milieuzorg
8.2.1 Milieu-kwaliteit in relatie met produkt- en proceskwaliteit.
In overeenstemming met de definitie van kwaliteit (1.1) wordt milieukwaliteit
gedefinieerd als: "het geheel van eigenschappen en kenmerken van het produkt, dat
van belang is voor het voldoen aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften
geldend voor het milieu".
Hierin wordt onder milieu verstaan de natuurlijke omgeving waarmee het bedrijfin
wisselwerking staat.
De omgeving is verdeeld in compartimenten:
- lucht
- oppervlaktewater
- bodem/grondwater
- geluid/straling.
Of: milieukwaliteit is de geschiktheid voor het gebruik van lucht, water, bodem,
enzovoort, nu en in de toekomst.
Deze geschiktheid is of wordt genormeerd door het bevoegd gezag via milieu- en
aanverwante wetten en verordeningen, zoals de hinderwet, de wet verontreiniging
oppervlakte water, de wet geluidshinder.de wet inzake luchtverontreiniging, de
afvalstoffenwet, de wet produktaansprakelijkheid, enzovoort. Ook zullen milieubewuste consumenten en milieugroeperingen steeds meer aandacht geven aan de
milieu-effecten van het produkt zelf en de verpakking.
Kijkend naar produktie- en logistieke processen, is van belang de kwaliteit van
bijprodukten zoals emissies en afvalstoffen.
In de definitie moet "produkt" dan ook ruim geïnterpreteerd worden, dus inclusief
"bijprodukten".
8.2.2 Complex proces met utilities en emissies
Het ideale proces, waarop produktkwaliteitszorg is gericht, isbeschreven in 1.2 als
een lineair proces.
De werkelijkheid ziet er gecompliceerder uit,als de milieu-componenten meegenomenworden. Deemissieen afvalstromen kunnen ineigen beheer worden behandeld
of aangeboden worden aan externe verwerkers.
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PROCESINCLUSIEFEMISSIE ENAFVAL(BEHANDELING)
EMISSIENAARLUCHT/GELUID
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I
GRONDSTOF
VERPAKKINGEN
ENERGIE

PRODUCTIEPROCES

Ï+.

AFVAL
BEHANDELING

AFVALWATER
BEHANDELING

EMISSIENAARWATER/BODEM

Bedrijfsinterne milieuzorg is gericht opde beheersing vanemissie- en afvalstoffen,zoveel mogelijk door beheersing van het produktieproces zelf.Bovendien wordt
gestreefd naar optimale rendementen van grondstoffen enenergie.
Integrale milieuzorg heeft daarenboven de zorg voor de milieu-effecten van het
produktzelf.Produktaansprakelijkheid enketenbeheer omverpakkingsafval en afval
van het produkt zelf te beheersen zijn aspecten diethuis horen bijdeProduktstrategie.
8.2.3
Produktstrategie en milieukwaliteit.
In 1.3 is aangetoond datbij de formulering vande Produktstrategie in feite de
gewenste produktkwaliteit wordt gedefinieerd.
De milieukwaliteit heeft twee componenten:
- milieu-effecten veroorzaakt door hetprodukt, inclusief verpakking.
- milieu-effecten veroorzaakt door hetproces, waardoor het grondstof en
energie-rendement endeemissie- enafvalstromen worden bepaald.
In de formulering van hetproduktbeleid zal rekening gehouden moeten worden met
de milieu-effecten van het produkt, zoals:
- agressiviteit (bij chemicaliën)
- straling (bij radio-actieve produkten)
- afbreekbaarheid (inde afvalfase)
- hergebruik (via ketenbeheer)
- brandbaarheid enbijprodukten (na verbranding)
- etcetera.
Een eco-label zalhet produkt ook commercieel een meerwaarde kunnen geven.
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In de formulering van het procesbeleid, zal rekening gehouden moeten worden met
de milieu-effecten van het proces, zoals;
- tegebruiken grondstoffen en de milieuvriendelijkheid enschaarste daarvan
- tegebruiken energiedragers met dezelfde vragen
- de rendementen van grondstoffen en energie, hoeveel gaat erverloren
- de emissies, die ontstaan en alofniet na zuivering inlucht ofwater terechtkomen
- de hoeveelheid enaard van het afval, dat ten gevolge van de processen
ontstaat
- etcetera
Beleid ontstaat ten gevolge van strategische analyses. Na het bovenstaande zal het
duidelijk zijn, dat behalve de behoefte van afnemers (1.3) ook de behoefte vande
maatschappij ten aanzien van milieu-aspecten indeanalyses eenplaats moet krijgen.
Niet alleen ter bepaling van deProduktstrategie, maar ook ter bepaling van hetproces, waarlangs het produkt verkregen wordt.
8.2.4 Besturingsmodellen uitgebreid
De besturingsmodellen behandeld bij 1.4 behoeven enige uitbreiding.
In de besturingsdriehoek isde externe communicatie niet langer beperkt tot de
markt, maarzaldezeuitgebreid moeten worden metandereomgevingsfactoren zoals
het bevoegd gezag, buren, milieugroepen, etcetera.
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In het "kwaliteitsketen"-model isde input inde eerste schakel "doelstelling" niet
langer beperkt tot "markt" en"missie", maar zal ook de "maatschappij" een input
leveren over milieu-aspecten. Het "totaal produkt" wordt nu niet alleen meer
getoetst aan de marktdoelstellingen (produktkwaliteit), maar ook aan de maatschappijdoelstellingen (milieukwaliteit).
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Er zijn twee soorten externe ontvangers;
Ontvangers vanverhandelbare produkten, deze ontvangenprivate goederen,zoals besteld, waarop zij hetexclusieve gebruiksrecht hebben.
De informatie gaat via commerciële kanalen.
Dedoelstellingen/eisen worden opgesteld doordemarketing-functie vande
leverancier of door de klant zelf.
Ontvangers van ongewenste bijprodukten, deze ontvangen collectieve
goederen, ongevraagd. Er is geen exclusiviteit in de lasten, alle maatschappijleden ondervinden hinder.
De informatie gaat via maatschappelijke kanalen (ambtelijk van hetbevoegd gezag of informeel vanburen, milieugroeperingen, etc.)
De eisen worden opgesteld door de milieucoördinatie-functie of doorhet
bevoegd gezag zelf.
8.2.5 Evolutie milieuzorg
Dedefinities vankwaliteitszorgenkwaliteitsbeleid (1.5)blijven onveranderd geldig,
ook als onder kwaliteit het ruime begrip, dus inclusief milieukwaliteit wordt
verstaan. Inditkader zijn debegrippen milieuzorg enmilieukwaliteitszorg danook
synoniem.Deevolutievanmilieukwaliteitszorg verlooptparallel metdeevolutievan
kwaliteitszorg, zoals geschetst in 1.5.
In deeerste fase vanhetvakmanschap werkt devakman niet alleen goed, (inde zin
van hij levert eengoed produkt), maar ookschoon en veilig.
In de tweede fase als de industriële organisatie vorm heeft gekregen, is het
afhankelijk vande opdracht vande toezichthouder of hij ookopemissies en afval
let. Meestal is dat niet het geval enheeft hij alleen oogvoor de produktkwaliteit.
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In de derde fase waar kwaliteitszorg vooral gericht wordt op inspectie ven het
eindprodukt, heeft milieukwaliteitszorg als onderwerp end-of-pipe oplossingen; het
schoonmaken van emissies en het afvoeren van afval. De meeste bedrijven in de
procesindustrie bevinden zich in deze fase.
In de fase van de produktie-beheersing, zal getracht worden ook dekwaliteit van de
bijprodukten (emissiesenafval) binnen despecificaties tehouden doorbesturing van
proces-parameters. Het mag voor de operator niet uitmaken of het proces
bijgeregeld moet worden, omdat een (tussen)produkt, dan wel eenbijprodukt buiten
de specificaties komt.
De voorlaatste fase van standaardisering, meestal via de NEN ISO-9000 serie,
behoeft nadere toelichting. Het blijkt dat bedrijven gecertificeerd kunnen worden,
als ze hun kwaliteitsorganisatie op orde hebben, zonder dat daar milieukwaliteit bij
inbegrepen is. Bij nadere bestudering blijkt de systematiek echter uitstekend te
passen op milieu- (en arbeidsomstandigheden)kwaliteitszorg. (Zie 2.6)
Tenslotte de laatste fase van Integrale kwaliteitszorg,die op een hoger niveau de
karakteristieken van fase 1 "Vakmanschap" heeft. Daar is reeds opgemerkt dat
behalve goed ook schoon en veilig gewerkt moet worden. Het is niet goed
voorstelbaar dat hetkwaliteitsbewustzijn van allemedewerkers gericht op "de eerste
keer de dingen goed doen",niet betrekking zou kunnen hebben op schoon en veilig
werken. Met andere woorden: Integrale kwaliteitszorg kan alleen integraal zijn als
ook de milieu- (en arbeidsomstandigheden)component volwaardig wordt meegenomen.
8.2.6 Overeenkomsten en verschillen
Door de behandeling van het onderwerp (vergelijk hoofdstuk 1 en 2) zijn de
overeenkomsten en verschillen reeds duidelijk geworden.
Samengevat:
De definitie van kwaliteit behoeft uitbreiding;
Het totale proces, inclusief utilities/ emissies moet beschouwd worden;
De strategie en het beleid moet behalve op de markt ook op de maatschappij gericht worden;
Besturingsmodellen zijn toepasbaar met de uitbreiding naar de maatschappij;
De evolutie van zorgsystemen is analoog. Integrale kwaliteitszorg is niet
goed denkbaar zonder milieukwaliteitszorg;
Bij milieukwaliteitszorg is het van belang ook noodplannen te beschrijven, terwijl
produktkwaliteitszorg zich hoofdzakelijk bezig houdt met de normale bedrijfsvoering, hoewel "corrigerende maatregelen" een noodzakelijk onderdeel is van een
kwaliteitszorg-systeem.
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Bovendien zijn alle instrumenten toepasbaar.
De NEN ISO 9000-serie behoeft aanvulling, met name voor de extern gerichte
functie (analogie marketing en milieu-coördinatie).
De analogie is ook van toepassing op zorgsystemen ten behoeve van arbeidsomstandigheden,(zie de volgende tabel)
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9. Envirocare
A possible tool to reach sustainable agriculture

9.1

Introduction

Pieter Bruegel's paintings are part of our common cultural heritage. Hiss "Fall
of Icarus" was chosen as symbol for the Dutch IMAO-project, because of its
relevance to our present situation. In short the story runs like this:
A young man, Icarus (about 1500 B.C.), tried to escape from Crete by
flying. His wings consisted of a frame with feathers waxed to it. His father
warned him not to fly too high, because the wax might melt. However,
Icarus became increasingly fascinated by the apparently boundless
possibilities of this new technique. He flew higher - and higher - and
crashed. He had crossed the limits of endurance of his supporting system.
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In the painting of Bruegel Icarus is difficult to find: just two legs still just above
water. The downfall of one individual is hardly noticed - the waves will close
over his head and life goes on. The farmer ploughs his field, the shephard guards
his flock, and ships sail on.
However, what if the farmer trespasses the limits of endurance of his supporting
system, i.e. the environment? What fields will there to be plough?
And, as a second thought: if society crosses the limits of endurance of the global
ecosystem - whatfuture is there to sail to?
There is no doubt as to the necessity of agriculture as an economic activity. Nor
is there any doubt about the necessity of a viable environment/global ecosystem.
Both necessities, the ecological imperative and the economic imperative have to
be combined in what we may call ENVIROCARE.

9.2 Sustainable agriculture
Let's assume that agriculture is basically a production process. Without entering
into the disucssion what the produce is (basically: source material for food) we
might agree on the statement, that for this process there are three basic conditions:
* there must be a medium to produce in/on
* there must be actors
* there must be source material.
Consequently for sustainable agriculture one needs a sustainable medium, a
sustainable working force, and sustainability of resources.
Let's look more closely at these three conditions:
* sustainable medium: sustainability of the land/air/water system: here the quality
of the soil, groundwater, rain, air determines the degree of sustainability.
Salinisation of irrigationwater for example may be prohibitive for agriculture and
there is no question of sustainability. Other examples are: erosion, toxic dry
deposits from the air, costs of waste disposal (rockwool) etcetera. This implies
that we have to be careful with our production medium. Very often this medium
forms also our living surroundings, the environment. Sustainability of the
production medium therefore implies care for our environment.
* sustainable actors: there should be people to do the work. This means that
these people can earn their income from agriculture. If not, they will seek
employment elsewhere and the agricultural domain threatens to become empty.
Once this process starts, it is difficult to stop: smaller communities become
deprived from services like schools, church, medicare, shops. This raises the
costs of living and the income to be gained from the agricultural enterprise: a
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vicious circle. Therefore the sustainability of the working force is very much a
question of the economic viability of agriculture.
* sustainable resources: there is a wide variety of "things" that go into the
enterprise, both material and immaterial. Material and quantifiable are: seeds,
fertilizer, chemicals, energy, water etcetera. Immaterial are: qualities, e.g. of the
local society, of the landscape, of the animal welfare, of nature.
There are, of course, cross-connections between the three conditions: workers
are part of the local society and when one is leaving, this influences the quality
of the remaining local society. "Nature, and especially the biotic part of it (flora
and fauna) are totally interwoven with the abiotic soil/air/water system. This
implies that care for the environment is not limited to the production medium,
not limited to the abiotic system, but includes the other conditions as well: man
and its resources, and the total biotic/abiotic system.

9.3 Envirocare
When faced with the necessity to infuse the notion of "care for the environment"
into agricultural vocational education, the question was: HOW?
We started with fairly traditional approaches: development of courseware and
teaching materials, refresher courses for teachers. But at the end of 1990 we
decided that things were too vague, too noncommittal. A strong central issue was
missing. Sustainability was tried, but discarded as too academic, too complex,
not tangible enough. The same more or less applies for "care for the environment", ecology and ecosystem.
Then we hit on the location of envirocare. What is envirocare?
Envirocare is the total of actions in an enterprise, directed at:
* gaining insight in
* minimising the negative effects, and
* stimulating the possitive effects of conduct of business on the
environment.
Envirocare is a new word and is well defined in its meaning. It is particularly
useful in education, because it contains cognitive elements (gaining insight), skill
elements (taking action) and attitude elements (making choices to minimise
effects). It focusses on the entrepreneur, his 'conduct of business', which is a
very concrete starting point in a vocational education, where the enterprise and
the entrepreneur are the central figures. It stresses care for the production
medium: minimising negative effects on the environment, viz. soil/air/water
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system. It also includes care for immaterial resources: stimulating positive
effects, viz. conservation, landscape quality.
Envirocare approximates to a "green audit" and is rooted in actions in the
enterprise i.e., it is basically a "do" activity.
When gaining insight into the effects of business on the environment, concepts
such as ecology, environment and clarification of values are important, not as
separate entities, but in strong interaction with agricultural practice. Gaining
insight also deals with the flow of e.g., fertilizers, pesticides and energy through
an ecosystem. Questions such as how much enters? Where does it go? How does
it leave the ecosystem? are addressed. However, insight alone is insufficient. The
information has to be acted upon and these actions should minimise the negative
effects of the conduct of business on the environment.
If agriculture is to continue to feed the world, there are bound to be negative
effects on the environment. Unlike many other industries, agriculture has the
rather unique opportunity to add value to the environment by stimulating positive
effects e.g., maintenance of hedgerows, pollarded willows, pools and streams
etcetera. As such conservation and landscape are part of envirocare.
As a result of the choice to concentrate on the notion of envirocare, it now is
included in many vocational qualifications (certificates) in dutch agricultural
education.

9.4 Envirocare system
An envirocare system is envirocare implemented systematically involving a series
of steps:
* declaration of intent by the management
* inventory of materials entering and leaving (incl. energy)
* action plan (based on insight)
* action (choices in conduct of business)
* control system
* external audit
* evaluation
Envirocare systems are being practised in an increasing number of industrial
enterprises, though they are still in an earlier stage of development in agriculture. Envirocare stresses the importance of caring for the environment in all our
actions e.g., ploughing, applying fertilizer, even changing tractor tires. It
concentrates on the conduct of our daily lives. In the future it will become
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increasingly important and as such it is imperative that we prepare now. In
agricultural education this preparation takes the form of practical training for
teachers. In couples teachers cooperate with an entrepreneur to introduce an
envirocare system in his enterprise, thus gaining the living experience of the
difficulties of introducing such an envirocare system. Only with this experience a
teacher can adequately assist his students, when they have to struggle with this
notion of envirocare.

9.5 Envirocare and sustainable agriculture
Envirocare has to do with here and now; sustainability with long term policy.
Still, there is a close relation between both.
When we consider environment as a plane, with one axis representing the special
characteristics of environment, the other axis the type of environment (see figure
below), then we create a matrix of fields, representing certain aspects e.g. the
biotic aspects of the fluvial system, or the global economic aspects. In different
levels and types of education, teaching envirocare concentrates on different
fields. In agricultural vocational education emphasis is on local and in situ
aspects of the biotic/abiotic spheres (sustainability of the production medium!).
However, other fields are touched upon as well: economic (of course), social
(sustainability of actors!!!). The "cultural" fields have much to do with
"sustainable resources" such as landscape, nature (gene resources) and handling
of animals.
Whereas envirocare concentrates on here and now, sustained envirocare in the
long run results in sustainable agriculture. This is represented by the third axis:
the time-aspect.
Summarising one could say that "sustainable agriculture" is a long term objective, and that "envirocare" is a tool to reach that objective.

119

120

10.a Reststoffen: inwelkemate krijgen zij aandacht
van het management?

Paper naar aanleiding van een inventariserend onderzoek onder het strategisch management van grote
en middelgrote Nederlandse bedrijven naar het denken over reststoffen

lO.a.1 Aanleiding en probleemstelling
Het overheidsbeleid met betrekking tot reststoffen is gericht op preventie en
hergebruik waar dit maar mogelijk is. Reststoffen afkomstig uit bedrijven vormen
een belangrijk deel van de totale hoeveelheid reststoffen. Omdat het ontstaan van
reststoffen en de behandeling ervan bedrijfsspecifiek is bepaald, moet het
overheidsbeleid afgestemd worden op de gang van zaken in de bedrijven. Voor het
bereiken van deze afstemming is het noodzakelijk om te weten hoezeer de
behandeling van reststoffen aandacht krijgt van het management van de bedrijven.
Dit heeft ertoe geleid dat het Directoraat-Generaal Milieubeheer van het ministerie
vanVolkshuisvestingRuimtelijke OrdeningenMilieubeheereen onderzoeksopdracht
voor een inventariserend onderzoek heeft gegeven. Dat onderzoek isgericht op de
vraag in welke mate het denken, het geïnformeerd zijn en de acties van het
strategisch management van bedrijven op het gebied van reststoffen reeds
ontwikkeld is. Tevens wordt ingegaan op de achterliggende redenen hiervan.

10.a.2 Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van het Management
Research Centre van Nijenrode, Universiteit voor bedrijfskunde, een instituut voor
toegepast wetenschappelijk bedrijfskundig onderzoek, hetKoninklijk Ingenieurs-en
Architectenbureau HASKONING met kennis op het terrein van milieuzorg en
milieutechnologie endeaccountantsmaatschap Coopers &Lybrand Dijker VanDien
metkennis ophetterrein vanbedrijfseconomie en kostentoerekening. De projectleiding is verzorgd door het Management Research Centre. Vanuit de opdrachtgever
is het project begeleid door een begeleidingscommissie.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van mei 1990 tot en met begin
1992.
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lO.a.3 Afbakening enperceptie van het onderzoek
Onder reststoffen worden bij dit onderzoek al die stoffen verstaan die het resultaat
zijn van een produktieproces en die niet het doel zijn van het produktieproces.
Achter dit onderzoek ligt de gedachte dat een structurele aanpak van preventie en
hergebruik van reststoffen begint met uitspraken en gecoördineerde acties van de
bedrijfsleiding. Daarom is het onderzoek geconcentreerd op personen die deel
uitmaken van het strategische management van debedrijven: algemeen of technisch
directeuren.
Resultaten vanproduktieprocessen, zowelprodukten alsbijprodukten en reststoffen,
komen tot stand onder invloed van beleid en uitvoering van dat beleid. Als bij het
beleid meer aandacht is voor reststoffen ishet te verwachten dat er minder of beter
her te gebruiken reststoffen ontstaan. Het onderzoek is daarom gericht op het
bedrijfsbeleid op het gebied van reststoffen, niet op de technisch-inhoudelijke
aspecten ervan. Aan het beleid zijn vier aspecten onderscheiden: het weten, de
kaderstelling (het formuleren van doelstellingen met betrekking tot reststoffen), de
organisatorische inrichting en de beheersing.

lO.a.4

Onderzoeksvragen

Op grond van het bovenstaande zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.
1. Hoezeer is er bij het beleid aandacht voor reststoffen?
2. Bestaat er een samenhang tussen de mate van het voeren van een beleid ten
aanzien van reststoffen en bedrijfskenmerken?
3. Welk effect hebben reeds door de overheid getroffen maatregelen?
4. Wat is het te verwachten effect van door de overheid te treffen maatregelen?

lO.a.5 Methode van onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een schriftelijke enquête op grote
schaal gevolgd door een tiental interviews. Per branche is bij twee bedrijven een
interview afgenomen: één interview bij eenbedrijf datveelbeleid voerde aangaande
reststoffen en één bij een bedrijf dat relatief weinig beleid daaromtrent voerde.
Gezien het beperkte aantal interviews leveren de interviews slechts resultaten op in
de vorm van indicaties.
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10.a.6 Steekproef en respons
Bij de selectie van de branches om het onderzoek op te richten zijn de volgende
criteria gehanteerd: industriële bedrijven met 50tot 500 medewerkers; de bedrijven
dienen een diversiteit aan afval te hebben met afvalverwerking elders; het afval
wordt nu gestort, verbrand en ook hergebruikt. Op grond van deze criteria en op
grond van het 'Samenvattend rapport Vogelvluchtverkenningen bedrijfsafvalstoffen
industrie' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne is een
vijftal branchesgeselecteerd:kunstharsfabrieken, geneesmiddelenfabrieken, krantenen hoogdrukkerijen, ijzer- en staal-, non-ferro metaal- en klokkengieterijen en
kunststofverwerkende fabrieken.
Alle 262 bedrijven met meer dan 50 en minder dan 500 medewerkers uit deze vijf
branches die in het bestand van de NV Databank Kamers van Koophandel zijn
opgenomen, zijn benaderd om mee te doen aan het schriftelijke deel van het
onderzoek. Hiervan hebben er 124 (47%) de enquête ingevuld. De verwerking is
gebaseerd op 120 enquêtes. Zie tabel 1 voor de opbouw van het bestand aan
respondenten.
De vragenlijsten zijn door de respondenten serieus behandeld. Zo is de respons aan
de hoge kant en zijn de vragenlijsten in meer dan de helft van de gevallen door de
doelgroep, algemeen of technisch directeur, ingevuld. Ook bestaat deindruk dat de
kwaliteit van de gegevens goed is. Dit omdat de vragenlijsten goed tot zeer goed
ingevuld zijn. Zo is de vragenlijst over het algemeen volledig ingevuld, zijn er
weinig vragen overgeslagen en zijn de open vragen beantwoord.

lO.a.7 Resultaten
Onderzoeksvraag 1:Hoezeer is er bij het beleid aandacht voor reststoffen?
Deproblematiek vanreststoffen heeft debelangstelling van dedirecteuren. Er iswel
sprake van een grote spreiding in de mate van het daadwerkelijk voeren van een
reststoffenbeleid. De groep bedrijven dielaag scoort watbetreft het voeren van een
reststoffenbeleid is groter dan de groep bedrijven die hoog scoort. Bij het
schriftelijke onderzoek werd geen groot onderscheid gevonden tussen de verschillendeaspectenvanhetbeleid, zoalsweten, kaderstelling, organisatorische inrichting
enbeheersing. Deorganisatorische inrichting, hetnemenvanmaatregelen, blijft wel
wat achter.
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Tabel 1: De totale populatie van de doelgroep en het deel ervan dat aan het onderzoek deelgenomen heeft
Aantal bedrijven
inbestand KvK

Aantal ingevulde enquêtes

7

8

9

95

10

6

7

23

4

40%

3

50%

5

71%

12

52%

182

11

5

7

23

4

36%

1

20%

5

71%

10

43%

1057

40

16

12

68

20

50%

5

31%

10

83%

35

51%

171

12

10

9

31

7

58%

5

50%

2

22%

14

45%

Kunststofverwerkende
fabrieken

1076

65

42

10

117

29

45%

17

40%

3

33%

49

42%

Totaal

2581

138

79

45

262

64

46%

31

39%

25

56%

120

46%

Totaal

Kunstharsfabrieken
Geneesmiddelen
fabrieken
Kranten- enhoogdrukkerijen
IJzer- en staalgieterijen,nonferro-metaalroetaalgieterijen
klokkengieterijen

*

Tot.
7+8+9

7

9

8

Tot.

* Klasse7: 50-99 werknemers
Klasse8: 100-199werknemers
Klasse9:200-499werknemers
Uit de interviews blijkt dat dedirecteuren heel wat weten over het productieproces,
over de plaats waar reststoffen vrijkomen en over de aard van deze reststoffen.
Zodra de vragen specifiek zijn (bijvoorbeeld: 'hoe weet u of een reststof chemisch
afval is?'), is de kennis nogal eens oppervlakkig. Men is ook, uitzonderingen daargelaten, nauwelijks op dehoogte van de interne kosten van hetbehandelen van reststoffen.
De redenen om aandacht te besteden aan reststoffen zijn veel meer bedrijfseconomisch dan milieuhygiënisch van aard. Genoemd werdenredenen als besparing
op kosten van grondstoffen en van afvalverwerking, de wens van de afnemer en
anticiperen op aangescherpte doelstellingen van de overheid. Ook aan het niet
voeren van een beleid aangaande reststoffen liggen dikwijls bedrijfseconomische
redenen ten grondslag, zoals de zorg voor het voortbestaan van het bedrijf.
Er isverreweg de minste aandacht voor reststoffen bij het ontwerp van een produkt.
Veel meer aandacht voor reststoffen is er bij de aanschaf van een produktieinstallatie en bij het gebruik ervan.
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De maatregelen die de bedrijven tot nu toe genomen hebben om de hoeveelheid
reststoffen tebeperken zijn overwegend technisch in plaats van organisatorisch van
aard.
Beleidsmatig ontbreekt de vertaalslag van kaderstelling naar organisatorische
regelingen nogal eens. Met name de vragen gericht op de concrete onderdelen van
het milieuzorgsysteem scoren niet zo hoog. Het aantal bedrijven dat echt een
milieuzorgsysteem heeft, isbeperkt. Van de 120bedrijven zeggen 47 bedrijven een
milieuzorgsysteem te hebben. Slechts 19 daarvan hebben ook de verschillende
onderdelen van een milieuzorgsysteem waarnaar gevraagd is. Het begrip 'milieuzorgsysteem' is dus niet eenduidig bekend en/of men zegt te gemakkelijk dat men
een milieuzorgsysteem heeft. Het voornemen tot een milieuzorgsysteem leeft bij
een-derde deelvan debedrijven. Opgrond vandeinterviews valtteconcluderen dat
de bedrijven vaak slechts op deelgebieden bezig zijn met reststoffen of zich nog in
een pril stadium van ontwikkeling van een milieuzorgsysteem bevinden.
Onderzoeksvraag 2: Bestaat er een samenhang tussen de mate van het voeren van
een beleid ten aanzien van reststoffen en bedrijfskenmerken?
Uit de schriftelijke enquête blijkt dat de samenhang met een drietal factoren
statistisch significant is. Er blijkt meer beleid aangaande reststoffen gevoerd te
worden als de omvang van het bedrijf groter is, als de hoeveelheid chemisch afval
per werknemer groter isen als hetbedrijf tot een bepaalde branche behoort. In tabel
2 zijn de afwijkingen per branche ten opzichte van het gemiddelde van de
belangrijkste vragen van de vragenlijst weergegeven. Bij het lezen van deze tabel
dienen we ons te realiseren dat de branches zijn gekozen op grond van het feit dat
zij goed passen in het gezochte profiel, zoals diversiteit in afval, afvalverwerking
elders en diversiteit in wijze van verwerken afval. Zij zijn niet gekozen op grond
van de wens om de reststoffenproblematiek specifiek bij de betreffende branche in
kaart te brengen. De resultaten zijn daartoe dan ook niet bruikbaar.
Uit de interviews, twee slechts per branche, blijkt dat voor een bedrijf of een
branche dikwijls specifieke omstandigheden gelden waarom men veel of weinig
beleid aangaande reststoffen voert. Devolgende voorbeelden van branchespecifïeke
omstandigheden zijn aangetroffen: dekennisintensiteit vanprodukt enproduktieproces, de lengte van de levenscyclus van een produktiemiddel of een produktieproces,
de aanwezigheid van een kwaliteitszorgsysteem en de stand van de technologie van
het produktieproces met betrekking tot reststoffen. In bijlage 1 zijn de bij de
interviews gehoorde verschillen tussen de branches in de achtergrond voor het
opstellen van een reststoffenbeleid samengevat.
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Onderzoeksvragen 3 en 4: Welke zijn de effecten van overheidsmaatregelen in
verleden en toekomst en wat is de rol van de overheid?
Debelangrijkste informatiebronnen omkennis optedoen omtrent reststoffen en om
kennistenemenvanoverheidsmaatregelen zijn dedirecte, zakelijke contacten, zoals
leveranciers en afvalverwerkers en instanties die op de branche gericht zijn, zoals
branche-organisaties en algemene vakbladen. Het nemen van maatregelen om de
hoeveelheid reststoffen te beperken is in de afgelopen drie jaar relatief sterk
beïnvloeddoorgroeperingenwaarmeemendirecttemakenheeft, zoalsleveranciers,
afnemers van reststoffen en werknemers. De invloed van de overheid ophet nemen
van maatregelen acht men relatief groot inhet kader van hetbehouden of verkrijgen
van een vergunning en in het kader van voornemens tot maatregelen zoals
opgenomen in het Nationaal Milieubeleidsplan. Via convenanten en stimuleringsmaatregelen zoals stimuleringsmaatregelen milieutechnologie acht men de invloed
vande overheid gering. Deinvloed van externe groeperingen, zoals milieugroepen,
consumentengroepen en externe adviesbureaus scoort relatief laag.
Het door de respondenten verwachte effect van enige maatregelen die door de
overheid overwogen worden, is slechts met enige onbetrouwbaarheid te geven:
immers, de respondenten zijn niet alle even zeer bekend met de verschillende
aspecten van deze maatregelen.
Debelangrijkste verwachtingen diementenaanzienvanuitgangspuntenbij handelen
door de overheid heeft, zijn: de overheid dient duidelijk en nietveranderlijk te zijn;
dewettenendoelendienen ookdaadwerkelijk opallebedrijven toegepastte worden;
handhaving dient dit zeker te stellen. Daarbij kan opgemerkt worden dat van de
grotere geïnterviewde bedrijven de milieuwetgeving en de milieudoelstellingen in
datgevalzonodig wel aangescherpt mogen worden. Specifiek opreststoffen gericht
geldt dat de overheid dient te zorgen voor een zodanige infrastructuur dat de
bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om aan de wettelijke eisen te voldoen.
De beperkte capaciteit van de Afval-Verwerking Rijnmond Chemie C.V. (AVR)
werd hierbij veelvuldig als voorbeeld genoemd.
Bij verschillende geïnterviewde hoog-scorende bedrijven lijkt het gevoel post te
vatten dat de ontwikkeling en opbouw van kennis ten aanzien van de specifieke
Produkten, processen en reststoffen bij henzelf momenteel veel sneller verloopt dan
bij de overheid. Daarmee kan de geloofwaardigheid van de overheid als deskundig
gesprekspartner gevaar lopen.
Desamenwerking tussen verschillende overheidsorganen ten aanzien van reststoffen
levert problemen op. Dit is bij de interviews zowel aangetroffen metbetrekking tot
de verschillende niveaus van de overheid als met betrekking tot ministeries die
erschillende aandachtsgebieden bestrijken.
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Tabel 2: de antwoorden van de bedrijven behorend tot verschillende branches op
vragen die de mate van het voeren van een reststoffenbeleid representeren. De van
een *voorziene tekens duiden op een statistische significantie. Dat wil zeggen dat
de score opeen vraag van een bepaalde branche met een betrouwbaarheid van 95%
verschilt van de overige branches.
Gieterijen KunststofKunsthars Geneesmidd. Krantenenhoogverwerkende
fabrieken fabrieken
drukkerij.
fabrieken
AantaLbedrijven
Maatvoor hetvoeren van
eenbeleid aangaande
reststoffen
(0ismin.; 1is max.)

12

10

0,72 *

0,37

35
0,34 *

Reststoffen in kaart
gebracht

++ *

+

+-

Op schrift stellen doel/
taakstelling w.b. restst.

++ *

+-

-

Normen enprocedures ter
beperking van hoeveelheid
enaardvan reststoffen

14

49

0,28

0,48

A

+-

gem.= 0,69

-

+-

gem.= 0,57

+

+-

+-

-

+- *

gem.= 0,50

+

+-

+-

-

+-

gem.= 0,32

++ *

+

-

+-

gem.= 0,28

++

+-

-

+-

+-

gem.31 0,44

Controle opnaleving van
milieuvoorschriften

++

+-

+-

+-

gem.= 0,60

Periodieke rapportage over
aard en hoeveelheid

++

+-

-

+-

gem.= 0,61

Rapportage overvraag of
hetvolgens vergunningen
gebeurt

++ *

+-

+-

-

+-

gem.= 0,32

Rapportage over de kosten

++

+-

+-

-

+-

gem.= 0,46

Aanwezigheid van een
milieuzorgsysteem
Bevoegdh. enverantw.hdn
voor ontwerp en aanschaf
vanmachines m.b.t. reststoffen vastgelegd
Aandacht voor voorlichting
enopleidingm.b.t.
reststoffen

A

*
*

Verklaring der tekens:
20 procentpunten of meer dan het gemiddelde per rij
++
10-20 procentpunten meer dan het gemiddelde per rij
+
10procentpunten meer dan het gem. en 10% minder dan het
+gem. per rij
10-20 procentpunten minder dan het gemiddelde per rij
20 procentpunten of minder dan het gemiddelde per rij

127

Reststoffen
lO.a.8

Aandachtspunten

Met de resultaten van het onderzoek wordt het bestaande beeld omtrent de mate
waarin reststoffen aandacht krijgen van het management in grote lijnen bevestigd.
Het onderzoek leidt tot een aantal aandachtspunten: specifieke, niet per definitie
nieuwe, punten waarop door dit onderzoek de aandacht wordt gevestigd.
Aandachtspunten voor het overheidsbeleid
De overheid zal het reststoffenbeleid moeten blijven richten op bedrijfseconomische prikkels, zoals financieel-economische stimulansen en belemmeringen.
Uit een aantal interviews is gebleken dat het de invoering van milieuzorgsystemen zou kunnen bevorderen als deze analoog aan kwaliteitszorgsystemen
opgezet zouden worden.
Kleinere bedrijven van de onderzochte populatie voeren minder beleid aangaande
reststoffen dan grotere bedrijven. Kleinere bedrijven hebben veelal ook minder
kennis in huis. De overheid moet hierop inspelen, zoals dit nu reeds gebeurt door
de instelling van bedrijfsmilieudiensten die speciaal gericht zijn op het middenen kleinbedrijf.
De branche-gerichtheid van de huidige aanpak van de overheid op het terrein van
de milieuzorg lijkt door dit onderzoek bevestigd te worden.
Wanneer het naar aanleiding van enkele interviews gesignaleerde vermoeden van
achterlopende ontwikkeling en opbouw van kennis van de zijde van de overheid
ten aanzien van specifieke produkten, processen en reststoffen door andere
signalen bevestigd wordt, zal de overheid hierop moeten reageren.
De overheid moet rekening houden met de verwachtingen ten aanzien van haar,
zoals hierboven omschreven, van de kant van de bedrijven.
Richt de communicatie naast direct op de bedrijven ook op de directe, zakelijke
contacten van die bedrijven, zoals afvalverwerkers, medewerkers en leveranciers.
Wanneer de overheid met hen communiceert, communiceert zij indirect met het
management van de bedrijven.
De samenwerking tussen verschillende overheidsorganen ten aanzien van
reststoffen dient gestroomlijnd te worden. Zo zou het overheidsbeleid ten aanzien
van beleidsterreinen die onder verschillende ministeries vallen, afgestemd moeten
worden: horizontale afstemming. Ook zou de formulering en de uitvoering van
het beleid door de verschillende niveaus van de overheid op elkaar afgestemd
moeten worden: verticale afstemming.
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Aandachtspunten voor onderzoek
Een project kan gestart worden om de interne kosten van de behandeling en
verwijdering van reststoffen voor de bedrijven inzichtelijk te maken. De inzichten die hieruit voortvloeien reiken bedrijven extra argumenten aan om tot actie
over te gaan.
Onderzoek naar de wijze waarop het ontwerpproces door het management
zodanig te beïnvloeden is dat de hoeveelheid reststoffen die gedurende de gehele
levensfase van een produkt ontstaat, geminimaliseerd wordt, is zinvol.
Een onderzoek gericht op het opsporen van knelpunten die bedrijven ervaren in
samenwerking tussen overheidsorganen met betrekking tot reststoffen of wellicht
zelfs met betrekking tot milieu-aspecten in het algemeen, is nuttig. Onderhavig
onderzoek onderschrijft daarmee de stappen die hiertoe reeds worden gezet.

10.b Van reststoffen tot milieuzorgsysteem
lO.b.l

Inleiding

Uit het onderzoek "Reststoffen: in welke mate krijgen zij aandacht van het
management?" komt als een van de aandachtspunten naar voren dat er voornamelijk bedrijfseconomische redenen zijn om aandacht aan de reststoffen c.q.
afvalstoffenpreventie te geven.
Ook de hinderwet en de afvalstoffenwet kennen geen bepalingen, waarmee in de
vergunningen eisen opgenomen kunnen worden ten aanzien van de reductie van
afvalstoffen. Wel zijn in deze vergunningen voorwaarden gesteld met betrekking
tot de opslag en de afvoerfrequentie van het (chemisch) afval.
Aan de afvalpreventie echter, dat voornamelijk vanwege bedrijfseconomische
overwegingen in een groot aantal bedrijven wordt uitgevoerd, ligt veelal geen
bedrijfsbeleid ten grondslag. Dit is ook aangetoond in het genoemde onderzoek.
Omdat bedrijfseconomische overwegingen blijkbaar voor het management de
drijfveer is om aan afvalpreventie te gaan doen, kan het voor bedrijven interessant zijn om vanuit een afvalpreventiebeleid te komen tot een milieuzorgsysteem.
Deze presentatie geeft aan op welke wijze dit aangepakt kan worden.
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10.b.2 Aanpak opzet milieuzorgsysteem
De ontwikkeling van een milieuzorgsysteem kan op verschillende wijzen worden
uitgevoerd. Twee van de meest gebruikte wijzen van aanpak zijn als volgt:
Methode 1
Allereerst wordt door middel van een bedrijfskundige milieudoorlichting de
belangrijkste milieurisico's opjuridisch, milieutechnisch en organisatorisch
gebied aangegeven.
Na het uitvoeren van een aantal organisatorische maatregelen wordt het opgestelde milieuactieplan fasegewijs uitgevoerd. Deze methode is met name geschikt
voor bedrijven en instellingen die nog geen duidelijk inzicht hebben in hun
milieusituatie ten aanzien van de milieuwetgeving, convenanten e.d. en hun
omgeving.
Methode 2
Deze wijze van aanpak gaat ervan uit dat het bedrijf inzicht heeft in zijn milieusituatie en bijvoorbeeld de afvalpreventie als een belangrijk milieuhygiënisch en
bedrijfseconomisch milieuaspect vindt. Deze constatering kan natuurlijk ook
vastgesteld zijn in de bedrijfskundige milieudoorlichting.
Door aandacht te geven aan het milieuaspect afvalpreventie kunnen de elementen
van een milieuzorgsysteem worden ontwikkeld.

10.b.3 Ontwikkeling milieuzorgsysteem vanuit het milieuaspect afvalpreventie
In deze paragraaf is aangegeven op welke wijze de afvalpreventie volgens het genoemde onderzoek in het algemeen plaatsvindt, gezien vanuit een bedrijfseconomisch uitgangspunt en hoe vanuit dit blijkbare gangbare uitgangspunt een
milieuzorgsysteem kan worden opgebouwd.
A. Acties 1en 2 (gangbare uitgangspunt)
Afvalpreventie begint vrijwel altijd in de produktie. De produktiechef, bedrijfsleider of produktmanager zal op eigen initiatief afval gaan scheiden in
chemisch- en bedrijfsafval. Vervolgens wordt het bedrijfsafval gescheiden
ingezameld en afgevoerd.
Daarna zal men proberen met procesgeïntegreerde maatregelen de afvalproduktie
te reduceren. Ook zullen locaties worden aangegeven waar het chemisch- en de
verschillende soorten bedrijfsafval dienen te worden opgeslagen. Op deze wijze
is vrijwel het maximale haalbare met de huidige produktiemiddelen met betrekking tot afvalreductie gerealiseerd. De geënquêteerde bedrijven waren veelal tot
dit niveau gekomen.
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A. Acties 3. 4. 5. 6. 7. 8 (uitvoering milieuzorg)
Indien het maximale aan afvalpreventie is behaald in het huidige produktieproces,
waarbij in sommige gevallen ook de inkoop is ingeschakeld, zal er een afvalpreventiebeleid door de directie moeten worden opgesteld om te komen tot verdere
afvalreductie. Dit afvalpreventiebeleid zal betrekking hebben op de verkoop, het
onderwerp van het produkt, de inkoop van grond- en hulpstoffen en de
produktiemiddelen.
Het beleid kan echter alleen goed uitgevoerd worden, indien er voldoende
voorlichting en opleiding is gegeven aan het personeel en er iemand aangesteld is
om de uitvoering van het beleid te coördineren en te documenteren.
B. Acties 9. 10. 11. 12 (beheer milieuzorg)
De uitvoering van het beleid kan alleen door de directie gecontroleerd worden,
indien er metingen en controles uitgevoerd en deze gegevens geregistreerd en
gedocumenteerd worden. Vervolgens kan een interne milieuaudit vaststellen op
welke wijze gevolg gegeven is aan het door de directie voorgestelde afvalpreventiebeleid.
De directie kan door deze rapportage en eventuele andere gewenste rapportages
de uitvoering van zijn eigen beleid toetsen en bijsturen.

10.b.4

Conclusie

Deze pragmatische aanpak laat zien dat alle elementen van een milieuzorg- dan
wel een managementsysteem op deze wijze ontwikkeld kunnen worden.
Vanuit dit opgebouwde systeem kunnen de overige milieuaspecten worden aangepakt, mogelijk aangevuld met de arbozorg- en kwaliteitszorgaspecten.
Omdat er relaties zijn tussen de milieu-, arbo- en kwaliteitszorgaspecten zal in de
toekomst de besluitvorming in een bedrijf een integrale afweging vereisen
middels een integraal managementsysteem voor kwaliteit, milieu en arboaspecten dat gekoppeld is aan de NEN/ISO 9000 serie.
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Bijlage 1 Samenvatting van de bij de interviews gehoorde verschillen tussen
de branches in de achtergrond voor het opstellen van een reststofïenbeleid.
Hoewel voor elke branche geldt, dat er diverse afvalstromen in vrij aanzienlijke
hoeveelheden vrijkomen, verschilt de achtergrond voor het opstellen van een
reststoffenbeleid per branche sterk. Overigens zijn per branche slechts twee
interviews afgenomen.
Voor de geneesmiddelenfabrieken is het van wezenlijk belang het produktie-proces in elke fase te beheersen en te controleren. Het hoog opgeleide personeel
weet precies welke taak het heeft en welke eisen het kwaliteitszorgsysteem stelt.
De kans op calamiteiten en het onnodig optreden van grotere hoeveelheden
reststoffen is daarom gering; kwaliteitszorg impliceert in dit geval indirect
milieuzorg.
Bij de kunststofverwerkende bedrijven worden maatregelen vooral om bedrijfseconomische motieven genomen. Men probeert om die reden de procesvoering
op een milieuhygiënisch meer verantwoorde wijze te doen plaatsvinden. Reststoffen zijn veroorzakers van kosten. Bij één van de bedrijven stelt de afnemer
strenge eisen omtrent het voorkomen van reststoffen tijdens de produktie. In dat
geval beïnvloedt de markt de milieumaatregelen waar uitdrukkelijk ook maatregelen toe behoren om reststoffen te voorkomen en her te gebruiken.
Voor de geïnterviewde gieterijen, drukkerijen en kunstharsfabrieken geldt dat
men op bedrijfseconomische gronden werkt aan reductie en hergebruik van die
reststoffen die in relatief grote hoeveelheden vrijkomen, zoals vormzand, papier
en kunstharsstoffen. Alle bedrijven plegen inspanningen ten behoeve van
preventie en hergebruik binnen de bestaande technologieën; de mate waarin dit
geschiedt, varieert echter per bedrijf. Uit de interviews blijkt dat voor de
verschillende hoog-scoorders geldt dat binnen de bestaande technologieën vrijwel
het maximaal haalbare is gedaan ten aanzien van preventie en hergebruik van die
reststoffen die in grote hoeveelheden vrijkomen. De technologie als zodanig is
door de afzonderlijke gieterijen en drukkerijen nauwelijks te beïnvloeden. Wat
betreft de reststoffen die niet in grote hoeveelheden vrijkomen, kan de hoeveelheid vaak nog worden teruggebracht. De aandacht daarvoor is echter veel minder
mede omdat het bedrijfseconomisch minder relevant is.
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Informatica

In de drie artikelen die hierna volgen staat het onderwerp informatiesystemen
centraal. In het artikel van Hartog wordt ingegaan op de kansen die de informatietechnologie in de logistiek biedt. Hij gaat hierbij in op de plaats van
informatietechnologie in het gebruikelijke informatiesysteem-ontwikkelingstraject
van informatieplanning, definitiestudie, ontwerp en realisatie. Er wordt benadrukt
dat het management in de onderneming kennis dient te hebben van de te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de informatietechnologie ten behoeve
van de informatieplanning. Kennis die ook nodig is om te komen tot de functionele eisen van het informatiesysteem. Verder wordt in dit artikel ingegaan op de
fysieke grenzen van informat.esystemen, de trends op het gebied van hardware,
software, systeemontwikkelingstraject en functionaliteit, tenslotte op logistieke
besturing en informatietechnologie. Er wordt geconcludeerd dat het management
bij het ontwikkelen van informatiesystemen een creatieve rol kan vervullen
wanneer het voldoende op de hoogte is van de functionaliteit die toekomstige
informatiesystemen kunnen bieden. Daarnaast dient men een besturingsconcept te
hanteren bij het ontwikkelen van informatiesystemen.
In het artikel van Van Heek e.d. wordt ingegaan op het invoeren van informatiesystemen ten behoeve van de uitwisseling van data tussen twee of meer
organisaties (EDI). De aandacht is hierbij gevestigd op factoren die verantwoordelijk zijn voor het falen of slagen van het ontwerpen van EDI systemen en hoe
deze het EDI-systeemontwerp beïnvloeden. In het artikel wordt getracht hiervoor
een theoretisch kader te scheppen. De basis voor dit theoretisch kader vormt de
contigency theorie toegepast in andere disciplines. Twee stellingen staan hierbij
centraal, te weten:
Het succes van het EDI-systeemontwerp wordt beïnvloed door de besturing
van het EDI-ontwerpproces, de omgeving waarin het EDI-ontwerpproces
plaatsvindt en het niveau van het EDI-samenwerkingscontract tussen de
verschillende organisaties.
Het niveau van het EDI-samenwerkingscontract wordt beïnvloed door de
besturing en de omstandigheden waaronder het EDI-samenwerkingscontract
tot stand komt.
Er wordt ingegaan op enkele resultaten verkregen uit een onderzoek onder 35
organisaties met EDI-projecten.
In het artikel van Trienekens wordt ingegaan op produktiebesturing en informatisering. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen in
de bedrijfsomgeving en van een aantal specifieke kenmerken van de voedings- en
genotmiddelenindustrie en wat dit betekent voor het informatiesysteem. Hierbij
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wordt achtereenvolgens ingegaan op de processen verkoop, inkoop, produktie en
voorraadbeheer. Daarin wordt gewezen op het toenemende belang van marktinformatie voor met name het verkoopproces, de toenemende hoeveelheid
informatie gebonden aan produkten en grondstoffen, het belang van een goede
informatievoorziening met betrekking tot het assortiment en het belang van een
adequate controle op het produktieproces en de daarvoor benodigde capaciteiten.
Daarna wordt de integrale informatievoorziening van bedrijven in de voedingsen genotmiddelenindustrie beschreven. Daarin wordt geconcludeerd dat er naast
overeenkomsten ook grote verschillen bestaan in de produktiebesturing van
bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Dit betekent ook grote
verschillen ten aanzien van de informatievoorziening. De wijze waarop het
informatiesysteem per bedrijf of groep van bedrijven wordt ingevuld zal verschillen. Hieraan zal middels onderzoek vorm moeten worden gegeven, zodat tot
bruikbare concepten voor de produktiebesturing kan worden gekomen die een
basis kunnen vormen voor de vast te stellen informatiefuncties.
Ten aanzien van de gevoerde discussies werd bij de presentatie van Hartog
geconcludeerd dat er een zorgvuldig traject dient te worden doorlopen voordat
wordt overgegaan tot een keuze van een informatiesysteem. Dit met het oog op
de implementatie van het systeem. Bij de presentatie van Van Heek kan op basis
van de gevoerde discussie worden geconcludeerd dat het succes van EDI mede
wordt bepaald door concurrentie overwegingen en technische mogelijkheden.
Tenslotte kan bij de gevoerde discussie op basis van de presentatie van Trienekens worden geconcludeerd dat de besturing van het primaire proces het uitgangspunt dient te zijn bij de inrichting van de besturing.
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11. Anders werken met informatietechnologie
vereist kennis van informatietechnologie

11.1 Inleiding
Enkelejaren geleden verrichtte hetbureau Butler Coxin opdrachtvan het ministerie
van Economische zaken een studie getiteld: "Economisch overleven en informatietechnologie" (Butler Cox '91). Naar aanleiding van het verschijnen van het
bijbehorende eindrapport werd eeninterviewgepubliceerd metdrs.L.E. Groosman,
voorzitter van de stuurgroep diedebetreffende studiebegeleidde. (Wittenberg '91).
In dit interview geeft Groosman te kennen dat in het Nederlandse bedrijfsleven een
volstrekt gebrek aan kennis over informatietechnologie bestaat. Groosman stelt dat
het management in de meeste Nederlandse bedrijven niet in de gaten heeft dat
inzetten van informatietechnologie de mogelijkheid biedt om totaal anders te gaan
werken en dat de periode waarin inzetten van informatietechnologie synoniem was
met het automatiseren van bestaande procedures nu voorbij is.
Eén van de vragen die bij deze constateringen gesteld kan worden is "wat moet het
management in het Nederlandse bedrijfsleven dan weten van informatietechnologie
en hoe moet zij die kennis opdoen?"
De informatietechnologische kennis is zó omvangrijk en neemt zo snel toe dat de
manager een keuze zal moeten maken bij het verwerven van informatietechnologische kennis. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat die
manager óók bij moet blijven op zijn eigen vakgebied(en). Zo zullen de meeste
managers die bij het functiegebied 'logistiek' betrokken zijn niet alleen bij moeten
blijven op het gebied van informatietechnologie maar ook hun kennis van de
betreffende produkten, produktieprocessen, markten en logistieke processen up to
date moeten houden. Het is dan ook de vraag of men het management volstrekt
gebrek aan kennis op het gebied van informatietechnologie mag verwijten.
De uitspraken van Groosman moeten echter niet zo zeer als een verwijt gezien
worden maar als een signaal, enerzijds voor het management om verwerven van
kennis van informatietechnologie hoger op hun prioriteitenlijst te zetten, anderzijds
voor het onderwijs om te zorgen dat de toekomstige manager in staat zal zijn om
tijdens zijn/haar loopbaan opdejuiste manier bij teblijven. Het onderhavige artikel
is vooral geschreven met het doel enige aangrijpingspunten te bieden bij dit proces
van 'up to date' brengen en 'up to date' blijven met een minimum aan inspanning.
Daarbij zal met name aandacht geschonken worden aan de kansen die informa135
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tietechnologieindelogistiekbiedt.Kortheidshalvezaldeterm informatietechnologie
nu verder worden afgekort tot IT.

11.2

De plaats van IT kennis in het gebruikelijke informatiesysteem-ontwikkelingstraject.

Doorgaans wordt het proces van ontwikkeling van een informatiesysteem afgebeeld
opeentraject metmijlpalen. Deze mijlpalen markeren deopvolgende fases. Tevens
vormen de mijlpalen belangrijke beslismomenten.1 In de meeste methoden voor
informatiesysteemontwikkeling zijn de volgende vier fases te herkennen: informatieplanning, definitiestudie, ontwerp, realisatie (zie bijv. Turner '88)
Informatieplanning (Martin '89, Simons '91) iseen strategische activiteitdie onder
andere leidt tot een keuze voor een IT infrastructuur, een plan voor een aantal
samenhangende informatiesysteemontwikkelingsprojecten, prioriteitsstelling en de
formulering van een visie op de rol dieIT de komendejaren in de onderneming zal
gaan spelen.
Dat impliceert datde leiding van de onderneming zich bezig houdt met 'technologie
assessment'.
In (Martin '89) wordt daartoe de Technology Impact Analysis aangeboden.
In elk geval vereist dit aspect van informatieplanning niet alleen kennis van de
huidige structuur en invulling van de bedrijfsprocessen, maar ook een visie op
mogelijke en waarschijnlijke ontwikkelingen binnen en buiten de onderneming in
de toekomst.
Informatieplanning waarbij de ondernemingsleiding gewenste functionaliteiten
definieert vanuit de huidige samenhang van bedrijfsprocessen en de huidige manier
waarop deze worden uitgevoerd is te beperkt en zal leiden tot verlies aan concurrentie kracht. Dat is de kern van de boodschap van Groosman en dat is ook de
reden dat Technologie Impact Analysis een onderdeel vormt van Information
Strategy Planning (Martin '89).
Informatieplanning vereist derhalve inzicht in deIT concepten die straks belangrijk
zullen zijn. Dat impliceert dat de ondernemingsleiding inzicht moet hebben in de
trends die met informatietechnologie samenhangen en in hetbijzonder in functiona'Hierbij moet wel worden aangetekend dat het 'trajectpradigma' voor informatiesysteemontwikkeling in toenemende mate aan kritiek blootstaan. We komen hier nog op terug
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liteit die straks mogelijk is. Om die reden neemt een beschrijving van dergelijke
trends een belangrijke plaats in de hierna volgende paragrafen. De selectie van
trends in dit artikel is geschikt met het oog ophet aandachtsveld logistiek. Voor een
dergelijke selectie vanuit de agrarische invalshoek verwijzen wij naar (Udink ten
Cate '91).
Het vertalen van deze trends en van globale verwachtingen omtrent functionaliteit
naar een informatieplan is een activiteit die niet verricht kan worden door externe
adviseurs. Het is een strategische activiteit die voortdurende creatieve aandacht
vraagt van de ondernemingsleiding zelf.
De definitiestudie heeft betrekking op één informatiesysteem dat in het kader van
het informatieplan ontwikkeld wordt. In de definitiestudie worden onder andere
gegevens over dehuidige engewenste informatievoorziening metbetrekking tot een
bepaald aandachtsgebied verzameld en geanalyseerd. Anders gezegd: leden van de
gebruikersorganisatie zullen moeten aangeven wat voor wensen zij hebben met
betrekking tot de informatievoorziening voor het betreffende aandachtsgebied. Hun
wensen worden echter sterk beïnvloed door hun kennis van de IT mogelijkheden.
Juistbij de nu noggangbare methodevan informatiesysteemontwikkeling wordt van
het management dat verantwoordelijk is voor het betreffende aandachtsgebied
verwacht dat zij de functionele eisen en de presentatie-eisen voor het te ontwerpen
informatie systeem formuleert.
Tijdens ditformuleringsproces, maar ookdaarnaleren debetrokken niet-informatici
zóveel bij dat zij telkens behoefte hebben de eerder geformuleerde functionele en
prestatie-eisen te wijzigen of aan te scherpen. Dat iets dergelijks te verwachten is
moge blijken uit de volgende analogie.
Vaak wordt het informatiesysteem ontwikkelingstraject vergeleken met het
gebruikelijke ontwikkelingstraject in de bouwwereld. Een informatieplan is dan te
vergelijken met een bestemmingsplan en de definitiestudie is te vergelijken met de
voorstudie voor een woning/gebouw die in samenspraak met de architect verricht
wordt.
Het zal duidelijk zijn dat de klant die zijn leven lang slechts plaggenhutten gekend
heeft niet op het idee komt om wensen zoals een lift, en een dakterras bij de
architect op tafel te leggen. Zo zal ook het management dat onvoldoende van de
mogelijkheden van IT op de hoogte is functionele eisen formuleren die te beperkt
zijn, en, naarmate men tijdens of na de definitiestudie meer mogelijkheden leert
kennen zal men meer wensen op tafel leggen.
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Het voorbeeld van de plaggenhut en de lift maakt meteen ook duidelijk dat het
betrokken management slechts beperkte IT kennis hoeft te bezitten om haar rol in
de definitiestudiefase goed te kunnen vervullen. Net zomin als de toekomstige
bewoner niet zal willen weten wat voor type elektromotor de lift bevat zal de
manager niet hoeven weten wat voor processors de computers van zijn informatiesysteem zullen bevatten.
Dederdefase inhetinformatie systeemontwikkelingstraject diewegenoemd hebben
is de eigenlijke ontwerpfase. In principe is nu de betrokkenheid van leden van de
gebruikers organisatie sterk afgenomen. Dit geldt eveneens voor de vierde fase, de
realisatiefase, waarbij men eenvoudigheidshalve kan denken aan het eigenlijke
programmeerwerk (vergelijk dit met het metsel en timmerwerk in de bouw).
Voorinformatiesysteemontwikkeling bestaantientallen 'methodologies,'dieidealiter
onafhankelijk zijn van de gehanteerde hard- en softwaretechnologie. In de praktijk
blijkt echter dat de relatie tussen technologie en 'methodology' veel sterker is dan
meestal wordt toegegeven.2
Zogeeft (Meyer '88) aandathetobjectgeoriënteerde paradigmavoor programmeren
enontwerpenveelminderverweven ismeteentop-down ontwikkelingsmethode dan
de manier van ontwerpen en programmeren die wordt afgedwongen door de
zogenaamde derde generatietalen. Ook deze argumentatie heeft te maken met de
constatering dat leden van de gebruikersorganisatie doordat ze bij leren tijdens de
ontwikkeling van een informatiesysteem, telkens functionaliteit zullen willen
toevoegen.
Bij deze beschrijving van IT kennis en haar plaats in het gebruikelijke informatiesysteemontwikkelingstraject moeten we hier nog de volgende kanttekeningen

2
De meest gebruikelijke Amerikaanse betekenis van het woord 'methodology' wijkt af van de
Nederlandse. Daar waar we het woord methodologie tegenkomen is het zinvol om na te gaan of er
sprake is van een verkeerde vertaling vanuit het Amerikaans.
Van Dale Groot Woordenboek Engels/Nederlans Utrecht/Antwerpen 1989 blz 846:
methodologie', v., methodiek,
en methodiek v., leer der te volgen methoden
Webster's Seventh New Collegiate Dictionary Springfield Mass. USA blz533:
methodologie 1: a body of methods, rules, and postulates employed by a discipline: a particular
procedure o set of procedures 2: the analysis of the principles or procedures of inquiry in a
particular field
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geven.
Ten eerste zijn de grenzen tussen de verschillende fasen inhoudelijk niet zo scherp
als hier getypeerd wordt. Om die reden, en om goed te kunnen communiceren met
deinformaticus c.q. deinformatiekundige ishetvaak toch handig iets meer teweten
vaninformatietechnologie daninhetvoorgaande gesuggereerd is.Ookveel artikelen
trekken nietzo'n scherpegrens tussendeverschillende soorten kennisdiede diverse
betrokkenen bij informatievoorziening nodig hebben. Dit maakt veel artikelen die
interessante kennis over IT bijvoorbeeld in relatie tot logistiek te bieden hebben
onleesbaar voor die logistici die alleen maar kennis van de functionele mogelijkheden hebben.
Juist omdat in de praktijk de grenzen niet zo scherp getrokken worden zullen we in
dit artikel ookeen aantalIT aspecten derevue latenpasseren die strikt genomen niet
in dit kader opgenomen zouden moeten zijn.
In deze paragraaf hebben we beargumenteerd dat de ondernemingsleiding kennis
dient te hebben van de te verwachtte ontwikkelingen met betrekking tot informatietechnologie ten behoeve van informatieplanning. Daarbij dient men minimaal
aandacht te hebben voor trends met betrekking tot IT maar ook met betrekking tot
ontwikkelingsmethoden. Tevens dient het management in elk geval die IT kennis te
hebben die nodig is voor het stellen van de juiste vragen om zo te komen tot een
verzameling functionele eisen die past bij de mogelijkheden die IT tebieden heeft.
In de nu volgende paragrafen zullen we nader ingaan op de voor IT gebruik zo
cruciale begrippen systeem en functionaliteit. Vervolgens zullen we een aantal
trends de revue laten passeren en daaraan enkele conclusies verbinden. Daarbij
zullen we vooral aandacht vragen voor het feit dat inzetten van IT het in veel
gevallen mogelijk maakt om totaal ander te gaan werken.

11.3

Informatiesystemen en functionaliteit

Centraal in het denken over informatiesysteemontwikkeling staan de begrippen
informatiesysteem en functionaliteit. Helaas blijkt het niet eenvoudig één algemeen
gebruikte definitie voor het begrip informatiesysteem te vinden. (Bots et al '90)
definiëren informatiesysteem als volgt: "Een informatiesysteem is een systeem
bestaande uit apparatuur, programmatuur, mensen, procedures en gegevensverzamelingen, dat een deel van de organisatie van informatie voorziet. "
In dit artikel zullen we de gebruikers niet beschouwen als deel van het infor139
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matiesysteem. Ook de procedures die gehanteerd worden bij het gebruik van het
informatiesysteem beschouwen wenietalsonderdeel vanhetinformatiesysteem. Dat
gebruikers vaak niet beschouwd worden als onderdeel van het informatiesysteem
blijkt o.a. uit de gangbare term 'system-user-interface'. Dat we deprocedures niet
willen rekenen als onderdeel van het informatiesysteem heeft te maken met het feit
dat procedures zelf niet als subsysteem beschouwd kunnen worden.
Een manier om een systeem te karakteriseren is door de grenzen van het systeem
te benoemen. Voor een informatiesysteem dienen zich daarvoor meerdere
kandidaten aan: ten eerste de fysieke grenzen van het informatiesysteem en ten
tweede abstractegrenzen opbasisvan deverzameling inputs enoutputs, dataklassen
en processen.
Wewillen hier een sterk pleidooi houden om beide invalshoeken tehanteren bij het
denken over informatiesystemen. Vanuit het oogpunt van de programmatuurontwikkelaar waren tot nu toe de abstracte grenzen in de zin van inputs, outputs
dataklassen en processen het meest voor de hand liggend, maar vanuit het oogpunt
vandegebruiker zijn defysieke grenzen niet alleen meervoor dehand liggend maar
ookbelangrijker omdat netwerkfunctionaliteiten nietgemakkelijk duidelijk gemaakt
kunnen worden in termen van een abstract systeem.
De fysieke grenzen van een informatiesysteem.
Bij een informatiesysteem kan men denken aan een 'stand alone' PC waarvan de
grenzen zich geheel binnen een beperkte ruimte van bijv. een kantoorkamer
bevinden, maar ook aan een minicomputer met terminals die zich door een heel
gebouw uitstrekt of aan computernetwerken die zich zelfs wereldwijd kunnen
uitstrekken.
Het voordeel van deze benadering waarbij ook fysieke grenzen van het informatiesysteem benadrukt worden is dat de telematicafunctie van een modern
informatiesysteem sterker op de voorgrond treedt.
Een voorbeeld moge dit nog eens verduidelijken:
Bij veel veilingen in Nederland was gedurende lange tijd de aanvoerprocedure als
volgt: de kweker vult thuis een aanvoerbrief in en voegt deze bij de produkten die
hij op de veiling aanvoert. De keurmeester controleert bij binnenkomst de
aangevoerde produktgegevens envoegt opde aanvoerbrief een aantal gegevens toe.
Datatypisten toetsen de gegevens vervolgens (onder grote tijdsdruk) in.
Men kan in dit voorbeeld afhankelijk van de invalshoek de informatiesysteemgrenzen verschillend definiëren, enerzijds kan men denken aan de fysiek computer
met terminals waar de datatypisten gegevens intoetsen, anderzijds kan men het
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veilinginformatiesysteem zien als een combinatie van het computersysteem en de
aanvoerbrief. In het laatste geval worden de gegevens diede kweker thuis invult op
papier later in het systeem, waar ze in abstracte zin in feite al in zitten, nogmaals
ingetoetst. (In feite worden de gegevens door de datatypisten in een door de
computer verwerkbare vorm gebracht).
Juist de verschillen in systeemgrenzen die deze twee invalshoeken aan het licht
brengen maken duidelijk dat het verstandiger is om de fysieke grenzen van het
computersysteem uit te strekken tot op het bedrijf van de kweker. Dit voorkomt
meervoudige gegevensinvoer en lost in dit geval ook het tijdsdrukprobleem op.
Bovendien kan de computer de kweker helpen om het formulier, dat nu een
schermformulier is geworden, snel en foutloos, (althans met minder fouten) in te
vullen.
Het hier gegeven voorbeeld - dat overigens nog veel zorgvuldiger uitgewerkt kan
worden- geeft aan dat goed begrip van het systeem op basis van de systeemgrenzen
kan leiden tot een geheel andere manier van werken.
Een tweede begrip dat cruciaal is voor het leveren van een zinvolle bijdrage door
het management aan informatiesysteemontwikkeling is het begrip functionaliteit.
Functionaliteit heeft betrekking op de vraag welke functies een informatiesysteem
dient te hebben, anders gezegd "wat het informatie systeem dient te kunnen".
Functionaliteit is dus losgekoppeld van de manier waarop deze functionaliteit
gerealiseerd is.
Juist deze scheiding tussen het wat en het hoe vereist een manier van denken welke
voor iedereen die met nieuwe technische mogelijkheden geconfronteerd wordt
bijzonder moeilijk is. Niettemin blijkt deze scheiding achteraf altijd bijzonder
waardevol.

11.4

Trends

11.4.1 Hardware trends
Zoals gezegd spelen verwachtingen m.b.t. IT mogelijkheden in de informatieplanningsfase een belangrijke rol. Deze verwachtingen zullen deels gebaseerd zijn
op hardware trends. Hardware trends geven aan in hoeverre de grenzen van
beperkingen zullen verschuiven.
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Tevens is inzicht in de mogelijke gevolgen van hardware trends een basis voor
inzicht in mogelijke nieuwe manieren van werken.
De eerste drie voor iedereen herkenbare hardware trends zijn de dalende prijs/prestatieverhouding van achtergrondgeheugens (harddisks, CD-ROM's e.d.) van
werkgeheugens (RAM) en van verwerkingskracht.
Belangrijk is dat we inzien dat deze prijsdalingen zo groot zijn dat ze niet slechts
tot kwantitatieve veranderingen maar ook tot kwalitatieve veranderingen zullen
leiden. Een voorbeeld hiervan vormt de opkomst van digitale beeldverwerking en
documentautomatisering.
Ook de verbeteringen van de telematica-infrastructuur in alle geïndustrialiseerde
landen (denk aan digitale telefooncentrales en glasvezelkabelnetten) maakt totaal
andere manieren van werken mogelijk. Zinvol gebruik maken van deze telematica
infrastructuren vereist met name in de logistiek de mogelijkheid om informatiestromen los te koppelen van goederenstromen. Dan moet het wel mogelijk zijn om de
betrokken goederen te identificeren en aan de bijbehorende gegevens te koppelen.
Dit kan door automatische identificatie op basis van bijvoorbeeld streepjescodes.
De al eerder genoemde prijsdaling van achtergrondgeheugens veroorzaakt onder
andere een verschuiving van bottlebench van opslagcapaciteit naar data-entrysnelheid. Anders gezegd wie slechts heel weinig kan opslaan hoeft zich niet zo'n
zorgen te maken om het invoeren van gegevens.
Nu we voor dezelfde prijs honderd tot duizend keer zoveel kunnen opslaan als 10
jaar geleden doet de behoefte om snel veel gegevens in te voeren zich sterker
gevoelen
Met tekstscanners en optical character recognition (nu nog vooral een software
ontwikkeling) wordt het daadwerkelijk aantrekkelijk om omvangrijke teksten snel
in te voeren.
Een andere kwalitatieve verandering die mogelijk gemaakt wordt door de lage prijs
van geheugen- en verwerkingskracht is de verschuiving van minicomputers met
'domme' terminals naar een vorm van gedistribueerde gegevensverwerking waarbij
de gebruiker een 'intelligent' werkstation ter beschikking heeft met een grafische
gebruikersinterface.
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11.4.2 Software trends
Algemeen blijkt dat software ontwikkelingen minder snel verlopen dan hardwareontwikkelingen. De kwalitatieve veranderingen waarvan in de vorige paragraaf
gewag werd gemaakt treden dan ook niet altijd even snel op als men op grond van
hardware ontwikkelingen zou mogen verwachten. Overigens is de grens tussen
hardware en software nooit scherp: er zijn altijd een aantal mogelijkheden die men
zowel hardwarematig als softwarematig kan realiseren.
Bij de selectie van software trends hebben we ons hier gebaseerd op trends die met
name voor de logistiek belangrijk zijn.
Allereerst kan geconstateerd worden datrelationele database management systemen
steeds vaker de kern vormen van een informatiesysteem. Dit mag worden
toegeschreven aan het feit dat de voordelen van relationele databases en van het
relationele model (flexibiliteit, goede wiskundige basis, declaratieve3 vraagtaal)
steedsbredere erkenningvindenterwijl denadelen (performance) zichsteeds minder
doen voelen.
Overigens is in de productielogistiek nog pas zo'n 30% van de pakketten gebaseerd
op een relationeel database management systeem.
Een tweede trend die met name in de logistiek opvalt is de toepassing van
standaardpakketten voor logistiek informatiesystemen hetgeen pakketselectie toteen
belangrijk aandachtsveld maakt en invloed heeft op het gebruikelijk informatiesysteem ontwikkelingstraject.4
Een van de oorzaken dat het relationele model nog niet zo diep is doorgedrongen
in de logistiek is de relatief lange historie die veel standaardpakketten hebben.
Overigens is een consequentie van het gebruik van deze standaard pakketten de
behoefte om dergelijk pakketten in te zetten in situaties waar ze niet voor
geschreven zijn. Zowaarschuwen (Bertrand '90)indringend vooronderschatting van
de inspanning die het ombouwen van pakketten voor ondersteuning van produktie
op voorraad t.b.v. een klantordergestuurde produktie vereist.
Tevens geven zij aan dat te verwachten valt dat er steeds minder behoefte zal zijn
aan systemen die zijn opgebouwd rondom de klassieke stuklijst (Bill of Material).

3
Vergeleken bij typische procedurele talen is de standaard vraagtaal voor relationele databases
declaratief, vergeleken met een ideaal valt op het declaratieve karakter van SQL-implementaties veel
af te dwingen

Impliciet spreken we hier over omvangrijke geïntegreerde logistieke informatiesystemen. Voor
logistieke deelproblemen bij kleinere ondernemingen worden veel spreadsheet, programma's ingezet.
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Van de opkomst van declaratieve talen zoals Prolog en constraint languages en van
de opkomst van het object georiënteerde paradigma is vooralsnog in de logistiek
weinig te merken.
Objectorientatie zou een goedeinvalshoek kunnen vormen voor derepresentatie van
generieke stuklijsten en constraintlanguages zouden een goede invalshoek kunnen
vormen voor het ondersteunen van tactisch/operationele planning. Veel belangrijker
echter zijn opdit momental demogelijkheden van grafische user interfaces (GUI's)
en van de steeds uitgebreidere netwerk software die op de markt komt.
Voor een deel hangt het belang van deze twee ontwikkelingen samen: grafisch
gebruikers interfaces vereisen intelligente werkstations en gebruik van intelligente
werkstations die niet in een netwerk opgenomen zijn zouden een stap terug
betekenen ten opzichte van de situatie waarin de gebruiker via een terminal
aangesloten is op een minicomputer.
Grafische gebruikers interfaces maken gegevensinvoer efficiënter en leiden tot
minder fouten zowel bij hetinvoeren van gegevens albij hetlezenvangegevens van
het scherm. Netwerk faciliteiten zijn essentieel in elke grote organisatie met name
bij de logistieke operatie maar ook bij planning. We komen hierop nog terug bij de
trends in functionaliteit.
11.4.3 Trends in het systeemontwikkelingstraject
Deeerstealgemeen erkendetrend inhetsysteemontwikkelingstraject isde geweldige
produktiviteitsverhoging in het eindtraject. Met name het gebruik van relationele
database management systemen (RBDMS) kan -voor die projecten waar een
RDBMS zinvol kan worden ingezet- tot een produktiviteitsverhoging meteen factor
30 leiden. Ook het gebruik van CASE5 tools en code generatoren draagt hieraan,
zij het in mindere mate bij. Veeleer lijkt het gebruik van casetools te leiden tot
informatie systemen van betere kwaliteit en tot beter gedocumenteerde en beter
onderhoudbare informatiesystemen.
Een heel andere trend met betrekking tot informatiesysteemontwikkeling is de
toenemende interesse voor prototyping. Deze trend heeft alles te maken met het
onderwerp van het onderhavige artikel. Prototyping helpt de leek op informatiegebied om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het toekomstige
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informatiesysteem en leidt tot een meer actieve betrokkenheid van leden van de
gebruikers organisatie bij de informatiesysteemontwikkeling. Inpassen van
prototyping in het ontwikkelingstraject betekent in feite een erkenning van het feit
dat ook tijdens het traject nog veel bij geleerd moet worden.
Het gaat vaak hand in hand met het overlaten van de zuivere topdown benadering
waarop analyse, ontwerp en bouw in aparte fases zijn ondergebracht. Met name
voor het concreter maken van gewenste functionaliteiten voor het ontwerp van user
interfaces wordt de waarde van prototyping steeds meer erkend. Er komen dan ook
steeds betere gereedschappen op de markt om prototyping te ondersteunen.
Ook twee andere trends hebben veel met de opkomst van prototyping te maken.
Ten eerste wordt de functionaliteit van informatiesysteem steeds abstracter doordat
het steeds minder voorkomt dat we bestaande procedures rechtstreeks via een één
opéénvertalingsaanpak kunnen automatiseren. Tentweedeverschaft degrens tussen
wat formaliseerbaar is en wat niet formaliseerbaar is steeds meer op, men denke
hier bij met name aan ontwikkelingen in de kennistechnologie.
In de logistiek komt daar nog bij dat pakketselectie relatief belangrijk is. Werd
pakketselectie vroeger nog veel gedaan door eerst een definitiestudie en basisontwerp uit te voeren en dan de functionele- en prestatie-eisen te vergelijken met
wat een logistiek pakket tebieden heeft, tegenwoordig spelen de mogelijkheden van
pakketten in een veel eerdere fase vaak al een rol evenals simulaties met enkele van
deze pakketten.
Aldeze ontwikkelingen makenhet 'standaard' traject steeds minder standaard. Men
dient echter wel tebeseffen datverlaten van het standaard traject een aantal nadelen
met zich mee brengt. Standaardisatie van het onwikkelingstraject heeft in het
verleden met name in de onderlinge communicatie tussen de diverse betrokkenen
met verschillende achtergronden en belangen veel helderheid gebracht en ook het
projectmatig werken veel gemakkelijker gemaakt.
11.4.4 Trends in functionaliteit
Trends in functionaliteit zijn enerzijds voor de gebruikers de belangrijkste trends
anderzijds zijn zij het moeilijks concreet te maken. Veel trends die in eerder
genoemde paragrafen genoemd werden onder een ander kopje zoals bijv. grafische
gebruikers interfaces hebben ook een functioneel aspect of hebben minstens nieuwe
functionaliteit mogelijk gemaakt.
In deze paragraaf noemen we met name netwerkfunctionaliteiten c.q. telematica
functies zoals Electronic Data Interchange (EDI), electronic mail en de mogelijkheden tot electronisch overleg.
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Electronic Data Interchange is uitwisseling van gestructureerde berichten tussen
toepassingsprogrammatuur vanverschillende organisaties of organisatieonderdelen.
EDI wordt elders in deze bundel behandeld (E. van Heck), electronic mail en
electronisch overleg maken het mogelijk om de uitwisseling van ongestructureerde
althans minder gestructureerde berichten tussen mensen via computer te ondersteunen. In de logistiek is dit onder andere van belang bij allerlei planningssituaties die
ook frequent kortdurend overleg vereisen.
Ook de functionaliteit van -niet-tabelmatige databases zoals fulltextdatabases,
documentdatabases en beeldbanken is belangrijk in de logistieke context. In
combinatie met electronic mail systemen kunnen fulltext databasemanagement
systemen de informele communicatie in het bedrijf ondersteunen en beter
bestuurbaar maken.
Ook kan het contact met de klant verbeterd en versneld worden en efficiënter
geschieden middels een combinatie van electronic mail en fulltext databases.
Men denke bijv. aan systemen die met name de eerste lijns klanten service zo
ondersteunen dat veel minder een beroep op de tweede lijn gedaan hoeft te worden.
Dergelijke systemen maken ook de besturing van de klantenservice beter mogelijk.
11.4.5 Logistieke besturing en IT
Ter afsluiting van deze paragraaf concluderen we da met name de operationele
besturing steeds hogere eisen stelt. Dit hangt samen met het feit dat de gemakkelijke activiteiten die vroeger onder operationele besturing vielen reeds geautomatiseerd zijn zodat de moeilijke (plannings)activiteiten overblijven. Ook hangt het
samen met de druk om een meer marktgerichte opstelling te kiezen en derhalve
flexibeler tewerken. Vooroperationeleplanningvereist ditmetname ondersteuning
van de communicatie (Bertrand '90)
Daarnaast zien we een steeds verder toegenomen procesautomatisering: de
produktiemiddelen worden steeds 'intelligenter' (ziebijv. Geurtsen '91). M.a.w. de
formaliseerbare informatie wordt steeds vaker automatisch verwerkt en de niet
formaliseerbare informatie blijft over voor de operationeel manager.
Met betrekking tot het produkt brengen we het voorbeeld van de aanvoer op de
veiling in herinnering. Dit voorbeeld geeft aan dat het zin heeft om informatiestromen los te koppelen van de goederenstroom. Tevens wordt het mogelijk om
steeds meer gegevens m.b.t. het produkt tebewaren en te gebruiken. (Bijvoorbeeld
de produkthistorie). Hiermee samenhangt de toenemende integratie van het proces
van produktontwikkeling met het produktieproces welke mogelijk gemaakt wordt
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door CAD/PDI6 ontwikkelingen. Ook deze ontwikkelingen leiden er toe dat vooral
de moeilijk formaliseerbare planning en besluitvormingsprocessen overblijven.
Het kader van dit artikel is tebeperkt om de relatie tussen de (logistieke) besturing,
filosofie en deIT mogelijkheden nader uitte diepen. Welkebesturingsfilosofie men
echter ook kiest, altijd zal er een relatie zijn tussen deze keuze en de kennis met
betrekking tot IT mogelijkheden die in het bedrijf aanwezig is. Twee extreme
voorbeelden zoals zuivere Just In Time produktie (JIT) en Optimal Production
Scheduling (OPT) mogen duidelijk maken hoe nauw verweven deze relatie is. Bij
pure JIT zijn de eisen die aan informatietechnologische ondersteuning gesteld
worden nihil, terwijl OPT de facto onmogelijk is zonder computer.
Daarnaast heeft de evolutie van Manufacturing Resources Planning (MRPII) een
voortdurende wisselwerking laten zien tussen IT ontwikkelingen en ontwikkelingen
in het denken over produktiebesturing.
In het voorgaande is meermalen duidelijk gemaakt dat IT nu vooral mogelijkheden
biedt om anders te gaan werken. Aan de andere kant is er ook in toenemende mate
de noodzaak om anders te gaan werken.
Zo verschuift bij veel bedrijven het klantorderontkoppelpunt meer naar het begin
van de goederenstroom. Dit vereist systemen die vooral ordergestuurd zijn en veel
minder een MRP karakter hebben (Bertrand '90). Ook vereist het meer flexibiliteit.
Aspecten hiervan zijn uitwisselbaarheid van resources en geplande spelingsruimte,
en snelle gerichte communicatie om snel beslissingen te kunnen nemen. Anders
gezegd het aanpassen van plannen op het allerlaatste moment, deels in onderhandeling met een andere afdeling vereist niet zozeer slimme algoritmen als wel het
voorhanden zijn van actuele gegevens en ondersteuning van de communicatie.

11.5

Tot slot

Het realiseren van informatiesystemen die anders werken mogelijk maken vereist
nog veel inspanning. Deze inspanning zal vooral geleverd moeten worden vanuit
kennis van de primaire processen de produktstructuur en de omgevingsfactoren.
Computer Aided Design
PDI = Produkt Data Interchange
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Het management kan hierbij alleen een creatieve rol vervullen als hetvoldoende op
de hoogte is van de functionaliteit die informatiesystemen van de toekomst kunnen
bieden.
Wat 'voldoende op de hoogte zijn en blijven' precies inhoudt is moeilijk te zeggen.
Wel kunnen de in dit artikel opgenoemde trends helpen om de aandacht te richten.
Een (logistiek) besturingsconcept blijft een eerste vereiste voordat men een
(logistiek) informatiesysteem gaat ontwerpen. De keuze voor een besturingsconcept
zal echter beïnvloedt worden door de aanwezige kennis die nodig is om diverse
concepten te realiseren.
Van de vele mogelijkheden om anders te gaan werken noemen we:
1. Intensief toepassen van 'tracking' en 'tracing'. (Buttler Cox '91).
2. Het schrappen vanfacturering (werken opbasisvan prijs afspraken). (Min. van
Economische Zaken '91)
3. Televeilen (EVO '90)
4. Eerste/tweede lijns klanten service opzet.
Hierbij dient wel bedacht te worden dat anders werken vooral ook veranderingen
in de organisatie en de functieinhoud van mensen met zich mee brengt.
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12. EDI system design: success or failure
12.1

Introduction

Managers, users, automatization-experts and researchers are showing a great deal
of interest in interorganizational information systems in general and, more
specifically, in Electronic Data Interchange (EDI) systems (Benjamin et.al. 1990,
Bemelmans andKreuwels 1990,Bytheway andDyer 1990,Dankbaar 1991, Hofman
1989, Sol et.al. 1990, Van Heck et.al. 1991, Venkatraman and Kambil 1991,
Wierda 1991). EDI facilitates the integration of systems. System integration
integratesdifferent information providers, systemtasks,technologies, subject areas,
information sources, usergroupsbut (moreimportant) integrates decision processes
in and between organizations, see alsoPenzias (1991). Within the next four years,
there will be an explosion in the growth of the European EDI market. In 1990 the
total value of products and services amounted to 86 million dollars, for 1994 the
projected figures are 396 million dollars (Computerworld 1990). EDI is defined as
the electronic interchange of structured and normative data between computers of
transactions-related organizations. The definition can be further clarified by giving
an exact definition of the terms used:
structured and normative data. The exchange of data is defined by a careful
definition of the exchanged data. Data is structured into messages. A precise
definition has to be given for each item of data.
interchange between computers. Theautomaticgeneration, communication and
processing of data between computers is the key element of EDI. To be more
precise itisbetter todefine it astheinterchange between applications, because
if organizations do not integrate EDI in their internal application of it, then
they are not making optimal use of it. There is some discussion as to whether
EDI is the interchange of electronic data or the electronic interchange of data.
Those who adhere to the first definition consider the exchange of floppy discs
to be a form of EDI. Those who adhere to the second definition would reject
this as a form of EDI. We have chosen the second definition.
transactions-related organizations. The first discussion on this part of the
definition centres around the definition of organization. One school of thought
sees theelectronic interchange ofdatabetween twobranches of one organization as a form of EDI. Their opponents say this is not a form of EDI because
there is an interchange between legally independent organizations. We adhere
to the first school of thought. We think that the characteristics of EDI are not
exclusively related to the independency of two organizations. In other words
the electronic interchangewithin a single organization is also EDI. However,
this study we have concentrated on the design of EDI between two or more
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independent organizations.
The second discussion on this part of the definition concerns conflicting views
on the meaning of transaction-related. In the first version only commercial
transactions are a form of EDI. In the second version, non-commercial
transactions (like Computer Aided Design data) are also a form of EDI. We
chose for the second version.
EDI systems could be classified as a species of interorganizational information
systems. We distinguish five domains in an EDI system, see also Bots e.a.(1990,25). These five domains are the data domain, the software domain, the
hardware and communication technology domain, the user(s) domain and the
organizational domain. In an EDI system these domains interact and are subject to
constant change. The domains form a layered structure (Lyytinen and Hirschheim
1987). Organizations are part of value-added chains, and EDI systems can be
identified as one of the managerial conditions for cooperation between two or more
organizations (Zuurbier 1991). Organizations are involved in EDI because:
organizations are forced to communicate through EDI by their suppliers or buyers;
organizations wanttosave onoperational costs; organizations want toimprove their
operational activities; organizations want to improve their strategic position by
means of a closer system link with their buyers.
The development of (interorganizational) information systems has been organized
and carried out in the form of projects (Bots et.al. 1990). Typically these projects:
have been significantly late (when compared to planned completion dates);
havebeen morethan 25% and sometimes even morethan200% overthe initial
budget;
have supplied products which have had less than the expected functionality;
have supplied products which have had quality problems which have seriously
reduced the effectiveness and usability of these products.
and, in addition, an unacceptably high number of these projects have failed to
deliver usable products (Turner 1990).
In this study we assume that the developers of EDI systems will face the same
problems. Itistherefore relevant toexaminea number offactors which might cause
theseproblems. In this study our aim istoexamine theprocess of thedesign of EDI
systems used in specific projects. We have employed a process-oriented method
which is, in essence, based on a contingency theory. In this approach a division is
made between the contracting process and the design process. The contracting
process deals with the initiation of the cooperation between organizations for the
design ofanEDI system which results in acooperation contract. Thedesign process
deals with thedesign ofanEDI system. The underlying assumption is thatthese two
processes significantly determine the success or failure of the design of an EDI
system. The object of this research is to obtain information and throw some light
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on the factors governing the success or failure of the design of an EDI system. As
a result of these findings it may be possible to define a design theory for EDI
systems. The central question is: Which factors are responsible for the success or
failure of the design of an EDI system and how do they influence the design?
More specifically, the research questions are: What is a relevant theoretical
background for dealing with success or failure factors and, in the light of this
information, Which research model would be most suitable? How can this research
model be tested? These questions will be answered inthis article. We shall also
present, by way of illustration, some general results taken from a survey of 35 EDI
projects. A more detailed analysis of the survey data will be carried out in the near
future.
In section 2 the design theory is formulated in the form of hypotheses. In section
3 the research methodology and material are validated. In section 4 the survey data
is presented as an illustration. In section 5 preliminary conclusions are discussed.

12.2

EDI System Design Theory and Hypotheses

In the field of Management Information Systems (MIS) most research contributions
can be characterized as theoretical certainties, the rest as unwarranted speculations
(Van Heck 1991). In research on the success or failure of automatization projects,
one focuses on certain factors, to pinpoint the cause of failure or, sometimes,
success. In searching for such contingencies, a theory is an essential guideline in
any systematic research, see also Van de Ven (1989) and Whetten (1989). The
Contingency Theory seems to provide a relevant theoretical basis, although the
Contingency Theory itself has no content; it is merely a framework for organizing
knowledge in a given area (Tait and Vessey 1988).
Weill and Olson (1989) reviewed 16 issues of the JMIS and 26 issues of the MIS
Quarterly (two leading MISjournals, for theperiod March 1982through June 1988
covering 177 articles in total. Of these, 105 (59 percent) were empirical and they
reviewed each of these in detail. For each of these articles a description was given
of the contingency variables, MIS variables, MIS performance, organizational
performance and comments. There was an overwhelming preponderance of
contingency-model use in MIS research. Figure 1shows the results of the review.
Indeed over70percent of theempirical studies in these twojournals show some use
of contingency models, either explicitly or implicitly.
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Strengths of the Contingency Theory
The strengths of the Contingency Theory are:
Agreatdeal ofinformation isavailable about theapplication ofthe contingency
theory reviewed in Weill and Olson (1989).
The fact that the theory is well used means it is possible to compare results
with other studies.
One of the assumptions of the theory is the deterministic model. Although the
methodologies employed do not generally allow conclusions about causality,
clear causal inference is often made. The use of causal inference makes it
possible to identify simple causal - effect relations which can be examined
statistically.
JMIS
totalno.ofarticlesinjournalreviewed

62

MISQ

Total

115

177

empiricalarticles

1

27 (43Z)

78 (68%)

105 (59%)

empiricalarticleswitha
contingencyperspective

21 (77%)2

63 (68%)

74 (70%)

figure 1 :Summary of Approaches Used in Articles reviewed by Weill and Olson (1989,76).

Weaknesses of the Contingency Theory
The weaknesses of the Contingency Theory, identified by Weill and Olson
(1989,67), are:
Use of a naive meta-theory. A naive meta-theory is the basis for all contingency theory research in MIS. The cornerstone of the meta-theory rest on four
basic foundations: rationality, afunctionalist paradigm, an objectivist approach
and deterministic model.
Conflicting empirical results. An important criticism, voiced by Weill and
Olson (1989), isthatthecontingency variables chosen inany one study account
for only a smallpercentage of thevariance in organizational performance. The
weak support offered by the empirical material can be attributed to the
underlying misguided assumptions on fit, performance, rational actors,
equilibrium, and a deterministic relationship.
Ill-defined concepts of fit and performance. The better the fit between the
contingency variable and the aspect of MIS under investigation, the better the
predicted performance. The operationalization of "fit" isvery difficult, and, as
a consequence, many researchers have opted for inconsistent methods.
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Narrow perspective of researchers. The preponderance of contingency
approaches in empirical research on MIS reflects a rather narrow paradigm.
There has been a significant amount of discussion within the MIS community
about the need to define more precisely "our" paradigm. Weill and Olson
(1989) argued that they felt that to be an unnecessary restriction referring in
their defence to the flourishing state of organizational research since the
emergence of multiple theories. MIS research, they conclude, can only benefit
from the exploration of additional paradigms.
We conclude from an earlier study that:
the research carried out in this field has focused on the relationship between
user-involvement and the success of MIS. More recent empirical research is
shifting to the organizational context of information systems' development,
the relevant factors determining success and failure from intra-organizational
information systems' research are: user-involvement, availability of resources,
project documentation, user participation, management consultation, user
consultation, periodical reporting, high levels of system complexity, organizational time framework and IS sophistication.
the relevant success and failure factors from inter-organizational information
systems' research areindustrial standards, the ability to manage organizational
change, joint conceptual modelling.
we endorse the conclusion offered by Weill and Olson (1989,79). They
conclude that: "The field ofMISis still in its infancy and a contingency theory
approach toresearch dominates. Progress inthe field hasbeenhampered by the
adoption of a naive meta-theory and a narrow research perspective. This has
resulted in highly mixed empirical results, apremature quantification strategy,
and ill-defined concepts of performance and fit".
Finally we conclude that the Contingency Theory seems to be a relevant
theoretical basis for a research model in EDI research because it can provide
useful insight and information from earlier studies in theMIS field. But, if we
are to believe Tait and Vessey (1988), we have to tread carefully because:
"Contingency theory itself has no content; it is merely a framework for
organizing knowledge in a given area. Therefore, if we are to draw on
contingency theory as a basis for developing theories regarding the influence
of user involvement on system success, we must draw on well-established
contingency theories from other disciplinary areas as well as from prior
research in information sytems."
Therefore, if we are to draw on Contingency Theory as a basis for developing
theories for the design of EDI systems, we must draw on well-established
contingency theories from other disciplinary areas as well as from prior research in
Information Sytems (IS). We chose for the theories from the disciplinary areas of:
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Strategie Management Theory, Software Engineering, Project Auditing and
Information Systems Research. From the point of view of Strategie Management
Theory, the contracting process for the development of an EDI system can be seen
as a form of a strategic alliance process between organizations (De Jong 1991,
Harrigan 1986,Huyzere.a. 1990, SchreuderandVanWitteloostuijn 1991,Zuurbier
and Van Heck 1991). In our research we are using elements of the Strategic
Management Theory to identify the contracting-process management and the
contracting-processenvironment. Looked atfrom theSoftware Engineering sidethe
design of an EDI system can be considered as a process leading to the design of a
software product. We used the so-called Software Process Maturity Framework
(Humphrey 1989). This maturity framework ranks the software process into one of
five maturity levels. By ranking their organization's position in this maturity
structure, software professionals and their managers can more readily identify areas
where improvements will be most fruitful. The five levels of process maturity are
the initialprocess, therepeatable process, thedefined process, the managed process
and the optimizing process. In our research we are using the framework to identify
the maturity of the design-process management. From the point of view of Project
Auditing, the contracting and design of an EDI system can be seen as a projectauditing process A project audit is a formal and systematic examination of the
performance of an ongoing project compared to the required performance. The
project-auditing approach identifies three dimensions ofdesign success. These three
dimensions are usually the quality of theproduct i.e. the design of the EDI system,
the cost of its development, and the calendar or delivery time (Turner 1990). From
the point of view of prior research on Information Systems, specific factors can be
identified which could explain the success or failure of IS design (Olson and Ives
1981, Lyytinen and Hirscheim 1987).
Two propositions are tested in this research:
Proposition 1:

The level of EDI system design success is affected by the level
of EDI design-process management, the EDI design-process
environment and the level of the EDI contracting success.

Proposition 2:

The level of EDI contracting success is affected by the level of
EDI contracting-process management and the EDI contractingprocess environment.

In figure 2 thepropositions are described in a Contingency Model. The model is a
causal research model. It is not a system development methodology.
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2 :ContingencyModelofEDISystemDesignSuccess.

EDI system design success can be operationalized in terms of planned versus
realized dynamic quality attributes (reliability, continuity, efficiency, effectivity) as
well as static quality attributes of the EDI system design, cost of the EDI system
design, and calendar time oftheEDI system design, seeDelen and Rijsenbrij (1990)
andTurner (1990).Ingeneral, management isdefined astheinitiation, direction and
control of goal-directed activities (Kampfraath and Marcelis 1981:20). EDI designprocess management is dealing with the initiation, direction and control of the EDI
designprocess. The EDI design process is that set of actions required to efficiently
transform a user's need into an effective EDI design. According to Humphrey
(1989) the design process can be characterized in five levels of maturity which are
called the initial process, the repeatable process, the defined process, the managed
process, the optimizing process. These five maturity levels are used in the research
model. The EDI design-process environment deals with (external) factors
influencing the EDI design-process management, like automatization level reached
byparticipating organizations, and organizational changes. EDI contracting success
can be operationalized inthelevels of specification ofthe cooperation contract. EDI
contracting-process management deals with the initiation, direction and control of
the contracting process. The EDI contracting-process environment deals with
(external) factors influencing the EDI contracting-process management like levels
of competition between organizations in the sector, stages of thegrowthcycles, and
relative bargaining power between organizations.
Eight hypotheses are given for the relationships in the research model, see figure
3.
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Independent variable(s)

Dependent variable

EDI design-process management

EDI system design success

Hypothesis ] Direi

HI

+

EDI design-process environment

EDI design-process management

H2

+

EDI contracting success

EDI design-process management

H3a

+

EDI contracting success &
EDI design-process management

EDI system design success

H3b

+

EDI contracting-processmanagement

EDI contracting success

HAa

+

EDI contracting-process management &
EDI contracting success

EDI design-process management

EDI contracting-process management &
EDI contracting success &
EDI design-process management

EDI system design success

EDI contracting-process environment

EDI contracting-process management

H4b

H4c
H5

figure 3 :Hypotheses tested in this research.

12.3

Research methodology and material

This study used a survey of EDI projects as a basis for the range of designs in EDI
systems. The hypothesesjust presented were investigated on this basis. We tested
the hypotheses using a questionnaire in a structured-interview setting with project
managers. Galliërs (1990:162) points out that" Surveys are essentially 'snapshots'
of practices, situations or views at a particular point in time.."..."However, little
insightisusuallygained regarding thecausesortheprocessesbehindthe phenomena
under study. In addition, there remains the likelihood of bias on the part of the
respondents (especially those responding to questionnaires since they will be selfselecting), inthe researcher, and in the moment in timethe research is undertaken".
Of the 91 EDI projects described in Ediforum (1991) 50 projects were chosen,
because these projects had just finished the design process. The project managers
of these 50 EDI projects were sent a letter about the research. Then they were
phoned and asked to collaborate in the research. If they wanted to collaborate an
appointment was made and a structured interview was held. The project managers
were interviewed about the EDI contracting-process environment, the EDI
contracting-process management, the EDI contracting success, the EDI designprocess environment, the EDI design-process management, and the EDI system
design success. Interviews on the basis of a questionnaire took approximately
between one and one and a half hours. Of the group of 50, there were 5 project
managers who could not be reached, 4 project managers who did not want to
collaborate because they were too busy, 3 project managers who did not want to
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collaborate because the EDI projects were not suited to their set-up (project was
only technical, noproject organization, noproject manager). Twoproject managers
received two letters from two different projects. A choice was made by the project
manager and the researcher between the two projects. One project manager was
interviewed but during the interview it emerged that the EDI project involved the
design of a technical global network. Finally 35 interviews with project managers
were analysed. The response percentage was 70%.

12.4

Data analysis carried out in the survey

As an illustration, some general results of the survey will be analysed in this
section. A more detailed analysis of the survey data will be done in the near future.
In figure 4 the related sectors of the EDI projects are presented. Forthy percent of
the EDI projects are in the Transport and Storage sector. Nine percent of the EDI
projects are in the Agricultural sector.
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figure 4 : Related sector of the EDI project (N=35).
The EDI projects investigated are complex in terms of the size of the project, the
number of organizations involved in each project and the number of messages
designed in each project. For example, in 14% of the cases 2 organizations are
involved, in 34% of the cases there are 3-10 organizations involved, in 20% of the
cases 11-25 organizations are involved, in 29% of the cases 26-250 organizations
are involved and in one case more then 1000 organizations are involved in the EDI
project. In 31% of the cases only 1message was designed, in 29% of the cases 2-4
messages weredesigned, in29% ofthecases 5-20 messages weredesigned. In 11%
of the cases more then 21 messages were designed. All projects finished the design
process, 3% are now in the building process, 20% are in the implementation
process and 74% are in the usage process.
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EDI contracting-process environment and management
Th level of stability of the EDI contracting-process environment was distinguished
for the 35 projects. On a scale of 1 - 5 the EDI contracting-process environment
differentiate between 1.74 and 3.40. The average level of contracting-process
environment was 2.48 (N=35).
The levels of maturity of the EDI contracting-process management are described.
On a scale of 1- 5 the EDI contracting-process management differentiate between
2.14 and 4.29. The average level of contracting-process management was 2.99
(N=35).
EDI contracting success
As indicated in the research model, the result of the contracting process is the EDI
(cooperation) contract. Surprisingly, in 34 % of the cases no cooperation contract
existed before the design process started (N= 12). In 66% of the cases an EDI
contract existed but in one case no specification of that contract could be given. So
in 22 cases the EDI contracting success could be measured in terms of the level of
specification of the cooperation contract. On a scale of 0 - 1the EDI contracting
success differentiate between 0.10 and 0.65. The average level of EDI contracting
success was 0.46 (N=22).
EDI design-process environment and management
The level of stability of the EDI design-process environment was distinguished for
the 35 projects. On a scale of 1- 5 the EDI design-process environment differentiated between 1.40 and 5.00. The average level ofEDI design-process environment
was 3.08 (N=35).
The maturity level of the EDI design-process management ispresented. On a scale
of 1- 5 the EDI design-process management differentiate between 1.84 and 4.47.
The average level of EDI design-process management was 2.80 (N=35).
EDI system design success
In 32EDI projects thedesign process resulted in an EDI system design. Inthe other
cases no EDI system design was specified. Three dimensions of EDI system design
successweredistinguished: planned versus realized quality, costs, anddelivery time
of the EDI system design. Dynamic and static quality attributes of an EDI system
design were distinguished, see Delen and Rijsenbrij (1990) and Turner (1990). In
4 cases one ofthedimensions could notbe specified. Soin 28 cases it was possible
to indicate EDI system design success, see figure 5. On a scale of 0 - 1 the EDI
system design success differentiated between 0.32 and 0.95. The average level of
EDI system design success was 0.64 (N=28). None of theEDIprojects reached the
objectives in terms of planned quality, costs and delivery time of the EDI system
design.
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EDI system design success
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5 : EDIsystemdesignsuccess (N=28).

Preliminary conclusions

This study focuses on the factors responsible for the success or failure of the design
of an EDI system and their effects on the EDI system design. This article gives a
description and an argumentation of thebackground theory and provides a research
model. Final conclusions could not be drawn. Up to the present moment, only a
general analysis of survey data has taken place.
The Contingency Theory seems to be a useful background theory in research
concerning the factors responsible for the success or failure of thedesign of an EDI
system. If we are to draw on contingency theory as abasis for developing theories,
we must draw on well-established contingency theories from other disciplinary
areas. We chose for the adjacent disciplines like Strategic Management Theory,
Software Engineering, Project Auditing and Information Systems Research. With
the help of earlier studies in these areas two propositions have been tested in this
research:
(1) The level of EDI system design success is affected by the level of the EDI
design-process management, the EDI design-process environment and the level of
the EDI contracting success.
(2)The level of EDI contracting success is affected by the level of EDI contractingprocess management and the EDI contracting-process environment.
161

EDI system design
Hypotheses were formulated and tested by a survey using a questionnaire in a
structured interview setting. The survey was carried out among 35project managers
of Dutch EDI projects. The general results show that:
The level of the EDI contracting-process environment differentiates on a scale
of 1- 5 between 1.74 and 3.40. The average level was 2.48.
The level of maturity oftheEDI contracting-process management differentiates
on a scale of 1- 5 between 2.14 and 4.29. The average level was 2.99.
In 34 % of the cases no EDI (cooperation) contract existed before the design
process started (N= 12). In 66% of the cases an EDI contract existed but in
one case no specification of that contract could be given. So in 22 cases the
EDI contracting success could be measured in terms of the level of specification of the cooperation contract. On a scale of 0 - 1 the EDI contracting
success differentiates between 0.10 and 0.65. The average level of EDI
contracting success was 0.46 (N=22).
The level of the EDI design-process environment differentiates on a scale of
1 - 5 between 1.40 and 5.00. The average level was 3.08.
The maturity level of the EDI design-process management differentiates on a
scale of 1 - 5 between 1.84 and 4.47. The average level was 2.80.
In 32projects thedesign process resulted in anEDI system design. In the other
cases no EDI system design was specified. In 4 cases one of the EDI system
design successdimensions (quality, costs,delivery time) could notbe specified.
On a scale of 0 - 1the EDI system design success differentiates between 0.32
and 0.95. The average level was 0.64 (N=28). None of the EDI projects
reached the objectives in terms of planned quality, costs and delivery time of
the EDI system design.
A more detailed investigation of the survey data to test the hypotheses will be
undertaken in the near future.
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13. Produktiebesturing en informatisering in de
voedings- en genotmiddelenindustie

13.1

Inleiding

De aandacht voor onderzoek naar informatiesystemen voor de produktiebesturing
bij bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, is tot op heden zeer
beperkt geweest. Dit artikel is een eerste aanzet om in deze leemte te voorzien.
Door middel van een inventarisatie van de specifieke kenmerken van de
industrie, gecombineerd met een aantal belangrijke ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving, wordt een beschrijving gegeven van de informatievoorziening voor de
produktiebesturing van deze bedrijven.
De aandacht wordt gericht op de primaire processen inkoop-produktie-voorraadbeheer-verkoop. Het distributieproces wordt buiten beschouwing gelaten.
Figuur

1.
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PRODUKTIE

VERKOOP
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Tussen de processen bestaan verbindingen, waarbij er vanuit wordt gegaan dat
verrichtingen met betrekking tot één bepaald proces gevolgen hebben voor de
andere processen. Het belang van de onderlinge afstemming tussen de primaire
processen wordt hiermee in dit artikel onderstreept. Bedrijven zijn met elkaar
verbonden in ketens van bedrijven door de levering en/ of afname van goederen
en diensten. Ook hierbij geldt het belang van een goede onderlinge afstemming
van de processen; verrichtingen in één organisatie hebben gevolgen voor de
verrichtingen in andere organisaties (1).
Als ingang bij de beschrijving van de verschillende bedrijfs-processen en hun
onderlinge relaties wordt gekozen voor enkele actuele ontwikkelingen in vraag en
aanbod van produkten en grondstoffen:

165

Produktiebesturing
veranderingen t.a.v. vraag en aanbod in het produkt- respectievelijk
grondstoffenassortiment
veranderingen t.a.v. vraag en aanbod in de produkt- respectievelijk grondstoffenkenmerken
(hierbij gaat het om eigenschappen die aan het produkt en zijn produktieomgeving worden toegekend).
veranderingen ten aanzien van de eisen aan de levercondities: levertijd,
leverbetrouwbaarheid en prijs van produkten resp. grondstoffen
De informatiekundige beschrijving van de bedrijfsprocessen die hierop volgt
gebeurt op de volgende wijze:
-beschrijving van de informatiesystemen: welke systemen zijn in het licht van de
dynamische bedrijfsomgeving en de specifieke bedrijfskenmerken van belang,
-de prestatie- of kwaliteitseisen bij deze informatiesystemen: hierbij gaat het om
doeltreffendheid (juistheid, volledigheid, snelheid), duurzaamheid (flexibiliteit),
en integreerbaarheid van de informatiesystemen (Bemelmans, 1987; Bots et al.,
1990) (2).
Inhoud
Het artikel is opgesplitst in 3 paragrafen. In paragraaf 2 worden aan de hand van
ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving en van een aantal specifieke kenmerken
van de voedings- en genotmiddelenindustrie de belangrijkste informatiesystemen
beschreven. Achtereenvolgens worden de processen Verkoop, Inkoop, Produktie
en Voorraadbeheer behandeld. In paragraaf 3 zal de integrale informatievoorziening van bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie worden
besproken. Ook wordt het belang van de positie van een individueel bedrijf in
(een) keten(s) van bedrijven aangegeven, en de betekenis hiervan voor de
informatievoorziening.

13.2 Informatie en informatiesystemen bij bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie
De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft een aantal kenmerken die haar
onderscheiden van andere sectoren. Deze kenmerken zijn van bijzondere invloed
op de informatie-voorziening van de bedrijven. In deze paragraaf zal in het licht
van deze kenmerken èn van de dynamische bedrijfsomgeving voor elk bedrijfsproces de informatievoorziening worden beschreven.
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13.2.1

Ontwikkelingen met betrekking tot het verkoopproces bij bedrijven
uit de voedings- en genotmiddelenindustrie
13.2.1.1
Het produktassortim ent
De consument van voedings- en genotmiddelen stelt hoge eisen aan de variëteit
van produkten, waarmee ook de variëteit in verpakkingsmateriaal wordt bedoeld.
Ook kennen de produkten door de voortdurende produktvernieuwing een steeds
kortere levenscyclus. Een voorbeeld is de toenemende produktvariëteit in de
frisdrankenindustrie: dubbeldranken, kleinverpakkingen, e.d. (vgl. ook de Vaan,
1990).
Veel bedrijven hebben te maken met zogenaamde 'onbalans' problemen. Een
voorbeeld is een pluimveeslachterij die een order krijgt van 1000 kippepoten; er
moeten dan nog klanten gevonden worden voor 1000 vleugels, 500 borsten, enz.
Een dynamische markt zal deze 'onbalans'-problemen nog versterken (5).
13.2.1.2
Produktkenmerken
Een belangrijke eis aan bedrijven in de voedings- en genot-middelen-industrie
komt voort uit het toenemende kwaliteits-besef van de consument (Steenkamp,
1991; Marcelis, 1991). Daarnaast speelt de overheid een belangrijke rol bij het
instellen van kwaliteitseisen. In verband hiermee moet als een typisch kenmerk
van de voedings- en genotmiddelenindustrie de relatief geringe houdbaarheid van
een aantal produkten worden genoemd (en daarmee samenhangende kenmerken
als vochtverlies, krimping, en dergelijke). Het is dan ook zaak om produkten
snel te kunnen uitleveren.
Naast de kwaliteitseisen worden in toenemende mate eisen gesteld aan het milieu
waarin het produkt wordt geproduceerd. De consument wil weten welke stoffen
er tijdens het produktie-proces zijn gebruikt, welke afvalstoffen er bij het proces
zijn ontstaan, welk verpakkingsmateriaal er wordt gebruikt (men denke hierbij
aan het heffen van statiegeld op verpakkingen), in welke leefomgeving het
(levende) produkt is geproduceerd (scharreleieren, scharrelvarkens !), etcetera.
Ook moet in dit verband gedacht worden aan zaken als volks-gezondheid,
energieverbruik, invloeden op de omgeving zoals verzuring, broeikaseffect, e.d.
(vgl. ook Kooijman, 1992; Kalverkamp, 1991). (3)
13.2.1.3 Leveringscondities
Bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben vaak te maken met
(sterke fluctuaties in de vraag (bijvoorbeeld ijs wordt vooral op warme dagen
gegeten; slagroom wordt vooral op feestdagen gegeten). Ook in de voedings- en
genotmiddelen-industrie worden echter scherpere eisen gesteld aan de lever-tijd
en leverbetrouwbaarheid van produkten.
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Een belangrijke overweging die in dit verband gemaakt moet worden is of een
bedrijf op order of op voorraad produceert. Een bedrijf dat op voorraad produceert zal doorgaans immers sneller kunnen leveren dan een bedrijf dat op order
produceert. Bijvoorbeeld een conservenfabriek produceert voor het grootste
gedeelte op voorraad (een pot bonen kan lang bewaard worden!), een vleesverwerkend bedrijf zal meer op order produceren (vleeswaren kunnen minder lang
bewaard worden).
13.2.1.4 De informatievoorziening
Elke verkooporganisatie wil de onzekerheid m.b.t. de inkomende orders zoveel
mogelijk beperken. Het beperken van de onzekerheid kan op twee manieren. Op
de eerste plaats door het maken van strakkere afspraken met klanten of collegabedrijven (Vgl. Broersma, 1991). Een ontwikkeling die zich de laatste jaren
hierin voordoet is het stijgende aandeel van het grootwinkelbedrijf in de orderportefeuille van veel bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie (4).
De tweede mogelijkheid om beter op klantorders in te spelen is het maken van
vraagprognoses voor de korte tot middellange termijn. Hierbij gaat het niet alleen
om prognoses op basis van de historische afzet van produkten, maar ook om
prognoses op basis van andere (markt)gegevens (Bijvoorbeeld gegevens over de
effecten van marketingacties). Tot op heden worden deze prognoses door de
meeste bedrijven alleen voor de langere termijn gemaakt. Dit betekent dat de
informatie vanuit de markt een kleinere tijd-scope moet krijgen.
Functies van het verkoopinformatiesysteem
In het licht van de in het voorgaande beschreven ontwikkelingen worden de
volgende informatiesystemen van het verkoopproces onderscheiden:
1.
De orderverwerking. Bedrijven krijgen te maken met meer verschillende
en/of complexere orders. Daarnaast wordt een gevarieerd orderbestand
belangrijker om eventuele 'onbalans'-problemen tijdig te kunnen oplossen.
2.
De verwerking van marktinformatie voor het maken van korte en middellange termijn afzetprognoses. Bedrijven moeten sneller kunnen inspelen op
de veranderende wensen van de consument. Daarbij wordt benadrukt dat
bij de produktontwikkeling of kwaliteitsverbetering de behoef-ten van de
consument voorop staan (vgl. Steenkamp, 1991). Een alternatief is het
maken van strakkere afspraken met afnemers.
3.
De produktinformatievoorziening en de assortiments-informatievoorziening. Produktspecificaties zullen in de toekomst moeten worden uitgebreid
met (meer) informatie over de kwaliteit van het produkt, maar ook met
informatie over de geschiedenis van het produkt (bijvoorbeeld over de
omgeving waarin het produkt geproduceerd is). Zo kunnen in voorkomende gevallen de oorzaken van gebreken beter worden opgespoord. In
dit verband denke men naast de welbekende houdbaarheidsdatum ook aan

168

Bedrijfskunde en agribusiness
allerlei andere produktinformatie die, steeds meer, met het produkt wordt
meegeleverd (samenstelling, land van herkomst, etcetera).
Andere denkbare functies bij het verkoopproces, zoals een klanten-informatiesysteem en een vertegenwoordigers-informatiesysteem zijn in het kader van dit
artikel minder relevant.
Prestatie-eisen bij het verkoopinformatiesysteem
De eisen die aan het verkoopinformatiesysteem worden gesteld zijn in belangrijke
mate afhankelijk van de hoeveelheid orders per tijdseenheid, de complexiteit van
de orders (samenstelling, verwachte doorlooptijd) en van de voorspelbaarheid van
de orders. Hoe meer orders, en hoe complexer en hoe onvoorspelbaarder de
orders, hoe groter de eisen zijn die aan het orderverwerkende systeem worden
gesteld. Hoe beter ook de korte termijn marktinformatie zal moeten zijn.
Een belangrijke prestatie-eis bij de verkoopinformatievoorziening heeft betrekking op de snelheid van de gegevens-verwerking. Het gaat hierbij om de snelheid
waarmee orders verwerkt moeten worden en om de kortere perioden waarover
marktinformatie verzameld moet worden. Andere eisen zoals volledigheid van
informatie en juistheid van informatie spelen met name bij het verzamelen van,
steeds nauwkeurigere, marktinformatie en het bieden van juiste produkt- en
assortimentinformatie aan de klant. Ten aanzien van de duurzaamheidseis geldt
verder nog in het algemeen dat in een dynamische omgeving flexibele (aanpasbare) informatie-systemen nodig zijn.
13.2.2

Ontwikkelingen bij het Inkoopproces van bedrijven uit de
voedings- en genotmiddelenindustrie
De ontwikkelingen aan de inkoopzijde van veel bedrijven vertonen gelijkenis met
die aan de verkoopzijde; immers wat voor het ene bedrijf produkten zijn, zijn
voor het andere bedrijf grondstoffen.
13.2.2.1 Het grondstoffenassortiment
Bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie gaan steeds vaker nieuwe
relaties aan met toeleveranciers van grondstoffen. Een voorbeeld is de conservenindustrie waar vaker contracten worden afgesloten met grondstoffenproducenten
waarin niet alleen de afname van de produkten(grondstoffen) wordt gegarandeerd
maar waarin ook allerlei andere dienst-verlenende activiteiten zijn opgenomen
(leveren van zaaigoed, adviezen met betrekking tot bewerkingstechnieken,
etcetera).
Afnamecontracten met toeleveranciers bieden mogelijkheden voor de industrie
om invloed uit te oefenen op de aard van het produkt, het oogstmoment, de
bewerkingstechnieken, enz. Het grondstoffenassortiment wordt zo voor deze
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bedrijven beïnvloedbaar. Men kan in dit verband ook van co-makership spreken.
Voor bedrijven waarvoor dergelijke contracten niet mogelijk zijn geldt dat een
goed inzicht in de grondstoffen-markt van belang is, niet alleen voor de lange
termijn maar ook voor de korte en middellange termijn. Een goed voorbeeld
hierbij is de visverwerkende industrie waar in een krapper wordende markt
(visserijquota!) een juist en snel inzicht in het (seizoens-)aanbod op de Europese
markt van groot belang is. Overigens lijkt voor de meeste bedrijven uit de
voedings- en genotmiddelenindustrie het aanbod van grondstoffen redelijk
verzekerd te zijn (5).
13.2.2.2 Kenmerken van grondstoffen
Net zoals bij de verkoopfunctie worden ook bij de inkoop-functie de kwaliteitseisen steeds belangrijker. Hierdoor speelt de ingangscontrole van grondstoffen een
belangrijke rol (vgl. Philipsen, 1991).
Kwaliteitskenmerken van produkten kunnen gemeten worden bij de ingangscontrole, milieukenmerken (o.a. de omgeving waarin het produkt geproduceerd is) echter niet of in veel mindere mate. Dit geldt ook voor het verpakkingsmateriaal waaraan steeds hogere milieu-eisen worden gesteld (Kooijman,
1992).
13.2.2.3 Leveringscondities
Met name door de oogstafhankelijkheid zijn er veel fluctuaties in de aanvoer van
de grondstoffen; niet alleen in de hoeveelheid maar ook in de kwaliteit, samenstelling en prijs van grondstoffen (Vgl. Van Beek, 1990; Koene, 1988).
Sommige bedrijven kopen grondstoffen in bulk zodat de planning van de inkoop
hier minder kritiek is; bijvoorbeeld een bakkerij kan meel meestal in ruim
voldoende hoeveelheden kopen. Voor andere bedrijven geldt echter weer dat de
grondstoffen niet altijd in ruime mate aanwezig zijn zodat hier kennis van de
markt belangrijk is.
13.2.2.4 De informatievoorziening
Ten behoeve van de aanvoer van grondstoffen, worden door bedrijven steeds
vaker langdurige contracten afgesloten met een kleiner wordende groep leveranciers. Men wil hiermee een toename van de leverbetrouwbaarheid, de leverfrequentie en de geleverde kwaliteit bereiken (Broersma, 1992, 1991). De onzekerheid met betrekking tot de aanvoer van grondstoffen neemt hierdoor af. Een
andere mogelijkheid om deze onzekerheid te verminderen wordt gezocht in het
meer gebruiken van korte-termijn marktinformatie.
Functies van de inkoopinformatievoorziening
De volgende functies van het inkoop-informatiesysteem worden onderscheiden:
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De leveranciers-informatievoorziening. Het gaat hierbij met name om de
historische gegevens per leverancier. Als er strakkere afspraken met
leveranciers worden gemaakt, zullen er ook meer gegevens over de
prestaties van deze leveranciers verzameld moeten worden: assortimentsgegevens, produktkenmerken maar ook gegevens zoals prijs, kortingen,
levertijden, leverbetrouwbaarheid, kwaliteit van produkten, gegevens over
afkeur en afhandeling hiervan, milieugeschiedenis, klachten uit opslag en
produktieproces, etcetera (Broersma, 1992; Vgl. Jans, 1989).
De grondstoffeninformatievoorziening. Hierbij gaat het met name om
kwaliteits- en milieukenmerken; ook van verpakkingsmateriaal. Bij de
ingangscontrole vindt niet alleen meting plaats van zaken als aantal en
gewicht, maar ook bijvoorbeeld vetgehalte, vochtgehalte, suikergehalte,
etcetera Door de uitbreiding van metingen van grondstof-kenmerken en de
toename in de informatie-uitwisseling met de leveranciers (bijvoorbeeld
milieugegevens), zullen grondstoffen meer informatie-"bagage" meekrijgen.
De marktinformatievoorziening. Deze is met name van belang voor
bedrijven waarbij de aanvoer van grondstoffen onzeker is.

Prestatie-eisen bij het inkoopinformatiesysteem
Vergelijkbaar met de informatievoorziening voor de verkoop geldt ook hier dat
de eisen die aan het informatiesysteem gesteld worden, afhankelijk zijn van de
wijze waarop de grond-stoffen worden verkregen. Hoe groter de onzekerheid met
betrekking tot de aanvoer van grondstoffen, hoe groter doorgaans de eisen ten
aanzien van de informatievoorziening zullen zijn.
De belangrijkste prestatie-eisen bij de inkoop hebben betrekking op de juistheid
en volledigheid van de informatievoorziening. De historische leveranciersinformatie moet bijvoorbeeld voldoende grond kunnen bieden om contracten met
leveranciers al dan niet te beëindigen. Bij de grondstoffen-informatievoorziening
gaat het met name om de toenemende kwaliteits- en milieu-eisen.
Aan de marktinformatievoorziening met betrekking tot grondstoffen worden bij
de meeste bedrijven wellicht minder stringente eisen gesteld als bij de verkoopinformatievoorziening het geval is. Immers veel bedrijven hebben vaste levercontracten, grondstoffen worden vaak in bulk ingekocht, èn de aanvoer van grondstoffen is bij bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie over het
algemeen redelijk verzekerd. De dynamiek van de inkoopmarkt lijkt hiermee,
voor de meeste bedrijven, minder groot dan de dynamiek van de verkoopmarkt.
De eis ten aanzien van de duurzaamheid (flexibiliteit) van de informatiesystemen
is daarom bij de inkoop ook minder belangrijk.
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13.2.3

Ontwikkelingen bij het produktieproces van bedrijven uit de
voedings- en genotmiddelenindustrie
De positie van een bedrijf in zijn omgeving heeft uiteraard grote invloed op de
produktiefunctie. Hoe onzekerder de binnenkomst van orders en grondstoffen,
hoe onzekerder immers ook de produktieplanning. Belangrijk is ook hier de
overweging in welke mate op order of op voorraad kan worden geproduceerd.
Produceren op voorraad betekent doorgaans een lagere flexibiliteit ten aanzien
van de klantvraag dan produceren op order (Brinkman, 1989). Aan de andere
kant wordt de onzekerheid bij de produktieplanning verminderd door produktie
op voorraad.
Naast de directe aansturing door (produktie)orders wordt het produktieproces
uiteraard gestuurd door de aard van het produkt en de produktiemiddelen.
13.2.3.1
Het produktassortiment
Reeds eerder werd de grote produktvariëteit en de grote mate van produktvernieuwing bij bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie genoemd. Dit
heeft uiteraard gevolgen voor de inrichting van het produktie-proces; het produceren van veel verschillende produkten over een korte periode betekent dat de
produktiemiddelen flexibel inzetbaar moeten zijn.
Een ander kenmerk is dat bij de voedings- en genotmiddelen-industrie tijdens het
produktie-proces vaak bijprodukten en afvalprodukten worden geproduceerd
(Philipsen, 1991; Koene, 1988). Deze produkten moeten in de produktieplanning
worden meegenomen. Ook heeft het produktieproces hierdoor te maken met de
eerder genoemde 'onbalans'-problemen. Immers een (interne) order voor een
produkt betekent niet automatisch een order voor de bij-produkten.
13.2.3.2
Produktkenmerken
Ten aanzien van de produktkenmerken moet de relatief geringe houdbaarheid van
grondstoffen, tussenprodukten, bijprodukten worden genoemd. Dit maakt een
snelle doorstroming door het produktieproces noodzakelijk. Een en ander heeft
gevolgen voor de inrichting van het produktieproces en de planning van de
produktie; er zal immers zo min mogelijk met tussenvoorraden gewerkt kunnen
worden.
13.2.3.3
De operationele produktieplannning
Door de toenemende variëteit in produkten en de hogere kwaliteitseisen worden
steeds meer eisen gesteld aan de capaciteitsplanning en de doorloopplanning.
Hierbij kunnen een aantal complexiteitverhogende factoren worden onderscheiden:
de houdbaarheid van grondstoffen is relatief gering
(groenten moeten bijvoorbeeld zo snel mogelijk worden geconserveerd)
de kwaliteit van de grondstoffen is wisselend
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(denk aan de oogstafhankelijkheid)
er is sprake van uitgebreide en soms langdurige kwaliteitsmetingen (denk
aan de vereiste quarantainetijd bij een aantal (tussen)produkten)
er moet rekening gehouden worden met afvalstoffen
afgekeurde produkten kunnen vaak herverwerkt worden (bijvoorbeeld
afgekeurde margarine tot veevoer) (vgl. ook Koene, 1988)
de omsteltijden van machines zijn doorgaans lang
Er zijn echter ook kenmerken bij bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie die complexiteitverlagend werken:
de meeste bedrijven uit de voedings- en genotmiddelen-industrie laten hun
produktieprocessen verlopen via vaste routing (Philipsen, 1991).
de produktiemiddelen in de voedings- en genotmiddelen-industrie zijn vaak
gebonden aan 1of enkele produkten
omdat produkten snel door het produktieproces moeten stromen zijn de
tussenvoorraden laag
vaste afspraken met leveranciers en afnemers verminderen de onzekerheid
in produktvraag en grondstofaanbod.
Elk bedrijf heeft zijn eigen mix van complexiteitsverhogende of complexiteitsverlagende factoren, wat z'n eigen eisen met zich meebrengt voor de produktieplanning en de daarvoor nood-zakelijke informatievoorziening.
13.2.3.4
De informatievoorziening
Uit het voorgaande blijkt dat bij veel bedrijven een uitbreiding van de meting van
produkt- en proceskenmerken tijdens het produktieproces te verwachten is. Deze
meting zal over het algemeen steeksproefgewijs (uit kostenoverwegingen) en
altijd binnen bepaalde marges plaatsvinden (vgl. Bots/Jansen, 1989). Naast deze
metingen is ook een juiste controle op het gebruik van de dure (Van der Meer,
1991) capaciteiten van belang.
Functies van het produktieinformatiesysteem
De volgende functies van het produktie-informatiesysteem worden onderscheiden:
1.
De produkt- en assortimentsinformatievoorziening. De hoge kwaliteitseisen
die aan het produkt worden gesteld betekenen dat een goede kwaliteitsmeting in het bedrijf noodzakelijk is. Niet alleen de grondstoffen en de
eind-produkten zullen een kwaliteitsmeting moeten ondergaan, ook de
kenmerken van tussen- en bijprodukten worden belangrijk (Vgl. Philipsen,
1991). Het belang van deze metingen wordt onderstreept door de ISOnormen 9001 t/m 9003 die eisen stellen t.a.v. de naspeurbaarheid van
produkten (Biesheuvel, 1992; Philipsen, 1991). Iets soortgelijks geldt
m.b.t. de toenemende eisen die aan het produktie-milieu worden gesteld.
De informatiebagage van grondstoffen, produkten, tussenprodukten,
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bijprodukten en afvalstoffen zal dus (aanzienlijk) uitgebreid worden.
Hierbij wordt gewezen op het dynamische karakter van de grondstoffenen produktkenmerken in de voedings- en genotmiddelenindustrie (leeftijd,
vochtgehalte, etcetera); hetgeen extra eisen aan de gegevensverzameling
stelt. Met betrekking tot de assortimentsinformatievoorziening geldt dat
een adequaat beheer van recepten (vgl. Philipsen, 1991) van belang is
zodat, indien nodig, snel de mogelijkheden van het assortiment kunnen
worden nagegaan.
De processtatus-informatievoorziening. Gegevens over het produktieproces
zullen in combinatie met de gegevens van produkten (zie hierboven)
belangrijker worden i.v.m. de kwaliteits- en milieu-eisen. Hetzelfde geldt
t.a.v. de voortgangscontrole. Het kan daarom nodig zijn dat er (meer)
meetpunten in het produktie-proces moeten worden ingebouwd.
De capaciteits-informatievoorziening. De meting van de prestaties van de
doorgaans dure capaciteit is voor een capaciteitsgeoriënteerde industrie
zonder meer van belang. Men denke hierbij aan machinestoringen, gebruik
van gereedschappen, verlies van grondstoffen / half-fabrikaten, menselijke
prestaties, enz.

Prestatie-eisen bij het produktieinformatiesysteem
Ook hier geldt dat de eisen aan de verschillende informatie-systemen per bedrijf
verschillen, afhankelijk van de complexiteit van het produktieproces en van de
eisen die vanuit het verkoop- en het inkoopproces worden gesteld.
Voor de produkt- en assortimentsinformatievoorziening zijn met name de
doeltreffendheidseisen juistheid (geen verkeerd recept) en volledigheid (alle
relevante produktgegevens en alle mogelijkheden ten aanzien van de receptuur)
van belang.
Bij de 'proces-status' informatievoorziening gaat het op de eerste plaats om
snelheid: men moet snel kunnen inspelen op storingen en een goede voortgangscontrole kunnen uitvoeren. Daarnaast moet ruime aandacht aan de juistheid van
de gegevens worden geschonken; immers onjuiste informatie over het proces kan
veel produktieverlies opleveren, omdat een fout aan het begin van een proces bij
een procesgeoriënteerde industrie meestal doorwerkt in het hele verdere proces.
Bij de capaciteitsinformatievoorziening gaat het met name om juiste en volledige
informatievoorziening (registratie van bezettingsgraden, doorlooptijden, omstelgegevens, storingsgegevens, onderhoudsgegevens, inzet van personeel, etc. (vgl.
Philipsen, 1991). De eis tot flexibiliteit (duurzaamheid) van informatiesystemen
heeft vooral betrekking op assortiments- en produktveranderingen. Het produktieproces zelf zal door de hoge kostprijs van de capaciteiten wellicht minder aan
verandering onderhevig zijn.
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13.2.4

Ontwikkelingen bij het voorraadbeheersproces van bedrijven uit de
voedings- en genotmiddelenindustrie
13.2.4.1
Het produktassortiment
Zoals reeds werd beschreven neemt het aantal verschillende produkten bij
bedrijven uit de voedings- en genotmiddelen-industrie toe. Ook willen afnemers
soms eigen verpakkingen bij het produkt (men denke aan de huismerken bij
grootwinkelbedrijven), hetgeen feitelijk een uitbreiding van het aantal verschillende produkten betekent. Produkten moeten vaak in quarantaine, wat ook
uitbreiding van het aantal produkten in opslag betekent. Te lange opslag (houdbaarheid!) betekent niet altijd dat de produkten vernietigd moeten worden;
herbewerking tot veevoer (van bijvoorbeeld zuivelprodukten) is vaak nog
mogelijk (recycling leidt dus tot meer produkten in opslag).
De kleinere voorraden per grondstof/produkt, van meer verschillende produkten
met verschillende verpakkingen leiden dan ook tot versnippering van de voorraden en stellen extra eisen aan de opslagcapaciteit.
13.2.4.2
Produktkenmerken
Ook bij de opslag van produkten, grondstoffen, tussenprodukten en bijprodukten
spelen houdbaarheid, kwaliteitseisen en milieu-eisen een grote rol (vgl. Koene,
1988). Hierbij gaat het o.a. om de bewaarcondities waaronder de produkten
worden opgeslagen.
13.2.4.3
Voorraadverloop
Op de eerste plaats leidt de relatief geringe houdbaarheid van de produkten voor
een aantal bedrijven tot een groot voorraad-verloop. Hierbij moet wel gesteld
worden dat de houdbaarheid van het eindprodukt sterk van bedrijf tot bedrijf
verschilt. (Bijvoorbeeld frisdrank en conserven zijn relatief lang houdbaar terwijl
brood/banket of vleeswaren relatief kort houdbaar zijn). Een andere ontwikkeling
die voor veel bedrijven tot hogere doorstroomsnelheden van de voorraden leidt is
dat er meer transacties worden gepleegd omdat de afnemers in verband met voorraadminimalisatie vaker beleverd wensen te worden.
13.2.4.3
De informatievoorziening
Bij de informatievoorziening met betrekking tot het voorraad-beheer gaat het met
name om het efficiënt kunnen omgaan met gegevens van verschillende partijen
van verschillende produkten. Hoe meer produkten er zijn en hoe meer eisen er
aan de bewaartijd en de bewaarcondities worden gesteld, hoe groter de eisen
waaraan het voorraadinformatiesysteem moet voldoen.
Functies van het voorraadinformatiesysteem
De volgende functies van het voorraad-informatiesysteem worden onderscheiden:
1.
De voorraadinformatievoorziening. Het gaat hierbij om de vraag welke
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Produkten, bijprodukten, tussenprodukten, grondstoffen (en afvalstoffen)
op welke plaats, hoelang en onder welke condities zijn opgeslagen. Het
hierboven geconstateerde hogere voorraadverloop veronderstelt een
intensievere gegevensverwerking en stelt dus hogere eisen aan de informatievoorziening.
De produktinformatievoorziening. Een belangrijke (kwaliteits) meting
vindt plaats bij de verschillende (tussen-)controles die worden uitgevoerd.
Het gaat hierbij niet alleen om statische gegevens, maar ook om dynamische gegevens zoals houdbaarheid, leeftijd, vocht-gehalte, en dergelijke.
In dit verband kunnen als voorbeeld de krimping en het gewichtsverlies
van bepaalde vleeswaren genoemd worden. Uiteraard moeten gegevens
hierover, in verband met de uiteindelijke uitlevering van het produkt aan
de klant, geregistreerd worden. Ook in samenhang hiermee kunnen de
ISO-normen 9001 t/m 9003 genoemd worden die eisen stellen ten aanzien
van de naspeurbaarheid van produkten (Biesheuvel, 1992; Philipsen,
1991). De hoeveelheid gegevens die over produkten verzameld wordt zal
in de toekomst dan ook gaan toenemen.

Prestatie-eisen bij het voorraadbeheer-informatiesysteem
Net zoals bij de andere bedrijfsprocessen zijn ook hier de prestatie-eisen afhankelijk van de complexiteit en de dynamiek van het proces. Hierbij gaat het met
name om de eisen juistheid en volledigheid bij de produkt- en assortimentinformatievoorziening. Met de duurzaamheidseis (flexibiliteit van het informatiesysteem) moet rekening worden gehouden in verband met wijzigingen in klantvragen, assortimenten, grondstof-aanbiedingen, enzovoort.

13.3 Integrale informatievoorziening en ketenintegratie
In paragraaf 2 zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen m.b.t. de informatievoorziening van bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie beschreven. Gewezen werd op het toenemend belang van de marktinformatie, met name
voor het verkoopproces; de grotere "informatiebagage" van produkten, tussenprodukten, bijprodukten en grondstoffen; het belang van een goede assortimentsinformatievoorziening; en het belang van een adequate controle op het produktieproces en de daarvoor gebruikte capaciteiten. In deze paragraaf zal ingegaan
worden op de integratie van de verschillende systemen en de relatie hiervan met
de bedrijfsomgeving.
13.3.1
De integrale informatievoorziening
In figuur 2 wordt een beeld geschetst van de integrale informatievoorziening.
Hierbij zijn per bedrijfsproces de informatiesystemen weergegeven (in steekwoorden) die in de vorige paragraaf zijn onderscheiden.
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Figuur2.
INKOOP
Leveranciers
Grondstoffen
Verwachtegrond.

PRODUKTIE
Capaciteit
Processtatus
Produktkenmerken
Assortiment

VERKOOP
Orders
Verwachteorders

Voorraadbeheer
Produktkenmerken
VOORRAADBEHEER

Het proces waarbij een systeem wordt genoemd is het proces waarbij de gegevens voor het systeem worden gecreëerd. (Zo maakt het proces verkoop ook
nadrukkelijk gebruik van de produkt- en assortiments-informatiesystemen, hoewel
deze alleen zijn weergegeven bij het produktieproces en deels bij het voorraadbeheer).
Vanuit elke functie wordt informatie uitgewisseld met de andere functies:
Het proces inkoop zal juiste informatie over grondstoffen en verwachte
grondstofffen (marktprognoses) moeten doorgeven aan het produktieproces
en het proces voorraadbeheer, zodat een goede produktie- en voorraadplanning mogelijk is.
Het proces verkoop moet informatie over orders en verwachte orders
doorgeven aan het produktieproces en het proces voorraadbeheer.
Het produktieproces zal produkt- en assortimentsinformatie aan het
verkoopproces en aan het proces voorraadbeheer moeten doorgeven en
processtatusinformatie aan de processen verkoop, inkoop en voorraadbeheer (informatie over welke produkten er geproduceerd worden). Het
leveranciersinformatiesysteem zal informatie over de 'performance' van
grondstoffen moeten krijgen.
Voorraadinformatie is van belang voor het produktieproces
(grondstoffen, halfprodukten, en dergelijke), voor het inkoopproces (wat
moet er besteld worden) en ook voor het verkoopproces (wat kan er
verkocht worden). Het proces voorraadbeheer zal ook gegevens over de
'performance' van grondstofffen door moeten geven aan het leveranciersinformatiesysteem. Informatie over de produktkenmerken is verder
van belang voor het verkoop-proces.
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Een goede onderlinge aansluiting van de informatiesystemen van de processen
inkoop, voorraadbeheer, produktie en verkoop is voor elk bedrijf van belang.
Hoe complexer de produktie-besturing is (meer verschillende orders met hoge
eisen aan de leveringscondities, meer verschillende grondstoffen, een complex
produktieproces); hoe hoger over het algemeen de eisen aan de integreerbaarheid
van de systemen zullen zijn. De dynamiek in de bedrijfsomgeving speelt hierbij,
zoals werd beschreven, een vooraanstaande rol.
13.3.2
Automatisering.
Als er hogere prestatie-eisen (doeltreffendheid, duurzaamheid, integreerbaarheid)
worden gesteld aan de informatievoorziening van bedrijven, wordt de ondersteuning door geautomatiseerde systemen belangrijker. In deze subparagraaf wordt
een korte impressie gegeven van de stand van zaken van de automatisering bij
bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie (5).
Automatische gegevensverwerking speelt in de meeste bedrijven vooral een rol
bij de procesautomatisering, bij de orderverwerking en bij het voorraadbeheer.
Bij het inkoopproces, de produktieplanning, produkt- en assortimentsinformatiesystemen (bijvoorbeeld receptenbeheer), en bij de informatievoorziening
vanuit de markt speelt de automatisering nog een ondergeschikte rol.
Voor deze laatste systemen èn met name ook voor de automatische integratie
tussen de verschillende systemen zal nog veel werk verzet moeten worden.
Problemen zijn vooral te verwachten bij de informatievoorziening vanuit de
markt (de markt is zeer complex) en de operationele produktieplanning (automatische planning is erg moeilijk door de onvoorspelbaarheid van het dagelijkse
produktieproces; men denke aan machinestoringen, ziekte van personeel, en
dergelijke).
13.3.3
Ketenintegratie
Door de grotere dynamiek in de markt(en) wordt het voor bedrijven steeds
belangrijker om snel op de veranderende vraag en het veranderende aanbod van
Produkten te kunnnen inspelen. In dit verband moet gewezen worden op het
belang van ketenintegratie (vgl. De Schepper, 1991). Hierbij moet in het kader
van dit artikel vooral gedacht worden aan het verkrijgen van marktinformatie
door bedrijven en de uitwisseling van produktinformatie (kwaliteits- en milieuinformatie) tussen de verschillende bedrijven.
Bij de marktinformatie is het de vraag of voor een bedrijf de informatie over het
directe aanbod en de directe vraag nog voldoende is. Wil men sneller op
wijzigingen in vraag en aanbod kunnen inspelen, dan wordt ook de vraag- en
aanbodmarkt van de leveranciers resp. de afnemers belangrijk; en misschien de
vraag- en aanbodmarkt door de hele bedrijfsketen heen; van producent van
grondstoffen tot uiteindelijk consument. Marktinformatie wordt op deze wijze
steeds meer 'keten-marktinformatie'.
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Iets soortgelijks geldt voor het aanbieden resp. vragen van produktinformatie.
Om goed op klantenwensen te kunnen inspelen en ook gegevens over kwaliteitsen milieukenmerken van produkten te krijgen, lijkt het belangrijk de grondstoffen
en produkten door de hele keten heen te volgen, van producent van grondstoffen
tot consument van eindprodukten.
In dit verband kan het veelbelovende concept van Tracking en Tracing (T&T)
worden genoemd (Lauwerse/Kok, 1991). T&T levert informatie ten behoeve van
de beheersing van de goederenstroom door informatie over lokatie, status en
tijdstip van goederen te geven; in (een) keten(s) van bedrijven. Geautomatiseerde
T&T kan bijdragen tot kwaliteitsverbetering van produkten (bijvoorbeeld door
betere informatie-uitwisseling over de houdbaarheid) en vermindering van de
kosten (door foutenreductie bij de informatie-uitwisseling).
Automatisering
Snelle en betrouwbare uitwisseling van informatie in ketens van bedrijven wordt
belangrijker. Voor de communicatie met andere bedrijven wordt bij de orderverwerking en bij de inkoop in toenemende mate van EDI (Electronic Data Interchange) gebruik gemaakt. Een onderdeel van EDI waarvoor toenemende belangstelling bestaat is PDI, waarmee in de uitwisseling van produktinformatie tussen
bedrijven kan worden voorzien (vgl. Paardekooper, 1991).
Een voorwaarde voor adequaat gebruik van deze concepten is dat er communicatiestandaards worden ontwikkeld, zodat bedrijven niet steeds opnieuw (bilaterale) afspraken voor hun communicatie met andere bedrijven hoeven te maken.
In het algemeen kan gesteld worden dat informatietechnologie kan bijdragen tot
versterking van de positie van bedrijven in de markt en dus van hun concurrentiepositie (Porter, 1989).
13.3.4
Verder onderzoek
Een van de conclusies die uit het voorgaande getrokken kunnen worden is dat er
naast overeenkomsten ook grote verschillen bestaan in de produktiebesturing van
de verschillende bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie; dus ook
grote verschillen in de benodigde informatievoorziening. Belangrijke vragen zijn
steeds: welke eisen worden bij de orders gesteld; hoe wordt in de grondstoffen
voorzien (contract of niet); hoe flexibel inzetbaar zijn de capaciteiten; hoe gaat
men om met de complexe structuur van de goederenstroom die vaak een mix is
van convergente, divergente en conserverings stromen; wat zijn de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot de opslag van goederen.
Ondanks de voor elk bedrijf verschillende antwoorden op deze vragen lijken de
in dit artikel beschreven informatiesystemen voor de meeste bedrijven uit de
voedings- en genotmiddelenindustrie van belang te zijn. De wijze waarop deze
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systemen worden ingevuld zal echter per bedrijf of groep van bedrijven verschillen.
Met behulp van verder onderzoek zal aan deze invulling meer vorm gegeven
moeten worden. Hierbij kan wellicht gekomen worden tot bruikbare concepten
voor de produktiebesturing die een basis kunnen vormen voor de vast te stellen
informatiefuncties. Gezien het belang van de dynamische bedrijfsomgeving voor
de ontwikkeling van de informatievoorziening van de bedrijven uit de voedingsen genotmiddelenindustrie zal hierbij bijzondere aandacht moeten worden besteed
aan aspecten van ketenintegratie.
Noten
1.
M.b.t. de relaties tussen deze processen en tussen de processen en de
bedrijfsomgeving wordt aangesloten bij de ideeën over de waardeketen van
Porter (Porter/Millar, 1986; Porter, 1989). (In dit artikel wordt, zoals in
figuur 1, is aangegeven, niet de indeling in processen van Porter gebruikt;
voor het doel van dit artikel is een globalere indeling toereikend).
2.
De volgende prestatie-eisen worden onderkend:
- doeltreffendheid:
*juistheid: de informatie moet relevant, betrouwbaar en nauwkeurig
zijn.
* volledigheid: de informatie moet alle aspecten in zich hebben die van
belang zijn voor het doel ervan.
* tijdigheid: de informatie moet op het juiste moment en in de juiste
frequentie beschikbaar zijn.
- duurzaamheid: het informatiesysteem moet aanpasbaar zijn aan wij
zigende omstandigheden.
- integreerbaarheid: het informatiesysteem moet gemakkelijk inpasbaar zijn
in de informatievoorziening van de organisatie (en zijn omgeving).
(Bemelmans, 1987; Bots et al., 1990).
De in dit artikel beschreven prestatie-eisen zijn een combinatie van de
eisen die door beide schrijvers worden onderkend. Bemelmans onderkent
ook nog de eisen gebruiksvriendelijkheid en doelmatigheid (kosten/baten).
Deze zijn hier minder belangrijk. Het gaat er in dit artikel namelijk om
globaal de functies van informatiesystemen te onderscheiden, en de
algemene eisen waaraan deze moeten voldoen.
3.
Kooijman (1992) noemt als voorbeeld dat bij het bedrijf Gateway Foodmarkets door de inkoop strafpunten worden toegekend aan leveranciers die
niet voldoen aan bepaalde milieu-eisen met betrekking tot het verpakkingsmateriaal van hun produkten.
4.
Bij de afname van produkten door distributiecentra van grootwinkelbedrijven worden meestal lagere eisen aan de levertijd gesteld. Het
distributiecentrum moet immers over een grotere tijdsspanne zijn produktaanvoer inplannen, in verband met de tijd die nodig is voor de distributie.
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Daarnaast kan het distributiecentrum over een langere periode zijn behoefte inplannen omdat het voorspellen van de afname van veel detailzaken meestal nauwkeuriger is dan het voorspellen van de afname van een
of enkele detailzaken. Als binnen een grote groep een bepaalde detailzaak
minder afneemt dan gepland, dan is er immers een redelijke kans dat er
tegelijkertijd een andere winkel is die meer afneemt dan gepland, zodat
per saldo dezelfde hoeveelheid afgenomen wordt. Analyse van de markt
over korte termijnen wordt in deze gevallen minder belangrijk.
Het gaat hier om indrukken uit literatuuronderzoek en uit onderzoek bij
een tiental, in produkt en produktieproces uiteenlopende, bedrijven uit de
voedings- en genotmiddelenindustrie.
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Workshop D

Actuele onderwerpen

Welke financieringsmethode sluit het best aan op de strategie van de coöperatie
en zijn behoefte aan fondsen en past bij de specifieke relatie die leden met hun
coöperatie hebben ?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt er vergelijkend onderzoek gedaan
naar financieringsmethoden in Europese zuivelcoöperaties.
In zijn lezing ging drs. Adrie Zwanenberg in op de stand van zaken m.b.t. dit
onderzoek.
Nadat hij een kort overzicht gegeven had van de coöperatieve en particuliere
zuivelondernemingen in Europa, ging drs. Adrie Zwanenberg uitgebreid in op
een aantal definities van termen, die bij de diverse zuivelcoöperaties op de balans
te vinden zijn: permanent capital, net worth, risk-bearing capital, quarantee
capital en members capital. Om de financieringsmethoden in diverse Europese
zuivelcoöperaties te kunnen vergelijken, is het immers van groot belang dat
verschillende interpretaties van dezelfde termen geëxpliciteerd worden.
Vervolgens werden de voorlopige resultaten van de analyse van balansen
gepresenteerd en tot slot werd er kort ingegaan op de plannen voor verder
onderzoek.

In opdracht van Albatros, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de produktie van
jonge planten, en Royal Eveleens, een handelsbedrijf dat is gespecialiseerd in
jonge planten en zaden, hebben Marcel Buijsse en Robert Pon een onderzoek
uitgevoerd naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen beide bedrijven.
Gestart is met een bedrijfsinventarisatiefase per bedrijf, waarin de volgende vijf
stappen werden gevolgd: een strategische analyse, een analyse van de bedrijfsstructuur, een interne analyse, een produkt- en marktanalyse en een financiële
analyse.
Na afronding van de bedrijfsinventarisatiefase is overgegaan tot het toepassen van
de SWOT-analyse op beide bedrijven. De sterkten en zwakten en kansen en
bedreigingen uit de beide SWOT-analyses zijn gecombineerd om op deze wijze
aan te geven op welke punten de bedrijven hun gezamenlijke aandacht zouden
kunnen richten.
De voor- en nadelen van twee relevant geachte samenwerkingsgebieden zijn in
kaart gebracht, waarna geconcludeerd kon worden dat op beide gebieden een
samenwerkingsverband niet haalbaar was.
In een afsluitende fase van het onderzoek is voor elk bedrijf onderzocht of een
samenwerkingsverband überhaupt voordelen met zich mee zou brengen en zo ja,
welke eisen er gesteld zouden kunnen worden aan een samenwerkingspartner.
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In de lezing van drs. Wim L. Hanssen en prof.dr. Bert G.H.T. Blans werd, na
verduidelijking van een aantal relevant geachte begrippen en achtergronden,
ingegaan op een tweetal ontwikkelingsmodellen betreffende de niveaus van
moreel handelen: het model van van Luijk en het model van Kohlbarg.
Van Luijk geeft de volgende driedeling van ethisch handelen:
transactie-ethiek: gericht op het behartigen van de eigen belangen van
partijen en op regulering van mogelijke belangenconflicten;
erkennings-ethiek: gericht op bescherming van rechten en waarborging van
het algemeen welzijn;
veranderings-ethiek: gericht op realisering van maatschappelijke waarden en
idealen.
Kohlberg onderscheidt drie hoofdfasen in de ontwikkelingsgang van het redeneervermogen:
de preconventionele moraal: 'goed' is dat wat straf vermijdt, danwei
aansluit op de eigen interessen;
de conventionele moraal: 'goed' is dat wat aansluit bij de verwachtingen
van de directe omgeving danwei gericht is op het instandhouden van het
systeem door het nakomen van verplichtingen;
de postconventionele moraal: 'goed' is dat wat gericht is op de universele
rechten danwei universele principes van rechtvaardigheid.
Hanssen en Blans gaven in hun lezing aan hoe de modellen in de loop van de
tijd, op basis van empirisch onderzoek, zijn aangepast, waarna beide modellen
werden vergeleken en beperkingen in de gepresenteerde modellen werden
aangegeven.
Tot slot werd ingegaan op de bruikbaarheid van de modellen bij de keuze van
uitgangspunten voor het milieubeleid en op faalfactoren bij het invoeren van
ethische grondslagen in de routine van elke dag.
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14.

Financing methods in European dairy
cooperatives

Preface
At a working conference in Wageningen,held in January 1991, economists from
9 European countries decided to set up an International Research Group for the
Comparison of Dairy Companies. Two further working conferences have been
held and the Group now has participants from Belgium, Denmark, Finland,
France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, The Netherlands, Poland and Portugal. At the moment, work is underway on the following
topics:
1. Structure of the dairy-industry: market strategies, concentration, internationalization.
2. Milk price payment systems.
3. Items of cooperative interest
Items of cooperative interest is a topic of some importance when investigating the
European dairy industry due to the fact that a substantial part of the milk processing industry in Europe is cooperative.
The sub-group "Items of cooperative interest" decided to focus on the problems
of financing dairy cooperatives, because in all European countries financing
problems prove to be of great importance where innovation, internationalization
and concentration is concerned. Insight into the scope and the drawbacks of
several financing methods in different countries can be of assistance to the dairy
cooperatives in their search for the best solution to their own specific financing
problems.
This is an interim report, that means that many questions have yet to be answered. The main source materials for this report are the following:
1. The reports on milk price comparison and the financial analyses of Dutch
dairy companies. Each year a new investigation is carried out by the
Department of Management Studies of the Agricultural University of
Wageningen commissioned by the Farmers' weekly journal called "Boerderij".
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2. The report "Financing methods of Irish dairy cooperatives from a Dutch
point of view" (Zwanenberg 1992). Under the auspices of the Dutch
National Cooperative Council, the author of this paper and two Dutch
students, with the help of colleagues in Ireland investigated the financing
situation in Irish cooperatives which have been (partly) turned into Public
Limited Companies.
3. Answers from colleagues in several European countries to the questionnaire
compiled by the sub-group.
The author owes a great debt of gratitude to Alessandro Lai (Italy) and to Denis
Dauchy (France) for their inspiring cooperation in the work of the Coop-group.
Finally I would like to thank Paul van Selling, student Agrarian Economics in
Wageningen, for helping me summarize the answers to the questionnaire.

14.1 Introduction
Unnamed reserves ("Reserves in the dead hand"), members' loans, members'
titles, certificates, titres participatives, A-shares, B-shares, coop-shares, sharepremiums, bonus-shares...
An overview of financing methods in Eurpean dairy cooperatives shows a staggering amount of variation. At the present moment there is a discussion taking
place in all European countries on the financing methods that best match the
strategy of the cooperative and its need for funds.
But the financing methods must also tally with the specific relationship that
members have with their cooperative. And that relationship differs greatly in
European countries.
The purpose of the sub-group "Coop items" of the International Research Group
involved in a Comparison of Dairy Companies, is to make a review of the financing methods employed . From this review, an analysis can be made of the links
between these financing methods and the specific features of the cooperatives
employing them -with special emphasis on their relationships to the members.
The different methods of financing must be well understood before a wellbalanced decision can be made in favour of adopting one or more of the methods
used by other dairy cooperatives.
Chapter two contains a review of the dairy cooperatives in Western Europe in
comparison to the privately owned dairy companies. The ratio of members to
non-members is also discussed in this chapter.
In chapter three a framework of definitions covering the different financing
methods is constructed. This framework is essential in providing a common
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denominator for comparing the financing methods in dairy cooperatives in a
variety of European countries.
A report of the analysis of the balance sheets of dairy cooperatives to reveal the
financing methods in use is given in chapter four. The Irish and Dutch cooperatives are analysed in greater detail. The balance sheets of cooperatives provided by
the other countries need to be analysed further.
Chapter five contains information on four instruments that can be complementary
to the risk-bearing capital: members' liability, resignation obligations, the milk
price payment system and delivery obligations.
Finally, in chapter six, the proposed plans for supplementary research will be put
forward.

14.2 Dairy cooperatives in Europe
A very large proportion of European milk is processed by cooperatives, which
are increasing in size as a result of mergers and take-overs.
Figure 1 shows the total amount of milk produced in Western European countries
and the share of cooperatives in this total amount. The Netherlands comes in
fifth after Germany, France, Great Britain and Italy in terms of total milk
production, but is the third largest European producer if we consider the amount
of milk processed by cooperatives.
In figure 2 the dairy-turnover is given for the 25 largest cooperatives in Europe.
Among the 25 largest dairy cooperatives in Europe we will find five Dutch
dairies and among the largest five three Dutch coops.
The specific position of the dairy cooperatives in each country will be given in
the following pages. Countries will be reviewed according to their ranking in the
total milk-production figures as shown in Figure 1.
Germany
Germany has the largest quantity of milk to be processed. 78.5% of the total
milk production is processed by cooperatives. These cooperatives are relatively
small. The cooperative sector is structured on several levels, the "members" of
the Molkereizentrale Oldenburg-Osnabrück-Ostfriesland (turnover: 1,6 billion
guilders) and Molkereizentrale Süd (turnover: Fl 1 billion), Molkereizentrale
Süudwest (turnover : Fl 706 million) and Molkereizentrale Nordmark (turnover
Fl 651 million) are again "Molkereizentralen". Members of these Molkereizentralen are again cooperatives. Cooperation and joint firms make the situation
in the German dairy sector even more complicated. Speaking about dairy
processing companies we will find that the largest dairy cooperative companies
are: Milchwerke Köln-Wuppertal (turnover Fl 1,5 billion and 900 million kg
processed milk), Südmilch (cooperative part of Intermilch; turnover Fl 1,3
billion and 573 million kg processed milk), Milchwerke Westfalen (turnover Fl
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Milk production inWestern Europe
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700 million and 600 million kg processed milk). The largest private dairy
companies in Germany are: Hochland Gruppe, Alois Müller, Nestlé and Gervais
Danone.
At this moment many dairy companies have entered into mergers and cooperation agreements with West European dairy companies.
France
At the moment the largest cooperative in Europe is the French cooperative
SODIAAL (turnover Fl 5,7 billion and 2,6 billion kg processed milk). This
cooperative is the result of a recent merger between six regional cooperatives.
ULN is the second largest dairy cooperative (turnover Fl 3,6 billion and 2 billion
kg processed milk). Other large dairy cooperatives: Laita (merger of Coopagri
and Can Val d'Ancenis; turnover Fl 1,2 billion and 1billion kg processed milk),
Alliance Agro-Alimentaire (3A Fl 1 billion and 630 million kg milk) and Eurial
Nantes (turnover Fl 800 million and 600 million kg milk). All the cooperatives
together process 49% of the French milk. The main activities of these cooperatives are dairy activities. The biggest French private dairy companies are
Besnier/Bridel, Bongrain, BSN/Gervais Danone, Fromageries Bel and Yoplait.
Great Britain
Great Britain has a very special milk-collecting system. All the milk has to be
delivered to the governmental Milk Marketing Board. The Milk Marketing Board
processes part of the milk collected itself in its dairy company Dairy Crest and
sells most of the collected milk to private companies. The biggest dairy companies are Unigate/St.Ivel, Northern Foods, Anchor Foods, Kraft and Associated
Dairies. At this moment no dairy cooperatives exist in Great Britain. The system
under which the Milk Marketing Board is run is nowadays under great pressure
from the EC free market regulations. The Milk Marketing Board itself is
developing plans to become a national dairy cooperative.
Italy
In Italy the number of dairy companies is 2.600. These dairy companies process
70% of the total Italian milk-production. About 38% of the processed milk in
companies is processed by cooperatives. Nearly all these cooperatives are located
in the north ( ± 96%). The rest are located in the centre, the south and on the
islands. The largest dairy cooperatives are CERPL Bologna (turnover: Fl 950
million), Giglio (turnover: Fl 700 million) and Latteria Soresinese (turnover: Fl
200 million). A lot of agreements are made between cooperatives. There are
mergers, 'non-equity' contractual agreements and also the creation of groups of
cooperatives linked by shares. Recently there has been a merger between Soligo
and Latterbush and in the near future there will probably be a merger between
Giglio and CERPL Bologna. The main activities of these cooperatives are dairy
activities.
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The largest private dairy companies are Galbani, Kraft, Parmalat. and Gervais
Danone.
The Netherlands
Figure 2 shows that the Netherlands have relatively big dairy cooperatives. The
cooperatives process 84% of the milk produced. A large proportion (71%) of the
milk is processed by only three cooperatives: Campina Melkunie (Turnover Fl
4,6 billion and 3,6 billion kg processed milk), Friesland FricoDomo (turnover Fl
3,8 billion and 2,4 billion kg milk) and Coberco (turnover Fl 3,7 billion and 2,3
billion kg of milk). In the last few years there have been several mergers. The
three biggest cooperatives have all merged with other dairy producers and their
turnover is much higher than the turnover of the number four company in the
Netherlands, Zuid Oost Hoek (turnover: Fl 370 million). But in European
perspective this "small" Dutch cooperative and even the smaller Goede Verwachting (turnover Fl 270 million) are to be found in the top 25 of European dairy
cooperatives. Recently (February 1992) FRIESLAND FricoDomo and Coberco
announced that they are going to investigate the possibility of a merger. This
merger should give the new cooperative a top position in terms of European
ranking. Almost 100% of the turnover of Dutch dairy cooperatives comes from
dairy activities.
Private dairy companies in The Netherlands: Nestlé, Wessanen (Leerdammer),
Nutricia (40% Unigate) and Menken Van Grieken (40% Campina Melkunie)
Ireland
In Ireland practically all the milk is processed by cooperatives. Four of the six
largest cooperatives have recently been partially turned into so-called Public
Limited Companies (PLC), which means that they have tradeable shares: Kerry
PLC (turnover Fl 1,1 billion), Avonmore PLC (turnover Fl 970 million), Waterford (turnover Fl 630 million) and Golden Vale (turnover Fl 570 million).
Recently Mitchelstown and Ballyclough merged into Dairygold (turnover: Fl 900
millionh . Lakelands (turnover: Fl 265 million) is also the product of a merger.
Nevertheless, the Irish cooperatives are comparatively small. In table 2 we have
used the dairy turnovers of the cooperatives. In Ireland cooperatives engage in
non-dairy activities, on average 60% - 70% of their business centres around
dairy activities.
An Bord Bainne (=Irish Dairy Board) is the export sales cooperative of the Irish
dairy cooperatives (turnover Fl 3,7 billion).
Denmark
In Denmark MD FOODS is the largest cooperative by far. From the total milk
supplied to cooperatives, MD Foods receives 73%: 3 billion kg. MD Foods is
also the largest by far in turnover: Fl 3,8 billion. Klovermaelk is the second
largest dairy cooperative (turnover: Fl 800 million). Nestlé Denmark is the
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major private dairy company. All the cooperatives together process 92% of the
milk produced.
Belgium
Recently the two largest private dairy companies in Belgium were taken over by
foreign dairy cooperatives: Corman taken over by ULN and Comelco taken over
by Campina Melkunie. The dairy cooperatives merged into two cooperatives:
Belgomelk (turnover Fl 750 million and 750 million kg processed milk) and De
Belgische Zuivelunie (turnover Fl 250 million and 280 million kg processed
milk).
Finland
91% of the Finnish milk is processed by dairy cooperatives. 99% of this
cooperative milk is processed by the Valio Finnish Cooperative Dairies'
Association, a combination of 58 cooperatives, which are engaged solely in dairy
activities (turnover: Fl 2,3 billion).
Greece
The largest dairy cooperative Agno has is too small ( F l 115 million) to reach the
top 25 of dairy cooperatives in Europe.
The major private dairy companies are Delta Dairy and Fage.
Nestlé
The largest dairy company in Europe is Nestlé. Nestlé is a private company,
working in almost all European countries with its Head Office in Switzerland.
Members and suppliers
What percentage of the suppliers are also members of the coop? What percentage
of the members are also suppliers? In answer to this question we provide the
following review:
Germany
In Germany a farmer supplier is always a member. These supplying members
form more than 90% of the total number of members. The non-supplying
members are former milk-farmers, organizations (housebank and agricultural/cooperative organizations) and private persons.
France
In France a supplier is always a member (members = 100% of suppliers) of the
cooperative. However the cooperative can undertake activities without the
members for up to 20% of the turnover. Generally most members are suppliers
as well, so the members/suppliers form a high percentage of the total number of
members. Non-supplying members are farmers who have stopped farming and
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have left their shares in the cooperative (not common), or certain organizations
like agricultural and financial organizations.
Italy
In Italy, in general, a farmer has to become member of a cooperative in order to
be able to deliver his milk to the cooperative, so 100% of the suppliers are
members. However, it is possible to have suppliers who are not members.
The Netherlands
Approximately 90% of the Dutch suppliers are members. In the Netherlands
every member is a supplier as well.
Denmark
In Denmark, in general, every supplier is a member (members = 100% of
suppliers). There are only a few members who no longer produce milk. It is a
general rule that membership stops, when a milk producer has made deliveries
for less than six months within a period of two financial years. So practically
100% of the members are member/suppliers.
Ireland
In Ireland 79% of the suppliers are members. The supplying members form only
49% of the total number of members.
Finland
97% of suppliers are members of the Finnish cooperatives. In principle each
member has to be a milk supplier.
Conclusion:
In general the statement : "the members of the cooperative are also suppliers and
the suppliers are almost 100% members" is true for all European countries.
There is one exception: Ireland. This exceptional situation is explained in
"Financing methods in Irish dairy cooperatives from the Dutch point of view "
(Zwanenberg 1992).

14.3 Financing methods: the definitions
On the balance-sheets of European dairy cooperatives we can find a range of
terms. The term "reserves" is to been found in all countries but does that term
mean the same in each country? The term "shares" is not to been found in The
Netherlands, Denmark and Germany but it is to be found in France, Ireland,
Italy and Finland. But is a "share" in Ireland the same as a "share" in France?
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And how could we compare the terms "members' reserve", "certificates" and
"titres participatives" ?
In order to compare the financing methods of dairy-companies in various
countries we have made distinctions between 6 basic concepts: permanent capital,
net worth, risk-bearing capital, guarantee-capital, members' capital and total
capital. All the different financing terms have to be fitted into these six concepts.
1. Permanent capital
This sort of capital is constantly available for the use of the cooperative. It
will never be paid out to the members, as long as the cooperative continues
to exist.
2. Net worth
This is considered to be the cooperatives' own capital. This involves in
particular shares which are redeemed when the member stops farming and,
as such, are not really permanent capital, but can be considered as net
worth.
3. Risk-bearing capital
The liabilities are risk-bearing when the Board of Directors has the
authority to deduct possible losses from these liabilities. On the balance
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sheet the risk-bearing capital is equal to the non-debts liabilities. Financing
methods which have a fixed revolving time can not be considered as net
worth but may have risk-bearing features.
4. Guarantee capital
Especially banks are interested in the size of this form of capital. It gives
them an idea of the financial risk they are running when giving loans. The
guarantee capital can be seen as a form of security for the banks.
In The Netherlands in particular, this guarantee capital is not only to be
found in the risk-bearing capital but also in members' loans in combination
with members' liability.
5. Members'capital
What is meant by the members'capital is all the funds raised from and by
the members. Besides reserves, shares, members' reserves and members'
loans, the members' capital can contain the debt to the members for the
milk-deliveries.
Diagram 1 contains the definitions of these concepts for Ireland, The Netherlands
and France. The schedule for Italy and Finland seems to be like the French
schedule. Germany and Denmark only have reserves and debts, so for these
countries permanent capital, net worth, risk-bearing capital and guarantee capital
seem to have the same value. In supplementary research we will try to give a
clear review for these countries too.
Diagram 2 contains the definition of guarantee-capital used as a fourth concept,
to show the financial practices in Dutch coops in particular.
14.3.1 Permanent capital
Germany
Only the reserves can be considered as permanent capital in Germany. Research
is required to provide more detailed information.
France
In France only the reserves are really permanent. Shares are seen as funds from
members and they form a guarantee for the banks, but they are remunerated like
loans and are thus not to be considered as permanent capital. It is interesting to
know about new instruments like "titresparticipatives " (participating titles) and
"investment cooperative certificates". New instruments are being developed to
attract funds from outside sources other than members. Only two dairy cooperatives are using participating titles, ULN and CANA. Participating titles are real
permanent capital. They are only paid out, if the cooperative so wishes, after
seven years or if the cooperative closes down. They can be put on the stock
exchange if the amount is more than 100 millions FF. Remuneration is split up
into two parts
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- A fixed part (more than 60% of the total remuneration) like an interest.
- A variable part which depends on the cooperatives' results.
"Titres participatives" are shares without voting rights. Until now they have not
been a great success. The value of ULN and CANA participating titles is running
at below nominal value.
Investment cooperative certificates are also shares without voting rights and are
tradeable. Rights are based on the net worth of the cooperative. The whole
remuneration is residual and they are never paid out. Until now dairy cooperatives have not used this instrument.
Italy
In Italy there are three sorts of reserves:
1. the so-called 'profit reserves', which result from the difference between the
final economic results of cooperatives and the part of it which is not distributed to the members as a 'final milk price' or as shareholders'dividends;
2. the so-called 'capital reserves', which have their origin usually in a revaluation process.
3. the contributions received by the cooperatives from government or by other
public organizations.
These three types of reserves, together with shareholders'capital, form the (total)
risk-bearing capital. Only the reserves can be seen as permanent capital.
The Netherlands
In the Netherlands only the unnamed reserves (reserves in the "dead hand") are
truly permanent and not the certificates and the members'reserves, which sooner
or later will have to be redeemed.
Denmark
The only form of permanent capital in Danish dairy cooperatives is the reserve.
Ireland
In Ireland several sorts of capital are permanent capital
Reserves. As in the Netherlands, a sum is taken annually from the
surplus and added to the unnamed reserves. There are no individual
claims on these reserves, so one can speak of "reserves in the dead
hand".
Cooperative share capital. The members are obliged to buy a minimum number of shares. These shares are non-marketable. They are
sold by the cooperatives at nominal value and are added on to the
balance sheet at that value. We place this members'share capital
under "permanent capital" because these shares are hardly ever
redeemed and can therefore be considered as permanent capital.
Strictly speaking, this is not quite correct, because there are situations
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in which cooperatives redeem the shares when so requested- on
retirement or when the owner dies. Yet, this is so exceptional, that
we consider share-capital as permanent capital.
PLC share capital (stock capital). In diagram 3, using the example of
Avonmore, an explanation is given of the structure of the share
capital in a cooperative that has partly turned into a PLC (Public
Limited Company). The dairy PLC's distinguish A shares and B
shares.
The A shares are quoted on the Stock Exchange, the B shares are held by
the cooperatives. The cooperative holding the B shares, still has its share
capital held by its members. The value of the total of these cooperative
shares equals the value of the B shares, because the owners of the cooperative own the B shares!
The A shares are never redeemed, like the share premium reserves.
Golden Vale bacame a 100% PLC. That means that only A-shares are held.

Avonmore
Cooperative and Public Limited Company

C

MEMBERS own non-tradeable

cooperative

shares

COOPERATIVE
COOPERATIVE own all 100 million
non-tradeable
B-shares
of the Public Limited Company

PUBLIC LIMITED COMPANY
700million non-tradeable B-shares
Maximum96 million Stock Exchangequoted A-shares
(Until now 39,1 million sold to members and others)

INVESTORS own tradeable

A-shares

Diagram 3
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Share premium capital. Kerry, Avonmore, Waterford and Golden
Vale have had stock capital since they became (for a part or a "full")
PLC. Since they have issued shares, there have been two new kinds
of balance sheet figures: share capital (at nominal value) and share
premium reserves for the difference between issue-prices and nominal
value. This share premium reserve could be added to the reserves, but
the special character of this reserve, created from the share issue
would then be obscured.
Finland
Only reserves can be considered as permanent capital in Finnish dairy cooperatives.
14.3.2
Net worth
Net worth can be seen as the cooperative's own, real capital, but this capital does
not have to be permanent. In The Netherlands, Ireland, Denmark and Finland all
the net worth is also permanent. In France and Italy there is a difference in the
amount of permanent capital and net worth.
Germany
It seems that in German dairy coops there is no difference between permanent
capital and net worth. We do not have enough information to be absolutely sure
about this.
France
The net worth of French dairy cooperatives contains reserves and cooperative
shares.
Shares are seen as funds from members and they provide a guarantee for the
banks. In certain cooperatives a small proportion of the shares is held by nonmembers. They are risk bearing for twice their denomination and they are
remunerated like a loan because they are paid out and an interest is paid each
year. It is also possible to re-value the shares so the character of this liability is
quite ambiguous.
Coop-shares are known as "capital social". There is no market for these shares
and they are not quoted, some French authors say that 'capital social' indicates
that they are more a sort of loan, but their position is unclear. The farmers'shares seem to account, on average for only 20% of risk-bearing capital. Members
are obliged to buy shares. Shares are bought by a farmer when he enters the
cooperative but also, and increasingly, by transforming a proportion of the
refunds into shares at the end of the year. The target for the dairy cooperatives
seems to be that an amount to the value of 5% of the milk turnover is paid by
each farmer to buy shares. The cooperative redeems the shares only if the farmer
stops his farming activities. The redemption is always at the nominal value,
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however, with the agreement of the general assembly, cooperatives can re-value
the shares up to certain limits. An interest can be paid on the shares each year,
there is a limit on the percentage paid. There is no clear link between the
dividend and the results but payment depends on them. There is no obligation to
pay interest. When cooperatives are merging, no value is placed on the shares,
farmers get shares from the new cooperative in a straight exchange.
Italy
As in France the net worth of dairy coops contains reserves and cooperative
shares.
The obligation for members to buy a minimum amount of shares is regulated in
each cooperative by statute. Whatever the case may be, there is no relation
between the share capital owned by each member and the amount of milk
delivered. Cooperatives may buy their own shares. Shares are bought at nominal
value. It is possible for non-suppliers to hold shares. Each shareholder receives a
dividend according to the percentage of share capital owned. Each member is
allowed to possess shares up to the value of 30 million Lires. The authorization
of the directors is needed for the sale of shares. Moreover, the new member
must have all the qualifications required by the statutes. The statutes of each
cooperative may prevent members from selling shares, but each shareholder is
allowed to withdraw from the cooperative, receiving in return the nominal value
of his shares. If two or more cooperatives merge, members receive shares from
the new cooperative equal in nominal value to the shares already owned.
The Netherlands
The Dutch dairy cooperatives do not have cooperative shares. Therefore the
value of the net worth is the same as the value of the permanent capital including
the unnamed reserves.
Ireland
The cooperative shares in the Irish coops should be considered as permanent
capital. Therefore no differences exist between the permanent capital and the net
worth of Irish dairy cooperatives.
Denmark
In Denmark a member of a cooperative has no shares and he cannot buy or sell
his membership. Permanent capital and net worth are thus the same, including
the reserves.
Finland
The net worth of Finnish dairy coops contains reserves and cooperative shares. A
member has to buy at least one share. Usually members buy shares according to
the quantity of milk delivered. When leaving the coop the member has his
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member-shares returned to him. When coops merge the member shares are
transferred to the new company.
14.3.3
Risk-bearing capital
In all European countries except The Netherlands there is no difference between
net worth and risk-bearing capital. Reserves, cooperative shares, share capital
(stock) and share premium reserves are at the same time net worth and riskbearing capital. In the Netherlands certificates and members'reserves are used,
which are risk-bearing but not permanent and not really the cooperative's own
capital. The cooperative has an obligation to redeem them. In some cases the
revolving time is 15 years, in other cases redemption takes place on retirement.
Members' titles
Campina Melkunie introduced this form of financing in 1991. It is the only
cooperative in the Netherlands, so far, to use this form of members' capital.
Members are not obliged to buy these titles. The titles can be bought in fixed
amounts according to the quantity of milk delivered (10 guilders per 100 kg).
The titles are risk-bearing and in 1991 earned an interest of 16%. So, in practice
most farmers had no better option as the bank interest on long term loans
running at ±10%. Therefore, financially speaking, buying the titles, was always
profitable even if the farmer had to borrow money to do so. The only risk they
take is that the bank's interest rates will rise above the titles' interest rate. The
titles are non-tradeable and can only be redeemed (at nominal value) when the
farmer stops.
There were no members'titles in the cooperative CampinaMelkunie in 1990 (the
year of our survey). These members'titles could be looked upon as certificates,
as they too will be redeemed. However, the term "risk-bearing" would then be
disputable.
Nota Bene
It is easily proved that different types of capital, which in our definition are not
risk-bearing, do incur a certain risk. For those members' loans, covered by
liability-claims, this is certainly the case, but bank loans also carry some risk.
14.3.4
Guarantee capital
Guarantee capital contains the risk-bearing capital plus members' loans in combination with members' liability. As far as we know at this moment, the members' loans are rather important in Italy and Finland and very important in The
Netherlands. More research is needed to obtain more detailed information. Here,
only the situation in Dutch dairy cooperatives will be explained.
It is only in the Netherlands that loans from members are an important source of
financing. Most members have to contribute to these loans on which a certain
interest is paid. Without doubt, these loans can be considered as "outside capital"
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and as "competitive capital". Yet these loans are not the same as most sorts of
outside capital. The creditors also own the cooperative and even more important:
the creditors/members have a liability to the cooperative. In almost all cases, the
liability is larger than the sum loaned to the cooperative. If the cooperative were
to go bankrupt, the liability will claim the money the cooperative owes to its
members. Only in the case of CampinaMelkunie is members' liability lower than
the loans from members. Here, we will take to be guarantee-capital that part of
members' loans which is covered by liability.
14.3.5
Members' capital
Members' capital contains reserves, cooperatives shares, members loans and
"milk-money": the debt to members for the delivering of milk. Milk money on
the balance sheet is mainly the result of the advance payments and rest payments
system. In Germany, France and Ireland almost 100% of the total milkprice is
paid out in advance. In those countries the amount of milk-money on the balance
sheet is therefore negligible.
In Italy, The Netherlands, Denmark and Finland a rather large proportion of the
milk price is paid out in rest payments and the milk money is thus an important
method of financing for the coop.
The situation in Ireland needs a special note:
By members'capital we mean the total financial input of members in the cooperative.
In Ireland, this includes: reserves, cooperative share capital and loans from
members. The PLC-shares, quoted on the Stock Exchange and the premium
share reserves have mainly been bought by the cooperative members, but are not
limited to members only. All these shares could very well have been sold to nonmembers. Be that as it may, we can not take these forms of capital into account,
when discussing members' capital.
The question is whether reserves should be taken into account.
If a PLC uses a large part of the surplus to enlarge its (unnamed) reserves, then
this sum is withheld from the owners. It is not paid out to the owners in dividend. In a PLC both kinds of shareholders (farmers/members and investors)
contribute to the reserves of this company. Therefore not all the reserves can be
claimed by the members.
So far we have included the reserves in the members' capital, because most of
the reserves were realized in the past, before the cooperatives became PLC's. In
future the definition of members'capital will have to be reconsidered.
14.3.6
Total capital
When all parts of permanent capital, net worth, risk-bearing, guarantee and
members'capital are taken off the balance sheet, only outside capital (excl.loans
from members) remains.
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In the outside capital we include any provisional reserves, created in the company.

14.4 Financing methods: analysing the balance sheets
The analysis of balance sheets, according the above-mentioned concepts, hass not
yet been completed. Only the 1990 annual reports of the Irish and Dutch dairy
cooperatives have been analysed in this way. In this chapter the main results of
this analysis will be shown. More details are to be found in "Financing methods
of Irish dairy cooperatives from a Dutch point of view" (Zwanenberg, 1992).
Before comparing Ireland and The Netherlands, a provisional review of the
reserves in relation to the risk-bearing capital should be given for a number of
European countries.
14.4.1
Reserves and risk-bearing capital
Figure 3 shows the reserves as a percentage of total assets and risk-bearing
capital as a percentage of total assets for six Irish, two Danish, six Dutch, one
Italian and one Finnish coop and an estimated average for France. We do not
have figures for Germany yet.
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France
In France the reserves form 18%-24% of total assets. Expressed in risk-bearing
capital, the reserves are on average 60%-80% (the rest is shares, subsidies, etc.).
It is difficult to know exactly because a lot of big cooperatives are unions, so the
shares are from basic cooperatives' equities which are themselves shares and
reserves. There are only general reserves, never reserves which are available to
farmers.
Italy
The ratio governing reserves and total assets can differ greatly among cooperatives, however, reserves rarely comprise more than 10% of the total assets. It is
really difficult to give more detailed information about the percentage of reserves
in relation to share capital. If a cooperative has never received government
contributions, reserves can be 50%-60% of the total risk-bearing capital. But if
there have been contributions, reserves (including contributions) may reach 97%98% of the total riskbearing capital. In Italy about 1% of total assets is formed
by shares. In figure 3 the example of Latteria Soresinese has been used. This
cooperative has a very low percentage of reserves and riskbearing capital.
Denmark
In Denmark normally 20%-40% of total assets are reserves. The two largest
cooperatives in Denmark, MD Foods and Klovermaelk, have, respectively, 32%
and 22% (figures 1991). The reserves form 100% of total riskbearing capital.
They are only paid out when a cooperative closes down.
Finland
Reserves form 21% of the total assets of Valio, in which 58 dairy coops cooperate. With an additional 11% for cooperative shares the total risk-bearing capital
is 32% of total assets.
14.4.2 Ireland and the Netherlands compared
In order to compare Irish and Dutch dairy cooperatives' financing methods, we
shall take the six largest cooperatives in both countries. In figures 4 and 5 a
compilation of the assets of the 6 Irish and the 6 Dutch cooperatives is shown.
While permanent capital and net worth have the same value both in Ireland and
in The Netherlands, we speak only of "own capital" instead of permanent net
worth. By standardizing the balance sheet figures into own capital, risk-bearing
capital, guarantee-capital and members-capital, Dutch and Irish companies have
been made comparable. Nevertheless, caution is advised, because the assets of
the Irish companies are not only used for dairy activities. When comparing
turnover figures, the dairy activities can be distinguished from the non-dairy
activities. When looking at the balance-sheet figures this is far more difficult. It
is hard to say how this distorts the overall picture.
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The own capital varies from 33% to 54% of the total assets in Ireland, from
13% to 33% in the Netherlands. When we look at the risk-bearing capital these
differences are already a little less marked. This is caused by the fact that for the
Dutch cooperatives we take into account the certificates or members'reserves.
The variation within Ireland ranges from 33% to 54%. In the Netherlands the
variation in risk-bearing capital ranges from 19% to33%.
If we were to compare the guarantee-capital, the variation in Ireland would still
be the same, but in the Netherlands it would then be from 30% to 59%.
Finally, when we compare the members-capital the picture changes, mainly due
to the fact that a large part of the assets of Irish cooperatives are not a part of the
members-capital. The percentages vary in Ireland from 12% to 54% and in the
Netherlands from 38% to 82%.
In the Netherlands there is a clear difference between the three bigger cooperatives and the three smaller cooperatives. Zuid-Oost-Hoek and especially De
Goede Verwachting and Twee Provinciën have permanent and risk-bearing
capital as a percentage of the total capital, these percentages are high in comparison with the big coops. Yet, these are low percentages from an Irish point of
view. With their own capital of 33%-34% Avonmore, Waterford and Golden
Vale are at the bottom of the Irish list. They are surpassed by Kerry (43%),
Lakeland Dairies (49%) and Dairygold (54%). Lakeland Dairies and Dairygold
are relatively new cooperatives and have not (yet) been transformed into PLC's.
All the risk-bearing capital of these cooperatives is therefore members'capital.
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Milk money
Interpreting the figures on milk money and thus interpreting the figures of members' capital must be tackled with great caution. Out of necessity, we must work
with balance-sheet figures from the 31st of December. At that time the sum of
postponed milkpayments is at its maximum. Adjusting this figure, by using an
average sum of postponed milkpayments is impossible because we do not have
the necessary information.
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14.5 Complementary instruments to risk-bearing capital
The solvency of a dairy cooperative can not only be analysed from the balance
sheet. Particularly when dealing with the banks, cooperatives can use other
sureties, which reduce the risk on invested capital.
In this chapter we will discuss members' liability, resignation obligations, milk
price payment systems and obligations to deliver all the milk.
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14.5.1
Members liability
= potential global risk.
Unfortunately we do not have any information on this subject from Germany
and Finland yet.
France
In France the members' risk is limited by law to an amount of twice the value of
the shares held. If at the end of the year a loss is shown farmers are never
required make up the deficit. The loss is deducted from the cooperatives'
reserves. It is very rare for a cooperative to go bankrupt. Rather than facing this
scenario a merger with another cooperative is usually arranged. Another solution
is to be found in subsidies from regional public authorities.
Italy
In Italy, there are cooperatives with a limited or an unlimited liability, but a
limited liability is more general. The option is recorded in the statutes of each
cooperative. When there is a loss at the end of the year it simply reduces the
reserves. If the loss is higher than the existing reserves and share capital,
members can be requested to underwrite a new share capital. When a cooperative
with unlimited liability goes bankrupt, members may be required to pay an
additional amount of money. When it happens to a cooperative with limited
liability, members may be required to pay an additional amount too, but the
maximum amount to be paid is determined by the statutes (for instance: 3 or 4
times the amount of share capital).
The Netherlands
In most Dutch cooperatives the liability of the member to the cooperative is
limited in scale to the amount of milk money over the preceding five year
period. Of the six largest cooperatives, only Twee Provinciën (nr. 6) stipulates
the unlimited liability of the members in her statutes. The limitation is 2%, 3%
or 5% of the milk money over the preceding five year period. A member with a
quota of 250.000 kg has a potential global risk of 20.000 - 40.000 guilders. Part
of this money is already on the cooperatives'account in the form of members'
reserve/certificates and/or members'loans. The arrangements concerning liability
are recorded in the statutes of the cooperative. Because advance payments err on
the side of caution, negative results can usually be recuperated when the remainder is paid in April/May. If the advance-payments have been too high, the
remainder may be a deficit: the farmers have to pay to make their cooperative
solvent again. If the cooperative goes bankrupt and the debts are not too high the
members only loose the reserves. If the reserves are not high enough to pay the
debts the liability of the members will be used. Firstly by using the risk-bearing
members'reserve/certificates. Then in claiming the rest of the liability from the
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members. For example: a member has a potential global risk of 30.000 guilders,
his part of the members' reserves is 5.000 guilders and on his members account
there is a sum of 15.000 guilders. First of all he will loose the 5.000 guilders of
the risk-bearing members'reserve. The members loan-account is not risk-bearing.
But, the member has a total liability of Fl 30.000, so he has to pay Fl 25.000. If
the cooperative claims these Fl 25.000, it could compensate the claim partly by a
the debt to the member. Formally, this compensation is not automatic but will
probably be practiced if bankruptcy occurs. Then the remaining claim of the
cooperative in our example will be 10.000 guilders.
Denmark
In normal Danish cooperatives there are no limitations on the risks to the
member. However, as far as the big cooperatives (MD Foods, Klovermaelk) are
concerned, risks are limited. For members of MD Foods the risk is limited to
DKK 20 for every 1000 kg of milk delivered during the preceding 5 year period.
Ireland
In all Irish cooperatives the liability of the members is restricted to the sum
invested in cooperative shares. The total sum of these shares is limited to a
maximum of 64.000 by law. As the minimum requirement is not very high, the
real sum that the average member has invested in shares will be much lower.
The average member of Dairygold for example (with a 150.000 kilos milkquota)
is obliged to buy 1.275 guilders-worth of shares. If his cooperative were to go
bankrupt, the average member would only loose this sum. He would not be
asked to take on the responsibility for his part of the losses incurred by the
cooperative. The cooperative does not owe a large amount of money in backpayments at the end of the year (like in the Netherlands). So there is no financial
risk in the annual results for the members/farmers.

5.2 Resignation obligations
The stronger the links between members and cooperative the stronger the
guarantee of continuity. Therefore, from a financial point of view, it is important to know what obligations the members must fulfil should they want to leave
the cooperative.
Germany
In Germany changing from one dairy company to another is generally restricted
by the terms of the contracts. For example, a fanner has to remain a member of
the cooperative for 2 or 3 years after cancelling his contract. When changing
cooperatives, the farmer has his fixed deposits returned from his 'old' cooperative and has to pay fixed deposits to his 'new' cooperative. This is the normal
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procedure but there are other alternatives. The fixed deposits amount to approximately 200 - 500 DM per 1000 kg milk a year.
France
In France farmers are obliged to stay in the cooperative for a period of 5 years.
At the end of this period, a farmer can decide whether he would like to leave the
cooperative. His membership is automatically prolonged if he fails to take any
action. In fact it is rare for farmers to withdraw from membership. If a farmer
stops deliveries during this period, the cooperative can take legal steps to oblige
the farmer to continue his deliveries. The farmers' shares are paid back to him,
sometimes staggered over a number of years, is he stops his deliveries in a legal
fashion.
Italy
Usually, a member can withdraw from the cooperative at any time, and the
nominal value of his shares will be returned to him.
The member does not have to pay a forfeit for leaving the cooperative.
The Netherlands
In most Dutch cooperatives a member has to send a letter of resignation 3 to 6
months before leaving. The member who is leaving does not get any money from
the reserves. If he stops farming, he receives his money (almost) immediately
from the "members reserves/ certificates" and from the "members loans". If the
farmer leaves the cooperative in order to able to deliver the milk to another dairy
company, he gets his money back along the appointed terms (maximum 10-15
years).
When leaving, the member has to pay a certain amount of money at the rate of
the milk-supply over the previous 5-year period. The amount of money is not the
same in all cooperatives. A farmer with a quota of 250.000 kg has to pay 8.000 50.000 guilders. In the six cooperatives with the highest turnover it varies from
10.000 - 20.000 guilders.
Denmark
In the Danish "Standards by Law" a distinction is made between resignation and
illegal resignation. If a farmer wants to deliver his milk to another dairy company this is a case of a legal resignation. The farmer has to address a letter of
resignation to the president of the association before the 1st of October. One year
after the 1st of October, at the end of the following financial year, his membership ceases. In a situation of resignation and cessation, that is when the farmer
stops his farming activities, the resigner must pay his share of the gross
liabilities of the association (i.e. all liabilities according to the balance sheet less
the aggregate net capital) and he is paid his share in the aggregate assets according to their book value.
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If the resignation is illegal, the resigner must pay his share of the gross liabilities
of the association as far as its capital assets are concerned, and he must forfeit
his right to the fortune of the association, if any (including deposits on share
accounts). After his resignation the resigner must give a security for his share of
the guarantees and sureties assumed by the association. When settling the
accounts in connection with resignation, the resigners' possible share in amounts
raised from seasonal deductions in the account reverts to the association.
Ireland
In Ireland it is normal to find a resignation period of three months. Members
switch their milk supplies regularly without withdrawing their shares.
Finland
When leaving the cooperative members will have their member shares and
member loans returned to them.
14.5.3
Themilk price system
The risks for a cooperative, and thus for a bank, loan are lower the more the
risks can be loaded on the shoulders of the members. And the milk price
payment system is very important in this respect. If the milk price (almost) 100%
is paid out in advance, the milk price cannot depend on the results of the
cooperative. Eventual deficits can, in that case, only be met by the reserves of
the cooperative itself. If only 90% or 95% of the milk price is paid in advance
and payment over the remainder is dependent on the results of that year, then the
risks are, in actual fact, carried by the member-milk-suppliers. The review shows
great differences between European countries:
Germany
In Germany the monthly milk prices are set by the executive board. The farmer
delivers the milk continuously and he receives his money only after a delay. The
milk money for the milk delivered in April, for example, will be on his account
around the 11th of May. There is no real system of advance payments, however,
depending on the annual returns the cooperative may pay an extra bonus in
January.
France
In certain areas of France, which account for 30% of the French milk supply,
the milk price is set for a year or for a few months by a professional farmers'
body. These farmers are elected by the agricultural union and all the dairies.
Normally the cooperatives pay this price too. In other areas, the dairies meet
once a month or an agreement is made for a year or part of a year. So for the
cooperative it is the board who decides on the milk price. The price is set
according to the capacity of the cooperative and the competition for milk from
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private dairies or other cooperatives. In many cases, private dairies take the
cooperative milk price as a basis for setting their own prices. With this system, a
cooperative can be faced with heavy losses at the end of the year. There is no
satisfactory link between the milkprice and the price of milk products.
Italy
In Italy the Board of Directors usually proposes a 'final delivery price'. This
price is set in accordance with the economic results of the cooperative. The
members can accept this price or establish a different price in a general meeting.
In big cooperatives about 70%-90% of the milk price is paid in advance after
two different periods (i.e., after a month and every six months). In small
cooperatives the advance payment is about 50%-80%. Usually the advance
payment is based on:
1. the price-level of the previous year;
2. the regional price of milk;
3. the price paid by other cooperatives in the same geographic region.
The regional price is set twice a year by a Board formed by farmers, a councillor
responsible for the agricultural regional department and other distributors of
agricultural products. This board sets the 'regional reference price', in the last
few years this price has become less important. The restpayments are paid out
after the general meeting, in which the members approve the results of the
cooperative, summarized in the balance sheet and in the profit and loss account.
This meeting takes place in March/April. The 'final delivery price' is strictly
dependent on the economic results of the cooperative. In some small cooperatives, the general meeting takes place only after stocks of finished products have
been (almost) completely depleted. This is because the Board of Directors wants
to have more data about the selling price of the finished products. Otherwise the
'final delivery price' would be too much of a stock appraisal figure.
The Netherlands
In The Netherlands the Board of Management sets the advance payments. Most
cooperatives use the calculations of the Dutch Dairy Commodity Board (Produktschap voor de Zuivel) as a basis for setting advance payment levels. This semigovernmental institute calculates the 'dairy value of milk' from the market prices
of dairy products. About 90% of the milk price is paid in advance. The restpayment and thus the definitive milk price is set by the Members Council,
looking at the results and considering the need for more reserves. The rest is
paid out in April/May.
Denmark
In Denmark the vast majority of milk producers are paid according to a milk
payment system constructed by the Danish Dairy Board. Working on the basis of
economic capacity, each cooperative board decides on the sum to be paid in
210

Bedrijfskunde en agribusiness
advance. Most cooperatives draw up a financial statement at the end of the
financial year (October-September). At that moment the cooperative also
calculates the total milk price that has to be paid. In general the aim is to finish
with a remainder of 5% to 10% of the advance payment (a bonus), so the
advance payment is about 91% to 95% of the total milkprice. The remainder is
normally paid out in December.
Ireland
In Ireland there are no further restitutions, the total milk price is paid in
advance.
Finland
The final payment after the closing of the bookyear is based on the results.
14.5.4
Obligation to deliver all the milk
In each country the members of dairy cooperatives have to deliver all the milk
produced to the cooperative. This is an advantage for the coop when it is hard to
get the milk needed to meet maximum product capacity level. It can also be a
disadvantage for the cooperative and thus an advantage for the members if there
is a glut of milk on the market. At this moment this is only the case in Italy.

14.6 Supplementary research
As mentioned before, this paper is an interim report. The sub-group "Coop
items" of the International Research Group on the Comparison of Dairy Companies will continue its research. This research will be both more broadly based
and more thorough. That means that our research will focus on the following
subjects:
1. Elementary information on dairy cooperatives, the relation between cooperative and members, financing methods in all European countries.
2. Analysing the annual reports of the biggest dairy cooperatives in all
European countries according to the newly developed concepts.
3. The milk price system and financing.
4. What is so special about a dairy cooperative? Fundamental differences
between private dairies and cooperatives.
5. Specific analysing methods for dairy cooperatives.
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15. Haalbaarheidsanalyse van een strategisch
samenwerkingsverband

15.1

Inleiding

Albatros bv werd in 1969 opgericht. Het bedrijf is gespecialiseerd in de produktie
vanjonge planten en heeft een glasoppervlak van 27.000 m2 en een jaaromzet van
ongeveer 9 miljoen gulden.
Het in 1889 gestarte familiebedrijf Royal Eveleens (RE) is heden ten dage uitgegroeid tot een internationaal opererend handelsbedrijf, gespecialiseerd in jonge
planten en zaden, met een eigen kwekerij. In 1988 is het bedrijf (intern) in tweeën
opgesplitst, in een handels- en een produktiedivisie. RE-produktie, met een kasoppervlak van 19.000 m2, isverantwoordelijk voor 40 procent van de totale omzet,
die ongeveer 21 miljoen bedraagt.
Tussen de beide bedrijven bestaat reeds geruime tijd een relatie in de vorm van
leverancier-handelsverkoper. Royal Eveleens verkoopt exclusief de Poinsettiastekken van Albatros op de Engelse markt.
Albatros en RE zijn ervan overtuigd, dat in de toekomst meer samenwerking nodig
is om als onderneming succesvol tekunnen zijn. Bij Albatros gold dit alseen mogelijke realisatie van haar nieuwe strategie. RE werd genoodzaakt om zich tebezinnen
op de toekomst van het bedrijf. Hiertoe heeft RE haar kritische succesfactoren
bepaald, waaruit integratie/samenwerking alséén van de factoren naar voren kwam.
Tijdens een informeel gesprek tussen deze bedrijven bleek dat bij beide overeenkomstige ideeën omtrent samenwerking leefden. Er ontstond de gedachte om te
komen tot een Europees netwerk van gespecialiseerde producenten, die hun
produktiecapaciteit gezamenlijk benutten envia een overkoepelend verkoopapparaat
deprodukten afzetten. Nadatdezeideeën verder uitgewerkt waren werd besloten om
de Vakgroep Bedrijfskunde van de LUW een onderzoek te laten doen naar de
samenwerkingsmogelijkheden tussendebeidebedrijven alsaanzettotzo'n Europees
netwerk.
Naeen oriënterend gesprek metbeidebedrijven heeft dit geleid totdevolgendeprobleemstelling.
"In hoeverre is een verdergaande samenwerking tussen Albatros en Royal Eveleens
haalbaar, op basis van bedrijfs- en sociaal economische motieven."
Van hieruit is een plan van aanpak samengesteld, hetgeen tot stand is gekomen door
middel van logische redenatie, ondersteund door een geringe hoeveelheid be213
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schikbare literatuur ten aanzien van dit actuele onderwerp.
De aanpak was erop gericht allereerst een goed beeld vanbeidebedrijven teverkrijgen, dat een basis moest vormen voor een SWOT-analyse (bedrijfsinventarisatiefase). Combinatie van deze analyses diende teleiden tot het aangeven van mogelijke
samenwerkingsgebieden(samenwerkingsinventarisatie-fase),waarnainde resterende
periode een invulling hieraan zou worden gegeven (haalbaarheidsanalyse).

15.2

Bedrijfsinventarisatie-fase

15.2.1 Aanpak
Debedrijfsinventarisatie-fase moetgezien worden alseencruciaal onderdeelvaneen
onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden, voordat daadwerkelijk over gegaan
kan worden tot het bepalen van gebieden waarop kan worden samengewerkt.
Vooral deze fase wordt gekenmerkt door het belang van gesprekken/interviews.
Door het voeren van gesprekken met personen op de belangrijkste posities binnen
de bedrijven wordt in een relatief kort tijdsbestek een zo volledig mogelijk inzicht
verkregen in de beide bedrijven. Daarbij zijn we onze gesprekken begonnen met
personen uit de produktie-tak van beide bedrijven, om zo in een vroeg stadium
zoveel mogelijk kennis omtrent produkten en produktieproces op te doen.
De volgorde van deze gesprekken is bepaald aan de hand van de bottom-up aanpak.
Hierbij is uitgegaan van het organisatie-schema, zoals dat reeds in een vroeg stadium door ons opgesteld was. Op deze manier is het mogelijk om gedetailleerde
gegevens en ideeën te verkrijgen, en om personen die hoger staan in de hiërarchie
met deze gegevens en ideeën te confronteren.
De bedrijfsinventarisatie-fase wordt per bedrijf behandeld en is opgebouwd uit vijf
stappen:
Strategische analyse van de bedrijven
Stap I geeft een strategische analyse van het bedrijf weer, welke voornamelijk tot
stand is gekomen aan de hand van een inleidend gesprek met de directie. Daarbij
werd aandacht geschonken aan de geschiedenis van het bedrijf, zodat duidelijk
wordt hoe het bedrijf ontstaan en gegroeid is tot de huidige organisatie.
Verder kwamen inhetgesprek dedoelstelling(en), missie(s), uitgangspunten vanhet
beleid en de SWOT-analyse aan de orde. Deze zaken zijn van belang om inzicht te
krijgen in de huidige bedrijfssituatie en de strategie van het bedrijf.
Analyse van de bedrijfsstructuur
Stap II beschrijft de externe en interne structuur van het bedrijf. De ondernemingsstructuur is een weergave van de deelnemingen en eigendommen van de moedermaatschappij en het desbetreffende bedrijf. De interne structuur van het bedrijf
wordt weergegeven door een organisatieschema, waarin alle staffuncties zijn
opgenomen.
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Interne analyse (functioneren van het bedrijf)
Stap III behandeld het functioneren van het bedrijf. De orderstroom is te zien als
een rode draad die door de organisatie loopt, waarmee alle overlegstructuren nauw
verbonden zijn. De inventarisatie van de bestaande samenwerkingsverbanden geeft
inzicht in de huidige relaties met andere bedrijven. Een schematische weergave
hiervan vergroot het overzicht.
Produkt- en marktanalyse
Stap IV is een produkt- en marktanalyse. De produktanalyse bevat een opsomming
van de produktgroepen. Om een globaal inzicht te krijgen in de pieken en dalen in
het produktieproces is een produktieschema samengesteld, waarin het ruimtebeslag
van de (belangrijkste) produktgroepen wordt uitgezet tegen het kasoppervlak.
De marktanalyse voor de beide bedrijven loopt nogal uiteen aangezien de
beschikbare marktgegevens sterk verschilden. De marktanalyse bij Albatros bestaat
uit een globale beschrijving van de omzetten/marktaandelen, en de toekomstverwachtingen voor wat betreft de verkoop.
De marktanalyse bij RE concentreert zich vooral op de produkt-markt-combinaties
(PMC's).
Financiële analyse
Stap V omvat een financiële analyse van hetbedrijf. Aan de hand van informatie uit
de jaarrekeningen zijn we gekomen tot een interpretatie van de balansen en de
resultatenrekeningen door middel van het berekenen van verschillende ratio's en
kentallen.
15.2.2 Onderzoeksresultaten
15.2.2.1 Albatros
Anno 1991 heeft het bedrijf een tweekoppige directie, werkend onder toezicht van
twee commissarissen. Zij zijn tevens voor 50 procent aandeelhouder van de moedermaatschappij waaronder onder meer Albatros ressorteert.
Naast een beperkte produktie op contractbasis in Polen en, tijdens de pieken in het
hoogseizoen, in kassen van derden, vindt het grootste gedeelte van de produktie
plaats in de eigen kassen. Daar worden de jaarrondprodukten Croton en Spathiphyllumendeseizoengebonden produkten Euphorbia fulgens enPoinsettia gekweekt.
Ongeveer 95 procent van de omzet wordt gerealiseerd op de Nederlandse markt.
Daartoe bezit Albatros twee vertegenwoordigers, die elk een eigen werkgebied
binnen Nederland hebben. Het merendeel van de resterende 5 procent wordt door
het handelsbedrijf Royal Eveleens afgezet in Engeland.
Albatrosbevindtzichineen overgangsfase wattotuiting komtinde herstructurering
van de organisatie en bedrijfsvoering en een nieuwe invulling van het beleid. In het
kader van deze nieuwe strategie zijn enkele beleidspunten voor de komende jaren
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geformuleerd. Albatros wil zich meer en meer concentreren op de kernactiviteit,
namelijk het produceren vanjonge planten. Binnen dit streven past de wil van het
bedrijf zich tespecialiseren ineen beperktproduktassortiment om zoover tekunnen
gaan opbulkproduktie endeproduktiedalen ondermeer op tevullen metde teeltvan
Pelargoniumstekken. Het toekomstige produktassortiment zal bestaan uit:
* Bloeiende planten: Pelargonium, Poinsettia en Spathiphyllum.
* Bladplanten
: Croton, Dieffenbachia en Nephrolepis.
* Snijbloem
: Euphorbia fulgens.
Voor enkele van deze produkten is de Nederlandse markt te klein en dient een
exportmarkt gevonden te worden. Albatros ziet vooral mogelijkheden op de
Italiaanse en Duitse markt. De afzet van de produkten in deze landen zal met name
plaats vinden via verkoop-agenten, daar dit, naar de mening van Albatros, goedkoper is en beter aansluit bij de landenculturen.
15.2.2.2 Royal Eveleens
De huidige directie bestaat uit twee neven, welke beide het merendeel van de
aandelen van de moedermaatschappij bezitten.
Deproduktiebestaat uitdejaarrondprodukten varen enSaintpaulia, ende seizoengebonden produkten Cyclaam, Gloxinia, Hortensia en Primula acaulis. Daarnaast zal,
ter opvulling van het bestaande produktiedal, begonnen worden met het in eigen
beheer produceren van Pelargoniumstekken.
De handelsdivisie voert een breed assortiment. Zij verhandelt nagenoeg alle
produkten uit de eigen kwekerij en koopt daarnaast grote hoeveelheden bij andere
kwekerijen in, om aan de vraag uit de markt te kunnen voldoen. Dit zijn voor het
merendeel vaste leveranciers waarmee nauwe contacten onderhouden worden. De
laatste tijd eisen deze leveranciers steeds meer garanties omtrent de jaarlijks af te
nemen hoeveelheden.
De verkoop door de handelstak vindt voornamelijk plaats met behulp van vertegenwoordigers. Elke vertegenwoordiger heeft zijn eigen werkgebied. Deze zijn
verdeeld over de belangrijkste markten/landen, zoals Engeland, Frankrijk,
Nederland, Italië en Duitsland. De afzet in deze landen bestaat vooral uit de
volgende produkten: Cyclaam, Begonia, Varen, Primula, Poinsettia, Saintpaulia,
Pelargonium en Hortensia.
Bij derealisatie van de gestelde doelstellingen wordt hetbedrijf geconfronteerd met
een verheviging van de concurrentie op de markten waarop RE opereert. Deze
wordt veroorzaakt door een uitbreiding van de lokale produktie, een toenemende
export door buitenlandse ondernemingen en de tendens dat steeds meer stekproducenten de export in eigen hand nemen. RE is in veel van haar afzetgebieden de
grootste exporteur van uitgangsmateriaal. Echter, als gevolgvan hetbrede produktassortiment isRE praktisch nergens eenduidelijke marktleider. Hetvoerenvan veel
produkten, in combinatie met veel kleine orders, zet de winstmarges onder druk.
BijRE groeit hetbesef datdehandelsfilosofie van hetbedrijf aan aanpassing toeis.

216

Bedrijfskunde en agribusiness
15.2.3 Presentatie van en reacties op de bedrijfsinventarisatie-fase
Door de bedrijven individueel zijn de verzamelde gegevens beoordeeld op hun
juistheid en volledigheid. Gedurende de presentaties zijn, in samenspraak met het
bedrijf, ontbrekende gegevens aangevuld en is foutieve informatie gecorrigeerd.
Verder is tijdens deze sessies overleg gevoerd aangaande welke informatie geheim
moest blijven voor de concullega en daarom in dit stadium van het onderzoek niet
verder gebruikt mocht worden.

15.3

Samenwerkingsinventarisatie-fase

15.3.1 Aanpak
Na afronding van debedrijfsinventarisatie-rapporten zijn weovergegaan tothet toepassen van de SWOT-analyseopbeidebedrijven individueel. Deze SWOT-analyses
zijn het resultaat van een eigen interpretatie van de verkregen informatie en
inzichten.
De sterkten en zwakten en kansen en bedreigingen, uit de beide SWOT-analyses,
zijn gecombineerd om op deze wijze aan te geven op welke punten de bedrijven
elkaar aanvullen, elkaar versterken of hun gezamenlijke aandacht moeten richten.
Dit heeft geresulteerd in vijftien punten waarop samengewerkt zou kunnen worden,
welke samengevoegd zijn tot vier concrete potentiële samenwerkingsgebieden.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot de aanbeveling tot het onderzoeken van twee
relevante samenwerkingsgebieden.
15.3.2 Onderzoeksresultaten
Aan dehand vande SWOT-analyses, opgesteld metbehulp van devoorgaande fase,
zijn we gekomen tot vier gebieden waarop samenwerking mogelijk is:
* De verkoop: De samenwerking op dit gebied is op verschillende niveaus
mogelijk. Deze lopen uiteen van een samenwerkingsverband op een laag
niveau, te denken valt onder andere aan exclusieve afname door RE van de
Poinsettia-stekken bij Albatros voor wat betreft meerdere Europese markten,
tot een zeer intensieve samenwerking; het creëren van een gezamenlijk
overkoepelend verkoopapparaat.
* De Pelargonium: Voor beide bedrijven vormt de Pelargonium een relatief
nieuw produkt. Samenwerking ten aanzien van zowel de inkoop, de produktie,
de R & D en de verkoop behoort tot de mogelijkheden.
* De kwaliteit: Samenwerking op het gebied van kwaliteit is in dit stadium niet
relevant. Het laagste niveau van samenwerking op dit gebied zou zijn dat RE
deprodukten van de vaste leveranciers (o.a. Albatros) intensiever op kwaliteit
controleert. Echter, in hoeverreishier sprake vaneen samenwerkingsverband?
Een verregaande samenwerking op het kwaliteitsgebied is mogelijk, wanneer
een nadere samenwerking op het gebied van de verkoop plaats zal vinden,
waardoor een breder draagvlak gecreëerd wordt.
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*

De R & D: Mogelijkheden tot samenwerken zijn door ons moeilijk aan te
geven. Op langere termijn bestaan er mogelijkheden, daar de bedrijven dan
meer naar elkaar toe gegroeid kunnen zijn. Op dit moment wordt deze afstand
tussen de bedrijven bepaald door de onafhankelijke positie van elkaar, het niet
op elkaar afgestemde assortiment en de 'precairheid' van R & D-gegevens.

15.3.3 Presentatie van en reacties op de samenwerkingsinventarisatie-fase
Voor het eerst na de presentatie van het plan van aanpak, waren beide bedrijven
gezamenlijk aanwezig bijeenbijeenkomst. Gedurendedepresentatie kwamen alleen
de 'mogelijke punten van samenwerking' aan de orde, zodat de overige SWOTonderdelen slechts bij debedrijven individueel bekend bleven. De intentie van deze
gezamenlijke bijeenkomst wasdeonderlingediscussieengesprekken met betrekking
tot strategische samenwerking op gang te brengen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot
de bepaling van de volgende stap(pen) in het onderzoek.
Tijdens de presentatie viel ons op dat, in tegenstelling tot wat wij aannamen, beide
bedrijven eenbeperkte kennisvanelkaarhadden. Daarnaast bleken zeweiniginzicht
te hebben in wat strategische samenwerking concreet voor beide bedrijven zou
inhouden. Geconfronteerd met de door ons gepresenteerde 'mogelijke punten van
samenwerking', de noodzaak tot het bepalen van toekomstige stappen en de situatie
waarbij beide bedrijven met elkaar rond de tafel zaten, maakte beide partijen
huiverig om daadwerkelijk verdergaande stappen te ondernemen in de richting van
een invulling van een strategisch samenwerkingsverband.
Gedurende depresentatie werd geen duidelijke beslissing omtrent de voortgang van
het onderzoek genomen. Ditvormde voor ons medeeen aanleiding om allereerst de
mogelijkheid en de wenselijkheid van een samenwerkingsverband tussen Albatros
en RE nader te onderzoeken.

15.4

Conclusies haalbaarheidsanalyse

15.4.1 Aanpak
Ten einde de wenselijkheid van en de mogelijkheid tot een samenwerkingsverband
tussen de beide bedrijven nader te onderzoeken hebben we de voor- en nadelen
betreffende de tweerelevante samenwerkingsgebieden voorbeidebedrijven in kaart
gebracht, waarnadezekritisch beschouwd zijn. Ditresulteerde invoorlopige conclusies voor wat betreft de haalbaarheidsanalyse, welke zijn voorgelegd aan de beide
directies.
15.4.2 Onderzoeksresultaten
15.4.2.1 Voor wat betreft een gezamenlijk verkoopapparaat
Een samenwerkingsverband tussen Albatros en RE betreffende een overkoepelend verkooporgaan is niet haalbaar op grond van de volgende argumenten:
* RE ziet vooral perspectief in de verkoop van bloeiende planten, terwijl het
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*

*

produktassortimentvan Albatros naastbloeiende planten tevens uit bladplanten
en een snijbloem bestaat. Door een gezamenlijk verkoopapparaat aan te gaan
wordt RE verplicht alle produkten van Albatros af te zetten.
De marktaandelen van RE, en hiermee samenhangend de kennis en ervaring,
zijn voor wat betreft de produkten van Albatros op de voor haar potentiële
markten gering. Als gevolg hiervan ondervindt Albatros, zeker op korte
termijn, weinig voordeel van een samenwerkingsverband met RE. Ondanks
zo'n samenwerking blijft de noodzaak bestaan investeringen te doen in de
toekomstige markten. Daar komt nog bij dat de inbreng van Albatros in een
gezamenlijk verkoopapparaat veel kleiner is dan die van RE, waardoor van
Albatros een (financiële) vergoeding, ter compensatie van dit verschil,
gevraagd zal worden.
Een samenwerkingsverband waarin alle stekken van Albatros door de handelstak van RE afgezet moeten worden, leidt voor RE tot een dusdanige extra
inspanning, dat de huidige doelstellingen van RE niet gerealiseerd kunnen
worden.
In een samenwerkingsverband tussen Albatros en RE zal gebruik worden gemaakt van het huidige verkoopapparaat van RE met haar vertegenwoordigers.
Albatros is inmiddels begonnen met het zelf exporteren naar landen als Italië
en Duitsland. Het bedrijf heeft daarbij gekozen voor een afzet met behulp van
verkoop-agenten, omdat zij ervan overtuigd is dat dit dejuiste exportformule
is.

15.4.2.2 Voor wat betreft de Pelargonium
Een samenwerkingsverband tussen Albatros en RE op het gebied van de Pelargonium is niet haalbaar op grond van de volgende argumenten:
* De hoeveelheid Pelargonium die RE gaat produceren voldoet aan de vraag uit
de reeds bestaande Engelse markt, haar belangrijkste afzetgebied. Albatros
richt zich hoofdzakelijk opde Italiaanse markt, een markt waar RE (nog) geen
perspectief in ziet. Dit verschil in inzicht staat een samenwerkingsverband op
het gebied van de verkoop van Pelargonium in de weg.
* Beidebedrijven betrekken hunuitgangsmateriaal vanverschillende leveranciers
en voeren als gevolg hiervan een verschillend rassen-assortiment. Samenwerking op gebieden als inkoop, produktie en R & D worden hierdoor
nagenoeg uitgesloten.
15.4.3 Presentatie van en reacties op de conclusies van de
haalbaarheidsanalyse
Tijdens depresentatie werden geen doorslaggevende tegenargumenten aangevoerd,
integendeel dedirectieleden waren overtuigd van de door ons getrokken conclusies.
Uit de reacties bleek dat men actief betrokken was geweest bij het denkproces over
samenwerking met de potentiële partner, waardoor men zelf in veel gevallen al tot
deconclusie was gekomen dat deze partner niet de ideale was. Verder was het besef
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doorgedrongen dat aan de keuze voor strategische samenwerking een gecompliceerderproces voorafgaat dan waarmee men ineerste instantie rekening had gehouden.
Allen zagen het onderzoek alseen leerproces, deervaringen diehierbij waren opgedaan konden hun nut bewijzen in de verdere keuzes ten aanzien van strategische
samenwerking.

15.5
De noodzaak tot strategische samenwerking
15.5.1 Aanpak
Het onderzoek naar dehaalbaarheid van een samenwerkingsverband tussen debeide
bedrijven is door hen uiteindelijk vooral beschouwd als een test-case, om op deze
wijze meer inzicht in de materie te verkrijgen. Mede aan de hand hiervan wil men
vaststellen ofeen samenwerkingsverband weldejuiste strategie isomde doelstellingen van het bedrijf te realiseren. Aangezien het uitbouwen van de bestaande
samenwerkingsrelatie tussen Albatros en RE niet haalbaar bleek tezijn, hebbenwij,
voor de individuele bedrijven, de belangrijkste voorwaarden aangegeven waaraan
voldaan moet zijn om tot een strategische samenwerkingsverband over te kunnen
gaan.
Daarna hebben we, indien mogelijk en noodzakelijk, een profielschets van een
potentiële samenwerkingspartner gemaakt.
De invulling van deze fase is tot stand gekomen door middel van een interpretatie
en combinatie van de tot nu toe verzamelde gegevens, waarover van gedachten
gewisseld is tijdens een afsluitend overleg bij Albatros en RE. De bedoeling was
tevens om door middel van een laatste gesprek het denkproces omtrent samenwerking een nieuwe impuls te geven.
15.5.2 Onderzoeksresultaten
Voor Albatros resulteerde deze fase in de conclusie dat een strategisch samenwerkingsverband op het gebied van de verkoop geen duidelijk aanwijsbare voordelen
voor Albatros met zich mee brengt. Albatros zag in een samenwerkingsverband
vooral mogelijkheden tot kostenbesparingen voor het bedrijf. Deze vermeende
voordelen worden echter teniet gedaan, doordat het bedrijf zichzelf intussen
voldoende heeft voorbereid op de toekomst en daarbij gekozen is voor een aanpak
met behulp van verkoop-agenten.
Met betrekking tot RE zijn wij van mening dat haar huidige doelstellingen beter te
realiseren zijn door middel van het aangaan van een strategisch samenwerkingsverband. Hiertoe is het noodzakelijk dat men zich specialiseert in een kleiner produktassortiment, om tegemoet te kunnen komen aan de eisen van een potentiële
partner. Deze zal namelijk van RE verwachten dat er voldoende verkoopinspanningen ten aanzien van zijn produkten kunnen plaatsvinden. Bij de keuze voor een
samenwerkingspartner gaat de voorkeur uit naar een, met RE vergelijkbare,
handelskwekerij. Opdeze wijze wordt voorkomen dat er een te zware belasting van
het handelsapparaat van RE optreedt, doordat beide bedrijven gemeenschappelijk
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gebruik maken van een gecombineerd handelsapparaat. Ten einde devoordelen van
een samenwerkingsverband zo goed mogelijk te kunnen benutten, moeten het produkt-assortiment en/of de(toekomstige) markten vandepotentiëlepartner aansluiten
bij die van RE.
15.5.3 Presentatie van en reacties op de afsluitende fase
Tijdens dit gesprek bij Albatros ondervonden we dat daar een betere en veranderde
kijk op het eigen bedrijf wasontstaan. Het inzicht in heteigen bedrijf was verbeterd
doordat men zelf gedurende de loop van het onderzoek voortdurend de situatie van
het eigen bedrijf op zich en haar situatie ten opzichte van de concullega's beoordeelde. Dit denkproces was min of meer het gevolg van onze aanwezigheid als
onafhankelijke derden die het geheel vanuit een ander perspectief bekeken.
Eén van de directeuren beschreef: "Enerzijds werd ons de spiegel voorgehouden,
anderzijds werden wij in de gelegenheid gesteld door de spiegel heen naar RE te
kijken".
Gedurende de laatste gesprekken bij RE bleek dat zij, na het 'afketsen' van een samenwerkingsverband met Albatros en met de ervaringen die daarbij opgedaan
waren, contact heeft gelegd met bedrijven die aansloten aan het profiel zoals dat uit
het onderzoek naar voren kwam. Zij zagen de beschrijving van het eigen bedrijf
bruikbaar als een presentatie- en hulpmiddel bij toekomstige gesprekken over
strategische samenwerking.

15.6
*

*

*

*

Ervaringen tijdens het onderzoek
Gedurende het onderzoek ondervonden wij dat beide bedrijven min of meer
onbekend waren met het onderwerp strategische samenwerking. Beide bedrijven hadden besloten een onderzoek te laten doen naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen beide bedrijven, zonder dat ze zich vooraf
voldoende realiseerden wat strategische samenwerking inhield en wat voor
gevolgen het zou hebben.
Onze positie als onafhankelijke derden maakte het mogelijk meer en dieperlig
gende ideeën en informatie te vergaren, dan wanneer iemand vanuit de eigen
organisatie zich met dit onderwerp zou bezighouden. Het verkrijgen van deze
(achterliggende/secundaire) informatie is één van de belangrijkste, zo niet de
belangrijkste factor voor het slagen van een (strategisch) samenwerkingsverband.
Voor het verkrijgen van informatie is het van groot belang vooraf duidelijke
afspraken temaken overdeomgang metdezeinformatie enhetgebruik hiervan
binnen de organisatie en ten opzichte van derden.
Teneinde de betrokkenen optimaal bij het onderzoek te betrekken is het aan te
bevelen om enige tijd voordat een gesprek gepland staat, degene hierop voor
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te bereiden door middel van een vooraf ingediende lijst met onderwerpen van
hetgesprek. Voor de afsluitende presentaties van elke fase hebben we dezelfde
procedure gevolgd. Deze presentaties hadden tot gevolg dat er voortdurend
direct overleg en controle plaatsvond tussen de bedrijven en onszelf.
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16.

When in Rome,... ?
Een stellingname over ethiek als grondslag voor milieubeleid.

"Ethischjuist handelen wordt ingegeven door de wetgever, het gedrag van
concurrenten en gewoon zakelijkfatsoen! "
"We laten de wereld niet als erfenis na aan onze kinderen, maar hebben
haar van onze kleinkinderen te leen !"

16.1 Inleiding
Dit paper werd gepresenteerd als onderdeel -"workshop"- van een conferentie
over de agro-industriële keten en de milieuzorg.
Uitgangspunt in dit artikel is, dat de grondslagen van een milieubeleid mede
ingegeven worden door normen en waarden over hoe we met elkaar om moeten
gaan in de maatschappij. Als dat zo is, hebben we te maken met een "normatieve
discussie" en kunnen inzichten uit de (bedrijfs)-ethiek mogelijk behulpzaam zijn
bij het nemen van besluiten over uitgangspunten voor milieubeleid.
De schrijvers denken dat het nuttig kan zijn om nader kennis te nemen van een
aantal inzichten uit de (bedrijfs)-ethiek. Na verduidelijking van een aantal
relevant geachte begrippen en achtergronden, worden er een tweetal referentiekaders besproken om (het niveau van) ethische uitgangspunten te kunnen typeren.
Een kapstok dus.
De modellen, van Colby/Kohlberg (1972/1985) en van Van Luijk (1989), zullen
besproken worden omdat ze redelijk toegankelijk zijn zonder allerlei filosofische
beschouwingen. Ze lijken zeer praktisch en bruikbaar. Het model van Colby/Kohlberg heeft inmiddels een imposante empirische onderbouwing gekregen
(>20jaar toetsing) (Colby, 1985).
De vergelijking tussen deze twee modellen biedt aanvullend referentiekader, en
kan helpen bij het kiezen van uitgangspunten voor het milieubeleid van de eigen
onderneming.
De schrijvers verdedigen de stelling, dat de houding inzake milieu-aangelegenheden bepaald dient te worden door enerzijds de legitieme rechten en belangen van
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de onderneming, en anderzijds het respect van die onderneming voor de vele
belangen en rechten van personen en groepen, die op de een of andere manier bij
die onderneming betrokken zijn of raken.
De stelling is dat het betrokken zijn van vele belangen verplichtingen met zich
brengt. Bij milieukwesties wordt eigenlijk gevraagd om "Goed Rentmeesterschap" te voeren over de wereld, die ons voor (een beperkte tijd) is toevertrouwd, maar die wij niet in eigendom hebben. Wij kunnen er dus niet strikt naar
believen mee omspringen.
De individuele onderneming staat daarbij in het brandpunt voor wat betreft zijn
principiële keuzemogelijkheden. (Dit artikel zal dus niet gaan over allerlei beleidstechnische facetten, die met het deelnemen in ketens samenhangen.)
Wij eindigen ten slotte met een korte bespreking van een aantal zogenaamde
"faalfactoren", die vaker in verband worden gebracht met het inpassen van
ethische uitgangspunten in de routine van elke dag.

16.2 Enige begrippen en contouren
Onder beleid zullen we hier verstaan; .. een stelsel van richtlijnen dat als doel
heeft handvat te bieden bij besluitnemingprocessen over kwesties waarop dat
stelsel betrekking heeft.
Onder ethiek zullen we in navolging van Van Luijk (1989) verstaan ; "...De
reflectie op normen en waarden waaraan wij onszelf en anderen in redelijkheid
gehouden achten, (..met het oog op een ordening van de samenleving.)"
Onder bedrijfsethiek wordt een toepassingsgebied van de ethiek verstaan.
Inhoudelijk is er steeds minstens sprake van een onderneming, zijn produkt/dienst en/of verschillende belangengroeperingen, die bij die onderneming
betrokken zijn.
Het maakt in dit kader niet uit of de met profit, not-for-profit, of non-profit
ondernemingen/instellingen te maken hebben.
Bij "belangengroeperingen" (stakeholders) dan te denken aan allerlei personen
en/of groepen die met het functioneren van een bedrijf, en/of zijn produkt(en)/dienst(en) nu en/of in de toekomst betrokken raken of zijn. Bijvoorbeeld aandeelhouders, management, ander personeel, afnemers, consumenten, toeleveranciers, omwonenden, de maatschappij in groter verband etcetera.
Zoals met elke set van uitgangspunten het geval is, zo is ook het ethisch afwegen
aan verandering onderhevig. Specifiek is hier echter dat ethiek niet op een
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eindproduct slaat, maar dat het betrekking heeft het op reflecteren over waarden.
Het begrip reflectie neemt een belangrijke plaats in. Het gaat blijkbaar om een
bezinningsproces (niet om definitieve waarheden). Naast reflectie speelt bij
ethische besluiten ook discussie een belangrijke rol.
Het gaat immers om afweging van rechten, belangen, plichten etcetera van
allerlei personen/groeperingen met het oog op normen en waarden. Opvattingen
hierover kunnen zich in de loop van de tijd wijzigen. Discussie biedt de mogelijkheid om eigen inzichten te toetsen aan die van anderen. De eigen inzichten en
waardenoriëntaties (Schwartz, 1987) zijn daarbij van veel belang, maar niet in
zichzelf genoeg.
Discussie houdt tevens rekenschap geven in. De plaats waar die discussie
gevoerd wordt is daarbij van veel belang (Scholten in Brand, 1989). Bij punt 5
(faalfactoren) komen we hier nog op terug.
De ethiek kent van oudsher twee hoofdstromingen in denken. De zogenaamde
"Gevolgen-ethische" {Teleologie/Utilitarisme) en de "Beginsel-ethische" {Déontologie) benaderingen (De George, 1990).
In een gevolgen-ethische argumentatie wordt het moreel verantwoord zijn van
een besluit beoordeeld aan de hand van de (korte en lange termijn) effecten van
handelingen, en/of besluiten.
De beginsel-ethische richting beoordeelt de morele waarde van besluiten aan de
hand van de erin verwerkte uitgangspunten. Het hebben van plichten staat hier
vrij centraal. Beginselen kunnen bijvoorbeeld zijn "Berokken niemand schade",
"Zeg de waarheid" etcetera.
In sommige gevallen kan het voorkomen dat dezelfde uitkomsten tot andere
morele beoordelingen leiden, afhankelijk van de gehanteerde hoofdstroming.
Zo kan het voorkomen dat iets qua beginsel als nauwelijks aanvechtbaar geldt,
terwijl het in zijn uitwerking onwenselijke gevolgen heeft. (Bijvoorbeeld: Liegen
is niet goed, maar moet men daarom aan elke patiënt vertellen wat er precies met
hem aan de hand is als hij daarom vraagt ?)
Als, zoals in dit geval, een teleologische en een deontologische redenering tot
andere gevolgtrekkingen kunnen leiden, dan zal men zich op de gehanteerde
beginselen, of de uitwerking daarvan, nader moeten bezinnen.
In de praktijk leiden beide stromingen dan ook vaak tot gelijkwaardige gevolgtrekkingen.
Redeneren binnen beide hoofdrichtingen vooronderstelt op zich wel enige bekendheid met standaard methoden van moreel redeneren (De George, 1990).
Hoewel;" ..in the absence of definitive ethical theories members of a society
must act." (idem, p. 40 ev.).
Moraliteit vergt meer dan alleen ethisch kunnen redeneren (kunde). Het houdt
ook morele deugdzaamheid in. Hetgeen dus met iemands karakter en vorming te
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maken heeft, en het type acties dat daaruit voortspruit. De George en Kohlberg/
Colby etcetera stemmen daarin overeen.
Komen we terug op milieubeleid. We hebben bij dit onderwerp te maken met een
groot aantal 'stakeholders' en hun belangen, rechten en plichten. Het gaat
immers om beleid ten aanzien van knelpunten als:
"Vervuiling, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en niet -of slechtgecontroleerde risico's, welke naar latere generaties worden doorgeschoven." (VanLuijk89)
Sommige stakeholders zijn nu nog niet geboren en bestaan dus in juridische zin
ook niet. Toch spelen hun belangen nu mee. Of wij er rekening mee wensen te
houden, en zo ja in welke mate, dat is de morele vraag die hierbij aan de orde
is. Vandaar de uitspraak in de aanhef van het artikel: "We laten de wereld niet
als erfenis na aan onze kinderen, maar hebben haar van onze kleinkinderen te
leen!"
Is het nu zo dat allerlei premissen omtrent grondslagen van milieubeleid via
de achterdeur van de bedrijfs-ethiek worden binnengesmokkeld ?
Deze vraag kan men zich terecht stellen.
Peter Drucker (1981), een eminent schrijver op het gebied van management, uitte
stevige bezorgdheid over het thema 'Business-ethics". Van hem stamt het citaat:
"..It isjust anotherfad.. to find ways of attacking business. "
In het artikel maakt Drucker zich niet alleen zorgen dat allerlei slinkse argumenten tegen ondernemingen naar voren worden gebracht. Ook maakt hij zich
bezorgd dat managers achteraf allerlei dubieuze beslissingen zullen rechtvaardigen met morele 'instant' argumenten.
Saul Alinsky (in "Rules for Radicals"), een schrijver die zich vooral bezig hield
met maatschappelijke hervormingen gaf als zijn indruk dat:
".. de bezorgdheid om ethiek is rechtevenredig met de afstand die iemand
tot het conflict heeft. "
Allerlei serieuze schrijvers hebben te kennen gegeven dat (bedrijfs-) ethiek
gevaarlijk kan zijn voor de onderneming. In de zin van dat hoort hier eigenlijk
niet zo thuis.
Van Milton Friedman stamt het citaat:
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"..The (only) social responsibility of business is to increase its profits"
(1970 cit. De George, 1990)
"Thebusiness of business is business"
Men kan zich echter afvragen of Drucker zich wel richt op "Bedrijfs-ethiek"
Richt hij zich eigenlijk niet op misbruik dat van morele redeneringen kan worden
gemaakt ? Volgens Donaldson (1989) zogenaamde "Bolt-on morality"
Alinsky lijkt vooral de overtuiging toegedaan dat ethische overwegingen op de
verkeerde plek plaatsvinden.
Wat betreft de opvattingen van Milton Friedman wellicht een wat provocerende
uitspraak van Mark Pastin (1991):
"...I offer principles for High-Ethics/High-Profit organizations. HighEthics/Low-Profit organizations do not persist, and Low-Ethics/High-Profit
organizations should not !.."
Overigens maakte Friedman zijn opmerkingen in een discussie over taakverdeling
tussen bedrijfsleven en overheid in de USA. Hij was vooral bezorgd dat taken,
die eigenlijk tot die van de overheid behoren, naar het bedrijfsleven werden
doorgeschoven (onder andere door druk van consumenten organisaties).
De kritiek die naar voren komt gaat ons inziens dus niet over bedrijfsethiek op
zichzelf, maar over allerlei misbruik dat ervan gemaakt kan worden.
Ten slotte het congres gaat over ketens en milieuzorg. Op deze plek zouden wij
onder keten willen verstaan:
"Een samenwerkingsverband van ten minste drie ondernemingen, veelal
binnen dezelfde bedrijfskolom, waarbij die ondernemingen een toeleverancier/afnemer relatie met elkaar onderhouden, met onder andere als oogmerk
om een deel van de vrije marktwerking uit te schakelen, om zodoende
gezamenlijk (concurrentie)voordeel te kunnen behalen."
Bij het maken van milieubeleid in ketens lijkt een van de voordelen, dat een
aanzienlijk aantal stakeholders direct in overleg met elkaar gebracht kan worden.
Dat er nadelen zijn zoals complexiteit van dit overleg, spreekt voor zich. Het
moet blijkbaar "op de koop toe" worden genomen.
In het vervolg van dit paper, zullen de specifieke ketenaspecten geen rol van
betekenis spelen. Niet omdat ze niet belangrijk zouden zijn, maar omdat het de
scope van deze workshop flink zou overtrekken. De keuze van ethische uitgangspunten gaat immers verder dan milieubeleid. Het resultaat van de keuze
moet ingepast worden in het geheel van beleids-uitgangspunten van de onderneming.
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16.3 Twee ontwikkelingsmodellen over niveau's van moreel handelen
Achtereenvolgens zullen de modellen van Van Luijk (in Brand e.a., 1989) en
Colby/Kohlberg(1972/1985) geschetst worden. Het model van Van Luijk is
ontwikkeld binnen de bedrijfsethiek, terwijl dat van Kohlberg uit de ontwikkelingspsychologie stamt.
Het model van Van Luijk
Van Luijk laat zijn driedeling van ethisch handelen vooraf gaan door een
discussie waarin hij benadrukt dat, ethische discussie steeds normatieve discussie
is en dat daarom vroeg of laat uit zo'n discussie consequenties getrokken moeten
worden.
Bij hem heeft ethiek betrekking op ordening van het maatschappelijk verkeer.
Aldus komt hij tot de volgende indeling:
/ . Transactie-ethiek
Deze is gericht op behartigen van belangen van partijen en regulering van
mogelijke belangenconflicten. Partijen zien elkaar als rationeel, met redelijke en
niet illegitieme belangen. Ze gaan uit van een reciprociteit beginsel en van de
veronderstelling dat ieder zijn eigen belang zal trachten te maximaliseren, maar
dat dit slechts kan geschieden door met de ander tot overeenstemming te komen.
Er is gerichtheid op het voorkomen van belangenconflicten. Partijen zijn ongeveer eikaars gelijken.
2. Erkenningsethiek
Een stap verder dan het "wel begrepen eigenbelang" gaat de erkenningsethiek.
Deze is gericht op bescherming van rechten en waarborging van het algemeen
welzijn. De actoren treden hier op zowel als bezitters van rechten als van
plichten.
De plichten houden de erkenning van rechten van anderen in. Bovendien wordt
een zekere voorrang gegeven aan het erkenningscriterium boven aanspraak
mogen maken. Waar rechten in het geding zijn wijken afzonderlijke belangen.
Actoren komen elkaar dus in twee rollen tegen namenlijk als aanspraakmaker en
als erkenningsplichtige. Er is sprake van complementaire verhoudingen. Van
Luijk spreekt van 'asymmetrische verhoudingen'. In de erkenningsethische
situatie geldt dat de rechten en belangen van de ander, de "aanspraakmaker",
zwaarder wegen dan die van de erkenningsplichtige. Ander was dit bij transactie-ethiek, immers daar zijn de actoren 'roughly equal' aan elkaar. Er is door
het laten prevaleren van het erkenningscriterium sprake van ongelijkheid in de
verhouding. (Overigens wisselen de participanten in het maatschappelijk verkeer
regelmatig van rol als erkenningsplichtige en aanspraakmaker).
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Niveau
moreel
handelen

Belangen

Rechten
Plichten

Transactie
ethiek

++

+/-

Erkenningsethiek

+

++

Veranderingaethiek

+/'

*/-

Solidariteit

+/-

++

Afbeelding 1 Model van ethisch handelen van van Luijk.(89)

3. Veranderingsethiek
Als derde vorm van ordening ziet Van Luijk de gerichtheid op realisering van
maatschappelijke waarden en idealen. De ordening heeft betrekking op veranderingsprocessen gericht op nog niet gerealiseerde mogelijkheden. Het criterium is
hier niet zozeer het omgaan met bestaande rechten en erkende aanspraken, maar
de kritische beschouwing dat 'het anders en beter' kan, dan nu het geval is.
Van Luijk benadrukt dat solidariteit met anderen hier de doorslaggevende
houding van de participanten is. Solidariteit die kan inhouden dat bestaande en
erkende rechten en legitieme belangen toch moeten wijken voor nog te realiseren
hogere idealen.
Naar mening van Van Luijk vertegenwoordigt transactie-ethiek een benedengrens
en veranderingsethiek een bovengrens. Er is dus sprake van een rangorde van
minder naar meer ethisch. Ingrediënten die de volgorde bepalen zijn: Belangen,
Rechten, Plichten, (Mate van) Gelijkheid van betrokkenen en Solidariteit.
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Het model van Kohlberg.
Lawrence Kohlberg (1972) startte in de zestiger jaren met een ontwikkelingsmodel vanuit de psychologie. Hij spreekt van een Fasenmodel van morele ontwikkeling. Hij start niet vanuit de idee van 'ordening van de samenleving' zoals Van
Luijk, maar vanuit de ontwikkelingsgang van het redeneervermogen. Hij was
zeer geïnteresseerd in het werk van Piaget. Een Zwitserse natuurkundige die
onderzoek heeft gedaan naar het vermogen tot logisch redeneren bij kinderen om
vervolgens beroemd te worden als ontwikkelingspsycholoog.
Het model van Kohlberg kent een aantal varianten. De meest bekende is de
indeling in 3 hoofdfasen (met elk twee subfasen) namelijk
1. Preconventionele moraal, 2.Conventionele moraal en 3, Postconventionele moraal.

Perspectief

Goed • ...
1

II

Preconventioneel
1. Heteronoom
2. Individueet

Conventioneel
3. Interpersoonlijk
4. Sociaal systeem

UI Postconventioneel
5. Mensenrechten
welzijn
B.Universele
ethische
principes

Vermijden van straf
Eigen interessen nastreven * deals sluiten

Egocentrisch
Individualistisch
goed • relatief

Voldoenaan verwachting vandirecte omgeving
Nakomen verplichtingen
Instandhouden systeem

Indiv. relatie
met ander indiv.
Sociaal
'Alsiedereen zo
zoudoen....'

Universele rechten

a-priori aan de
maatschappij
Rationeel moreel
de mens is
'doel in zich'

Universele principes
rechtvaardigheid

Afbeelding 2 Ontwikkelingsmodel van Lawrence Kohlberg (1985)
Colby/Kohlberg hebben dit model in de loop van een groot aantal jaren empirisch onderzocht. Dit leidde ertoe dat het oorspronkelijke model op onderdelen
aangepast moest worden. Er bleef echter een grote mate van overeenstemming
met eerdere uitvoeringen van het model bestaan. Hun bevindingen waren:
Fase 1. Heteronome moraliteit
Men oriënteert zich op gehoorzaamheid en straf. Morele aspecten zijn gelijk aan
"de eigenschappen van de dingen zelf".Voor het individu komen ze van buitenaf
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(heteronoom). Bijvoorbeeld. "Stelen mag niet, want dat hoort niet." Er is hierbij
weinig rechtvaardiging van het eigen standpunt. Het citeren van regels wordt als
voldoende beschouwd. Straf wordt zo als een zeer belangrijk criterium beschouwd, omdat het in verband wordt gebracht met "slecht gedrag".
Verdelingsvraagstukken worden bezien vanuit een simpel principe van "gelijke
rechten" (ongeacht de omstandigheden). Secundaire afwegingen over meer of
minder recht hebben, worden niet in de beschouwing betrokken.
Fase 2. Individualistische, instrumentale moraliteit.
Het uitgangspunt is hier strikt individueel. De persoon is er zich nu van bewust
dat allerlei personen allerlei belangen en rechten hebben. Ook is hij er zich van
bewust dat redeneringen met betrekking tot deze belangen en rechten, valide
kunnen zijn en tegelijkertijd met elkaar in tegenspraak kunnen verkeren. Men
erkent dus dat er meerdere perspectieven bestaan van waaruit mensen tot
beslissingen omtrent belangen etcetera kunnen komen.
Morele juistheid wordt nu een situatie-afhankelijkheid. (Zonder dat precisering
daarvan erg ver gaat.)
When in Rome... do as the Romans do !
Verdelingsvraagstukken worden bezien vanuit een omkeerbaarheidsbeginsel.
(Wat Gij niet wilt dat U geschiedt doe dat ook een ander niet.) Belangen van
anderen worden meegewogen. Er moet rechtvaardigheid (wederkerigheid) in acht
genomen worden.
Deze twee fasen stemmen grotendeels overeen met wat in een vroeger stadium
"Preconventie moraal" werd genoemd.
Fase 3. Interpersoonlijke normatieve moraliteit.
Men gaat zich oriënteren op de goedkeuring door anderen (de referentiegroep).Er
bestaat een set van normen waarnaar mensen geacht worden te leven. Deze
normen of waarden overstijgen het individu en de situatie. Ze hebben een min of
meer maatschappelijk karakter. Sociale overeenstemming is een belangrijk
criterium voor de validiteit van een norm.
Verdelingsvraagstukken worden behandeld overeenkomstig fase 2, maar het
verschil is, dat bepaalde motieven/normen situatie-overstijgend zijn. Rechtvaardigheid gaat nu verder dan wederkerigheid.
Fase 4. Sociaal systeem moraliteit.
Het perspectief dat in fase 3 al beschreven werd, wordt nu uitgebreid en naar een
algemener niveau getild. Er bestaat een sociaal systeem dat grotendeels gebaseerd
is op een aantal consistente uitgangspunten en gedragsregels. Door de consistentie is het ook beoordeelbaar. Bovendien brengt consistentie onpartijdigheid met
zich mee.
231

When in Rome
Verdelingsvraagstukken worden nu bezien vanuit het perspectief van onpartijdigheid gekoppeld aan respect voor sociale instituties. Beschouwingen over
maatschappelijk nut zijn van belang bij verdelings kwesties.
Fase 3 en 4 Komen ongeveer overeen met wat in het vroegere model "Conventionele moraliteit" werd genoemd.
Fase 5. Mensenrechten en sociaal welzijn moraliteit.
Op dit niveau ziet men zichzelf als persoon met een ethische verantwoordelijkheid, en is men moreel aanspreekbaar ("moral-agent"). Men is zich ervan
bewust dat er specifieke waarden en principes gelden, die maatschappij overstijgend zijn.
De validiteit van een bestaand rechtsstelsel of sociaal systeem kan aan de hand
van deze universele criteria beoordeeld worden. Het perspectief is hier veeleer
"maatschappij-scheppend" dan "maatschappij-instandhoudend".
Binnen stadium 5 worden twee typen onderscheiden, namelijk:
Fase 5.1. Een gerichtheid primair op mensenrechten.
Deze stelt onder andere dat er een aantal onvervreemdbare rechten zijn waar
geen enkele maatschappij aan mag tornen (bijvoorbeeld de onaantastbaarheid van
het menselijk lichaam). Deze rechten blijven ten allen tijde voortbestaan ook als
individuele personen er zelf vrijwillig afstand van doen. Elk mens heeft bovendien de verplichting om deze rechten te beschermen. Er is zorg voor de rechten
van minderheden.
Fase 5.2. Een gerichtheid primair op welzijn.
Hierbij is er vooral aandacht voor de mate waarin sociale instituties en regelgeving op de lange termijn consequenties hebben voor de welzijn/welbevinden
van elk persoon en elke groep in de maatschappij.
Verdelingsvraagstukken worden behandeld door afweging van universele rechten
en een rationele hiërarchie van rechten en normen rondom sociale samenwerking
en overeenstemming.
Fase 6. Moraliteit van universele, wederkerige en gebiedende algemene ethische
principes.
Hier geldt het ethische perspectief. Dit betekent onder andere evenwaardige
beschouwing van claims en gezichtspunten van elke persoon, die met de gevolgen van besluitneming te maken kan krijgen. Er bestaat een diep respect voor de
ander als autonoom individu. Zijn intrinsieke waardigheid en gelijkwaardigheid
zijn vanzelfsprekend.
Bij verdelingsvraagstukken geldt dat bij het naar voren brengen van claims
rekening wordt gehouden met de afweging, die het indienen ervan op/voor anderen kan hebben. Het bijstellen daarvan in het licht van communicatie met de
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belanghebbende anderen. (Een vooronderstelde min of meer ideale communicatie-situatie lijkt impliciet aanwezig).

m van moreel n

21

25

36

leeftijd
— fase 1

••+- fase 2

-* - fase 3

fase 4

fase 5

Bron Colby/Kohlberg (1985blz107)

Algemene principes in stadium 6kunnen enkel of meervoudig zijn.
Enkelvoudige principes zijn bijvoorbeeld: het principe van welwillendheid, van
respect voor demenselijke persoonlijkheid.
Meervoudige principes zijn bijvoorbeeld: het maximaliseren van vrijheid onder
de conditie van soortgelijke vrijheid voor de ander. Gelijkheid in rechten op
respect enverdeling vangoederen. (9esymfonie vanvanBeethoven).
De fasen 5 en 6 vertonen stevige overeenkomsten met de "Postconventionele
moraliteit" uithetvroegere model.
De empirische uitkomsten van het onderzoek van Colby/Kohlberg zijn weergegeven in de grafiek (Afbeelding 3). Vanbelang is dat hun onderzoek longitudinaal was, endatmensen gedurende meer dan20jaar inhetonderzoek betrokken
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bleven. (Dit schakelt generatieverschillen uit) De gemeten populatie stamt van na
de tweede wereldoorlog en bestaat uit mannen in de Verenigde Staten.
Opvallend is dat het redeneren op het niveau van fase 4 een dominante rol gaat
spelen bij dejongere volwassene.
Merkwaardig is de lichte teruggang in denken op niveau van fase 5. Het zou
interessant zijn om te zien hoe het verdere verloop hiervan op latere leeftijd is.
We zouden allerlei aannames hierover kunnen doen aan de hand van bestaande
modellen over de levensfasen van de mens. We zullen aan die verleiding echter
niet toegeven. Het gaat ons immers niet om de psychologische aspecten van
morele ontwikkelingsstadia van de mens. Wij zijn hier primair geïnteresseerd in
hun betekenis als grondslag van milieubeleid.
Laten we daarom de modellen van Van Luijk en Colby/Kohlberg eens naast
elkaar leggen (afb.3)
Een vluchtige inspectie toont dat beide modellen enige mate van overeenstemming hebben, maar toch ook op belangrijke onderdelen van elkaar verschillen.

Moraliteif^^
type
bepaald
doorï^^
Fase 1
Heteronoom
Fase 2
Individueel
instrumenteel
Fase 3
in terpersoonlijk
normatief
Fase 4
Sociaal
systeem
Fase S
Mensenrechten
welzijn

Transactie
ethiek

Erkenninga
ethiek

Veranderings
ethiek

X
X
X

X

X

X

X

X

Fase 6
Universele
principes

X

Afbeelding 4 : Relatiediagram van Luijk & Colby/Kohlberg.
Van Luijk ziet in zijn model, naar zijn eigen zeggen, een gradatie van lager
(transactie-ethiek) naar hoger (veranderingsethiek). Overigens geeft hij niet
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expliciet aan dat er een causale ontwikkelingsgang zou zijn van transactie- naar
veranderingsethiek.
Bij vergelijking met het model van Kohlberg is daarom met enige voorzichtigheid
op zijn plaats. Qua overeenstemming zie bijvoorbeeld fase 6 in combinatie met
veranderingsethiek. Minder goed bij elkaar passend is wellicht dat ook op het
niveau van fase 3 bij Kohlberg sprake kan zijn van veranderingsethiek (Gericht
op de directe referentiegroep). De erkenningsethiek kan van een uiteenlopend
ethisch gehalte zijn (in termen van Kohlbergs fasen 3, 4 en 5).
De veranderingsintentie lijkt bij nader inzien dan ook een andere manier van
kijken, die op zichzelf allerlei gradaties van moreel handelen kan inhouden.
Beide modellen stemmen overeen in hun opvatting dat verschillende modaliteiten
van moreel gedrag tegelijk ter beschikking staan. Een ondernemer kan kiezen
voor transactiemoraal ook als hij meestal de voorkeur geeft aan erkenningmoraal.
Of in het model van Kohlberg. Als fase 4 qua redeneervermogen tot de mogelijkheden behoort dan wil dat nog niet zeggen dat dit steeds in de praktijk wordt
gebracht. Het zou op deze plek te ver voeren om allerlei de- en ecalatiemodellen
uit de conflictleer te introduceren. De lezer zal zich echter realiseren dat conflictsituaties vaak negatieve effecten hebben op het feitelijke niveau van moreel
gedrag (Bijv. Glasl, 1981)

16.4 Een stellingname overgrondslagen voor milieubeleid
Er bestaan allerlei beperkingen in de gepresenteerde modellen.
Enerzijds gaat de leeftijdsverdeling in het Colby/Kohlberg onderzoek niet verder
dan de leeftijd van 36 jaar. Belangrijke levensfasen zijn dus nog niet bekeken
voor wat'betreft hun morele voorkeuren in redeneren.
Bovendien is hun onderzoek gebaseerd op de evaluatie van (standaard) cases en
niet op daadwerkelijk gedrag.
Anderzijds is het model van Van Luijk, voor zover ons bekend, niet empirisch
getoetst en biedt het dus weinig houvast voor een kwantitatieve verdeling tussen
de drie ethische niveau's van zijn model. Het zou nuttig kunnen zijn om hier een
beeld van te hebben.
Dit brengt ons dan tot de vraag of het nodig is dat een onderneming zich bij de
keuze van zijn grondslag voor milieubeleid zou moeten laten leiden door de
keuzen van zijn concurrenten ?
Wij zijn van mening dat dit niet zo is. Het kan voor een onderneming nuttig zijn
daar kennis van te hebben. De eigen stellingname moet ons inziens echter het
gevolg zijn van eigen reflecties.
Wat is nu de bruikbaarheid van deze modellen als het gaat om de keuze van
uitgangspunten voor milieubeleid ? Het model van Kohlberg is empirisch gevali235
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deerd. Het laat zien dat complexere vormen van moreel redeneren elkaar
opvolgen in de loop van een mensenleven. Ook toonde Kohlberg (Colby/
Kohlberg, 1985) aan dat in de groei van de ontwikkeling geen fasen overgeslagen
kunnen worden. Bovendien heeft hij sterke aanwijzingen gevonden dat opleidingsniveau van grote betekenis is bij het kunnen bereiken van de hoogste
niveau's in moreel redeneren.
Van Luijk wijst erop dat zaken die zelfevident zijn, zich niet lenen voor langdurige ethische bespiegelingen. Waarbij hij onder NIET-zelfevident verstaat dat er
geen (brede) maatschappelijke overeenstemming bestaat en dus van evidentie
geen sprake is. Vele zaken op milieugebied worden juridisch geregeld en in een
groot aantal gevallen zal er overlap zijn tussen juridische en ethische overwegingen. Door wettelijke regelingen wordt een onderkant van milieubeleid ingegeven.
Milieubeleid moet echter ook bij ontstentenis van wettelijke kaders inhoud
krijgen. Als de onderneming van mening is, dat vele belangen en rechten van
allerlei stakeholders in het geding zijn bij milieubeleid, en als een substantieel
aantal van die belangen en rechten door de onderneming worden erkent als zijnde
legitiem, dan zou een consistent milieubeleid in de terminologie van Van Luijk
ten minste een "erkenningsethiek" moeten inhouden. En in die gevallen waarin
wetgeving nog te kort schiet, een "veranderingsethiek". In termen van Kohlberg/Colby moraliteit van Fasen 3 en 4. Een relevant citaat is:
"Het kan wel, en het mag wel, maar het is hoogst ongepast."
Een recent onderzoek over de invloed van de manager als leidinggevende bij
ethische beslissingen, zal sommigen van ons wellicht tot nadenken stemmen. Uit
onderzoek van Murphy/Smith (1992) komen aanwijzingen dat de manager in de
rol van leidinggevende niet zo invloedrijk is bij "morele beslissingen", als op
andere terreinen.
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat althans een deel van de volwassen
bevolking de manager hier niet als "leidinggevend" aanvaardt.
In dit verband wordt dan wel de suggestie gedaan om ethische opvattingen van
de onderneming zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met het niveau
van moreel redeneren van belangrijke groeperingen van stakeholders. Men kan
hier echter over twijfelen. Wat te doen immers als het morele niveau van de
betrokken stakeholders aanzienlijk lager is dan men als onderneming of als
maatschappij zou willen. We hebben hier dan op zijn minst te maken met een
dilemma situatie.
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16.5 Enige faalfactoren bij het invoeren van ethische grondslagen in de
routine van elke dag
Een faalfactor die vaak op termijn werkt, is de "coverstrategy".
Het is goed denkbaar dat ondernemingen, naar buiten gebrachte ethische grondslagen als een soort "coverstrategy" gebruiken. Een "lippendienst" aan ethische
uitgangspunten. Op termijn gezien is dit echter moeilijk vol te houden. Vroeg of
laat wordt zoiets ontdekt. Verlies van vertrouwen is dan de prijs die betaald moet
worden. Dat geldt in bijna ieder geval voor de groep die zich "gefopt" voelt.
Anderen die wellicht net daardoor bevoordeeld zijn, zien echter dat "foppen"
blijkbaar deel van het spel kan zijn. De verstandige zal zich afvragen wanneer
hijzelf een keer het slachtoffer zal zijn. Dus ook hier verlies aan vertrouwen.
Vertrouwen wordt geschonken als men 'Geloofwaardig' is. Geloofwaardig zijn,
is:
"..making it a strategy thatpeople can believe in you."
Strategie hierbij te begrijpen als consequent zijn in eigen handelen en uitspraken.
In de bedrijfsethiek speelt de discussie met alle betrokkenen een belangrijke
rol. Bij veel ondernemingen zal zo'n discussie echter niet tot de reële mogelijkheden behoren. Niet voor niets zijn er allerlei stappenplannen, procedures etc.
ontwikkeld over van alles en nog wat. Het is dan ook goed denkbaar dat stratificatie aanbrengen in de discussie verkiesbaar is boven een 'open forum'
situatie. Het spreekt daarbij van zelf dat zo'n stratificatie met zorg gekozen moet
worden.
Ten slotte kan het isoleren van (ethische) grondslagen tot één beleidsgebied,
ertoe leiden dat elders inconsistentie in beleid gaat ontstaan. Het kiezen van
grondslagen voor milieubeleid houdt in dat zelfde principes ook elders ingepast
moeten worden (bijvoorbeeld Sociaal beleid etc). Het hanteren van allerlei
principes afhankelijk van de soort problematiek leidt tot onbegrip en eventueel tot
wantrouwen.
Verder gelden natuurlijk dezelfde faalfactoren zoals die ook uit de literatuur
over organisatieverandering ("planned change") inmiddels bekend zijn (zie
bijvoorbeeld Beckhard 1973 en Boonstra 1989). Een aanvulling hierop voor bedrijfsethiek programma's zou wenselijk zijn.
Tenslotte:
Het is overigens niet te hopen dat allerlei "Amerikaanse toestanden" naar onze
kant van de oceaan komen overwaaien. Daar worden ondernemingen "gemonitored" voor wat betreft hun ethisch gedrag (bijvoorbeeld de Sullivan principles
inzake 'apartheid').
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Dat het soms aardig dichtbij kan komen zien we momenteel in Groot-Brittannië
waar inmiddels door Adams/Carruthers/Hamil (1991) een soort naslagwerk uitgebracht is, waarin ethische aspecten van een groot aantal (Britse) ondernemingen
netjes gerubriceerd staan.
Voor iedereen te koop aangeboden ! (Mede onder de vlag van de "New-consumer")
Onderwerpen daarbij zijn:
Mate waarin zaken in het verleden 'afgedekt werden'
Mate van discriminatie ten aanzien van vrouwen en minderheidsgroepen
Positieve bijdrage aan de (lokale) gemeenschap
Invloed op het milieu
Initiatieven die bijdragen aan milieuverbetering
Houding ten aanzien van apartheid
Betrokkenheid bij derde wereldlanden etcetera
Daarnaast worden ook 'sector-beschrijvingen' afgegeven.(onder andere agribusiness).
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Bijlage 1Samenvatting van de bij de interviews gehoorde verschillen tussen de
branches in de achtergrond voor het opstellen van een reststoffenbeleid.
Hoewel voor elke branche geldt, dat er diverse afvalstromen in vrij aanzienlijke
hoeveelheden vrijkomen, verschilt de achtergrond voor het opstellen van een
reststoffenbeleid per branche sterk. Overigens zijn per branche slechts twee
interviews afgenomen.
Voor de geneesmiddelenfabrieken is het van wezenlijk belang het produktie-proces
in elke fase te beheersen en te controleren. Het hoog opgeleide personeel weet
precies welke taak het heeft enwelke eisen het kwaliteitszorgsysteem stelt. De kans
op calamiteiten en het onnodig optreden van grotere hoeveelheden reststoffen is
daarom gering; kwaliteitszorg impliceert in dit geval indirect milieuzorg.
Bijdekunststofverwerkende bedrijven wordenmaatregelenvooralom bedrijfseconomische motieven genomen. Men probeert om die reden de procesvoering op een
milieuhygiënisch meer verantwoorde wijze te doen plaatsvinden. Reststoffen zijn
veroorzakers van kosten. Bij één van de bedrijven stelt de afnemer strenge eisen
omtrent hetvoorkomen van reststoffen tijdens deproduktie. In datgeval beïnvloedt
de markt de milieumaatregelen waar uitdrukkelijk ook maatregelen toebehoren om
reststoffen te voorkomen en her te gebruiken.
Voor de geïnterviewde gieterijen, drukkerijen en kunstharsfabrieken geldt dat men
opbedrijfseconomische grondenwerktaanreductieenhergebruik vandie reststoffen
diein relatief grote hoeveelheden vrijkomen, zoals vormzand, papier en kunstharsstoffen. Allebedrijven plegeninspanningen tenbehoevevanpreventieen hergebruik
binnen debestaande technologieën; dematewaarin ditgeschiedt, varieert echter per
bedrijf. Uit de interviews blijkt dat voor de verschillende hoog-scoorders geldt dat
binnen de bestaande technologieën vrijwel het maximaal haalbare is gedaan ten
aanzien van preventie en hergebruik van die reststoffen die in grote hoeveelheden
vrijkomen. De technologie als zodanig is door de afzonderlijke gieterijen en
drukkerijen nauwelijks te beïnvloeden. Wat betreft de reststoffen die niet in grote
hoeveelheden vrijkomen, kan de hoeveelheid vaak nog worden teruggebracht. De
aandachtdaarvoor isechter veel minder medeomdat hetbedrijfseconomisch minder
relevant is.
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Bijlage
SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE OPBOUW VAN HET ONDERZOEK.
PLAN VAN AANPAK dag 0 - dag 14
BEDRIJFSINVENTARISATIE-FASE
dag 14-dag38
Strategische analyse
dag 14Analysebedrijfs.structuurdag14Interneanalyse
dag21Produkt-marktanalyse
dag21Financiëleanalyse
dag28-

dag
dag
dag
dag
dag

18
18
38
38
38

PRESENTATIE
dag41

SAMENWERKINGSINVENTARISATIE
dag41-dag45
SWOT-analyses

dag41-dag42

Combinatieeninterpretatie SWOT-analyses
dag42-dag45

PRESENTATIE
dag48

CONCLUSIES HAALBAARHEIDSANALYSE
dag48-dag61

PRESENTATIE
dag64

NOODZAAKTOTSTRATEGISCHE SAMENWERKING
dag64-dag83
*Albatros
*RoyalEveleens
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