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WOORDVOORAF
Oversamenwerkingsvormeninde landbouw isde laatste jarenveel
gesproken engeschreven,zowelinkringenbinnenalsbuitendelandbouw.Demeningen overdemogelijkheden enhetnut ervan liepenenlopenvaak sterkuiteen.Menbehoeft daarvoor slechtsdeagrarischepers
vandelaatste jaren teraadplegen.Vrijwel allepersonenbinnende
landbouwsector (boeren,voorlichtingsdeskundigen,onderzoekinstellingen,
landbouworganisaties, enz.)hebbenaanhetverschijnsel samenwerkingsvormen aandacht entijdbesteed.
Degedachtenvormingopditterrein zétzichvoort,waarbijopvalt
dathet onderwerp,naaanvankelijk nogalindeemotionele sfeergelegen
tehebben,steedsmeer op zijn zakelijkemogelijkheden enmoeilijkheden
wordtbekeken.Zogroeide ookdebehoefte aanmeer inzicht inenkennis
vandievormenvan samenwerking,welke inNed_erlandreedsgerealiseerd
waren.
HetLandbouw-EconomischInstituut heeft danookgemeend hetonderzoeknaar "nieuwe"samenwerkingsvormen op zijnprogramma temoeten
plaatsen.
Daar ookdeRijkslandbouwvoorlichtingsdienst ten sterkstegeïnteresseerd wasineendergelijk onderzoek,konhetL.E.I.degewaardeerde
medewerking verkrijgen vandebedrijfsvoorlichtersvandezedienstvoor
het signaleren enhetverzamelenvangegevens overdeindeverschillendeprovinciesvoorkomende gevallenvan samenwerking tussenvoorheenzelfstandigwerkendebedrijveno
Het ligt indebedoeling,datnadeze eersteinventarisatie vangevallenvanintensieve samenwerking verdere aandachtgegevenwordt aan
samenwerking indelandbouw.
Dit "Inventarisatieonderzoek"werd,vratdeverzamelingvandegegevensbetreft,injuli 1964afgesloten« Deafdeling Streekonderzoekbelastte zichmethetuitwerken enrapporterenvan hetverkregenmateriaal.
Het onderzoekwerdverricht doordrs.W.F.H.Smeenk enir.A.L.G.H.Bauwens.
Indeeerstefasevanderapportering heeft ookdeheerN.F.Spaaneen
werkzaam aandeelgehad.
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HOOFDSTUKI
DOELEN OPZETVAN HET ONDERZOEK

Indelaatste jaren zijnvanwege "deagrarische revolutie" talrijke
vormenvan samenwerking ontstaan,,welkevoordienniet ofnauwelijksvoorkwamen.Henbehoeft hierbijniet alleentedenkenaandebedrijfsverzorgingsdiensten enaande samenwerking tusseneen 18-talboereninMantgum
welke laatstemenwellicht alseencombinatievaneenarbeids-enmachinering. zoumogenbeschouwen« Ookop eenwatgeringere schaal,voorwat
betreft het aantalbetrokkenpersonen,zijnnieuwerevormenvansamenwerking ontstaan,welke deelsreedswortelsinhetverledenhebben,deels
vrijwelvolledignieuwzijn«
Totdeeerste categoriemagmenwellicht demodernerevormenvan
burenhulp rekenen endewerktuigcombinaties of-coöperaties,die zichwat
deaardvanhunx^erktuigenparkbetreftgemoderniseerd hebbenenopnieuw
weer eenmeerdan :ipapieren:'leven zijngaanleiden» Tot detweedecategoriebehorendevooralrondom enna 1960ontstane,formeelvrijlosse3
combinaties vandoorgaans slechtseen zeerkleinaantalbedrijven,die
gekomen zijntot oenvrijregelmatige ensystematische samenwerking op
het terreinvanarbeidwerktuigen ensomsookgebouwen,vasteinstallaties,ena.

§ 1.Doe1

van

het

o n d e r z o e k

HetverkennenvaneendeelvandeX\regon,welkemenindelandbouw
ingeslagen is,ishet centrale doelvandit onderzoek naarnieuwe samenwerkingsvormengeweest,omdat systematischekennis overdeaard enomvangvandezevormenvan samenwerking vrijwel ontbrak« Op^^relkewijze
pakten deboerendeproblemen,die zichnadeTweedeWereldoorlogvoordeden,aan;opwelkebedrijven,inwelkegebieden eninwelke omvang
komt samenwerking tussenondernemersvanindividuele bedrijvenvooren
welkemoeilijkheden doen zichdaarbijvoor?
"Veelisover samenwerkinggeschreven engesproken,maardit alles
gebeurdeveelal incidenteel.Slechts inenkelegevallen endannogin
beperktegebieden,werden studiesvan enigeomvangverricht.Dezestudieswarenvoor lokaal inzichtvangrootbelang,maar lietengeenconclusies toevoor de situatie inNederland.Nietteminbestond erbelangstellingvoor eenalgemeen inzicht,omdat indepraktijk vandoland-bouwvoorlichtingsdienst devraag,v/elkehoudingde voorlichtingsdienst
tegenover samenwerkingmoet innemen,steedsvaleeraandeordekwam.V/elke adviezenmoetmenalsvoorlichtersgeven?Tegenwelke consequenties
van samenwerkingmoetmenwaarschuwen?V/elkevormenvan samenwerking
zijnafteraden enwelkeblijken indepraktijkreedsredelijk tevoldoen?
Het lijktvrijwel overbodig te zeggen,dathet onderhavige onderzoek,medegezienhetbeperktekarakter ervan,opaldezevragenhet
antwoord niet zalkunnengeven.Het onderzoek,waarvan deresultatenin
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deze studie zijnneergelegd;,poogt,eenbijdrage televeren tot eenlandelijke systematische verkenningvanbepaaldevormenvan samenwerkingo
Met deze enanderegegevens alsachtergrond zoumenindetoekomst moetenkomen totverdergaand facet-ofdeelonderzoek,afhankelijk vande
vragen,die indepraktijk doorboer envoorlichterwordengestold*

§ 2. O p z e t

van

het

o n d e r z o e k

a-„Voorgeschiedenis eni-/ijzevanuitvoering
In 1963werd eenbegingemaaktmet eenvoorstudie overditonderwerp enhetteverrichten onderzoek, terwijlindrieconsulontschappen
eenproefonderzoekwerd ingesteld» Tevenskwam indat jaarmotbetrekking tot dit onderzoek eenvruchtbaar contact tot standmet doRijkslandbouwvoorlichtingsdienst,die,,gezien dourgentievan oendergelijk
onderzoek, zichbereidverklaarde aandeuitvoering vanhet onderzoek
opbeperkte schaalmee towerken.Indeloopvan 1963werd eenvoorbereidingscommissie''/ingesteld.,O.E.*bestaandeuitmedewerkersvande
R.L.V.D»,lietMinisterie vanLandbouw enVisserij enhetL.E.I.jdie
akkoord gingenmet eendoorhet L.E.I.gemaakte opzet totonderzoek,
welke rekening hieldmot debeperkte oim/angvandedoor-deR.L.V.D.te
verlenen hulpenmethet feit,dat overhet algemeen debcclrijfsvoorlichtors-diedegegevens zoudenverzamelen-geen ervarencnquôtc-urs
zijn» Overeengekomenword dat hetonderzoek oenglobaal eninvontarisc-rondkarakter zoudragen en,gezien degenoemdebeperkingen- ookniet
meer zoukunnen zijn.Primair zoudondovragennaardoomvang,defrequentie endoaardvando samenwerking beantwoord moetonworden» Inde
tweedeplaats zouden daneventueel ookbepaaldedetailsgevraagdkunnen
worden.
PobedrijfsvoorlichtersvandeR.L»V.D» hebben» ieder inhuneigen
district5 degegevensverzameld» waarbij zij van elkgevalvansamenwerking cénvandodeelnemende partners hebben ondervraagd» Aandeze gegevensverzameling wasinelk consulentschap zoweleen schriftelijkeals
mondelinge instructievoorafgegaan» waar eenL.E*I»-medewerkerdetehanterenvragenlijst nog eensmondeling toelichtte,ten/ijloptallozepraktischevragen,die erbijdobodrijfsvoorlichterswaren tenaanzienvan
deuitvoering,nader ingegaanword.
De instructie(mid)dagen wordeninhetvroegevoorjaarvan 1964gehouden» Hetlaatsteveldwerk hadplaatsindemaand juli» zodat eind juli
konworden begonnenmethetmakenvan codoringsaanwijzingen,waarnacodering ontabelleringkondenbeginnen»
1)Indezevoorbereidingscommissie hadden zitting?
dr» ir» C.W.C» vanBeekom Hoofdingenieur-directeur Zoeland
ir« P.E.Everts
Rijkslandbouwconsulcnt ZuidelijkIToordholl»
ir. ColloHupkes
MinisterievanLandbouw
dr.ir» E.G.kloosterman
RijkslandbouwconsulcntII.O.P.enO.Flevoland
i'r.P.P.Koks
Rijkslandbouwconsulcnt 0»Hoordbrabant
d.ohoerP.Oosterveld
Prov.voedsclcommissaris Overijssel
i.r.J» Vrugt
Ministerie van Landbouw
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b.Begrenzingvanlietonderzoek
Het spreektvanzelf,datniet elkevormvan samenwerking, zoals
dezeindehedendaagse landbouwvoorkomt,vooronderzoek inaanmerking
isgekomen.Eeneersteglobalebeperking isreedsgeweest datallezogenaamde :iverticale;'vormenvansamenwerkingbuitenbeschouwing zijn
gelaten,hoewoldezeverticale integratie steedsbelangrijkerwordt.
Evenwel zijnookbeperkingengemaakt binnendevele horizontalesamenwerkingsvormen.Devoornaamste typenvandezevormen-werkgeversverenigingen,bedrijfsverzorgingsdiensten,loonwerkerskernen,werktuig(en)-combinatiesenwerktuigcoöperaties,waarop inhoofdstuk IIo.a.watnaderwordt ingegaan,zijnookbuiten het onderzoekgehouden.Hetonderzoekheeft zichinhoofdzaakwillenrichtenopde zogenaamdebedrijfs-combinaties,vormenvanintensieve samenwerking tussendebedrijfshoofdenvan een (beperkt)aantalindividuele landbouwbedrijven.Voordeselectievan deteonderzoekengevallenvan samenwerking zijnbovendien
dannogdeonderstaande criteriagehanteerd»
- de samenwerkingmoest eenminofmeer systematischkarakter dragenen
mocht niet slechts incidenteelvanaardzijn5
- inverband hiermeediendedesamenwerking een zekereduurzaamheid te
vertonen ofmetdiebedoeling te zijnopgezet;
- desamenwerkingmoest financieel en/ofarbeidsorganisatorisch eenzekerediepganghebbenalsmede een zekereomvang,zodat deinvloedvan
het samenwerken opdeindividuele bedrijfsvoeringbepaaldmerkbaarwas:.
- wat dementale instellingvandedeelnemersbetrofmoestminofmeer
vastkomen testaan,datmenbewustwilde samenwerken endatmenin
verband daarmeebereidbleek ietsvandeeigen zelfstandigheid enbeslissingsvrijheidopteofferen.
Deze criteriahouden in,dat demin ofmeerintensievegevallenvan
burenhulpniet inhet onderzoek zijnopgenomen,evenminalsdiesamenwerkingsvormen,diereedsgeleidhebben of\^aarva,nhetwaarschijnlijkwas,
dat zijopkortetermijn zoudenleidentotf u s i e vanbedrijven.
Voorts zijninderegelevenmindiegevallenvan samenwerking opgenomen,
die zichindesamenwerkingbeperken tot éénspecifiekbedrijfsonderdeel.
Tijdens demondelinge instructies,diegegeven zijnindeverschillende
consulentschappen, istenaanzienvandit criterium -datmoeilijk operationeeltemakenwas-gesteld,datmenglobaaldrieterreinenencombinaties daarvankononderscheiden, tewetens samenwerking ophet terrein
vandearbeid,ophetterreinvandewerktuigen enmachinesenophet
terreinvangebouwen,vaste installaties,loodsen,werkplaatsen,silo's
enz.Overhet algemeenmoesthet teonderzoekengevaloptweevandedrie
genoemde terreinen eensamenwerking te ziengeven,tenzijde samenwerking
opéénenkelterreinbijzonder diepgaandvanaard envangroteomvangwas.
Tenslottemoetnogeenenkeleopmerkingwordengemaakt overdebedrijfshoof
denendeaardvandebedrijven.Het onderzoek heeft zichgerichtopbedrijfshoofdenenbedrijven,die zichvrijweluitsluitend bezighoudenmet akkerbouw,veehouderijofmet eencombinatievandeze takken
vanbedrijf,degemengdebedrijven.Ditbetekent,datpluimveehouders,
tuinders,fruit-enbloemenkwekers,bollentelers enz,,evenalsbedrijfshoofdenvangespecialiseerde,aldanniet coöperatieve,bedrijvenniet in
het onderzoek zijnopgenomen.Hetging erdusmet nameomeen landelijke
verkenning tedoennaarwat eraan samenwerking tot standgekomenis
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tussenindividuele"boerenvanvoordienvrijwelvolledig op zichzelf
staande enop zich zelfwerkendebedrijven.

§ 3«De

i n d e l i n g

van

de

studie

Inlieteerste hoofdstukvan deze studiewordt over hetdoelen
de opzet vanhet onderzoekgesproken»
Inhet tweede hoofdstukwordt nader ingegaan opdestructuurveranderingen indeNederlandse landbouw,waarbijmetname dogevolgen
daarvan opdearbeidsorganisatie geschetst worden.Het isinditverband dat óók overanderebelangrijke typenvan horizontale samenwerking,
welke gncn onderdeelvanhet onderzoek hebbenuitgemaakt,enigeinformatiegegevenwordt.
Het hetderdehoofdstukbegint derapportering vande eigenlijke
onderzoekresultaten» Begonnenwordtmet deweergavevan enkelekenmerkenvan deboeren endebedrijven die samenwerken.
Hoofdstukviergaat inopdeterreinen endeinhoudvansamenwerking endeintegratie tussen de samenwerkendebedrijven.Dit laatste
wordt gedaan aande handvan eenaantal indicatiesvoorgenoemdeintegratie,
Hetvijfde hoofdstuk geeftweer,welke afspraken onregelingen er
zijngemaakt ten aanzienvanhetgebruik,het onderhoud,deeigendom
vanwerktuigen eninstallaties,enz»
Inhoofdstuk VIwordendoaanleiding totdesamenwerking,het jaar
van ontstaan,alsmede enige erva,ringcndiemet do samenwerking zijnopgedaan,weergegeven. Ookwordt ingegaan opdeverwachtingen tenaanzien
vandosamenwerking.
Hoofdstuk VII tenslottegeeft eenkorte samenvatting vandehele
stof eneenslotbeschouwing overdegevondenresultaten.
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HOOFDSTUKII
ENKELESTRUCTURELE ONTWIKKELINGEN INDELANDBOUW, INHETBIJZONDER MET
BETREKKING TOTDEARBEIDSVOORZIENING ENDEORGANISATIEVANDEARBEID

Voor eengoedbegripvandebetekenisvandenieuwe samenwerkingsvormen ishetwenselijk inzicht tehebbeninderecente structurele ontwikkelingenindelandbouw.Dezehebben immersgeleid totingrijpende
veranderingen indeomvangensamenstellingvandearbeidsbezetting en
daarmee indearbeidsvoorziening endeorganisatievandearbeid» Daaromvolgt indit hoofdstuk eerst eenkorte schetsvandestructureleveranderingen,dieindelandbouw plaatshebben5 hierbij zalhetaccentliggen opdeproblematiekvandearbeidsorganisatie.Daarna zalwordeningegaan opdediversewijzen,waarop depraktijk dezeproblematiek tracht
optelossen.Aldus ishetmogelijk eenbeeld tegevenvandeontwikkelingen enproblemen,die eenaantalboeren ertoehebben gebracht bijde
uitvoeringvandewerkzaamheden ophunbedrijfintensiefmet huncollega'stegaansamenwerken„

§ 1.D e s t r u c t u r e l e
de
l a n d b o u w

o n t w i k k e l i n g e n

in

Indeeerste jarennadeTweedeWereldoorlog was erindelandbouw
eenruimaanbodvanarbeidskrachten§opveelbedrijvenwas zelfseen
arbeidsoverschot,eenteveel aanarbeidskrachten.Eenvandebelangrijkste oorzakenvandit teveelaanarbeidskrachten endaarmeevaneenlage
arbeidsproduktiviteit,wasdeaanwezigheidvan eengroot aantal$fhet
ouderlijkebedrijfmeewerkende zoons.Daarnaastwas ereenaantalkleinebedrijven,die zelfsaanéénarbeidskracht onvoldoende emplooiboden.
Het zalduidelijk zijn,dat onderdeze omstandigheden demechanisatiegraad laagwasendat deboernietmet ernstige arbeidsorganisatorische
problemen tekampenhad.
Vanbelang isverder ookdat indeeerste jarenna 1945deagrarischebevolking overhet algemeen slechtsingeringematewerdbeïnvloed
doorhet stedelijkemilieu en,ook indieplattelandsgebieden waarreeds
enigeindustriegevestigdwas,betrekkelijkweinig contacten onderhield
met deniet-agrarischebevolkingsgroepen.
Demeestmarkante ontwikkeling,die sindsdien indelandbouw isopgetreden iswelde sterkeverminderingvanhotaantalindelandbouwwerkende personen,deze dalingging indemeesteplattelandsgebieden gepaard
met eenaanzienlijkeverminderingvanhet aandeelvandeagrarischebevolking indetotalebevolking.
Tabel 1geeft eenbeeldvandeverminderingvandemannelijkeagrarischeberoepsbevolking van 1947tot enmet 1965°

1170

12-

Tabel1
DE ONTWIKKELING VAN DEMANNELIJKEAGRARISCHEBEROEPSBEVOLKIN(
1947

1960

1965

Bedrijfsîioof
den

2366OO

2072OO

I85OOO

Mocwerkendezoons

110200

6IOOO

55OOO

Landarbeiders

I85OOO

95OOO

70000

Totaal (afgerond)

5320OO

3640OO

310000

Brons volkstellingen C»B»S»,schattingenL.E„I» 1965<

De sterkstevermindering heeft plaatsgehad "bijdelandarbeiders;
ookhijdemeewerkende zoonsisdedaling aanzienlijk» Inhet algemeen
gesproken hebbondesterkeuitbreiding vandeniet-agrarischewerkgelegenheid,dostijgingvanhet loonpeilbuitendelandbouw,het teveel
aanopvolgers,detoenemingvandemechanisatiograad,detoegenomen
communicatiemet dewereld buiten hot dorp,deverzwakkingvanhetsociale isolement vandeboerenbevolking endeverbeteringvandeberoepskeuze,,inonderlinge samenhang hierbijoenbelangrijke rolgespeeld«
Dedalingvan het aantalbedrijfshoofdenwas aanzienlijkminder dan
dievanhet aantal landarbeiders onmeewerkende zoons.-Dit hooftbelangrijke consequentiesvoor dearbeidsvoorziening ondo organisatie vande
arbeid indelandbouw teweeggebracht., Twee ontwikkelingenkomenduidelijknaarvorens devermindering vanhot aandeelvan doniet tot hetgezinvandeboerbehorende arbeidskrachten endodalingvanhet aantal
arbeidskrachten perbedrijf» Vanhet ruime aanbodvan arbeidskrachten is
niet veel overgebleven.Inveelgebieden ishotbijnanietmeermogelijk
vaste arbeidskrachten aantetrekken,Inanderegebieden,waarveelbedrijven aangewezen zijnopvreemde arbeidskrachten,ishot aantal landarbeiders sterkverminderd, inhetbijzonder het aantal lossearbeidskrachten,vroegerveelal ingrotengetalebeschikbaar» Haarookhot aantal
vaste landarbeiders isgedaald«.
Dotoenemingvanhetaandeelvandegozinsarboid indoteverrichten
werkzaamheden neemt echternietweg,dat ookhet aanbodvan arbeidskrachtenuit hetgezinvandeboor aanzienlijk isgedaald» Dit isvooral een
gevolgvandeomstandigheid,dat steedsmoerboerenzoons dovoorkeurgeven aaneenbestaan buiten delandbouw.Eengevolgvanhet eenenander
is,dat het aantal eenmansbedrijven sterk istoegenomen» Denadelenvan
het eenmansbedrijf,vooralwat do sociale aspectenbetreft,zijnvoldoendebekend» Hen denke aandegebondenheid aanhotbodrijf,aandegevolgen
van arbeidsongeschiktheid vanhetbedrijfshoofd enaandeproblemen die
voortvloeien uit detoenemende behoefte aanvrije tijd enaanvakantie»
Eenbelangrijk gevolgvandodalingvan het aantal arbeidskrachten
indelandbouw isvervolgens detoenemingvandeperman beschikbare
oppervlakte cultuurgrond endehieruit - onuit detoogenomenproduktie
perha-resulterende vergrotingvan dearbeidsproduktiviteit» Deze stijgingvan dearboidsproduktiviteitwasuiteindelijk alleenmogelijk door
1170
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een toegenomen gebruik van machines enwerktuigen. Tabel 2geeft een
indruk van de toeneming van demechanisatiegraad in de Nederlandse
landbouw.

Tabel 2
HET AANTAL TREKKERS, MELKMACHINES EN MAAIDORSERS IN NEDERLAND
IN 1950EN 1963
1950
Trekleers

1963

24481

104090

Melkmachines

3835

63961

Maaidorsers

1204

4700 1)

1)Schatting (L.E.I.)aantal augustus 1962; 4275.

De mechanisatie maakt enerzijds het werken met minder arbeidskrachten mogelijk;,maar geeft anderzijds aanleiding tot nieuwe problemen. Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, oorzaken hiervan is de onvoldoende produktieomvang op veel bedrijven. Een efficiënte
benutting vanmachines en werktuigen - en dit geldt ook voor arbeidsbesparende verbeteringen in do bedrijfsgebouwen en bedrijfsinrichting vereist immers grote produktieeenheden. De produktieomvang wordt voor
de aan de grond,gebonden bedrijfsonderdelen bepaald door de beschikbare
oppervlakte cultuurgrond. Tabel 3geeft oen beeld van de verdeling van
do landbouwbedrijven over de grootteklassen in 1950 en in 1962.

Tabel 3
DE BEDRIJFSGROOTTESTRUCTUUR IN 1950EN 1962
(hoofdberoep landbouwer)
1950
absoluut

i

in $>

1962
i
absoluut
i

in/o

1-5 ha

60.200

31

27.500

5-10 ha

60.6OO

52.30O

10-20 ha

47.5OO

31
25

17
33

52.900

34

20-50 ha

24.OOO

12

24.OOO

2.000

1

I.90O

15
1

I94.3OO

100

I58.6OO

100

> 50 ha

Ha/bodrijf

11,0

12,9

Brons Landbouwtelling 1950 en Arbeidskrachtontelling dec. '62 C B . S <
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Erissinds 1950wolenigeverbeteringgekomenindebedrijfsgroottestructuur indelandbouw.Eenaantalkleine tot zeerkleine bedrijven
isverdwenen enoenniet onaanzienlijk aantalbedrijven ismet enkeleha
vergroot» Dezevergroting isechtervoor e.endool, zoalnietgeheel,.,achterhaald doordeontwikkeling vandemechanisatie,waardoor doarbeidsbehoefteperhaenperdieraanzienlijk isafgenomen endoboworkingscapacitoitpor arbeidskracht insterkemateistoegenomen.Hierdoor ishotop
eenaantalbedrijven nietmogelijk denogaanwezige arbeidskrachten op
economisch optimaalverantwoordewijzewerk toverschaffen.Dit ondanks
hot feit,dat ophet overgrote deelvandebedrijven dearbeidsbezetting
de afgelopen jarenkleiner isgeworden enhet aantal eenmansbedrijvenis
toegenomen»
Anderzijds vereist oendoelmatige benuttingvanmachines e.d.niet
alleen eengrotere produktivomvang,maarveelalook eengrotorearbeidsbezetting.Hetisimmers zo,dat eenaantalgemechaniseerde werkzaamheden
doelmatiger eneconomischermet twee ofmoer arbeidskrachtenkunnenwordenuitgevoerd dandoor éénalleen.Het eenmansbedrijfheeft dusniet
alleen insociaal opzicht nadelen.
Eendorde aspectvandemechanisatie,datproblemenmot zichkan
brengen, isgelegen indehogere eisen dieaandecapaciteitenvanhet
bedrijfshoofdwordengesteld.Devermindering vanhet aantalarbeidskrachtenmaakt deorganisatie vandewerkzaamheden reedsmoeilijker dan
vroeger hetgevalwas,toen opveelbedrijven opditgebied nauwelijks
moeilijkhedenlagen.Demechanisatie leidt ertoe,dat doboerbehalve
overtoelttechnischobekwaamheden,ook overgrote organisatorische,bedrijfseconomische entechnische capaciteiten dient tebeschikken.
Hetvoorga-andcsamengevatkannuwordengezegd,dat du economische
onsociale structuurveranderingen indosamenleving oninhet bijzonder
ophotplatteland hebbengeleid tot oensterkeverminderingvan hetaantalarbeidskrachten indolandbouw ontot eennog steeds toenemendgebruikvanmachines onarbeidbesparendewerkmethoden.Het aantal bedrijven isechter onvoldoendegedaald omeenwezenlijke verbetering vande
bedrijfsgroottestructuurmogelijk temaken.Deproduktieomvang ende
arbeidsbezetting zijnoverhet algemeen tekleinvoor een economische
benuttingvandedoor demechanisatiegebodenmogelijkheden.

§ 2»D e

p r o b l e m e n
z i e n i n g
on

van
de
a r b e i d s v o o r - o r g a n i s a t i e

Deverminderingvan hetaantal arbeidskrachten perbedrijf ende
toeneming vanhet aantal eenmansbedrijvenzullenvoorlopignogvoortgang
vindon.Eenverdere dalingvanhet aantallandarbeiders enmedewerkende
zoons ligt,geziendelonenenwerkomstandigheden buiten delandbouw en
doveranderende opvattingen overdoberoepskeuze vandeboerenzoon,in
de lijnvan doverwachting.Dezevermindering zalvoorshandswaarschijnlijk niet ofnauwelijkswordengecompenseerd door eendalingvanhet
aantal bedrijven.Eenvermindering van enigebetekenisvanhotaa,ntal
bodrijvenkanalloen optreden,wanneer dezeniet alleen hotgevolgis
vanhet ontbrekenvanopvolgers,maar ookvan eenvroegtijdigebedrijfsbeëindiging. Gezien dehuidigebedrijfsgroottestructuur endewoor-
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standentogenberoepsvoranderingkan hetnogvrijlangduren,eerer
een,uit het oogpuntvantechnischemogelijkheden,bevredigendebedrijfsgroottestructuurtot standkomt»
Uuiseenvergroting vandeproduktieomvang inbeginsel ookbijeen
gelijkblijvendebedrijfsoppcrvlaktcmogelijk,nl.bijdeniet aande
grondgebondenbedrijfsonderdelenoVoor eenaantalbedrijvenliggenhier
welmogelijkheden,maardeafzetverhoudingen,denoodzakelijkeinvesteringen,debenodigdevakkennis endeondernemingslust vanhetbedrijfshoofdleggenhierbeperkingen op,zodat oenvolledige oplossing indeze
richtingnietwaarschijnlijkis.
Demechanisatiegraad zalnogverdertoenemen.Onder invloedvanhet
duurderwordenvandearbeid envan deverdereverminderingvanhetaantalarbeidskrachten zullensteedsmeerbodrijven zichgenoodzaakt zien
machinese.d.intoschakelen enover tegaanoparbeidbesparendewerkmethoden.Bovendienmagworden aangenomen,dat detechnische ontwikkeling
indelandbouwnogniet aanhet eindevan zijnmogelijkhedenisgekomen.
Hetvoorgaande betekent,datdemoeilijkhedenbijdearbeidsvoorzieningendeorganisatievandearbeid ookindekomende jareninveelgevallenniet inhetkadervanhet individuele bedrijfkunnenwordenopgelost.
Dat dopraktijk ditreedsbegrepen heeft,blijktuit hettot ontwikkelingkomenvandez.g«bedrijfsverzorgingsdiensten.,vandoloonwerkbedrijven,coöperatievewerktuigenverenigingen enwerktuigencombinaties,
diealle ophunterrein eengedeeltelijke oplossingkunnenbiedenvoor
demoeilijkheden,voortvloeiend uit hetkleinerwordenvandearbeidsbozetting enuit de,gezien detoenemendemechanisatie,tegeringe produktieomvang.
Volledigheidshalvekunnennogwordengenoemd de z.g.werkgeversverenigingen endevanoudsherbekende burenhulp alsmedevormenvancollectievepersoneelsvoorziening»Dewerkgeversverenigingen zijnvrijwelalleen
indeakkerbouwgebieden van Groningen,Noordholland enhet zuidwestelijk
zeckleigcbied totontwikkelinggekomen.Debetekenisvandezeverenigingen,diedoorhetindienstnemen,vooralvanlossearbeidskrachten,do
ledondoordeperiodenvanextradrukte inhetbedrijfhoenwillen helpen,loopt terug.Ookopdeburenhulp zalhiernietnaderwordeningegaan.
Menkan eronderverstaan zoweldeindeagrarische samenleving vroeger
algemeen aanvaarde regels elkaarbijnoodsituatie inhetbedrijf- enin
hetgezin-dehelpendehandtebiedenenhetmeer incidentele
elkaaroveronweerholpenbijdeuitvoeringvandewerkzaamheden.In
deze laatstevorm zaldeburenhulp zekernogvanbetekenis zijn.
Debodrijfsverzorgingsdienstenpogen eenoplossing tebieden inhet
probleemvandetekleine arbeidsbezetting,inhotbijzondervanheteenmansbedrijf.Deze organisaties stellen z.g.bedrijfsverzorgerstorbeschikking aandie ledon,diedaaraanbehoefte hebben,hetzijvanwege
ziektevanhetbedrijfshoofd,hetzijvanwogoeenvrije dagofvakantie.
Debedrijfsverzorgingsdienstenvervullen dus,vooralin sociaalopzicht,
een zeernuttige functie.In 1964waren or83bedrijfsverzorgingsdiensten,
die 94vastobodrijfsvorzorgorsindiensthaddenjtijdenshetweekeinde
kunnen zijnogbeschikken over losse arbeidskrachten.Ongeveer 10.000
boerenkunnenvanhundienstengebruikmaken.Demoestebedrijfsverzorgingsdienstenkomennogvoorinhetnoordenvanhet land,vooralinde
provincie Friesland.
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Geziendetoenemingvanhet aantal eenmansbedrijvenmag worden
verwacht,dat het aantal"bedrijfsverzorgingsdienstennog zaltoenemeno
Deproblematiekvandearbeidsvoorziening en-organisatiekandoor
deze diensten echter nietgeheel tot eenoplossingwordengebracht.De
bedrijfsverzorgersvervangen hetbedrijfshoofd,wanneer ditnodigof
wenselijk is,naar zijheffenhetbezwaar,dat slechts éénarbeidskracht aanwezig is,niet op.Evenminbrengen zijeenoplossingvoorhet
probleem vande,geziendemechanisatie,tekleine bedrijfsgrootte.De
loonwerkbedrijven,decoöperatieve werktuigenverenigingen endewerktuigencombinatieskunnen dit totop zekere hoogte,echterwel,
Debetekenisvanhet loonwerk is,vooralinde akkerbouwsector,in
deafgelopen ja,rensterk toegenomen.Hiervooral ishet aantalmachines
met eenvoordeindividuele bedrijven tegrote capaciteit aanzienlijk
toegenomen,vllentreftmomenteelbijna4000 zelfstandige loonwerkbedrijvenaanmet eenwerkgelegenheid van ongeveer 10.000manjaren.Eensoortgelijke functie alsdeloonwerkbedrijvenvervullen dewerktuigencoöpera-ties.Zij zijnechtervanminderbetekenis.Hettotale aantalwerktuigencoöperatieskanmomenteelwordengeschat op400.
Ookdewerktuigencombinatie is eenvormvangezamenlijk gebruikvan
machines enwerktuigen.Hetverschilmet dewerktuigencoöperatie -enin
zekere zinookmet de loonwerker- isgelegen inhet dooreengenomengeringere aantal leden ofboeren,datvandemachinesgebruikmaakt enhet
geringere aantalmachines,datgezamenlijkwordtgeëxploiteerdoWerktuigencombinatieskunnen overigens invelevormenvoorkomen.Aantaldeelnemers endejuridischevorm zijnmedeafhankelijkvandeaardvan debedrijven,demachines enwerktuigen,alsmedeva.nhunbetekenisvoor hetbedrijf
enhetbouwplan.
Volledigheidshalve kanernog opwordengewezen,dat hetgezamenlijke
gebruikvanmachines enwerktuigenuiteraard,ookbeperktkan zijntot een
enkelemachine of een enkelwerktuig,dat doortweeboerengezamenlijk
wordt gebruikt.Het aantalboeren,dat aldus samenwerkt bijhetgebruik
vanmachines enwerktuigen,iswaarschijnlijkvrijgroot.
Loonwerkers,werktuigencoöperaties en-combinaties,hoenuttig zij
op zichzelfook zijn,voorzienniet volledig indeproblematiek vanhet
eenmansbedrijf- Daarnaast worden ernog eenaantal objectieve ensubjectievebezwaren,naarvorengebracht.Zomakendeloonwerkers dewerkgelegenheid voor devaste arbeidsbezetting opdebedrijven,diedoor detoegenomenbewerkingscapaciteit perman tochalisgedaald,nogkleiner.
Ookdeafhankelijkheidvan deloonwerkerwordt als eennadeelgevoeld.
Hierdoorkandetijdigeuitvoeringvan dewerkzaamheden ingevaarkomen.
Dit laatstegeldt ookvoordewerktuigencoöperatie.
Deze omstandigheden enbezwaren hebben oenaantal boeren ertoegebracht deorganisatie endeuitvoeringvandewerkzaamheden gezamenlijk
terhand tenemen.Opdezewijze isdeafgelopen jaren eennieuwevorm
van samenwerking ontstaan,welke een andere inhoud enbetekenis heeft
dande indelandbouwreeds langerbestaandevormenvan samenwerking,
zoalsdediverse coöperaties ende aldanniet traditioneleburenhulp.
Devolgende hoofdstukken vandeze studiebeogennu eenoverzicht tegevenvan hetvoorkomen envandekenmerkenvandeze samenwerking envan
de eraandeelnemende boeren enbedrijven.
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HOOFDSTUK III
ENKELEKENMERKENVANDESAMENWERKENDEPARTNERSSNBEDRIJVEN

Metdithoofdstukbegint deeigenlijkerapportering overhetgehouden onderzoek naardemeerintensievevormenvan samenwerking tussenindividueleboeren,welkemetnameindelaatste tienjarentot
standgekomen zijntussenakkerbouw-,weide-engemengdebedrijvenen
tussenbedrijvenvan eenuiteenlopendbedrijfstype»
Allereerst wordt ingegaan ophetregionaalvoorkomenvangevallen
vansamenwerking (§ 1)» In§2wordt degemiddeldebedrijfsgroottevan
de samenwerkendebedrijvenvergelekenmet desituatie inNederland.Het
arbeidsbezettingstype endearbeidsbezettingper bedrijfworden in§3
aandeordegesteld» In§4komt deleeftijdvan desamenwerkendepartnerstersprake,alsmede ietsoverdeafstand tussendebedrijven,terwijlin§5derelatiestussende samenwerkende partnersbehandeldworden.

1.R e g i o n a l e
w e r k e n d e

s p r e i d i n
b e d r i j v e n

de

van

s a m e n -

Intabel4 zijnde324geregistreerde gevallenvan samenwerking
weergegeven naarprovincie enbedrijfstype«

Tabel4
VERDELING VANDESAMENWERKINGSGEVALLEN,NAARPROVINCIEENNAAR BEDRIJFSTYPE
Aantal
samenwerkingsgevallen
Groningen

16

Friesland

12

Drenthe
Noordoostpolder

39
12

Overijssel
Gelderland

Bedrijfstyp<2
akkerbouwbedrijven

weidebodrijven

gemengde
bedrijven

overige
combinaties 1)

13
1
18

3
8

-

-

2

1

3

1,

10

-

17
2

-

26

-

12

5

-

14

1

Utrecht

17
1

9
2

-

1

-

-

Noordholland

39

17

19

2

Zuidholland

34
26

19
18

5

4

1
6

6

64
38

9
2

1
2

324
100

107
33

Zeeland
Noordbrabant
Limburg
Totaal (absoluut)
Totaal (inproc.)

47
28

3
56
17

134
42

l)Bedrijfscombinatiesvanbedrijvenmet eenongelijkbedrijfstype,

1
6
5
27
8
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Henkanniet zeggen,,dat deintensievegevallenvan samenwerking
indeNederlandse landbouw reeds een"belangrijkerol spelen.Inhetgeheelwaren erbijdeze 324bedrijfscombinatiesnoggeen 1000bedrijfshoofdenbetrokken.Anderzijds ishetvanbelang hierbij tebedenkendat
het om zeerintensievevormenvan samenwerking gaat enin zoverreisde
belangrijkheidvan deze 324combinaties wellicht niet zondermeer afte
meten aan hetaantal.
Debedrijfscombinatiesliggen over hethele landverspreid,,ookal
zietmend.atdeprovinciesUtrecht,Gelderland,Friesland enGroningen
niet zosterkvertegenwoordigd zijn.DeprovincieNoordbrabaiitdaarentegen issterkvertegenwoordigd.Voorv/atFriesland,betreft isereen
ondervertegenwoordiging. Inhet consulentschap Sneekisnl. in 1963een
eersteproefonderzoekgehouden.In 1961isindit consulentschap niet
opnieuwgeënquêteerd.Dit betekent,dathet aantal combinatiesvanweidebedrijvenwellicht v/atgroter zoumoeten zijninhetgeheelvan hetonderzoek.
Hen zalinlietlichtvan hetbovenstaande ergoed.aandoenvoorzichtigte zijnmethet donkeninrepresentativiteit perprovincie.Anderzijdslijkthetwaarschijnlijk;,dat delandelijke representativiteit ten
aanzienvan hethoe enwatvandezevormenvan samenwerking indelandbouwv/elbereikt is.Ookishet zo,dat eenvergelijking tussenhetaantal inNederland voorkomende akkerbouw-,weide-engemengde bedrijven
enerzijds endeinhet onderzoek voorkomende aantallenbedrijfscombinatiesvandezebedrijfstypenanderzijds,gemaaktmagv/orden.Ookalsmen,
rekening houdendmet degenoemde beperkingen,voorzichtig interpreteert,
zijn ernog zodanigeverschillen,datmen zonder twijfelmag concluderen
dat opakkerbouwbedrijvenrelatiefmoerwordt samengewerkt dan opgrond
van delandelijke aantallen akkerbouwbedrijven "normaal"geweest zouzijn.
Dat opv/eide-engemengdebedrijven relatiefminderwordt samengewerkt isverklaarbaar.Bijhet samenwerkenopveehouderijbedrijven(_dit
geldt inwatminderemate ookvoorgemengde bedrijven)stuitmen spoedig
opdevraag ofhetmelkenendeveeverzorging alsonderdelen,die inde
regel demeeste arbeidstijd vergen,ookindesamenwerking zullenmoeten
worden betrokken.Antwoordtmen hieropbevestigend,dan zijndoorgaans
ingrijpende veranderingen vereist, zoalsb.v.hetbouwenvan eengemeenschappelijke stal.Zowel nieuwbouw alsverbouwenvraagt veelgeld,terwijl lietniet-gebruiken vanbestaande gebouwenkapitaalverlies betekent.
Ookpsychologisch zalditvoordeveehoudermoeilijker liggen,omdat het
min ofmoeruit handen geven vanhetmelken ondeveevorzorgingveelmeer
de essentievan zijn "boer-zijn"raakt danbijeenintensief samenwerken
opakkerbouwbedrijvenhetgeval is.Daar issamenwerken ophetgebiedvan
machines enwerktuigen financieel algauw aantrekkelijk,omdatmen zoveel
duremachinesnodig hoeft dieslechtskorte tijdper jaargebruiktv/orden."Verderkanmen ervrijgemakkelijk opbepaalde,min ofmeer opzich
zelfstaandeonderdelensamenwerken, zonderdat daarbijde g e h e l e
bedrijfsvoeringinhetgedingis.
1)DedoorB.H.Perdokgecorrigeerde C.B.S.-cijfors 1962gevenvoor
Nederland (zeekleigebieden,weidegebieden en zandgebieden ) 22fo
akkerbouwbedrijven, 26':/ov/eidebedrijvenen j2c/ogemengde bedrijven
& 10h
a,hoofdbcroeD1andbouwo
r.
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Degemengde bedrijvenwerkenrelatiefmeer samendandeweidebedrijven,watgeziendemindergrote betekenisvandeveehouderijvoor
dehand ligt.Daarnaast ishetniet onmogelijk dat ooknoginvloeden
vanvroegermeespelen.Immersdegemengdebedrijven liggeninhoofdzaak
inhetoostenen zuidenvanhetland,waargemeenschapstrekkenlangbewaardgebleven zijnindevormvan o.a. tradities,sterke onderlinge
banden enburenhulp inallerleivormen.Ditkanhet aangaanvansamenwerking hebbenvergemakkelijkt.

2. D e b e d r i j f s g
de
b e d r i j v e n

r o o t t e

der

s a m e n w e r k e n -

Inonderstaande tabelkanmen zienhoedesamenwerkende bedrijven
verspreid liggen overdeonderscheidengrootteklassen.Plaatstmendaarnaast deprocentueleverdelingvandebedrijven inNederland overdeverschillendegrootteklassen,dan zietmenverrassende verschillen.

Tabel5
VERDELING VANDESAMENWERKENDEBEDRIJVEN
NAAR GROOTT'EKLASSEENBEDRIJFSTYPE (IN%)

Aantal
Bedrijfssamengroottewerkingsklasse
gevallen
< 5b.a
5-9 ha
10-14ha
15-19ha
20-29ha
30-49ha
> 50ha
Totaal

Verdelingv/dbedrijvennaargrootteklassen (in °/o)
insamen- inNewerking
derland
f" 19S2
1904

-

-

25
70

8
22

57
65
82
25
324

Bedrijfstypevande
samenwerkende combinat ies
akkerbouw-jweide- gemengde |overige
bedrijven Ibedr.
bedr.
icomb.1)

f
-

18

17
33
22
12

20
25
7
100

! io

' '1° ~

-

7
22

13

10

5
6

23
30

34
24

10

19

23

17 •

5
1
100

50

4

17
100

7
100

13
2
100

Duidelijkkomt totuiting dat hetdegroterebedrijven zijn,dieintensiefsamenwerken.Opdekleinerebedrijvenkomen deinhet onderzoek
bedoeldevormenvan samenwerkingweinig ofnietvoor.Hetpercentagesamenwerkende bedrijven indegrootteklasse 15-19hais V^koer zogroot
alshetpercentage bedrijven inNederland; dat indiegrootteklassevalt.
Indegrootteklasse van20-29haishet 2keer zogroot enindedaaropvolgendegrootteklassen ishot respectievelijk 5koer en 7keer zogroot.
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1)Combinatiesvanbedrijvenmet eenongelijkbedrijfstype.

!

7
30
30
4
100
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VolgensdoC.B.Sc-gegevens 1962was inNederland 50%vandelandbouwbedrijven 10haofkleiner,bijde samenwerkende bodrijvenwasditpercentage slechts ongeveerS/à.
Hen zouuit dezegegevenskunnen afleiden» datvoor intensievevormenvan samenwerking ophet terrein vanarbeid enwerktuigen eenbepaalde
minimumbedrijfsgroottenoodzakelijk schijnt te zijn.Uithet onderzoek
krijgtmendeindruk dat diegrensbijongeveer 10haligt:daarbencden
zijndebedrijfseonb.od.onwaarschijnlijkteklein omkostenverlagende effecten vanintensieve samenwerking tekunnenverwachten^ alsmen althans
nietmet eengroot aantal collega's,b.v.vier ofmoers wenst samente
werkenoTevens zoudandirect dete zwarearbeidsbezottingopdezegecombineerdekleinebodrijvenduidelijk aanhet licht treden.Het lijkt
waarschijnlijk;,datkleinerebedrijvenmeer op;loonwerk zijnaangewezen
omdat dekostbare apparatuurbijsamenwerking pasrendabelwordt a,lszoveelkleinerebedrijvengaansamenwerken dat eenvoldoendegrotenieuwe
"bedrijfseenheid"tot standkomt. Samenwerking tussen oengroot aantal
partners roept evenwel nieuwe organisatorische,,arbeidstochnischeon
vooralook sociale problemen op5 waarover indeslotbeschouwingmeero
Vergelijktmendegemiddelde bedrijfsgroottevande samenwerkende
bedrijvenmot dievan deNederlandse bedrijven,danblijkendesamenwerkendebedrijven aanmerkelijk groter te zijn 1)•het zijnmotnamede
samenwerkendegemengde onakkerbouwbedrijvendie zeervoelgroter zijn
danhotgemiddeldeNederlandse bcd.rijfvandezebedrijfstypon.Dathot
juist dezegrotere akkerbouw- engemengdebedrijven zijndie samenwerken
zalalsoorzaak hebben» dat doaanschafvanduromachinesvoorgemeenschappelijk gebruik pas lonendwordt alsdaarmede grote eenhedenkunnen
worden bewerkt.Alsmendan slechtsmet eenoftweepartners intensief
wil samenwerken^ moeten debedrijven wolvrijgroot zijn.Opwcidebcdrijvenwaar hetaandeelvandogrote onduromachinesindowerkzaamheden
veelmindergroot is» speelt defactorbedrijfsgrootte derhalve eengeringererol.
Inhotvoorgaande isgesproken over de gem iddo1de bedrijfsgroottevan desamenwerkende bedrijven.Dit isgedaan omdovergelijkingmet desituatie inîToderlandtokunnenmaken.Do spreiding inde
bedrijfsgrootte isbijde samenwerkende bedrijvenniet zogroot» datde
gemiddeldebedrijfsgrootteeenvertekendbeeld,geeft;;in69%van debedrijfscombinatiesbehoorden dosamenwerkendebedrijven totdezelfde
groottcklasso» in27/jvandegevallenwas ereenverschilvanééngrootte-klasseoninslechts4%vandebedrijfscombinatieswas ereenverschil
vantwee ofmeergroottoklasson.
Hen zietderhalve éngemiddeld groterebedrijven onbedrijvenvan
minofmeer dezelfde bedrijfsgroottemet elkaar samenwerken (voor90>t
ookvanhetzelfde bedrijfstype).Bovendien liggendebedrijven overhet
algemeen nietveruiteen, zoalsnog zalblijken.Tenslottekomt daarnog

1)
Categorievanbedrijven
Gemiddelde akkorbeuwbedrijf
"
weidebeclrijf
;
'
gemengd bedrijf
1170

Nederland
C.B.S. 1962
+ 15ha
+ 12ha
+0,5ha

Samenw.bodi
1964
+_26ha
+ 16ha
+ 1?ha

-.21

"bij,dat het aantalpartnersdat samenwerkt overhet algemeen zeer
kleinis,zoalstabel 6laat ziens in Q6fovanallebedrijfscombinaties
werken slechts twee ofdriepartnersmet elkaarsamen.

Tabel6
BEDRIJF3C0MBINATIESNAARBEDRIJFSTYPEENAANTALPARTNERS
Combinatiesnaar
bedrijfstype

Aantal gevallen
van sai aenwerking
abs. I in io- '

Pcsrcentage be irijfsc ombinatiesniet

100

2 partners
62

100

64

100

64

Overige combinaties

134
27

25
22

100

37

37

14
26

Totaal

324

100

61

25

14

Akkerbouwcornbinaties
Comb.v.weidebedr.
Comb.v.gemengdobedr.

107
56

3 partners] M
27

Het
a r b e i d s b e z e t t i n g s t y p e
en
a r b e i d s b e z e t t i n g
per
bedrijf

a.Arbeidsbezettingstype
Inhet onderzoek iseenindelinggemaakt naardrietypenvanarbeidsbezetting,teweten eenmansbedrijven-waarinprincipe alleenhet bedrijfshoofd ophetbedrijf arbeidverricht-,vader/zoon-bedrijyen-v/aar
inprincipede zoonookmeewerkt ophetbedrijf,ookalishetb.v.mogelijkdatdezenogcursus-of(seizoen)dagondorwijsvolgt- enbedrijven
metvastevreemde arbeidskrachten.
Tabel 7ïaat ziendatbijna2/3deelvanallebedrijfscombinaties
bestaat uitbedrijvenmet eenidentiek arbeidsbezettingstype,ofhetnu
uitsluitend eunmans-^vaâer/zoon-bedrijven;,ofbedrijvenmetvreemdearbeidskrachten zijn.
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Ditallesschijnt eropdeduiden,dat inmeerdan êón opzichtde
factor "gelijkgerichtheid" bijdesamenwerking eengrote rolspeelt.Dat
het aantal partners overhetalgemeen zogeringiswijst erwaarschijnlijk op,datmeninformeleverhoudingenwenst,waardoordezeflexibel
kunnenwordengehouden.
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Tabel 7
BEDRIJF3C0Ï1BINATIESKAAR ARBEIDSBEZEÏfING3TYPE EN NAAR BEDRIJF3TYPE

Arbeidsbezettingstype

Aantal samenwerkingsAkker bouw
ffevallen
abs. 1 1°
abs«
1°

Eenmansbedrijven
106
Vader/zoon-bedrijven
18
Bedr.n.vr»arb.krachten
83
Eenmansbedr«+vader/zoon
52
Eenm.bedr.+bedr.met vr.
24
arb.krachten
Vader/zoon-bedr„+ bedr»
28
met vr.arb.krachten
Eenmansbedr»+vader/zoonbedr.+bedr»met vr.ar13
beidskr.
Totaal

324

33
5
26
16

15
3
57
•-7

(

14
3
53
6

We ide
abs.! /3

Gemengd
abs„

17

30

3

5

60
13
17
24
8

24 43
1

2

5

9

abs«

|

/j

45

7

10
12
18

4
4

26
3
15
15

6

3

11

1

7

10

Q

9

12

11

1

2

8

6

7

26

4

3

3

5

9

4

3

1

3

100

107

99

56 100

134

100

27

99

Tevens ziet aen, dat eenmansbedrijven in de bedrijfscombinaties zeer veel
voorkomens jj/o van alle bedrijfscombinaties bestaat uitsluitend uit samenwerkende eenmansbedrijven»In de rest van de gevallen treft men nog in 27/o
van de gevallen ook eenmansbedrijven aanoDat uitsluitend eenmansbedrijven
met elkaar samenwerken komt het meest voor op combinaties van weidebedrijven (43'>)en van gemengde bedrijven (457-')« In de rest van deze bedrijfscombinaties spelen de eenmansbedrijven ook nog een belangrijke rolo
Bij akkerbouwbedrijfscombinaties ligt deze situatie heel anderssdaar
vindt men dat in 53C/Jvan de gevallen uitsluitend bedrijven met vreemde arbeidskrachten met elkaar samenwerken, terwijl op de overige bedrijfscombinaties nog in 23'/ovan de gevallen óók bedrijven met vreemde arbeidskrachten voorkomen. Uitsluitend vader/zoon-bedrijven treft men weinig aan (5%)»
Pat eenmans- èn vader/zoon-bedrijven samenwerken komt met name bij de weidebedrijven relatief gezien veel voor.
Naast een ongeveer gelijke bedrijfsgrootte en een gelijk bedrijfstype kan men dus ook spreken over een overwegend gelijk arbeidsbezettingstype s waarin het eenmansbedrijf in combinaties van weide--en in combinaties van gemengde bedrijven een zeer grote rol speelt, terwijl in de akkerbouwsector het bedrijf met vreemde arbeidskrachten een belangrijke plaats
inneemt.
Ook in dit opzicht blijkt "gelijkgerichtheid" bij de samenwerking een
zekere rol te spelen.
b. Arbeidsbezetting per bedrijf
Wat de arbeidsdichtheid betreft is het onderzoek summier geweest.
Vastgesteld kon evenwel worden dat de arbeidsbezetting bij de samenwerkende bedrijven lager is dan gemiddeld, ondanks het feit dat men overwegend
te maken heeft met grotere bedrijven dan gemiddeld in Nederland.
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Het isniet exactvast testellen hoeveeldearbeidsbezetting op
desamenwerkende bedrijven lager ligt,maarwelkan ongeveer deordevan
grootteaangegevenworden.

Tabel8
MAMELUKE AGRARISCHE ARBEIDSKRACHTEN PER BEDRIJF
Nederland 1962

1)

Bedrijfscombinaties1964

Zandgronden

1,49

_+1,40

Comb.v.gemengde bedrijven

Zeekleigronden

2,34

+_1,70

Comb.v. akkerbouwbedrijven

Weidestreken

1,68

+ 1,40

Comb.v.weidebedrijven

T,68~"

+ 1,45

Nederland gemiddeld

Nederland gemiddeld •2)

1)Inclusiefbedrijfshoofden.Brons C.B.S.-L.E.I.
2)Tuinbouw,rivierkleigebiedenenveenkoloniën zijnbuitenditgemiddeldegehouden.

Opdebedrijfscombinatiesisdearbeidsbezetting perbedrijfongeveer 14$lagerdanophetgemiddeldeNederlandse bedrijf.Daarbijmoet
erdannogrekeningmeewordengehouden,datdesamenwerkende bedrijven
aanmerkelijkgroter zijndanhetgemiddeldeNederlandsebedrijf.Voorde
akkerbouwcombinatieskomtmenopeen25$à30$lagere arbeidsbezetting,
voordecombinatiesvangemengdebedrijvenisditpercentage 5à,10$,
terwijldearbeidsbezetting perbedrijfopcombinatiesvanweidebedrijven
15à20$lagerisdangemiddeld inNederland.Indit lichtgezienwordt
het eveneensbegrijpelijk datvanallebedrijfscombinaties33$uitsluitendbestaatuit samenwerkende eenmansbedrijven.
Bijdeinterpretatievandeze lagearbeidsbezettingkanmenverschillendewegen inslaan.Menkan stellen,dat de lage arbeidsbezetting
tot samenwerking heeftgenoopt,omdatmenarbeidsorganisatorisch met
groteproblemenhadtekampen,maar ookkande samenwerking totinkrimpingvandearbeidsbezetting hebbengeleid.Dat het eerste hetmeest
waarschijnlijk isgeweestblijktuit het feit,datmeninbijnaeenvierdedeelvandegevallen schaarste enduurtevandearbeid alsaanleiding
totdesamenwerking heeftgenoemd.
De lagearbeidsbezetting incombinatiemet het feitvandegrotere
bedrijven,zouvoorts devraagkunnen opwerpenofhetwellicht demodernere,betereboeren zijn,diehetinitiatiefnemen totsamenwerking.Het
antwoord hierop zaldoorverder onderzoek indezerichtinggegevenmoeten
worden.
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§4

oLeeftijd
a f s t a n d

van
de
t u s s e n

s
de

a m e n w e r k e n d e n
bedrijv en

Leeftijd
Tabel 9geeft oenindrukvan deleeftijdsopbouwvandesamenwerkende partners.Afzonderlijk zijnhierbijaangegeven de combinaties
die twees drie,vier ofmeer deelgenoten omvatten.
Tabel9
AANTAL BELRIJFSHOOFDENN M R LEEFTIJDENNAASAANTALPARTNERSPER COMBINATIE
Aantalpartner;;
per combinatie

Alle
bedrijft
hoofden

2

396

3

246
230

Leeftijdvan de samenwerkenden
<35 jr.!35-39j40-44|45-49|50-54|&55jr

99
42

)abs

872

41
182

) <

100

21

73
54
38

90
43

48

41
29

113

37
107

45
39
40
124

21

13

12

14

11

13

14

35

165

43
181

19
11

34
31

Totaal )
Alle landb.in
Ned* in fo 1)

99

15
1)Brons C.B.S.,Volks-enberoepstelling,

Hetisinteressantdezecijfers tevergelijkenmet deleeftijdsopbouwvan alleboeren inNederland.Hetblijkt,dat degemiddelde leeftijdvandesamenwerkende boeren lager isdandegemiddelde leeftijd van
alleNederlandse boeren:61^0vanalle samenwerkende boeren isjongerdan
45jaar? terwijl dit percentagevoor alleNederlandse boeren slechts 2>7f°
is.
Wellicht staantalvanjongeboeren ondergrote druk omsamente
werken.Zij zijnnogniet zoheelvoel jaren zelfstandig en zijstaan
veelalvoorgrote financierings-eninvesteringslastenalspasbegonnen
boer.Lezedruktekunnenverlichten door samenwerking lijkt danbijzonderwelkom,zoniet eennoodzaak tezijn.
Een tweede facet hieraan ishet feit,dat oudereboerenkunnendenken dat hethuntijdnogweluit zalduren.Zijlaten hot samenwerken dan
maar overaandevolgendegeneratie.Jongeren daarentegen zijneerderbereid ietsnieuws teproberen omdat zijnogmaarkort ondernemer zijnen
erietsvanwillenmaken.Bovendien zijn zijwellichtwatminderindividualistisch onstandsbewust dandeouderen.
Tenslotte zit hiernoghet algemene facet aan,dat jongeremensen
inhet algemeenminder traditioneel enminder afwachtend ingesteld zijn
dande oudere.Uitvloeisel daarvan zounogweerkunnen zijn,ook alomdat zijondernemender zijnenondergenoemdegrotere druk staan,dat zij
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dearbeidsbezetting eerderverlagen dandeouderen,waardoor zijeventueel snellermoetenkomen tot samenwerking.
Eveneens isnognagegaan ofergroteverschillenVoorkwamen inde
leeftijdvandesamenwerkende partners.Overhetalgemeenkanmen zeggen,dat ereenvrijsterketendentiegevondenkanworden inderichtingvaneenniet alte zeeruiteenlopenvandeleeftijden.Zobleek
dat 54%vanallepartnersminderdan 10jaarvanelkaarinleeftijdverschilde.Inruim 21%vandegevallenverschilden departners zelfsminderdan5jaarinleeftijd.Voorts ishijtoetsinggebleken,dat deboerenjongerdan40jaarvakermet slechts éénoftweeanderepartnerssamenwerken dandeoudereboerenbovende40jaar.
b.Afstand
Deafstanden tussendebedrijvenkunnenbijeventuele samenwerking
vanbelang zijn.Indeeersteplaats isdeneiging omcontact optenemenmet elkaargroternaarmatemenminder verbijelkaarvandaan woont.
Indetweedeplaatswordt samenwerking diemetverplaatsingvanmensen
enmateriaalgepaard gaatbezwaarlijkvoorhetvlot samenwerken bijgrotereafstandentussendebedrijven.
Hetbleeknietmogelijk omuit het onderzoek hierover exactegegevens teverkrijgen,omdat devraagstelling tenaanzienvanditpuntmindergelukkig isgeweest.Nietteminkonwelvastgesteldwordendat deafstand tussende bedrijfsgebouwenvandegeënquêteerden endegemiddelde
afstand tothet (de)anderebedrijf (bedrijven)overhet algemeenminder
dan 15OOm 1)bedroeg.Datwasnl.bij 75%vandebedrijfscombinatieshet
geval5 in 24%vandegevallenbedroeg deafstandmeerdan 1500meter.Het
eerstgenoemdegegevenwordtverstrekt doordegegevensuit §5>waar zal
blijkendathet aantalburenrelaties tussendesamenwerkenden hoogis.

§ 5 - E e l a t i e s

t u s s e n

de

s a m o n w e r k e n d e n

Menkan zichafvragen ofertussen desamenwerkenden overhetalgemeenuitsluitend een zakelijkeverhoudingbestaat ofdatbijdekeuze
vanpartners ookandere factoreneenrolspelen.
Omhetantwoord hieroptevindenisnagegaan inhoeverredesamenwerking ereenwastussenbroers,tussenvaderen zoon,tussenandere
familieleden eninhoeverre ernietvan enigefamilierelatie sprakewas.
Intabel 10zijndezegegevens opgenomen.

1)Dezegrensvan 1500meterisbetrekkelijkwillekeurig.Zijisafkomstiguit eenafstandsindeling dieoorspronkelijk fijnerwasdandeze
tweedeling.
1170

26 -

Tat)c l 1 0
RELATIES TUSSEN DE SAMEN|:/ERXENDEN NAAR AANTAL PARTNERS

Aantal
samenwerkende
partners

Aantal
gevallen
van samenwerking
broers

Aard vande relaties tussen de partners
uitsluitend
combinaties van
vader
andere jgeen
broers
vader/zoon
en
fan.- jfara.- vader jandere jgeen
andere geen
zoon(s) leden jleden
fam.en/of ifam.- !fam.famïleden
zoon(s)
!
leden
|leden
mie
!
r

1

2

3

4

2

193

72

11

34

81

3

82

12

1

8

26

11

10

44

4

1

1

19

2

5

Allen

324

88

13

43

126

13

15

In?

100

27

13

39

> 4

7

5 f6

] 8 j9

andere fam.
en geen
familieleden

10

11

1

2

8

1

8

1

4

3

1

12

16

5

Familiebetrekkingen tussendopartnerskomen zeerveelvoor,met
namedievanuitsluitend broers (27$)endievanuitsluitend anderefamilieleden l)(13$)°Voorts zietmen dat innogeens 9$vandegevallen
allepartners tot elkaar ineenofandorefamiliebetrekking staan(kolom4
+kolom 7+kolom o), zodat inbijna5°$vanallegevallen allepartners
familie zijn» Voorhet overige isnogin 11$vandegevallen eendeel
vandepartners familievanelkaar.
Mendoet indeagrarischewereld indit opzichtkennelijkwel zaken
met familieleden. Overhet algemeen isdekringvan defamilie ophet
platteland veelalwat groter danindestad,terwijl erookvaak een
sterkeverbondenheid is» Dofamilieledenwonenveelal dichtbijelkaar
enonderhoudenveelvuldig contactmet elkaar.
Elkaar zeergoedkennen,verbondenheid,veelvuldig contact,hot
veelaldezelfde belangen hebben,het opdezelfde zakengericht zijn,zou
dussamenwerking tussenfamilieledenweleensindehandkunnenwerken.
Daarnaast zalmen tevensmoeten denkenaandevraagstukkenvandobedrijf
overneming,devererving endegenoratiedruk,welkevanbetekeniskunnen
zijnvoor hetontstaanvan samenwerkingsvormen tussen familieleden
(bro ers vader/zoon).Hierover zijslechtsvermeld datbedri
jven zien
veelalniet lenenvoorvolledige splitsing,alstwee ofmeerkindoren
boerwillenworden.De samenwerking tussenvaders en zoonskan eengevolg
zijnvanhetnogmaartendele overgedragen zijnvandebedrijven aande
zoonso1)
1)Overigens zijnalleendiegevallenvan samenwerking alsbedrijfscombinatiegeregistreerd als ersprakewasvangescheiden boekhoudingen,ook alwerktemensamen opwatvroeger éónboerderij
wasgeweest,
1170
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Dogroep "geen familieleden11 iskleiner dandegroep"familie",
maar zijspeelt tochnog in49y°vanallebedrijfscombinatieseenrols
in 39/0vanallegevallenblekenuitsluitend "niet-familielcden"met
elkaar samentewerken,terwijlinnog J\öfodecategorie "geenfamilie1'
(kolom 9+kolom 12)voorkwam naast "wei-familieleden".Vooralinde
akkerbouwsectorkwam hetvakervoor dat departnersgeenfamilievan
elkaarwaren« Dit correspondeert met het feitdat deaklcerbouwcombinatiesinverscheidene opzichten zakelijkervanaard enopzetwaren.
Eenandersoortige relatiewelke dwarsdoordefamilierelatieskan
heenlopen isdeburenrelatie.Zokonwordenvastgesteld dat in59^van
allegevallenvansamenwerkingburenrelatiesvoorkwamen,d.w.z.dat ten
minste tweepersonen onderde samenwerkendepartnersburenvanelkaar
waren.Datditpercentage zohoogis zalvoor eendeelgezochtmoeten
wordeninhet feit dat zoveelpartnersopeenofanderewijze familie
van elkaar zijn,terwijl dit laatstegegevenwaarschijnlijk weerverband houdtmet deomstandigheid dat ernogaleensbedrijvengesplitst
zullen zijninhetverloden,waardoormenautomatischburenwerd.In
elkgevalgaatmenkennelijkbijvoorkeurmetpersonenin zeediemen
goedkent enmenwerktvooralmet dichtbijgelegenbedrijven samen.Als
burenwoontmenveelalreedsjarennaast elkaar endoordegeringeafstand zalervrijwel altijd contact geweest zijn.Wellicht heeftmenelkaarvoordien ookincidenteelweieonsgeholpen.
Uitdezeparagrafen isgeblekendat samenwerking inallegebieden
vanNederlandwordt aangetroffen.Zijkomt het sterkstvoorindeakkerbouwsector.Overhetalgemeen zijndo samenwerkende bedrijvengroterdan
gemiddeld inNederland hetgeval is,terwijl daarnaast bovendien dearbeidsbezetting dooreengenomenlagerisdangemiddeld ophetNederlandse
bedrijf.Desamenwerkendebedrijvenverschillenoverhetalgemeenniet
sterkvan elkaaringrootte.Ze zijnoverwegendvanhetzelfdebedrijf.stypc
enarbeidsbezettingstype.Wat hetaantal samenwerkende partnersper bedrijfscombinatiebetreft,konvastgesteld wordendat ditgeringwas.In
veruit hetmerendeelvandegevallengaat het slechtsomtweeofdrie
boerendie samenwerken.Degemiddelde leeftijdvande samenwerkendepartners islagerdandegemiddelde leeftijdvandeNederlandse boer,terwijl
erdooreengenomen geen sterkeverschillen inleeftijd tussendepartners
voorkomen.Onderdepartnerskomen zeerveelfamiliebetrekkingen voor,
terwijlbovendiengeblekenis,dat inruimdehelftvanhet aantalgevallen tweeofmeer partnersburenvan elkaar zijn.Opgrond hiervanen
omandereredenenishetverklaarbaar,dat overhet algemeen deafstandentussendesamenwerkende bodrijvengeringzijn.
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HOOFDSTUK IV
DE TERREINEN, DE INHOUD EN DE INTEGRATIE VAN ONDERLINGE SAMENWERKING

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op do aard van do samenwerking naar
verschillende aspecten. Eerst worden enige kanttekeningen gemaakt hij de
to hanteren begrippen, node omdat de terminologie in artikelen en litteratuur nog weinig uniform iso

§ 1 . B e g r i p s o m s c h r i j v i n g
a. Terreinen van samenwerking
In principe kan men de samenwerking onderscheiden,, naar de inzet
van de drie produktiefactoren ar h o i d ,k a p i t a a 1 en
g r o n a« Da.ar in do onderzochte gevallen de factor grond geen inzet
van de samenwerking is geweest,kan men in dit onderzoek slechts samenwerking aantreffen waarbij ten hoogste twee produktiefaktoren betrokken
zijn, nl. arbeid enkapitaal,waarbij dan bij deze laatste produktiofactor onderscheiden wordt tussen twee soorten van productiemiddelen, te
weten m a c h i n e s
on w e rk t u ig on enerzijds on g eb ou
w en (loodsen vaste installaties, silo's werkplaatsen, enz.)anderzijds.
Zo kan men dan komen tot samenwerking op drie terreinen,te weten
- op het terrein van machines cn_j/ei^tui£en-t
- op het terrein van machines onwerktuigen + arbeid:,
- op het terrein van machines enwerktuigen -;-arbeid + gebouwen vaste
installaties enz«
Indien men slechts op 6én terrein samenwerkt,zou men kunnen spreken
van oen minder uitgebreide samenwerkingsvorm. Hooft de samenwerking op
twee of op allo drie de terreinen plaats, dankan van een uitgebreide
vorm van samenwerking gesproken worden.
b. De inhoud van de samenwerking; welke werkzaamheden doet men

imenr?

Zoals men terreinen kan onderscheiden, waarop de samenwerking plaats
heeft, zokan men ook onderscheid maken ten aanzien van de inhoud van de
samenwerking.
In de eerste plaats is hot mogelijk, dat men a l l e s samen doet.
D a a r n a a s t is het mogelijk, dat men op o n d e r d o 1 en samenwerkt« Zokonden op grond van de gegeven antwoorden alle voorkomende
werkzaamheden in zes hoofdonderdelen worden ondergebracht, te wetens
1. grondbowerking
4» verzorgingswerkzaamhedon
2. bemestingswerkzaamheden
5» oogstwerkzaamhoden
3. poot- on zaaiwerkzaamheden
6» transportworkzaamheden
Daar lang niet altijd allo bij deze hoofdonderdelen behorende werkzaamheden samen uitgevoerd worden (volledige hoofdonderdelen),moeten
ook nog de afzonderlijk gespecificeerde werkzaamheden onderscheiden wordenoDeze zijn in een afzonderlijke tabel opgenomen.
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Indederdeplaats ishetmogelijk datmen g e e n werkzaamheden
samenverrichtte.Indatgevalbestond ergeen samenwerking ophetterreinvandearbeid,maarwelophetgebiedvanwerktuigen en/ofgebouwen.
Het isdoordezeverschillende wijzenvanantwoorden opdevraag
naarwatmensamendeednietmogelijk geblekendeinhoudvandesamenwerking ineenenkele tabeloverzichtelijkweer tegeven.Niettemin zal
tochgetrachtworden eenglobaal inzicht tegevenvan degehele inhoud.
c«Deintegratie,deonderlingeverwevenheid inde samenwerking
Het feitdatmenopéénofmeer terreinen samenwerkt zegtnogniet
veeloverdematevanvervlechting tussendobedrijven.Tendelekanmen
deintegratie binnen desamenwerking afleidenuit dogegevensoverwat
men samendoet; immers eenmeerofmindergrote omvangvanhet aantal
samenuitgevoerdewerkzaamhedenkan indicatiefgeachtwordenvoorde
integratie inde samenwerking.
Samenwerking omvat echtermeer dan samen w erk en„Zokanmen
aandat samenwerken eenmeer ofminder losse structuurgevendoor ernaar
testrevenomondanks het feitdatmen samenwerkt,toch zoveelmogelijk
vrijteblijvenvan elkaar,met zoweinigmogelijk onderlingebindingen.
Anderzijds ishetmogelijk datmen zich zoveelmogelijk opdeanderebedrijvenoriönteert,waarbijmendeonderlingeverwevenheid zonietbewust nastreeft,dantochdezegeenbezwaaracht.Hetmeerenmeeronderlingvervlochtenrakenvandesamenwerkende bedrijven achtmenöfeen
logischuitvloeiselvandeaangegane samenwerking,6fmen accepteert
dit achterafalseenminofmeer ''vanzelf'ontstaangevolgvandesamenwerking.Ditwordt inhetonderzoek onder integratieverstaan.Voorhet
aangevenvandeze integratieworden eenaantal indicatiesgebruikt,waaropin§4naderwordt ingegaan.
d.Deintensiteitvande samenwerking
Deintensiteit vandesamenwerkingkanniet inéénenkelkengetal
wordenweergegeven.Dezeisni. deresultantevanhet opmeer ofminder
terreinen samenwerken,vandegeringere ofgrotere omvangvando samen
uitgevoerdewerkzaamheden envanmatevanintegratie,dematevanvervlechting tussende samenwerkende bedrijven.Overhet algemeenkunnen
deinditonderzoekvoorkomendegevallen oméénoftweevandegenoemde
aspecten intensieve samenwerkingsvormen genoemdworden.Zijnalledrie
deaspectenaanwezig,dankan-menspreken over zeerintensievevormenvan
samenwerking.

§2« D e

t e r r e i n e n

van

s a m e n w e r k i n g

De samenwerkingkanopverschillende terreinenplaatshebben.Tabel11
geeft daarvan eenoverzicht naarbedrijfstypovandebedrijfscombinaties.
Duidelijk overwegend isdesamenwerking optweeterreinen,nl.ophetgebiedvanarbeid,enwerktuigen.Arbeid alleenis geen voorwerpvansamenwerking indeonderzochtebedrijfscombinaties.Welkomt het ineengering
aantalvandegevallenvoordat desamenwerking slechtsplaatsheeft op
hetterreinvandox^erktuigen,zonderdatdaarbijookvanuitwisseling
vanarbeid sprakeis.Menheeft hier duseigenlijk tedoenmet eensoort
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uitleen-ofgobruiksgerneonschapvanwerktuigen*Dezevormvansamenwerkingwordin 9yovandogevallen aangetroffen.Mengebruiktaldan
niet togenvergoeding,opbasisvanwederkerigheid, eikaars ofdegemeenschappelijk aangekochtemachines enwerktuigen,welke onbemand uitgeleendworden.
Hen hoede zich ervoor tedenken dat samenwerking ophet terrein
vanwerktuigen enmachines slechtsweinig zouvoorkomen inNederland.
Uiteraardkomt ditvrijveelvoor.Dat indit onderzoek tochoenaantal
vandezevormenvan samenwerking opgenomen zijn (9f°) komt doordat deze
bedrijfscombinatiesniet alleenditgemeenschappelijkwerktuigengebruik
vrijsystematisch hebben opgezet,maar ook omdathet overhot algemeen
omoengemeenschappelijkwerktuigengebruik vangrote omvangging,waarbijhetvaakkostbare werktuigenbetrof.Tenslottewarendezemachines
onwerktuigenveelalgemeenschappelijkeigendom,hetgeenmede eenreden
vormde omdezegevalleninhetonderzoek optenemen.

Tabel11
HDRIJFSCOÏlBINAÏIESNAAR TERREINEN YAN SAMENWERKINGENNAARBEDRIJF3TYPE

Terreinen
van
samenwerking

Aantal en percentagegevallennaarbodrijfstype
Aantal
akkerbouw- weidecombinabedrijfsoverige
tiesvan
coinbicombicombigemengde
combinaties
naties
naties
naties
abs. | yo

Alleen werktuigen
W e r k t . + arbeid
Werkt.+arb.+gobouwen
Andere vormen
Alle vormen

absJ°/o

abs.I >à

abs. I fo

5

8

6

4

15

55

45 81

100

75

14

52

33

8 14

23

17

9

33

3

2

134

100

27

100

28

9

13

12

218

67

59

75

23.

35

3

1

324 100

bedrijven
abs. f "fo

107 100

3

56100

Overwegend is, zoalsvermeld,de samenwerking ophetterreinvanzowelwerktuigen alsarbeid.Dezekomt in 67%vanalle onderzochte combinatiesvoor.Bijdezevormvan samenwerking gebruiktmen samenbepaaldemachines enwerktuigen,maar daarbijkomt bovendien nog datmen overon
weer ookarbeidbeschikbaar stelt.Inveelvandezegevallenwordende
machinesbemand aandepartners terbeschikking gesteld, zodatverwaarlozing enondeskundige behandeling daarmee tevensvoorkomenworden.Inde
praktijk blijkt nl.datmeestal éó"nendezelfdepersoonbepaaldewerktuigen enmachinesbedient.Opdezewijzekan er,uitgegaanvanhetgemeenschappelijkewerktuigengebruik,eveneenseenmatevangemeenschappelijke
arbeidsvoorziening tot standkomen,welke aanvankelijkwellichthelema.al
niet opzettelijk indobedoeling heeftgelegen.Er ontstaat dan"opstillewijze1'een zekere arbeidsspecialisatie,terwijlbovendien.desamenwerking inhoudelijk gezien inbetekeniskantoenemen.
Samenwerkingopallédriedeterreinenkomtin 23%vandegevallenvoor.
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Opweidecombinaties treftmendezehetminst aanenopcombinatiesvan
akkerbouwbedrijven hetmeest,alsmenvanwege degeringeaantallenafzietvandecombinatiesmet eenuiteenlopend bedrijfstype» Samenwerkingop
alIe...drie.de terreinenisniet altijdmogelijk,alsmengeenextrakostenwenst temaken.Opakkerbouwbedrijven isditveelalgemakkelijker
danopweidebedrijven,want zonder altegrotebezwarenkanmen samen
éénopslagruimtevoorbepaaldemachinesgebruiken.Zokanmen ookéén
gemeenschappelijke reparatieinrichting hebben« Voortsvalttedenken
aanééndrooginrichting enéénpoterbewaarplaats.
Wilmendaarentegen opweidebedrijven eveneensopalledriede...•'terreinensamenwerken,dan zijndemogelijkheden ophet terreinvande
arbeid endewerktuigenvrijspoediguitgeput,alsmen zichuitsluitend
beperkt totdeveldwerkzaamheden.Zoumenwillen samenwerken opdeonderdelenvandebedrijfsvoering> diedemeeste tijdinbeslagnemen,nl.
hetmelken endeveeverzorging,dankomt het alsééngeheel,weiden,
stallen enmelken,naarvoren.Hetveeinééngebouw onderbrengen isin
demeestegevallen, zondergrotekostentemaken,nietmogelijk,afgezienvanhet feitdatdemeesteboerenernogniettoewillen overgaan
zo'nessentiële zaakvanhetboer-zijn,alshetmelkenendeveeverzorging,samenaantepakken.
Samenwerking ophetterreinvangebouwen e.d„ isderhalve opweidebedrijven, zondernieuwe investeringen tedoen,vaakniet zogemakkelijk.Hetfeit,datmendanmet oudeopzienzelfwel,maarvoordesamenwerking nietbruikbaregebouwenblijft zitten,hetgeenkapitaalverliesbetekent,zalnog eenrem temeer zijnvoor eenverdereterreinuitbreidingvande samenwerking.Inhetalgemeenkanmenhierbijopmerken,dat het invrijwel elkgevalvaneenpasbegonnen samenwerking zo
is,dathetgeen aanvaste enbeweegbare inventaris aanwezigis,bijde
start eenremkan zijnvoordeintegratie tussendebedrijven.Pasna
verloopvan jarenkandoor slijtage enverouderingvandeoudeinventariseenoptimaleverhoudingverkregenworden tussenwatvoordesamenwerkendebedrijven inhungeheelnodigisenerzijds enwat aanwezigis,
ofwat aangekocht ofgebouwd zalworden,anderzijdsEenlaatste opmerking,diebijdeinterpretatie vandeindezetabelvoorkomendegegevensgemaaktmoetworden,heeftbetrekking opde
structureleverschillentussen het zuivereweidebedrijf enerzijds enhet
akkerbouw-eninminderemate hetgemengdebedrijf anderzijds.Samenwerkingopweidebedrijven heeftmeerhetkaraktervanhetwegnemenvan
toppenindearbeidsbehoefte,met name tijdensdevoederwinningsperiode.
Opakkerbouwbedrijvengeldt ditinminderemate.Baarspelennaast deze
factorvandearbeidsbehoefte endeduurtevandearbeid dehogekosten
vandemechanisatie endevoortdurend toenemende capaciteit vandemachinesdeprimairerolbijhet aangaanvande samenwerking.Detoppen,
dievroeger indearbeidsfilmvoorkwamen zijnimmersreedsgrotendeels
verdwenendoordeverdoorgevoerdemechanisering.

§3.D e

i n h o u d

van

de

s a m e n w e r k i n g

Devraag,welkewerkzaamhedenmensamenverrichtte,werd opuiteenlopendewijzebeantwoords
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1.menverricht doorgaans geen werkzaamheden samen.Erisin hoofdzaak
slechts sprake vaneensamen gebruiken vanwerktuigen;
2.mendoet doorgaans alle werkzaamheden samen;
3omendoet bijna alle werkzaamheden samen (alle werkzaamheden., behalve
)y
4«mendoetbepaaldehoofdonderdelenvan hetwerkvolledigsamen;;
5.menverricht devolgendewerkzaamheden samen.;danvolgde eenspecificatie.
Tabel 12geeft het aantal enpercentage vandebedrijfscombinaties,
welkegeenwerkzaamhedensamenuitvoeren,welke alles samendoen enwelketendele ofvolledig opéénofmeer hoofdonderdelen samenwerken»

fabel12
SAMENWERKINGsNIETS, A L L E S , O P H O O F D O N D E R D E L E N (VOLL, OP D E E L S )

Combinaties
naar
bedrijfstype

Waarvan" (in aantal en fo)
Aantal en
op hoofdonderdelen
perc. v.d. geen werk alle 1 werk samenwerkt, hetzij
combin aties samen doet samen doet deels, hetzij volledig.
abs»i
abs»
abs. I c/o
abs, ! 1°
%

I%

Akkerbouwcombinaties
Comb.v.weidebedr.
Comb.v„gemengdeLodr.
Overige combinaties
Totaal

107

100

13

12

9

ü

85

79

56

100

3

5

10

10

43

77

100

O

6

23

17

134
27

100

4

15

2

n

324

100

28

9

44

14

103

77

21

78

252

77

1)"Alles"samen doenen "bijna alles" samen doen ismethotoogopde
statistische verwerking gelijkgesteld, omdat hetaantal werkzaamheden,datmenuitzonderde bijdo antwoorden "bijna alles", zeer
gering was,

In §2werd vermeld, dat samenwerking ophetterrein vanwerktuigen
alleen, zonder uitwisseling vanarbeid, slechts in 9fovande onderzochte
gevallen voorkwam. Hetisdeze groep,die zegt datmensamen geen werkzaamheden uitvoert» Datdit,afgezienvandegroep "overige combinaties"
op akkerbouwbedrijven,relatief gezien noghetmeest wordt aangetroffen
zal waarschijnlijk verklaard moeten worden uitdewens omdehoge kosten
van individuele mechanisatie teontgaan, terwijl men toch zo zelfstandig
mogelijk wenst teblijven. Immersmetname opdeakkerbouwbedrijvenis
do noodzakelijke mechanisatie veelal tekostbaar voor de enkeling.
lilCE
n eu
samen doen komt gemiddeld in 14/°vandegevallen \roor.
Hen ziet evenwel,daternogal eengrote spreiding isrondom ditgemiddelde. Voor deweide- en gemengde bedrijven geldt bij"alles" do beperking, datvrijwel altijd hetmelken endevoeverzorging erniet bijin-
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1

•• )
begrepen zijn.
Dat overigens opdecombinatiesvanweide-engemengde bedrijven
zovaak "alles",d.¥.z.praktischgezien alhetveldwerk, samenwordt
gedaan,terwijl dit alles-samen-doenopakkerbouwbedrijven veelminder
voorkomt, zal zijnoorzaak hebbonindeveelgeringere omvangvanhet
veldwerk ende sterkere fluctuaties indearbeidsbehoefte opdeeerstgenoemdebedrijven.Dithoudt derhalve tevensin,dat het "alles-samendoen" opakkerbouwcombinaties veel omvangrijker envanmeer betekenis
isvoordebedrijfsvoeringdan op combinaties vanweide-engemengde
bedrijven«
Op 77';^van allebedrijven worden b e p a a l d e werkzaamheden
samenverricht» Ditkanbetekenen,dat op óên ofmeer hoofdonderdelen,
inhet totale scalavandeteverrichtenwerkzaamheden opdebedrijven,
hetzijtendele,hetzijvolledigwordt samengewerkt.Alsmen tendele
samenwerkt opeenhoofdonderdeel,danverricht menb.v.van alleverzorgingswerkzaamheden slechts het sproeien en/ofdunnen samen.Werkt
men opeenhoofdonderdeel volledig samen,dan houdt dit in,datmenallewerkzaamheden diebijdeverzorging horen samenuitvoert.
Ten einde eenbeter inzicht tekrijgen inwat onder "hoofdonderdelen"verstaanmoet worden,worden eerst debelangrijkste,bijelk
onderdeelbehorende,werkzaamheden nadergespecificeerd»
1.grondbewerking,waaronder vallen ploegen,eggen,frezen, zaaiklaar
maicen^Tand"~ro'llen,sloten reinigen, enz.;
2.bemestingswerkzaamheden,w.o.mest verspreiden,kunstmest strooien,
gieren,schuimaardestrooien,enz»5
3-poot-en zaaiwerkzaamheden enwat daar directmeeverband houdt,
zoalsb.v.ontsmetten,opzakken,,storten,enz.;
4.verzorgingsworkzaamheden,w.o.sproeien,spuiten,schoffelen,wieden,dunnen, aanaarden,selecteren,enz.
5 oogstwerkzaamheden,w.o.hooien,maaikneuzen, schelven,dorsen,
persen,rooien,drogen,enz.5
6. transportwerkzaamhedenvoor zoverbetrekking hebbend opdeoogst,
dus inhalen,afleveren,opslaan,enz.5
Intabel 13isalsaanvulling optabel 12perbedrijfstypeweergegeven opwelke hoofdonderdelen menvolledigmet elkaar samenwerkt.

Tabel 13
PERCENTAGE DER BEDRIJFSCOMBINATIES,NAAR BEDRIJF3TYPE,
DAT OPVOLLEDIGE HOOFDONDERDELEN SAMENWERKT
Percentage combinaties,dat op hoofdonderdelen
Aan- allewerkzaamheden volledig samenverricht,
N
„o\..
r
tal naar_bedrijfstype
akkerbouwjweide!gemengd overige|totaal itotaal
21
251
43
103
324
85
4
Grondbew.werkz.heden 12
7
5
5
5
6
4
9
Bernestingsworkz.heden 14
1
5
26
26
67
Poot/zaaiwerkz.heden 82
48
34
8
10
8
29
2
Verzorgingswerkz.heden26
13
28
12
19
37
Oogstwerkz.heden
92
44
45
Hoofdonderdelen,
waarop volledig
wordt samengewerkt

10
6
Transportwerkz.heden 24
15
7
1)Dit zijnde onderzochtebedrijfscombinatiesminushet aantaldat
niets samen doet enminus het aantaldat "alles"samen doet,
2)Indeze regelvan detabel zijnde eindpercentagosooknog gegeven
'•• van alleinhet onderzoek voorkomende bedrijfscombinaties.
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Duidelijkkomt totuiting,datmondeoogstworkzaarnhedengemiddeld
hetmeest veelvuldig volledig samenverricht« Daarnawerktmenvooral
volledig samen"bijde zaai-enpootwerkzaamheden» Ookwordendetransport-enverzorgingsworkzaamhedennogin"betekenendematevolledig samen
gedaano

Uit dezegegevensvalt afteleiden,dat degrootsteknelpunten in
deoogstporiode liggen.Doormeermachines enmeermensen tegelijkop
éénbepaald tijdstip inte zetten,kanhetwerk sneller en efficiënter
gedaanworden»
Vergelijkt mendegegevensnaar hetbcdrijfstypevandecombinaties,
dan zietmen,dat opdecombinaties vanweidebedrijvenovervrijwelde
hele linieminder opvolledige hoofdonderdelenwordt samengewerkt dan
bijdeakkerbouwcombinaties ofde combinaties va,ngemengdebedrijven»
Menkanuit degegevens duidelijk hetverschil in structuur tussende
akkerbouw- endoweidebedrijvenafleiden» Zoworden dogrondbowerkingsen zaai-enpootworkzaamhodenopweidebedrijvennergensvolledig samen
godaan« Opakkerbouw-encombinatiesvangemengde bedrijven,v/aardezeonderdelenmeer tijdvergen, zietmendaarentegen datmendezewerkzaamhedenwel samenverricht,,Bemcstingsworkzaamhoden (o.a.stalmest uitrijden enverspreidon)worden op combinaties vanweide--engemengde bedrijvenvakervolledig samenverricht dan opakkorbouwcombinatios,waarhet
bemesten inveelgroterematemetkunstmatigemeststoffen geschiedt en
meerverspreid (indotijd;kangebeuren» V/atdeverzorgingsworkzaamhedenbetreftkanmen zien,dat deze opakkerbouwbedrijvenvrijveelin
combinatiegedaanworden» Men zalhiermetname hebbentedenkonaanhet
spuiten en sproeienvanallerlei gewassen,eenwerk,dat opweidebedrijvenvanweinig ofgeenbetekenisis»
Tenslottemoet nogworden aangegeven,welkebepaalde werkzaamheden
deze 252combinaties samenuitvoeren» het onvolledig samenwerkenop
hoofdonderdelen» Tabel 1/1geeft naarbcdrijfstypeweer,welke bepaalde
werkzaamheden men samenverricht enhetaa.ntalkeren datdezewerkzaamhedengenoemdwerden.Dotabelis zodaniggemaakt dat delaatstekolom
derangordexrequentiegeeft vandegenoemde werkzaamheden»
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Tabel14
AASTAL SPECIFIEKEWERKZAAMHEDEN DIEMEN SAMENDOET,PERBEDRIJFSTYPE
Aantalin samenwerkingverrichtewerk
opdebedr ijfscombinaties,naarbedri
akkerbouw !weide |gemengd joverige
| 27
107
i 56 ] 134

Samenverrichte
werkzaamheden

4
48

28
-

50
32

Stalmest verspreiden

3
2

33
16

45
27

Maaiem

6

8

27

5

24
16

-

5

14
8

4
6

15
3

-

14

4

1

4

4
8

4
1
2

24
18

Hooien
Rooien (aardappelen,bi eten)
Inkuilen (gras)

Maaidorsen
Persen
Zaaien
Dorsen
Inhalen
Ploegen
Poten (aardappelen)
Kunstmest strooien
Sproeien/spuiten
Overigewerkzaamheden
Totaalaantal

1)

14

5
10

15
9
11

-

35

13

5
41

203

114

334

3

7
8
6
5

!

324
89
88
87
50
46
42
35
33
32
30

4
6

29

3

25

3
6

25
22

13

102

84

735

1)W.o.sorteren,ruit
eren, slotenschonen,Produkten afleveren,
bestrijden,schoffe len, maaikneuzen,dunnen,hooischudden en

Gemiddeldgezienblijkenhethooien enhet inkuilen opcombinaties
vanweide-engemengdebedrijven hetmeest samengedaan teworden» Op
akkerbouwbedrijvenwaardezewerkzaamhedenvanvrijwelgeenbetekenis
zijnstaat hetrooienvanaardappelen enbietenveruit bovenaan.Opcombinatiesvangemengdebedrijvenneemthetrooien eveneens eenvoorname
plaatsin» Ookhet stalmest-verspreidengebeurt oplaatstgenoemdecombinatiesvrijfrequent samen,evenals opcombinatiesvanweidebedrijven«
Opakkerbouwcombinaties treftmenhetmaaidorsenenpersenopdetweede
enderdeplaats aan,alswerkzaamheden diemen samenuitvoert.
Hetisniet eenvoudigeennauwkeurigbeeld tekrijgenvandeomvang
vandesamenverrichtewerkzaamheden,alsmendaarbijwenst tevergelijken tussendeverschillende bedrijfscombinatiesnaarbedrijfstype.De
praktijkvande samenwerking isveelzijdig,zoalsalisgeblekenuitde
verschillende v/ijzenvanbeantwoordingvandevraag,welke werkzaamheden
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samenverrichtworden« Bovendienvergt eonvergelijking naarbedrijfstvpe,datmen ookrekening houdtmet hetverschil inkarakter-en
daarmeemet hetverschil inwerkzaamheden endebetekenis ervaninde
bedrijfsvoering-tusseneenakkerbouw-,weide-eneengemengdbedrijf.
Niettemin isintabel 15gepoogd eentotaal overzicht te geven van
hetgeen eropdeverschillende combinaties aanwerkzaamheden insamenwerkingverricht wordt.
Do akkerbouwcombinaties blijkenvoor ofoallesofbijnaalles samen
tedoen,terwijl bijdevolledige hoofdonderdelen hetpoten/zaaien en
hot oogstendoeerste entweede plaatsinnemen.Van doafzonderlijkgenoemdewerkzaamhedenkomt eerst hetrooien (inmeer dandehelftvan
het aantalgevallen«1 48xop05combinaties);,daarnahotmaaidorsonen
daarnahetpersen«
De combinatiesvanweidebodrijvendoenvoor 18'/°alles ofbijnaadlossamen,uitgezonderd hotmelken endoveeverzorging.Hetgaat hier
om43combinaties,waarbij,wat de samenwerking opvolledige hoofdonderdelenbetreft,hot oogsten opdeoersteplaats staat,tegentransport-enbemestingsworkzaamheden elk opdotweedeplaats.Dorelatieve
frequentie vandezewerkzaamheden is aanmerkelijk lagerdanopdoakkerbouwcombinaties.Datblijkt ook aluit hetgemiddelde aantalvolledig
samenuitgevoerde hoofdonderdelen porcombinatie,dat slechts0,2is,
tegen 1,0 opakkerbouwcombinaties.Bijdeoverigenog samenverrichte
werkzaamheden nomenhothooien enmestverspreiden een zoorhogeplaats
in.Hetgemiddelde aantalporcombinatieuitgevoerde overigewerkzaamheden ligt derhalve ookietshoger danopakkerbouwcombinaties.
Opdecombinatiesvangemengde bedrijvenwordt ook zeerveel samen
gedaan.lietgaat hier om 103combinaties,diewat devolledige hoofdonderdelen betreft in46gevallenhet oogsten helemaal samen doen.Zij
blijven evenwel ophet puntvandevolledige hoofdonderdelen met 0,8
gemiddeld per combinatienogonderdeakkerbouwcombinaties.,Ten aanzien
van hetgemiddelde aantaloverigewerkzaamheden porcombinatiekomen
zijhogerdan opakkerbouwcombinaties::hethooien eninkuilengebeurt
verhoudingsgewijsookbijdeze combinaties zeerfrequent samen (inongeveer45/^vandegevallen).Ookhet samenrooienkomt opdezecombinatiesnogvrijveelvoor«
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Tabel 15
DE OMVANGEN I

Omschrijving

VANDEINSAHEN17ERKINGVERRICHTE WERKZAAMHEDEN

Aantal comb,
waaropde
gegevens
betrekking
hebben

-

Combinaties die geen
werk samen verrichten

324

Combinaties die alles/
bijna alles samen doen

324

De drie hoofdonderdelen
metde hoogste frequentie
waarop volledig wordt
samengewerkt

De drie werkzaamheden
metdehoogste frequentie
(afzonderlijke werkzaamheden)

Aard van de samen verrichte
werkzaamheden
!gemiddelakkerbouwcombinaties combinaties overige
den
van gemengcombinaties
combinaties van weidebedrijven
de bedr.
i

252 1 )

1)
252;

n%

Gemiddeld aantal per combinatie in samenwerking
verrichte overige werkzaamheden

6%

15?

%

$

M

M%

1%

1#

poten/zaaien
41x
oogsten

oogsten

oogsten

poten/zaaien

oogsten

5x

46x

14x

transport

37x

3x

transport

bemesting

13x

3x

rooien

inkuilen

48x
maaidorsen

24x
persen

Gemiddeld aantal per combinatie verrichte volledige onderdelen

%

33x
hooien

28x
nest verspr.

16x

16x

252

1,0

0,2

2521)

2,4

2,7

poten/zaaien
27x
verzorging

verzorging

6x
oogsten

8x

4x

hooien

rooien

50x

8x

inkuilen

hooien

45x
rooien

32x

7x
inkuilen/--«
persen

85x
verzorging

26x
hooien

89x
rooien

88x
inkuilen

•J6X

87x

'0.É

1,0

0,E

3,2

4,0

2,9

1)Totaal 324 bedrijfscombinaties minus het aantal dat geen werk samen doet (28x)enminus het aantal,
dat allesofbijna alles samen doet (44x):324-(28+44)=252.
2)Inkuilenenpersenkomenbeide6xvoor.
Tenslotte komt hier nog b i j , dat de combinaties van gemengde bedrijven in 17$van de gevallen alles of bijna alles samen doen, ook hier
echter weer met de beperking, dat het melken en de veeverzorging er niet
onder begrepen zijn.
Als rnener rekening mee houdt, dat het volledig samenwerken op een
hoofdonderdeel veelal betekent, dat men een reeks van werkzaamheden samen uitvoert en als men tevens in aanmerking neemt dat het oogsten, het
transport en de verzorging op akkerbouwcombinaties in hot algemeen meer
man- enmachine-uren vragen dan op combinaties van gemengde bedrijven,
menen wij te mogen concluderen, dat de omvang van de samen uitgevoerde
werkzaamheden op akkerbouwcombinaties relatief gezien het grootst is.
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"Omvang"'wordt inditgevalgezien alsliettotale aantalbenodigde
man-enmachine-uren,welke aanlietsamenuitvoeren vanwerkzaamheden
wordt besteed,nietteminkanuit bovenvermelde gegevenswordenafgeleid,dat ook opcombinatiesvangemengde bedrijvenveelwordt samengewerkt* Opcombinatiesvanweidebedrijvenwordt quaomvang duidelijk
hetminst samengewerkt,

§ 4. D e
i n t e g r a t i e , de o n d e r l i n g e
v e r w e v e n h e i d
in de
s a m e n w e r k i n g
Uit het samenwerkenop één,twee ofdrie terreinenkrijgtmen
reeds eenindrukvandeintegratie tussen desamenwerkende bedrijven.
Daarnaast moetmen eveneens deomvangvandeinsamenwerkinguitgevoerdewerkzaamhedenkennen.Naarmate dieomvanggroter is,iseen
grotere integratiewaarschijnlijk;,hoewel deze evenmin alleen afhangt
vandehoeveelheid vande samenverrichtewerkzaamheden.Devraagis
nl- inhoeverre desamenwerkende bedrijven inhun arbeidsorganisatie,
inhuntechnischeuitrusting,inhunarbeidsvoorziening, inhunwerkmethoden steedsnauwerverweven enop elkaar afgestemd raken.Inhoe-'
verregaat debedrijfscombinatieopbepaaldegebieden alseennieuwe
eenheid fungeren»
Dit inventarisatieonderzoek kan opdezevragen geen volledig antwoordgeven,omdat daartoe teveelgegevens ontbreken.Slechtskunnen
enige feitenweergegeven wordenwelkewaarschijnlijkindicatiefgeacht
kunnenwordenvoorhet tot-stand-komenvan hetintegratieproces.
a.Deindicaties
Devolgende gegevensuit het inventarisatieonderzoek zijn,doordat zijiets zeggenoverdeonderlinge afstemming,deonderlingeverwevenheid vandebedrijvenwelkemet elkaar samenwerken,alsindicaties
beschouwd voor deintegratie tussen desamenwerkendebedrijven.Opelk
vandeze indicaties zalaandehandvan eenfrequentietabel ingegaan
worden.
1«Aanwezigheid vangemeenschappelijkeigendom.
2.De specialisatievanhet onderhoudvanwerktuigen enmachines door
éénman.
3.Decoördinatie van debedrijfsplannenvande samenwerkendebedrijven,
4.Deinstelling van eenfonds terfinancieringvan de samenwerking.
5-Deaanwezigheid van leiding indecombinatie.
6.Het omslaanvanbepaalde risico'swelke door samenwerkingkunnen
ontstaan.
7.Het over enweerwerken opde samenwerkende bedrijvendoor aanwezige
werknemers.
8.Het in-dienst-zijnvanwerknemersvandegehele combinatie.
9.Het alsmin ofmeerblijvend bedoeld zijnvande samenwerking1).
10.Hetoverwegenvaneengemeenschappelijkeexploitatievanbepaalde 1)
bedrijfsonderdelen.
1)De indicaties 9en 10zeggeninfeiteniets overdeintegratie tussen
debedrijven.Zijlatenechter ziendat departnersindezecombinatieseeninstelling tegenover samenwerking hebben,welkevoorintegratiebevorderlijk is,ofkan zijn.
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Devolgende tabelgeeft deaanwezigheid vandezeindihatiesweer
naar hetbedrijfstypevande onderzochte combinaties» Aangegevenis
telkens hoeveelprocentvandedesbetreffende combinaties de indicatie
vertoonde»

Tabel16
DEINTEGRATIETUSSENDESAIÏENWERKENDEBEDRIJVENNAARBEPAALDE INDICATIES

Omschrijvingvande
gebruikte indicatoren

Aanwezigheid v.indicatiesin'fov/haantal combinaties
comb.v.
comb.v.akakker- [comb,
allecomgemengde kerbo-, velbouw- jvan
binatiebedrijde- engem.
combi- jweidevormen
ven
bedr.
l)
naties ibedr.

Gemeenschapp.eigendom aanwezig

93

82

94

89

91

Eénman zorgtvoor
onderhoud

39

30

43

44

40

Coördinatie v.bouwplannenheeft plaats

43

20

42

19

36

Fondsterfinanciering aanwezig

42

22

27

44

32

Er iseen zekere leiding inde combinatie

32

20

22

44

27

Erheeft omslagvanbepaalderisico'splaats

12

4

1

11

6

7 182>

19 31 ;

Dewerknemerswerken
geregeld over enweer
Dewerknemers staanin
dienstv/d helecomb.

21 27
9 12

2 ;)
2)
14 40 ;
-

3

8

4

2)

6

14 26
5

Samenw.isals blijvendbedoeld

58

55

47

59

53

Gemeensch.exploitatie
Vo onderdelenwordt
overwogen

19

14

18

30

19

107

56

134

82

20

51

Totaalaantal combinaties
Aantal comb,metwerknemers

271)

16

1)Het aantal combinaties indezekolom isgering.
2)Percentagesnaardiebedrijfscombinatiess welkenogarbeidersindienst
hebben.
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169

9
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Ad 1. De a a n - of afwezigheid van gemeenschappelijk eigendom in de b e drijfscombinafie
Van de onderzochte combinaties had 9V/omeer of minder in g e m e e n schappelijk eigendom. Qua bedrijfstype liep dit weinig u i t e e n . Deze g e meenschappelijke eigendom heeft betrekking op werktuigen en m a c h i n e s en
soms ook op vaste installaties, inrichtingen,, enz» Hoewel het mogelijk
is dat de samenwerking diepgaand van aard i s , zonder dat men overgegaan
is tot gemeenschappelijke eigendom, betekent de aanwezigheid van g e m e e n schappelijke eigendom dat men zich reeds vrij nauw aan elkaar verbonden
h e e f t . Tevens m a g men eruit afleiden, dat men v a n deze samenwerking oen
zekere duurzaamheid
v e r w a c h t .
Ad 2. De zorg v o o r hot onderhoud van werktuigen en machines door één man
Op 4-0%van de onderzochte bedrijfscombinaties liet men het onderhoud v a n de werktuigen en m a c h i n e s over aan één persoon, die meestal ook
eenvoudige reparaties zelf v e r r i c h t t e . Meestal zijn dit m e n s e n die ook
de technisch gecompliceerde m a c h i n e s , zoals b.v. een combine, een r o o i m a c h i n e , een m e l k m a c h i n e , e n z . bedienen of b e s t u r e n . Op w e i d e b e d r i j v e n ,
waar veelal m i n d e r kostbare machines en werktuigen gebruikt w o r d e n , komt
deze "technische specialisatie" veel minder v o o r .
Samenwerking k a n ten aanzien van de zorg v o o r het onderhoud van en
reparaties aan werktuigen oen zekere technische specialisatie mogelijk
maken welke de kwaliteit van het onderhoudswerk ten goede k o m t , terwijl
tevens een meer verantwoord en efficiënt gebruik v a n de k o s t b a r e a p p a ratuur waarschijnlijk i s . Ook in sociale zin heeft deze specialisatie
voordelen omdat een technisch geïnteresseerd iemand vork kan verrichten
waarvoor hij aanleg hoeft en waarin hij zin h e e f t .
Dat deze centralisatie in het onderhoud in zekere mate ook weer
een indicatie is voor het verder voortgeschreden zijn van de onderlinge
samenwerking is zeer w a a r s c h i j n l i j k .
Ad 3. De coördinatie van do bouwplannen v a n de samenwerkende bedrijven
Het coördineren van de bouwplannen k a n in verschillende etappes
v e r l o p e n . In het eenvoudigste geval gaat het niet verder dan elkaar
slechts informeren over wat men van plan is v o o r het volgende seizoen.
rien k a n dan enigszins rekening houden met de verkregen gegevens en eventueel geringe w i j z i g i n g e n in het eigen bouwplan aanbrengen. Een v o l g e n de stap is dat m e n over bepaalde o n d e r d e l e n van de b e d r i j f s plannon overleg gaat plegens in deze fase begint de eigenlijke c o ö r d i natie p a s . Dit k a n zich steeds verder uitbreiden, totdat men saaien voor
de betrokken bedrijven één enkel bouwplan opstelt, dat rekening houdt
mot de benodigde capaciteit van de w e r k t u i g e n , van de arbeid met hot
schema van vruchtwisseling e n z .
Zo kan met het groeien van do samenwerking ook de coördinatie van
de bouwplannen in betekenis toenemen»
In dit onderzoek wordt onder coördinatie verstaan het op elkaar
afstemmen van k l e i n e r e of grotore o n d e r d e l e n van het bouwplan. Volledige coördinatie werd slechts in één enkel geval g e c o n s t a teerd. Het elkaar slechts op de hoogte houden staat buiten deze g e g e v e n s .
Opgemerkt zij nog dat coördinatie (van o n d e r d e l e n ) van bouwplannen
zelden plaatsheeft bij het begin van do samenwerking. Pas als de samen1170
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werking enigetijd eenfeit isenredelijkgoedverloopt,komtcoördinatievandebouwplannenbinnendegezichtskring,ookalomdat deervaringeerstmoet lerenwaardemogelijkhedenenknelpunten liggeninde
werktuigen-enmachinecapaciteit enerzijdsendemankrachtanderzijds.
Devoordelenvancoördinatievanbouwplannen sprekenhet sterkst
opakkerbouwcombinaties enopcombinatiesvangemengdebedrijven? zij
wordt opdezecombinaties reedsin42?&vandegevalleninmindereof
meerderemate aangetroffen.Opweidebedrijven die samenwerken treftmen
in205-0vandegevalleneen zekere coördinatie aanindebouw-envoederwinningsplannen.
Ookinditgevalbehoeft hetgeenbetoog datdeaan-of afwezigheid
vaneenmeer ofminder sterke coördinatievandebouwplannen eenindicatiekan zijnvoorhetmeerofminder onderlingverweven zijnvandesamenwerkendebedrijven.
Ad4»Deaanwezigheid vaneen fondsterfinancieringvande samenwerking
Opbijna eendordedeelvandecombinaties heeftmen eenfondsgevormdwaaruitmendesamenwerking geheeloftendele financiert.Hetbestaanvan eendergelijk fondsbehoeftnogniet tebetekenen datmendaar
allesuit financiert enevenmin dat erdaneenuitgewerkt systeemvan
stortingen enafschrijvingenbestaat.Ingevallenwaar eenfondsaanwezig
is,bestaat eenafgezonderd kapitaalwaarinmenperiodiekbepaaldebedragen stort,ofwaarinmen stort alserweergeldnodigisombepaalde
gezamenlijke activiteiten tefinancieren.Vaakwordenkleinere bedragen
daaringestort alsuitvloeisel vanhetgebruikvanwerktuigen enmachinesdiegemeenschappelijk eigendom zijn,zodat opdezewijze reparaties
enafschrijvingentot standkunnenkomen,terwijlbijaankoopvannieuwe
werktuigen eendaarvoorbenodigd bedraggestortwordt.Overhet algemeen
magmendezefondsvorming enfinancieringvangemeenschappelijkeactiviteitenalseeneerste aanzetbeschouwen tot eenmeer zakelijke enmeer
verantwoordewijzevanhetvoorzien indevoor samenwerking benodigde
gelden.Ookinsociaal-psychologische ziniseendergelijkewerkwijze
vanbetekenis,omdat het stichtenvaneendergelijk fondsgetuigtvan
een zakelijkbenaderenvandevraagstukkenhetwelk samenwerking oproept
enindetweedeplaatslaathet ziendatmenbereid isdegrenzenvande
eigen zelfstandigheid teoverschrijden.Ooktenaanzienvanditpuntis
deintegratie opakkerbouwbedrijvenveelverdervoortgeschreden danop
combinatiesvanweidebedrijven.Opcombinatiesvanakkerbouwbedrijven
werd in42^eendergelijk fondsaangetroffen,terwijldit op combinaties
vanweidebedrijven in 22^vandegevallenvoorkwam.
Ad 5« DG aanwezigheid van een zekereleidingindecombinatie
Deeigen zelfstandigheidvandeboerwordt doorvelenalséénvan
degrootstewaardenvanhetbocr-zijnbeschouwd endaardoor zoudithet
sterkste struikelblok zijnvoor het aangaanvan een samenwerkingmetandereboeren.
Opgrond hiervanmagmen stellendathetvoorkomenvanleidingin
eencombinatie zeer zekereenindicatiegeachtmagwordenvoordeintegratiebijdesamenwerking,temeeralsmenbedenkt datdemeestecombinaties slechtsdoor tweeofdriepersonengewormdworden,waarbijmenook
goedkan samenwerken alsniet éénpersoondeleidingheeft.
1170

42-

Tabel 17
AANTAL COMBINATIESNAARAANTALPARTNERSENNAAR LEIPING
Combinatiesnaar
het aantal
partners

Aantal Leiding d ° ° r
,
eonpersoon
ohc

7°

2 partners

91

3 partners

83

23
12

==4 partners

44

23

U
52

324

58

18

12

Leiding door
tweeDorsonen
abs
i°

21
8

1

11
10
2

30

Geen
leidinfi;..
abs.

153

77

63
20

IG

46

236

73

Op ruim een vierde deel van de onderzochte conbina/fcicskwam oen
zekere leiding voor. In 18C/Î>van de gevallen gebeurde dat door één persoon, in 9%van de gevallen hadden twee personen de leiding» In het
laatste geval kan men beter spreken over oen verdeling van taken,waarbij do leiding over tevens betekent»verantwoordelijkheid voor» Pit
geldt met name voor die combinaties wa
ar maar twee partners 1) zijn.
Overigens valt nog op dat de behoefte aan leiding kennelijk sterk gevoeld wordt wanneer vier ofmeer personen mot elkaar samenwerkensin
meer dan de helft van deze gevallen is er leiding door één persoon.
In vrijwel al deze gevallen moet men zich geen overdreven voorstelling van deze leiding maken; moestal is er sprake van een vanzelf gegroeid Informeel leiderschap» Slechts in enkele gevallen was er sprake
van eenneer formeel leiderschap» Hoewel dit laatste kan duiden op oen
sterke Integratie tussen de samenwerkende bedrijven is het bestaan van
een informele leiding eveneens van betekenis voor het naar elkaar toegroeien van de bedrijven en wellicht meer nog van de partners.
Op akkerbouwcombinaties trof men in 32% van d.egevallen leiding aan
tegen resp» 22C/Jen 20fo op combinaties van resp» gemengde en weidebedrijven.
Ad 6» Het omslaan van risico's v/elke door samenwerking kunnen ontstaan
Het ismogelijk dat het omslaan van risico's een stap op weg is naar
het voor gemeenschappelijke rekening telen van gewassen;, immers als men
hiertoe overgaat;,vervalt de noodzaak van risico-omslag«
Po aanwezigheid van een risico-omslagrekening duidt erop, dat men
rationaliteit laat prevaloren boven oen toevalssysteom» Het meest treft
men deze regelingen aan voor de graanoogst« Pe essentie ervan is de gevolgen van het minder gunstige tijdstip waarop men oogst - mot name inverband met het weer - te verdelen over alle partners» Op deze wijze
heeft elke partner er belang bij, dat de oogst op elk bedrijf zo vlot
mogelijk verloopt, terwijl tevens onenigheid over hot vaststellen van de
volgorde van oogsten vermeden kan worden»

1)Poor de ondervraagden word-in deze gevallen van leiding gesproken.
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Deaanwezigheid vaneendergelijkeregeling iseenindicatievoor
hetfeitdatmenbereidissamenderisico's tedragen.Ook hierzijn
degrenzenvanheteigenbedrijfweeroverschreden.
Overigens treftmendezeregelingen tochnogweinig aan.Opakkerbouwbedrijvenvindtmen zein 12%vandegevallen.Opweide-engemengdebedrijvenkomen zevrijwelnietvoor.Het isopmerkelijk datmenze
opcombinatiesvangemengdebedrijven nogminder aantreftdan opcombinatiesvanweidebedrijven.
Ad 7»Dewerknemerswerkengeregeld

1)
overenweer

Menkan alssamenwerkendepartnersdeopdeverschillende bedrijvenaanwezige arbeidskrachten zoveelmogelijk alsééngeheel zienvoor
hetvoorzien indetotalebehoefte aanarbeidwelke indebedrijfscombinatiebestaat.Ineendergelijke situatie zalmenhetoverenweerwerkenvandeze arbeidskrachten alsnormaalbeschouwen.Ookdit isdaneen
indicatievoor een zekereintegratie tussendebedrijven,nl. ophet
puntvandearbeidsvoorziening.Dat dewerknemersmetdezegangvanzaken ookakkoordmoetenkunnengaan,spreektvanzelf» Zij zullenbijhet
overleghieroverbetrokkenmoetenworden,omdat hunpositienietonbelangrijkewijzigingenondergaat»
Gemiddeldwordt op 14%vanallebedrijfscombinatiesdoordewerknemers over enweergewerkt opde samenwerkendebedrijven.
Eenjuisterebenadering isditgegeven alleentebetrekken opcombinatieswaarnogvreemde arbeiderswerkzaam zijns inditgevalwordt
opruim eenvierde deelvandecombinaties doordeaanwezige werknemers
geregeld opalle samenwerkendebedrijvengewerkt 2 ) .Uithet onderzoek
werdverdernogbekenddatop43%vandecombinatiesmetwerknemersongeregeld, zonu endaneensover enweer,werd gewerkt,zodatintotaal
opongeveer 2/3 deelvandebedrijvenmetwerknemers weleens arbeidverrichtwordt opeenanderbedrijfdanwaarmen alswerknemer indienstis.
Inaldezegegevensgaat hetuitsluitend omvreemdbetaaldpersoneel.
Meewerkende zoons zijnhierdusniet onderbegrepen.Onderde onderzochte
bedrijfscombinatieskwamnog in 52%vandegevallenbetaald personeel
voor.
Ad-.8.Werknemers indienstvandegehele combinatie
Met hetvoorgaande hangtnauw sameninhoeverre erwerknemers zijn
dieindienst staanvandecombinatie alsgeheel.Betrokken opallecombinatieskomt dat slechtsin5%van degevallenvoor (ofin9%vande
gevallen opcombinatieswaarvreemde arbeidersaanwezig zijn)» Opweidecombinaties treftmendit inhetgeheelniet aan,op akkerbouwcombinaties
komt ditindienst staanvandegehele combinatie in9% (resp.12%)van
degevallenvoor.Hetgaat hiermeestal omgevallenwaarindesamenwerkenden aandecombinatie eenbepaalderechtsvorm hebbengegeven (U.V.of

1)Indeenquête isonderscheid gemaakt tussen "geregeld", "ongeregeld"
en"zelden ofnooit"over enweerwerken.
2)Weidebedrijvenmetvreemde arbeiderskomen zoweinigvoordat hieromtrentgeenconclusiesmogelijk zijn.
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V.O.?.)? waardoorwerknemersautomatisch indienst zijnvandehele
combinatie- Overigens isvoor detotstandkomingvandegenoemdepercentagesniet dejuridischepositievandewerknemers inde combinatie
uitgangspunt geweest voorhetbepalen of zijindienstvan dehelecombinatiestonden^maar'dede facto-situâtie.Zo'kwamhet nl.voordatmen
als combinatie eenvaste,technischgoede,man had aangetrokken diedoor
allepartners,iedervoor een deel,werdbetaald.Dezemanverrichtte
voor allebedrijvendereparaties,het onderhoud ofwerktemet hetzelfde
werktuig opallebedrijven.
Menkan hier eenverdergaande integratie tussen debedrijvenin
ziendanwanneermemover enweerwerkt;inhet laatstgenoemdegeval
blijftmenprincipieelindienstbijéénbepaaldbedrijf.Ismenin
dienst vandehele combinatie,danwerktmen inprincipe opallebedrijven« ilenkandan sprekenvan eenvolledig collectieve arbeidsvoorziening,
welke desamenwerkende bedrijven hebbendoorgevoerd.
Eendergelijke situatiekanmen eenbetekenisvolle indicatie achten
voordematevanintegratie tussendebedrijven ophet terreinvandearbeidsvoorziening.
Ad 9«Hetalofniet alsblijvendbedoeld zijnvando samenwerking
Inruim 50/'vandegevallen heeftmenbijhet aangaanvan desamenwerking debedoelinggehad daara.auoenmin ofmeer "permanent"karakterte geven. Men zalhierwaarschijnlijkmoeten denkeninde ordevan
groottevan "eenaantal jaren",van "voorlopig".Ookhier loopt datvoor
deverschillende bedrijfstypennognietveeluiteen,ookalligt ditpercentage akkerbouwbedrijvenietshoger dan opde combinatiesvan eenander
bedrijfstype=i)
Menisgeneigduit hetverschil inpercentages tussen enerzijdsde
aanwezigheid vangemeenschappelijk eigendom enanderzijds hetblijvend
bedoeld zijnvande samenwerking afteleiden,dat erkennelijkmeergereserveerdheid istenaanzienvandopermanentievandesamenwerkingop
hetmomentwaaropmendesamenwerking start dan opeenlatertijdstip,
waaropmenreeds enige ervaring heeftkunnen opdoenmetdeaangeganesamenwerking.
Nietteminlijkt oenpercentage vanmeer dan 50jdat zichreedsbij
hetbeginvande samenwerking eenminofmeerblijvendkaraktervande
combinatie (alsdoel)voor ogen stelt nietgering,temeerniet,alsin
clopraktijk nogal eensblijkt datbepaaldeboerenvolledigevrijheidvan
handelen denkentehebbengehouden omweeruit tetreden als overdeduur
vandesamenwerking nietgesproken is.Overigens zaldelaatstgenoemde
groepv/aarschijnlijkkleiner zijndande jroepdie eenvoudigbijhet probleemvanhet alofniet permanent bedoeld zijnvan desamenwerkingweinig
ofnietheeft stilgestaan;dit laatstewasnl.bij 42%vanalleondervraagdenhetgeval.Onbewust zal hiervoorvelengelden,datmen eerst eensaf
wilwachten "hoehet allemaal zal lopen"endatmen ermee op zalhouden
alsmen vindt dat de samenwerking onbevredigend verloopt.Inhetbegin-

1)De combinatiesvan eenuiteenlopend bedrijfstype zijn zogering in
aantal dat tenaanzienvandegegevens over deze combinaties geenbeschouwingenworden gegeven.
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stadiumwaarindeonderlinge afstemmingvandeindividuelebedrijfsvoering;nog zogering is zalhetuittreden ooknogweinig andereconsequentieshebbendanslechtsteleurstelling bijdeandere partner(s)en zelfs
dàtbehoeft nogniet altijd hetgeval te zijn.Ditvraagstukvanhet
niet-permanent-bedoeld-zijnvandesamenwerking endemogelijkeuittredingvan één vandepartnerskan evenwel eenbijzonderbelangrijkpunt
worden alsdeverwevenheid,deintegratie tussendesamenwerkende bedrijven,ongemerkt steedssterkergewordenisoZoishetmogelijk datmen
"thepoint ofnoreturn",zonderdatmenererginheeft enwellicht
zelfssneller danmendenkt,voorbijgegaanis.Uittreden opgrondvan
het argument dat overdepermanentievandesamenwerkingniets isvastgesteldkanineendergelijk gevalvoordeoverigepartner(s)ernstige
gevolgenhebben.
Ad 10o Overwegenvan eengemeenschappelijke exploitatievanbedrijfsonderdelen
Menkan stellendathet overwegen ombepaalde teeltenofgewassen
voorgemeenschappelijkerekeningtedoeneenbelangrijke indicatieis
voorhetvoortschrijdenvandeintegratievanbedrijven enpersonen.
Waar het samenwerken op zichzelfreedseendeelvande zelfstandigheid
wegneemt,zonder deopofferingwaarvanmeneenvoudignietkan samenwerken,gaat het overwegenombepaalde teeltenvoorgemeenschappelijkerekeningtedoennogweer eenstapverder,omdat daarmee depersoonlijke
relatie tot hetgewas ooknog doorbrokenwordt.Iemandsprestige opgrond
vanhet feitdatmenvoor "eengoedeboer"gehoudenwordtkomt inhetgeding.Psychologischgezienishet overwegenvangemeenschappelijkegewassenteelt eenbijzonderbelangrijke stap.Men zalerbelangrijke voordelen
in zienvanarbeidsorganisatorische,technischeenfinanciële aard,want
anders zoumenditniet overwegen.Indetweedeplaats zalerbijde^e
boeren eenlangzameverschuiving inhetwaardensysteem aandegang zijn,
waarbijmen zichprimair ondernemervoelt enwaarbij "hetboer-zijn"
steedsmindergezienwordt alsietsmeer ofietsandersdaneenwillekeuriganderberoepwaarbijmen zelfstandig ondernemer is.Eendergelijke
waardenverschuiving isniet loste zienvanandere waardenveranderingen,
zoalsb.v.ophetterreinvandevrijetijdsbesteding,devakantie ende
behoefte daaraan enhet terreinvanhetinkomensniveau enhet daaraanverbondenuitgavenpatroon.
Detabel toont datin 19^vandegevallen overwogenwordt bepaalde
teeltenvoorgemeenschappelijkerekening tedoen.Opcombinatiesvanweidebedrijvenligt ditpercentage lager (14%).Men zalhierindeeerste
plaatshebbentedenken aanhetvoederwinningsplan.
Hoewol het overwegen ervannogniet hetzelfde isalserdaadwerkelijk toeovergaan,lijkt oenpercentage van 19,dat overweegt bepaalde
gewassenvoorgemeenschappelijkerekeningtetelen,gezienhetbovenopgemerkte overde zelfstandigheid,nietlaag.
b. Overzicht enconclusies
Washetmoeilijk omzichoenoverzichtelijkbeeld tevormenten
aanzienvandeinhoudvaade samenwerking,ditgeldt evenzeervoorde
matevanintegratie tussen de samenwerkendebedrijven.
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Ovar hot cilgomoonbleken de verschillende indicaties op combinaties van akkorbouwbedrijven procentueel op een veel groter aantal bedrijven voor tekomen dan bij combinaties van weiclebedrijven. De combinaties van gemengde bedrijven stonden wat dit betreft over het algemeen
dicht bij de akkorbouwcombinatios„ Er mag evenwol niet uit het oog worden verloren dat één en dezelfde indicatie voor b.v. een akkerbouwcombinatie van een heel andere betekenis is dan voor een combinatie van weidebedrijven,, omdat de structuur van deze bodrijven zoveel van elkaar verschilt» Een tweede moeilijkheid wordt gevormd door het feit dat niet elke indicatie evenveel zegt over de mate van integraties zo zegt b.v. het
feit of de samenwerking destijds als blijvend of niet blijvend bedoeld
geweest is,bepaald minder over de onderlinge verwevenheid dan hot feit
of er coördinatie van het bouwplan plaatsheeft, of dat do arbeiders in
dienst staan van de hele combinatie.
Onder dit voorbehoud ten aanzien van de interpretatie is in tabel 18
een overzicht gegeven van het totale aantal indicaties dat per bedrijfscombinatie voorkwam.

Tabel 18
FREQUENTIEVERDELING VAN HET AANTAL BEDRIJFSCOMBINATIES NAAR
INDICATIES BETREFFENDE DE INTEGRATIE

Aantal
indicaties

Bedrijfscomb,
tbs.

Geen indicatie
1 indicatie
2 indicaties
3 indicaties
4
5
6
7
o
U

9
10

A

40
02
80
19
35
20

5
o

B edrijfsc o m binaties naar_bedrijfstv g _
e_(fó)....
combinaties!combinaties
loverige
couiDina'cies
!
V
o
gemengde
lcombin
v.
weidev. akkerb.!
bed
rijven
bedrijven
bedrijven

1
12
25
2^
15
11
6
2
2
1

2
8
17
29
14
11
12
3
2
2

"

-

-

-

Totaal

324

100

100

2
11
46
16
18
7
-

1
14
26
26
16
11
3
1
2

22
11
18
7
19
11
4
4

100

100

100

Geen enkele bedrijfscombinatie heeft allo tien de indicaties; zelfs
komt het slechts in 11°/ovan de gevallen voor dat zes ofmoor indicaties
per bedrijfscombinatie worden gevonden. Hier ziet men evenwel tevens hot
verschil tussen het voortgeschreden-zijn van de onderlinge verwevenheid
op combinaties van akkerbouwbedrijven en op combinaties van een ander
bedrijfstypo. De alckerbouwcombinaties vertonen in 19fo van do gevallen
zes ofmeer van de genoemde indicaties., terwijl dat op geen enkele combinatie van woidcbodrijven voorkomt en op slechts 6>óvan de bedrijfscom-
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binatiesvangemengdebedrijven.Dat tweeofdrievandetien indicaties
aangetroffenwordenkomt hetmeest frequentvoor.
Alsmendezegegevensinverband brengtmet deinhoudvan desamenwerking enmot deterreinenwaaropwordt samengewerkt,dankanmen inde
eersteplaats concluderendat deakkerbouwcombinatiesvaker opdrieterreinensamenwerken dandebedrijfscombinatiesvan eenanderbedrijfstype.
Indetweedeplaatsvoeren zijsamendemeestewerkzaamhedenuit eninde
derdeplaatsvertonendeakkerbouwcombinaties hetgrootste aantalindicatiesvoordeintegratie tussendesamenwerkendebedrijven.Zijworden
welisxvaaropdevoetgevolgd doorcombinatiesvangemengdebedrijven,
maar opalledriepunten (terreinen,inhoud enindicaties)liggenlaatstgenoemde combinaties achter opdeakkerbouwcombinaties.De combinaties
vanweidebedrijvenliggen opalledriepuntenvrijverachter opdebedrijfscombinaties van alleoverigebedrijfstypen, zijhet ophetene
puntwatmeer (inhoud enindicaties)danophet anderepunt (terreinen).
Waarschijnlijkisderhalve,dat,naarmatemen opmeerterreinensamenwerkt ennaarmatemenmeerwerkzaamheden samenuitvoert,debehoefteaan
meer onderlinge afstemming encoördinatie alshetwarevanzelfgroeits
zodatdeIntegratietussende samenwerkendebedrijvenvrijongemerkt,toeneemt.
Alsnon slechtsweinigwerkzaamheden samenverricht,zaldebehoefteaaneenverregaande onderlingeafstemmingvandebedrijvenminder
groot zijn.Eenbewijshiervoor isdatgoed lopendegevallenvansamenwerkingbijdestartvandebedrijfscombinatievrijwelaltijdminder
werkzaamheden samenuitvoerden danopeenlatertijdstip.Debehoefte
omaftewachten omte zienhoede samenwerking zichontwikkelt enverloopt,lijkt algemeen tezijn.Pasdaarnagaatmen,alsdeervaringen
gunstig zijn,totverdereuitbouw over,waarbij ookdeintegratie tussen
de samenwerkendebedrijven aandachtkrijgt.
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HOOFDSTUKV
AFSPRAKEN ENREGELINGEN BINNENDESAITENVEHKING

Indevoorgaande hoofdstukken isgeblekenhoeveelzijdigdesamenwerkingkan zijn.Zoiseronderscheid gemaakt naardeverschillende
terreinenwaaropmen samenwerkt°zowerdgekekennaar deomvang eninhoudvande samenverrichtewerkzaamheden,terwijl tevenswerd stilgestaanbijdeintegratie tussendebedrijven»
Indit hoofdstuk zalopdeinhoud enhetvoorkomenvanbepaaldeafspraken enregelingenv/ordeningegaan.In§ 1worden enigeaspectenbehandeldvan het aldannietmaltenvanbepaalde regelingen enafspraken;
§ 2gaatnader inopeigendomsverhoudingen bijmachines,werktuigen,gebouwen eninstallaties,alsmede opbepaalde regelingenvan financiële
aardmet betrekking"tothet onderhoud,deverrekening vanhetgebruik en
definanciering vanwerktuigen.Tevenswordt deinhoudbehandeldvande
regelingenmet betrekking tot deomslagvanbepaalde risico's.In§3
komenbepalingen enregelingenv/elkebetrekkinghebben opde coördinatie
enorganisatie vandebedrijfsvoering enhetwerk aandeorde» Tenslotte
wordenin§4nog enigebepalingen weergegevenwelkebetrekking hebben
opmogelijkeveranderingen inde samenstelling vande samenwerkendepersonen»

§ 1.5eschouw ing o v e r
de a a n of
a f w e z i g h e i d
van
a f s p r a k e n
en r e g e l i n g e r
Het isondenkbaar dat samenwerkingbegint zonder éénenkele afspraak.
Hetbesluit omtegaan samenwerken houdt inwezenreeds eenafspraakin.
Men "bindt" zichmet eendergelijk besluit reedsaandeanderen,ookal
ishetmogelijk datmenniet hetgevoelheeft gebonden te zijn.Naarmate
de samenwerking uitgebreiderwordt enmeer inhoudkrijgt,desteveelvuldigerworden de onderlingebetrekkingen,terwijl ookdeonderlinge afhankelijkheid enhet onderlinggebonden zijntoeneemt..Voor eengoedbegripmoetmenhieronderscheiden tussen hetgebonden-zijn,hetgeenminof
meer objectiefkanwordenvastgesteld,aande omvangvanwatmen samen
doet,aanwatmen samenaanwerktuigen enmachinesbezit,aanwat eraan
formele afspraken onregelingen bestaat enz.enhet zichgebondenvoelen.
Telkensbleek datmen zichsubjectief veelmindergebondenvoelde danmen
infeitewas.OokinEngeland heeftmendeze ervaring opgedaan l). Dat
ditvoorde samenwerking gunstigkan zijnbehoeft geenbetoogd hoeminder
gebondenmen zichvoelt,desteminder last zalmenhebbenvanmogelijke
weerstanden welke het samenwerken ongunstig zoudenkunnenbeïnvloeden.
Het zichniet gebondenvoelenkan echter evenzeer ongunstig zijnvoordo
samenwerking alsdatgepaardgaat met deafwezigheid vaneeninnerlijke

1)Cf. 1.3.GardinersandA.H.Gill."Farmersmachinerysyndicatesin
England andWales 1955—1962"..
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*gebondenheid aandeanderepartnersofaandecombinatie zelf.Inhet
laatstegeval immerskanhetgebeurendatmenmet de samenwerkingopr
houdt zodra één vandepartnersdaarmeerbrood in ziet.
Menkanglobaal stellendatvoor eensamenwerking eenminimum aan
afspraken enregelingennodig isenwaarschijnlijkmeernaarmate desamenwerking verdervoortschrijdt.Hierbijdienen eendrietal opmerkingen
tewordengemaakt.
Inde eersteplaatsishet zodat afspraken enregelingen vantevorenreedsbepaaldeverhoudingenvastleggen,terwijlmeninfeite,vooralinhetbegin,debehoefteheeft omruimte te latenvoor onvoorziene
situaties.Tevensishet zo,datmenpasdoordepraktijkvanhetsamenwerken zelfendoordeervaring tewetenkomt hoedeinhoudvanderegelingenenbepalingen hetboste hadkunnen zijn.Erklevenderhalve enige
bezwaren aanhet strak engedetailleerd vastleggen vanbepaaldeverhoudingenbijhetbeginvande samenwerking.
Tentweede- enhierisdan sprakevandeanderekantvandemedaille-wordt nogaleensgezegd dat hetineenformele overeenkomstmet
min ofmeer strakkebepalingen neerleggenvanhetbesluit tot samenwerking eeninbreuk ophet onderlinge vertrouwen endegoede sfeeris.Dit
isbegrijpelijk,omdatdesamenwerking vaak ontstaat ineenverstandhoudingdiemeer opkameraadschap danop zakelijkheidberust.Deboeren zijn
indezegevallenvaakvanmening dat hetmetde samenwerking inwezen
tochalnietsgedaan isalsereenberoepmoetwordengedaan opregels
enbepalingen.Dezelaatste zouden slechtsvan tevoren eenstukwantrouwentegenover deanderepartnersbetekenen.Wijgelovendat hierveelal
sprakeisvaneenmisplaatste onzakelijkheid,waarbijbovendienvergeten
wordt,dat afspraken enregels een zekerematevanrechtszekerheid vestigen,welkevoor allepartnersbelangrijk isenwaaraan juistgrotebehoeftebestaat,alsmenhetbijgeval eensniet eens zoukunnenworden.
Bovendienkunnen afspraken enregelingen somsjuistvoorkomen dat er
conflicten ontstaan,omdat departnersvantevorenwetenwaaraan zezich
tehoudenhebben.Eenbijkomendvoordeel ervan isdatmen zichvantevorenreedsheeftgerealiseerd dat hetmogelijkerwijstotmoeilijkhedenkan
komen.Zouden.dezeverschillenvanmening danwerkelijk ontstaan,danbehoeftmendaarminder onderstebovenvan te zijndanwanneermennooit
heeftverwacht dat conflicten zichzoudenkunnenvoordoen.
Tenslottemoet hetmisverstand -dat o.i.nogalveelverbreid iswordengesignaleerd,dat erboeren zijndiemenendatmenvolkomenongebondenisalser geen afspraken enregelingen zijngemaakt.Zijdenken
dandat zede samenwerking zondermeerkunnenbeëindigen.Ermoet opgewezenwordendatdit onjuist is.Ookbijafwezigheid van "eigenrechtsregels" zijnopeensamenwerking regels enbepalingenvantoepassing,ook
alsdesamenwerking slechtsbijmondelinge afspraak isaangegaan 1 ) .Duidelijk spreekt ditwanneermen slechtsdenkt aando situatiedat ergezamenlijk eigendom isvanwerktuigen eninstallaties ofwanneer bepaalde
teeltenvoorgemeenschappelijkerekeningwordengedaan.Vooralbijuittredingvaneen vandedeelhebbersdoor conflict,dood,faillissement,
verhuizing,enz.zullendeze juridische consequenties zichkunnendoen
gevoelen.
l)Men ziehiervoorhetBurgerlijkWetboek o.a.deartikelen 1655? 1661
1679, 1680,1681,1683en 1684voorwat betreft demaatschap.

-so

InaideKG situaties zullendo samenwerkendepartnersmot elkaar
moeten overlegden ofhetniet juister enverstandiger isenkelebasisbepalingen tomaken inplaatsvandehele samenwerking uitsluitend te
baseren opeengoede sfeer enopvertrouwen* Datmen hierbijvooralook
nietmoet overdrijven door tevervallen ineenverdoorgevoerdedetaillering,waarbij elkemogelijkheid,tot soepele aanpassingaandeontwikkelingen, zoalsdie zichtijdens de samenwerking voorkunnen doen,vrijwel onmogelijk is,behoeft geenbetoog;het onderlingevertrouwenblijft
uiteindelijk debelangrijkstegarantievoor eengoede ontplooingvande
gevormdebedrijfscombinatie.

§2»A fspra k e n
on r e g e l i n g e n
m eer f i n a n c i ë l e
aa. rd

van

min

of

Het spreektbijnavanzelf datmendoortegaan samenwerkenmotbepaalde financiëlekantenvandeze samenwerking temakenkrijgt.Hetkomt
voordatdepartnershiervoorbepaalde afsprakengemaakthebbonoZois
hetduidelijk dat,wanneermen samenwerktuigen gebruikt ofaanschaft,
overditgebruik enoverdeeigendom ervaniets afgesproken dientte
worden.Dezemachinesmoeten ook ondorh.oud.eriworden,terwijl tevenseen
zekereafschrijvingmoetplaatshebben.
Financiële aspecten spelen ook eenrolwanneermenbepaalde (oogst)-risico's,welke door samenwerking ontstaan,over alle partnerswenst te
spreiden.Afspraken enregelingenmetbetrekking tot dezematerie zullen
indezeparagraaf achtereenvolgens aandeordewordengesteld.
a.Eigendomsverhoudingen bijwerktuigen,gebouwen,installatieso.d.
die sameningebruik zijn
Haast hetgemeenschappelijkegebruik vanwerktuigenwelkeprivé—
eigendom vandepartnerskunnen zijn,ishetookmogelijk datmen samen
eigenaar isvanbepaaldewerktuigen,fabel 19geeft eeninzicht inde
eigendomsverhoudingen tenaanzienvandiemachines,gebouwen,enz.welke
men sam e n 1)gebruikt.
Alsmenbedenkt dat het hierbijgaat overdomeerkostbarewerktuigen enmachines- alsgrensmagmen overlietalgemeen zekerf. 1000,-cà
f. 15OO,-aanhouden-,dan ishetaantalmachinesdatmen samengebruikt
opdo324combinaties bepaald niet gering,ook albehoren dezebedrijfs—
combina.tiesdantot demeerintensieve gevallenvan samenwerking.lieer
dandehelftvandemachines diemensamengebruikt is ingemeenschappelijk eigendom. Opakkerbouw- encombinaties vangemengdebedrijven ligt
ditboven hetgemiddelde,opcombinaties vanweidebodrijvon ligt hetaanmerkelijk beneden hetgemiddelde.
Uit dezegegevensblijkt dat opakkerbouwbodrijvende samenwerking
het sterkst is,want 107combinaties hebbendaarruim 1900werktuigen
samen ingebruik,hetgeen neerkomt op eengemiddelde van 18werktuigen en

1)Er zijneveneenswerktuigen enz.welkemen inde combinatieniet
s amon gebruikt endie altijd privé-bezit zijn;overdezemachines enwerktuigen zegtdetabelniets.
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machines per combinatie. Voor combinaties van gemengde bedrijven is
dat al veel lager met gemiddeld ongeveer 13, terwijl dit voor combinaties van weidebedrijven ruim 10is» In deze aantallen zijn b.v. ook
trekkers en landbouwwagens begrepen die op elk bedrijf voorkomen en
zeer veel samen gebruikt worden. Ondanks deze beperking is de omvang
van het aantal werktuigen dat men gemeenschappelijk gebruikt of zelfs
in gemeenschappelijk eigendom heeft zeker niet gering. De waarde van
de machines en werktuigen in gemeenschappelijk eigendom bedraagt veelal op zijn minst reeds enkele duizenden guldens per bedrijf.

Tabel 19
MACHINES EN GEBOUWEN NAAR GEBRUIK EN EIGENDOM PER BEDRIJFSTYPE

irijfs?e,

Aantal
samenwerk.gevallen

Gebouwen eninstallaties
samen in ei- in eisamen
inei- gendom gendom
in
gebruik gendom v..één van

Machines 1)
samen
in gebruik

aant.

f

samen
ineigendomvan
in
eigendom één. v.d.
deeln.
aant.{ °/o aant.

ineigendom
van
derden

1o aant. 1°

cerbouw
Lde
ïengd
:rige

107
56
134
27

1914
595
1818
547

100 106756
100 25743
100 113462
100 19535

44
57
37
64

13
2
11
3

*aai-

324.H

4874

100 2653542192 45

29

834
336
673
349

derden
v.d.
deeln.
aant.] fo aant ffl aantj.% aant iffo

3 3

1
1

94 100 3839 5658
18100 950 950
59100 27463254
17100 850 743

1

191 100 824310455

4 2

Exclusief paardeno

Gebouwen en installaties zijn,zoals te verwachten was,veel minder samen in gebruik, laat staan in gemeenschappelijk eigendom. Relatief komt het gemeenschappelijke gebruik ervan op de akkerbouwcombinaties weer het meest voor (94 x ) , tegen 18x op combinaties van weideen 59 x op combinaties van gemengde bedrijven. Men moet hierbij denken
aan een loods, een bewaarplaats voor aardappelen, een andere vaste installatie, een werkplaats of reparatieinrichting, enz.De akkerbouwcombinaties die samen gebruik maken van een gebouw s een installatie,, een
inrichting enz. staan wat d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e
e i g e n d o m ervan betreft niet bovenaan. Dit is nl. voor de combinaties
van gemengde bedrijven'het hoogst.
In tabel 20 is voor beide categorieën nog eens nagegaan om welke
machines 1)en om welke gebouwen enz.het precies gaat.

1)Alleen de belangrijkste enkostbaarste machines enwerktuigen zijn
in de beschouwing betrokken, omdat het te veel ruimte zou nemen om
alle 80 aangetroffen verschillende werktuigen aldus weer te geven.
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Tabel 20
WERKTUIGEN
Werktuigen
en
machines
Maaidorsmachines
Precisie-zaaimachines
Veldspuitapparatuur
Graanmaaiers
Bietenrooiers
Opraappersen
Aard.-ppotmachines
Aard.roöimachinea
Mestverspreiders
Gecomb. hooibouwwerkt,
Trekkerploegen
Trekkers
Paarden
Landbouwwagens

PEE BEDRIJPSTYT
Aantal
in gerneensch,
gebruik

94
35
86
102
61
93
111
143
130
276
367
598
114
939

Waarvan in gemeenschappelijk eigendom
naar bedrijfstype (aantal)
akkerweide gemengdIoverige
aantal
1o bouw

79
29
7C
80
48
71
82
104
74
151
192
230
33
270

84
83
81
79
79
76
74
73
57
55
52
38
29
29

51
21
34
17
25
26
50
58
12
26
61
82
3
106

„.

2
2
3
3
15
3

4
14
26
7
24
4
30

21
2
23

55
11
19
23
37
41
88
109
106
25
118

Het zijn vooral de duurdere akkerbouwwerktuigen diemen voor een
zeer belangrijk deel niet alleen samen gebruikt, maar ook samen in eigendom heeft. Vooral de werktuigen waarvan het gebruik aan een bepaald
seizoen gebonden is, zijn in zeer grote mate gemeenschappelijk eigendom»
Het ligt voor de hand dat hulpmiddelen die men allo seizoenen gebruikt,
zoals trekkers,ploegen en wagons,veel minder gezamenlijk zijn aangeschaft.
Duidelijk kan men do verschillen in structuur die samenhangen met
het bedrijfstype van de combinaties uit de gegevens afleiden. Zo zijn
maaidorsers vooral 1)op akkerbouwcombinaties te vinden, terwijl daarentegen graanmaaiers vooral nog op de gemengde bedrijven samen gebruikt
worden, waar maaidorsers zelfs in combinatie met andere bedrijven waarschijnlijk nog te kostbaar zijn* Opraappersen ziet men op alle combinaties in gemeenschappelijk eigendom,maar relatief het meest op combinaties
van weidebedrijven. Een laatste voorbeeld treft men aan bij de gecombineerde hooibouwwerktuigen die men relatief vrij veel in gemeenschappelijk
eigendom aantreft op combinaties van gemengde en weidebedrijven„
V/at de gebouwen en installaties betreft was het beeld als volgt»

1)Er zijn 107 akkerbouw-, 56weide-, 134 gemengde bedrijven er
27 combinaties van een uiteenlopend bedrijfstype.
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7
4
11
5
9
11
6
5
7
11
15
18
1
16
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Tabel21
GEBOWENENZ»NAAR GEBRUIKENEIGENDOM,PERBEDRIJFSTYPE
Gebouwenen
installaties
Graandrooginstall.
Loodsen
Silo's
Gebouwen
Stallen
Poterbewaarplaatsen
Koelcellen

Aantal
ingemeensch.
gebruik

11
29
25
61
8
37
20

V/aarvaningemeenschappelijk.eigendom
naarbedrijfstype (aantal)
akkerabs.
weide|gemengdloverige
io bouw
»
;

9
18
12
26
3
13
-

82
62
48
42

1)
37;

8
6
5
10

—
—

—

—
—
--

35

9

-

-

6
2

—

8
1
13
3
3
-

l)Aantallen zeerklein»

Hetgaat hiernogniet omgrote aantallen zoalsmenkanconstateren.
iGraandrooginstallaties zijn,voor zover zesamengebruikt worden,vooreen
groot deelgemeenschappelijk eigendomvandegebruikers.Stallendiegemeenschappelijk werdengebruikt (8stuks)waren indriegevallen ingemeenschappelijk eigendom enwel opgemengdebedrijven.Vandegemeenschappelijk ingebruik zijndesilo's waren eropde combinatiesvanweidebedrijven hetmeest ingemeenschappelijk eigendom.Hoewelgebouwen eninstallaties op combinatiesvanweidebedrijvenrelatiefhetminst samenin
gebruikwaren,bestond erverhoudingsgewijswelhet hoogstepercentage
gemeenschappelijk eigendom (tabel 19).
Terugkomend opdeafspraken enregelingenkanmen ervanuitgaandat
overalwaargemeenschappelijk eigendomvoorkomt,daarovergesprokenis
doordesamenwerkende partners,zodat deonderlingeverhoudingen tenaanzienvanwatmen samen ineigendom heeftvoor elkvandepartnersvaststaan.Nietteminwerd deindrukverkregen dat deze eigendomsverhoudingen
inveelgevallen juridischniet onaantastbaarvaststonden,omdat zelfs
eensimpel schriftelijk stuknietgemaakt was.Het isjuist opditterreinwaargoederegelingen,ondanks deaanwezigheid vanoengoedeonderlingesfeer,hetdringendst nodig zijnenwaar zijtevensgemakkelijk
gemaaktkunnenworden,zonderdat daarbijhet onderlingevertrouwengeschaadbehoeft teworden«
b.Financiële afspraken enregelingen aangaande hetgebruikvanwerktuigenenaangaandebijpartnersverrichte arbeid
Alvorenswordt ingegaan.opregelingen aangaandehet onderhoudvande
werktuigen endewijzevanfinanciering, zaldewijzewa.aropmenmachineenarbeidskostenverrekent aandeordekomen,omdat hiermee somsookaan
deproblematiek vanhet onderhoud endefinancieringgeraaktwordt.
Deverrekeningsi!systemen"welkevoorkwamen zijnopgenomen intabel22,
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Tabel 22
VERREKENING VAN MACHTNECEBRÜIX EN ARBEIDSUREN
Aantal en
relatieve
frequentie

Wijze van verrekening

J!/iL.SZ§ie.sm

aoi
1oNaar gewerkte manuren
2„Na,argewerkte machine-uren
3. Naar bewerkte opp./eenheid
4. Naar hot in do comb, gestorte kapitaal
5= Naar de opp. van elk bedrijf
6. Naar geldende loonwerktarieven
7« Gelijk opdelen tussen de partners
8« Zoveel mogelijk nu gesloten beurzen
9. Overige regelingen
10. Combo Vo bovenstaande regelingen
11. Onbekend
Totaal

12
12
33
3

1;

11
3
55
112
11
69

324

Verremeningssysteem
perJûodrijfst_j"pe__[inJ^)_
akkerwej.de gemengd
bouw
56
107
134
5
2
16

4
4
10

overige
27
4
7
15

4
2
7

3

1

2
2
14
22
5
29

3
1
17
35
3
21
1

100

10C

2

6

21
34

18

4
15
26

11
1

29

1
I00

100

100

1)in 33 van de 69 gevallen is hier sprake van een combinatie van regeling1
met een ofmeer overige regelingen. In 16 van de 69 gevallen is het een
combinatie van regeling 3met een of meer overige
regelingen» In de overige gevallen zijn het nog weer andere combinaties.

Men krijgt uit deze gegevens de indruk dat er vrij weinig gewerkt
wordt met genuanceerde verrekeningr'regelingen. Veruit de grootste plaats
neemt het "geslotcn-beurzensysteain;i in,,d.w.z. dat men elkaar over en
weer geen betalingen doet, doch min ofmeer probeert zo uit te komen,
d<at de aan elkaar gegeven hulp in do vorm van arbeid en machinewerk over
on weer tegen elk
wegvalt.. In dit pogen zit min ofmeer een limietworking, waardoor de samenwerking veelal niet helemaal uitgroeit tot wat
optimaal mogelijk zou zijn,,gezien de omstandigheden. De aanwezigheid van
dit verrokeningssysteom duidt er vaak op dat in feite geen regeling getroffen is.Bij het ontbreken van een andere regeling neemt men dan zijn
toevlucht tot deze wijze van verrekenen«
Wat ook vrij veel voorkomt is het "gelijk opdelen tussen de partOok hier zit iets in van een beperking, omdat men zal streven
ner:
naar gelijkheid van de over on weer gegeven hulp en naar gelijkheid in
hot gebruik van de werktuigen. Als de bodrijven van hetzelfde bedrijfstype zijn on ook ongeveer even groot zijn, is dit systeem wellicht goed
te hanteren. In elk geval is het gemakkelijk, omdat alle partners een
oven groot doel aan de machine bctaden, zowel bij de aanschaf als bij de
kosten die eraan komen (onderhoud>,reparati<
Verrekent men naar de oppervlakte van elk bedrijf of naar het door
ieder gestorte kapitaal - wat vaak weer gebeurd is near de oppervlakte
van debedrijven -, dan heeft men al oen iets meer genuanceerde regeling.
• ) •
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omdatmenervanuitgaat dat oengroterbedrijfwaarschijnlijk ookmeer
gebruikvanbepaaldemachines zalmakendaneenkleinerbedrijf.
Hegelingendiev/elsterkrekeninghoudenmet enerzijdsdeomvang
vandeoverenweerverrichtewerkzaamheden enanderzijdsmet demate
vanhetgebruik vandemachines enwerktuigen, zijnderegelingennaar
manuren,machine-uren,naarbewerkte oppervlakte ofbewerkte eenheiden
naardegeldende loonwerktarievcn.
Demeergenuanceerdeverrekeningsregelingen treftmenhetmeest aan
opakkerbouwcombinatios."Hetgesloten-beurzensysteem"en"hetgelijkopdelentussendepartners"isopallecombinatiesvanbetekenis,maarveruit het sterkst opcombinatiesvangemengdebedrijven;86xtreftmenop
laatstgenoemde combina.ties"eendergelijk systeem" aan.(46/0)0
c.Afspraken enregelingenm.b.t.dekostenvan onderhoud enreparaties
vanmachines enwerktuigen
Deverrekeningvandekostenvanonderhoud enreparatiesvande
gemeenschappelijkgebruiktewerktuigen sluitnauwbijhetvoorgaande
aan.Tabel 23geeft eenoverzicht vandewijze,waaropdatgebeurt.

Tabel23
VERREKENING VANDEKOSTENVAN ONDERHOUDENREPARATIESPERBEDRIJFSTYPE

Wijzevanverrekening

Iederepartnerbetaalt een
gelijkdeel
Reparatiekosten v.werkt.ingezamenlijk eigend.worden samengedragen
Repar.kostenv.werkt.inindiv.eigend.worden indiv.gedragen
Kostenwordenperha(bedr.grootte)
omgeslagen
Kostenwordenperbewerkteopp./eenheid omgeslagen
Verrekening heeft plaatsuitde
geheven tarieven
Verrekening heeftplaatspergewerktuurv/hwerktuig
Kleinerepar.apart,grotegezamenl.
Combinaties enandere regelingen
Geenregel,ofregeling onbekend
Totaal
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Aantalen
relatieve
frequentie
v/hsysteem
abs. i io

Verrekeningssysteem
perbedrijfstypc (in fo)
akkerweide gemengd(overige
bouw
56
107
134 ! 27

139

43

42

32

46

52

43

13

12

16

12

19

23

7

2

16

7

11

21

6

8

5

7

-

28

9

13

4

8

4

9

1

6

_

2

_

3
38
14
24

3

-

2

-

12

12

14

1
10

14

4

4

3

-

100

100

11
100

100

100
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Ook hier noemt het "gelijk opdelen tussen do partners" do grootste
plaats in mot 4 3 %v ^ n alle regelingen. Het samen de kosten dragen van
de werktuigen v/elke samen in eigendom zijn zegt niet v e e l , omdat het
niet behoeft te betekenen chat ieder er een gelijk deel aan b e t a a l t y het
is evengoed mogelijk dat dan toch nog oen bepaalde verdeelsleutel wordt
gehanteerd.; zoals bedrijfsgrootte of bewerkte oppervlakte. De meer g e nuanceorde regelingen zijn "naar bedrijfsgrootte" (6%)., "per eenheid of
per bewerkte oppervlakte" ( 9 % ) , "per gewerkt u u r " ( 2 % % via "geheven tarieven" ( 3 % ) .Samen vormen deze 2 0 %van alle regelingen.
Uitgewerkte regelingen en afspraken nemen dus een vrij geringe
plaats in bij de verrekening van de kosten van onderhoud on reparaties»
M e n ziet hier tot op zekere hoogte een parallel met de wijze waarop de
over en weer verrichte arbeid en het gebruik van de nachines^ welke m e n
samen gebruikt, verrekond worden; meer uitgewerkte regelingen en afspraken kwamen hier in ongeveer 3 5 % v s- n d.egevallen voor, terwijl hot "gelijk
opdelen" en het "gesloton-beurzensysteem" in meer dan de helft van de g e vallen aangetroffen werd. Do gedachte dat m o n in een combinatie niet tot
do laatste cent moet willen rekenen (zie hoofdstuk V I ) en dat m e n in onderling overleg on good vertrouwen deze zaken afdoet zal bij het ontbreken van uitgewerkte regelingen een belangrijke rol spelen, evenals het
feit dat men poogt zoveel mogelijk over en weer min of meer gelijk uit
te komen wat hot gebruik van de werktuigen betreftskosten van onderhoud en reparaties worden dan ook gelijk verdeeld.
d. De wijze waarop het gemeenschappelijke eigendom/gebruik van machines
en installaties wordt gefinancierd
Vastgesteld is dat in het overgrote deol van de combinaties in m i n dere of meerdere mate gemeenschappelijk eigendom van werktuigen en m a c h i nes voorkwam. Ten aanzien van de aankoop en betaling ervan moeten b e paalde afspraken of regelingen gemaakt zijn. Ook dient het gebruik van '
niet in gemeenschappelijk eigendom zijnde machines en werktuigen, alsmede
aan anderen ten dienste gestolde arbeid verrokend of gecompenseerd te
worden.
Uit tabel 2A ziet men dat in bijna 6 o % van de gevallen ieder evenveel betaalt aan de m a c h i n e s , werktuigen, installaties enz. die in g e meenschappelijk eigendom zijn. Verschillen in bedrijfsgrootte of p r o duktieplan worden hierbij dus niet in aanmerking genomen; ieders aandeel
in de betaling en in de eigendom is derhalve even g r o o t .
In een aantal gevallen heeft men voor de financiering van de samenwerking een fonds gesticht, waaruit de gezamenlijke kosten van aankoop
van machines en werktuigen bestreden w o r d e n . Eon dergelijk fonds v/as in
3 2 % van do gevallen aanwezig. Soms stortte men in dit fonds als men van
plan was nieuwe aankopen te doen, soms ook werden gelden van rente en
afschrijving van machines en werktuigen daarin gestort, soms werd k r e diet aangetrokken door do p a r t n e r s , dat in dit fonds werd g e s t o r t . De
aanwezigheid van een dergelijk fonds duidt erop, dat men een afgezonderd kapitaal beoogde waaruit m e n de kosten van de samenwerking wilde
bestrijden, afgezien van de manier waarop het fonds van gelden voorzien
werdo

Naast het-icder-evcnveel-betalen kwam het ook voor dat men b e t a a l de naar de grootte vaxt ieders bedrijf, of naar het te verwachten gebruik
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datmen zoumakenvandemachines ofinstallaties»
Wat hetfinancierenvialoonwerk,ofviaarbeid enkapitaalbetreft,zijnniet allegegevensbekend.Menwildehiermee aangevendat
menhetaangekochtewerktuigvia loonwerkbijderdenpoogde "terugte
verdienen"« Overdewijzevan aankoopwerd indezegevallennietsbekend.Met determ "viaarbeid enkapitaal"isbedoeld,datdeeenvoor
deaanschafgeld terbeschikking stelde,terwijl eenanderbijgebrek
aancontanten arbeid aanbood,als zijndeelindeaanschaf.Ditbetekent infeitedat deenepartner aandeandere aanschaffingskredietverstrekt.

Tabel24
WIJZEWAAROPDESAIdENWERKINGWORDTGEFINANCIERD,NAARBEDRIJFSTYPE

Wijzevan financiering

Aantal
combinaties
abs.j $T

Financieringnaarbedrijfstype(in^;
akker- weide
gemengd overige
bouw
56
134
107
27
61
61
48
59
6
12
4
9
10
2
13
37

Ieder stortte eengelijkdeel
Ieder storttenaarbedrijfsgrootte
Erwerdkrediet aangetrokken
Enkeledeeln.voorzageninhet
kapitaal
Ieder storttenaartebewerken
oppervl.
Tarievenvoorrente,afschr.enz.
perha
Vialoonwerk ofviaarb.enkap.
Geengemeenschappelijk eigendom
aanwezig offinanciering onbekend

192 59
26
8
12
40

38 12

9

16

12

11

Totaal

324100

100

100

100

100

10

3

8

2

2

1

1

1

11

3

4

5

5

2

-

Tenslotte zijnernog eenaantalgevallenwaarin geen duidelijkbeeld
vandev/ijzevanfinanciering verkregen is,terwijlhet ooknogvoorkwam
dat er geen gemeenschappelijk eigendomwas,zodat ergeen financiering
nodigwas.
Overhet algemeenisdefinancieringeenvoudiggehouden;iederbetaalt evenveel,onafhankelijk vanhetgebruik datmenvanbepaaldewerktuigenenmachinesmaakt.Ook tenaanzienvandeverrekeningvandegebruikskostenwarendeafspraken enregelingenweiniggenuanceerd.Men
krijgtweleens deindrukdatmen opdezewijze onbewust probeert gelijkheidin zeggenschap enbeslissingsbevoegdheid tebehouden,welkedangebaseerd is ophet feitdat elkvan departners evenveelbetaalt.
e.Regelingenm.b.t.hetomslaanvanrisico's
Samenwerkenkanbepaalderisico'smet zichmeebrengen.Eenofmeer
vandedeelnemerskan schade lijden,doordat hetwerkniet tijdigofniet
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bijgunstigweerkanwordenuitgevoerd» Dezerisico's zijnlietgrootst
bijdegraan--enhooioogst,maar ookbijdeoogstvanhakvruchtenkunnendezerisico's optreden.
Voorhetgrootste deelbleken deaangetroffen risico-omslagregelingenbetrekking tehebben opdedroogkostenvangranen.Alnaargelang
de oppervlakte graan opelkbedrijf,werden dedroogkosten over elkvan
departners omgeslagen.Hetkwamnogvrijwelnietvoordat degehele
oogst alséénpartijbeschouwdwas»
"Naastdeze regelingenmetbetrekking tot degraanoogst kwamhet
voordatmen inhet algemeen de schade,,dieontstaanwasdoor hetniettijdig-uitvoerenvanwerkzaamheden bijéénvandepartners, samendroeg.
Zokanmen samen eenloonwerker inschakelenvoor datgene,wat inhetgedrangkontbijéénvandepartners.Ookwerd aangetroffen dat degenedie
bijzondere schade hadgeleden doordat hetwerk niet optijdklaarkwam,
hetvolgende jaaralseerste aandebeurtkwam. Opwelkewijzemende
risico'sverdeelde t.a.v.dehooioogst isonbekend gebleven.Hierbijzal
het "onderling overleg"waarschijnlijkdegrootste rolgespeeld hebben.
Inhetgeheelwerden 20van dergelijke risico-omslagregelingenaangetroffen,waarvan 13opakkerbouwcombinaties,hetgeenbetekent datdit
voordeze combinaties inruim I2y0vandegevallenvoorkomt.Verwachtmag
worden datbijtoenemende integratie tussen debedrijvende frequentie
van dezeregelingen zaltoenemen,alseenlogischgevolgvan dezeintegratie.Hetgezamenlijk dragenvanderisico's,die samenwerkingmet
zichmeebrengt isveelaleenkwestievanmentaal toegroeien naardeeisenv/elkedepraktijkvanhet intensief-samenworken gaat stellennaverloopvantijd.
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Alsmengaat samenwerkenkanmenbepaalde zaleencoördineren enorganiseren,omdaardoor zoveelmogelijk profijt tekunnen trekkenvande
samenwerking.Inditverband zal indezeparagraaf aandacht geschonken
worden aancoördinatievanbouw-envoederwinningsplannen, aan leiding
inde samenwerking,aanafspraken enregelingen over devolgordevande
opdebedrijven samenteverrichten werkzaamheden,aanhet collectiefin
dienst hebbenvanwerknemers enaanhet collectief afsprakenmakenmet
derdenvoorbinnen decombinatie teverrichtenwerkzaamheden.
a.Coördinatievanbouw-envoederwinningsplannen
Inhoofdstuk IV§4* ad \ isdeze coördinatiebijdebehandeling
van eenaantal indicatiesvoor dediepgangvande samenwerking reedstor
sprakegekomen.In 36^vandegevallen heeft een zekere coördinatie
plaats.Dit houdt indat eendergelijke coördinatie eropneerkomt dat
menpoogt zoveelmogelijk pieken indearbeidsbehoefte tevermijden.Verderkanmendenken aandegewassenkeuze,alsook aanhetkiezenvanbepaalde rassen (quarijpingniet gelijktijdig klaar).Verderkanmennog
strevennaarnormaliseringvanderijenafstanden ennaaruniformering
vandemechanisatie.Bijdevoederwinningsplannen opweidebedrijvendenke
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menaanjuiste afstemming opelkaarvanhooioogst eninkuilcampagne
eneventueelvanhetgras-drogen.Tabel25geeftnog eennaderedetailleringvandegegevens inhoofdstuk IV.
Indeakkerbouw enopdegemengdebedrijfscombinatieswordt heel
watmeeraancoördinatiegedaandanindeveehouderijsector.Ditkomt
wellichtmede hierdoor,dat het bouwplan indeakkerbouw eenvastgegevenissiedere individuele akkerbouwermbet jaarlijks eenbouwplan
opmaken» In 9vande46gevallenintabel25wasdecoördinatievan
bouwplannenvolledig.
Menkanbijdezematerieweil:chtmindergoed sprekenvanregelingen.Hooguit gaat het hier ombepaalde afspraken,omt.a.v.debouwplannenheteenenandertecoördineren.Dergelijke afsprakenmoetenvanjaar
totjaar opnieuwgemaaktworden,;zijkunnenv/athunbetekenisvoorde
coördinatie aangaat vanjaartot jaar sterkuiteenlopen.

Tabel25
COÖRDINATIEVANHETBOUW-ENVOEDERWINNINGSPLAN,NAAR BEDRIJFSTYPE
Aantal
samenBedrijfstype
werk.gevallen

aninabs«aantallen
Coördinatiebouw-envoederwinningsp'
coördinatie
coördin.bouw-en
coördinatie
voederwinningspl. voederwinningsplan
bouwplan
ja|neenjonbekend
ja|neenjonbekend
jai neenjonbekend

Akkerbouw
Weide
Gemengd
Overige

107
56
134
27

46 51

Totaal

324

10
11 38

5

-

12
22

8

2

11 46

T

-

56 64

14

56 64

14

b.Afspraken enregelingenmetbetrekking totdeleidingindesamenwerking
Degegevens overdezematerie zijn zeersummier.Voor zover ereen
zekereleidingvoorkomt,hetgeen,naarookreedsinhoofdstuk IV§4s
ad 5vermeld is,ineenkwart vandecombinaties hetgevalwas,isdeze
leidingveelalvanzelf ontstaan zonderdatdaar expliciet ietsoverafgesprokenbehoeft te zijn.Slechts inenkelegevallen isersprakevan
eenmeerformele leiding.Voor zovererafsprakengemaakt zijn,wilhet
nog weleensvoorkomendatmen samenovereenkomt dat één persoondeorganisatievanhetgemeenschappelijk opelkvandebedrijven teverrichtenwerk organiseert enzalbepalenwelkevolgorde inachtgenomen zal
wordentussendeverschillende bedrijven.Ookkomt hetvoordat twee
personendeleidinghebben.Invrijwel aldezegevallen isermeer sprake
vaneentaakverdeling tusseniemand dievooraldetechnischekantenvan
het samenwerkenvoor zijnrekeningneemt (onderhoud,reparatievanwerktuigen,werkverdeling)eniemand diewat administratievekantenvande
samenwerking behartigt (verrekonenvangewerkteuren,bewerkteoppervlaktes,eventueleverzorging vandeaankoopvanmeststoffen,brandstof
enanderematerialen).
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Deconclusie isgerechtvaardigd,dat formeleregelingen overde
leiding inde samenwerkingvrijwelvolledig ontbreken» Opmeerinformeel niveaubestaan erweleens afspraken;,maar dangaat het daarbij
meestal om eentaakverdeling of'om toewijzingvan eenbepaaldetaalt
aan éénpersoonbijonderlinge afspraak*
c.Afspraken enregelingenmetbetrekking tot devolgordevande
werkzaamheden
Indepraktijkkomen allerlei afspraken enregelingenvoor ende
variëteiten zijnvele.niettemin z'-jnerheel duidelijk eenpaarhoofdlijnen aantegevenv/elkeopdekeperbeschouwd allemaalneerkomenops
"inonderling overleg"'bepalenvandevolgordewaarinmen aandebeurt
komtoHet lijkt danjuister omte zeggendat erindezegevallen inwezen geen regelingbestaat,dochslechts ;!eenafspraak inprincipe",nl,
datmeninonderling overleg devolgorde zalvaststellen.
Hetvolgende staatjegeeft inabsolute aantallen enpercentages
eenoverzicht vandewijzewaarop devolgorde tot standkomt.Slechts
in Qfovandegevallenbestaat ereenmin ofmeervastgestelderegelingofafspraak,terwijlmenin Q2°/ovia onderling overleg tot eenbepaling
vandevolgordekomt.Alsereen zekere leiding indecombinatieaanwezig is,blijkt het aantalvaste afspraken enregelingen relatief
zientweemaal zogroot te zijn.

geTabel26

BEPALINGVOLGORDEVANDEWERKZAAMHEDEN
Wijzewaarop devolgordewordt bepaald
1»Naar destandvanhetgewas
2. Inonderling overleg
3» Zonder enigevoorafgaande afspraak
4«Naar de standvandewerkzaamheden
5«Naar deaardv/hbedrijf (grondsoort;
6.Naar het tijdstipvanverplichte aflevering
Gebruikv/dmachinewordtperdagvastge7 steld.jomdebeurt éénofmeer dagen
Subtotaal

Abs

93
90
41
20
12
2

28
13

6

6
264

Oo
o

o.Eenvastevolgorde,eerstA,danB,enz.
9. Involgordevan aanvraag
10.Volgenseenopgesteld reglement
11.Eénpersoonbepaalt devolgorde
12.Iederjaar eenanderhet eerst
,Een afspraak bestaat,maarmen houdt zich
ermex- aan
Subtotaal

6
4
5
3
6

1
2
1
2

26

8

14«Combinatiesv.
15«Onbekend

25
9

8
3

34

11

bovengenoemdemogelijkheden

Subtotaal
Totaal
1)Door afrondingenwordt het totaal10'
II70

324

;)
101 1
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Ookisdevolgordevanwerkrelatiefgezienvakergeregeld als
het aantal deelnemende partnersgroteris.Het onderlinge overlegkan
dankennelijkmindergoed functioneren.
Devasteregelingen enafspraken spelen opcombinatiesvanakkerbouwbedrijvendegrootsterol.Gemiddeld hadmendaarin A^f/ovandegevallen eenuitgewerktevaste regeling.V/arenhet combinatiesvan 3en4
ofmeerbedrijven,danhadmen zelfsinmeerdan 25%vandegevalleneen
vasteregelingvoordewerkvolgorde.Desondanks bestaan eroverhetgeheelbezienweinigvasteregelingensdevolgordewaarin opdebedrijven
gewerkt aalwordenblijktvoortdurendopnieuwvastgesteld tewordenin
onderling overleg ophetmoment dat eenbeslissing ter zakenodigis.
Uitgangspunt daarbijblijkt danvaakte zijnde standvandegewassenopdeverschillende bedrijven,,ofdedatum vanverplichte aflevering
(rooidata)ofdestandvandewerkzaamheden opdebedrijven,b.v.wie
noghetminst vergevorderd iswordt het eerstgeholpen.
d.Afspraken enregelingenm.b.t.hetgezamenlijk indienst hebbenvan
werknemers
3ijhet onderzoek isslechtsnagegaan ofhetvoorkwam datmenwerknemers collectief indiensthad en zoja,inhoeveelgevallenditdanzo
was.Inhoofdstuk IV§4sad 10werdgeconstateerd dat dit slechtsin5%
vandegevallenvoorkwam (ofin9%vandegevallenmetwerknemersin
dienst).
Inaldezegevalleniseenregelingwaarschijnlijk omdat bepaald
zalmoetenworden hoedewerknemer betaald zalwordenendoorwie,wie
hem dewerkopdrachten geeft,opwelkbedrijf enwanneerhij zalwerken
enz.
e.Collectieve afsprakenmet loonwerkers tot hetverrichtenvan diensten
indecombinatie
Eenlaatstepuntmetbetrekkin;;totdecoördinatie enorganisatie
binnendesamenwerking isdeplaats diehetloonwerk inneemt opdebedrijvendie samenwerken.Het onderzoek heeft onderscheid gemaakt tussen
het collectief,het individueel enhetniet-inschakelenvandeloonwerker.Hetgaat hierindeeersteplaatsomdevraag inhoeverremenals
combinatievan samenwerkende bedrijvenwerkuitbesteedt aanderd.en,i.e.
aanloonwerkers.Daarhet collectiefuitbestedenvanwerk evenwelmede
af zalhangenvanhetfeitinhoeverremenindividueel nogloonwerklaat
verrichten ophet eigenbedrijf,wordendezegegevens ookindebeschouwingbetrokken.Tabel 27toont dat erinderdaad eenverband aanwezigis,
ookalisditverband niet spectaculair.
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Tabel 27
HETVERBANDTUSSEN HET COLLECTIEFENHET INDIVIDUEEL
INSCHAKELEN VANDELOONWERKER
Individueelinschakelenvan
eenloonwerker

Aantal
samenwagevallen

Collectief inschakel envan
wel
abs. |

onbekend

nie t
ni

1°

abs.

loonwerker

r.1

7°

abs» ! fo

Wel

159

10

6

148

93

1

Niet

59
105

11
o

19

48

81

..

9

96

91

-

1

-

-

1

-

324

30

10

293

Een enkelemaal
Onbekend
Totaal

„

1

Ir de cevalleiiwaarin deloonwerker individueel ingeschakeldwordt.
zonder dat dat eenuitzondering ±s9 wordt deloonwerker collectief slechts
op 6)ovan decombinaties tehulpgeroepen« V/aardeboeren ineencombinatiedeloonwerker individueel niet inschakelenwordt hijinbijna20$van
degevallenwel collectief tehulpgeroepen» Voortsbleek dat opcombinatiesvanakkerbouwbedrijven deloonwerkerrelatiefgezien hetmeest collectiefwordt ingeschakeld (13$);;opcombinaties vanweidebedrijvengebeurt ditvrijwelniet (4$)* Gemengdebedrijven enakkerbouwbedrijven
ontlopen elkaar zeerweinigwat het individueeluitbesteden vanloonwerk
betreft.
Hetisindit verband eveneens interessant dat erookeenduidelijk
onderscheid aanwezig istussen samenwerkende bedrijven diealle ofvrijwelallewerkzaamheden samenuitvoeren endebedrijven dieminderwerk
samenverrichten:laatstgenoemdebedrijven schakelen individueel voor
85%deloonwerkerx^elecnsofgeregeld in;debedrijven dievrijwel alles
samen doens doenditvoor 30$geregeld envoor 25$weleens.
Het ligtvoor dehand teveronderstellen dat ereenverbandbestaat
tussendebedrijfsgroottevan de samenwerkende bedrijven enhettehulp
roepenvanloonwerkers.Gebleken isdat loonwerkersmeer dangemiddeld
ÇolzkÇ-Ç^i?-?.werden ingeschakeld opdebedrijvengroter dan40ha,m.a.w.
opdogrotere bedrijven» Het individueel inschakelenvande loonwerker
gebeurde opbedrijvenvanallegroottekïassen ongeveer evenveel„uitgezonderd opdebedrijvenkleiner dan 20ha» Daar zagmen evenwel een duidelijk overwicht vanhet "weleens11 aantrekkenvaneen loonwerker,d.w.z.
alseenprocedure diemin ofmeer eenuitzondering is»Een scherpeconclusieisniet goedmogelijk»men zoukunnen zeggen dat degroterebedrijven (> 30ha)zowelincollectieve alsindividuele zinwat valeergebruikmakenvandedienstenvan eenloonwerker.
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§ 4 .A f s p r a k e n
en r e g e l i n g e n
a a n g a a n d e
v e r a n d e r i n g e n
t.a.v. d e s a m e n w e r k e n d e
p e r s o n e n
Zoals deinhoud endeomvangvan eenaangegane samenwerkingsvorm
indeloopvandetijdkanveranderen (b.v.toenemingvandesamenverrichtewerkzaamheden,meerintegratie tussendesamenwerkende bedrijven),
zokan erookverandering optreden tenaanzienvandesamenwerkendepersonen.Henkanopvoorhand proberenreedsbepaalde afspraken enregelingentetreffenvoorhetgeval zichtenaanzienvandepersonen diesamenwerkenveranderingenvoordoen» Het onderzoek heeft aandezematerie slechts
optweepunten enigeaandacht geschonken,ni.metbetrekking totdemogelijkebeëindigingvandesamenwerking entenaanzienvanhetgedacht-hebbenaandetoekomstige positievandekinderen.
a.Afspraken onregelingenm.b.t.beëindigingvande samenwerking
Beëindiging vandesamenwerkingkantalvanoorzakenhebben.Zokan
eronenigheid ontstaanwaardoorverdere samenwerking onmogelijkwordt.
Anderemogelijkheden zijndat samenwerking eindigt doorverhuizing,ophoudenmetboeren,opheffingvanhetbedrijfofvergroting ofverkleiningvanhetbedrijf,ofdoor eenongevalwaardoorblijvendeinvaliditeit ontstaat ofdoor overlijden.Alsdecombinatiemeer dantweebedrijvenomvat,behoeftdezedoorvertrek,overlijdenvanéénpartner
e.d.niet zondermeer teeindigen.Nietteminkunnen ertochbepaalde
consequentiesuitvoortvloeienvoordeoverblijvendepartners.Zokunnendenabestaanden ofkandeuittredende eenbepaalde genoegdoening
wensenvoorhet doordeoverledene ofdoorhemingebrachte.Eenander
mogelijkgevolg isdat decombinatie,opgezet en"afgesteld" als zij
wasopb.v.driepartners,voortweepartnersnietmeervoldoet,zodat
de overigepartners,doorhetvertrek ofoverlijdenvan éénvanhen,
zelfookgedwongenwordenmet desamenwerking optehoudenofdesamenwerking ingrijpendmoetenveranderen.Ditkan zichvoordoen alsmende
gehelebedrijfsvoering (bouwplan,arbeidsrnethoden,werktuigenpark)geleidelijk envrijwel ongemerkt aandedoorde samenwerkinggestelde
eisenenmogelijkhedenheeft aangepast.Zouéénschakeluitvallen,dan
kanmenmet eenonvolledige inventarisblijven zitten,welkenoopttot
kostbareveranderingen ennieuweaankopen.
Erisdusveel datpleitvoor hetmakenvan eenbeëindigingsregelingvoorgebeurtenissen alshierbovenvermeld.Met namewanneermachines,werktuigen engebouwen ingemeenschappelijkeigendom zijn,dient
eendergelijke regelinggetroffen te zijn.Welkewijzevan afwikkeling
mendanwenst tevolgeniseentweedepunt.Daarover zullendesamenwerkenden zelftot overeenstemming dienentekomenbijde opzetvande
combinatie.
Nagegaanisinhoeveelgevallenbeëindigingsregelingen gemaaktwaren.Het aantalisweergegevennaarbedrijfstype.
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Tabel 28
AANTAL C0II3INATIE3 NAAR BEiaiJTSTYPE HET EEN BEEIhHOIGINGSREGELING
Bedrijfstypc

I A a n t a l saiacnworkingsIgevallen

Met eenregelingra.ti.t.het
beëindigenv/d samenwerking
abt

Akkerbouw
Weid.e
Gemengd
Overige

107
56
134
27

36
4
14
5

Totaal

324

59

34
7
10
19
"l8~

Verreweg het hoogste percentage van deze regelingen wordt aangetroffen in de akkerbouwsector (3ifo)v het laagste percentage op do weidebedrijven (7/'ó)s terwijl op de gemengde bedrijven ook weinig regelingen
aanwezig zijn.Wat de akkerbouwsector betreft lijkt het erop, dat het
vaker voorkomen van beöindigingsregelingen verband houdt mot het meer
voorkomen van gezamenlijk eigendom enmet de gemiddeld grotere waardevan deze gezamenlijke eigendom« Een factor die hierbij wellicht ook nog
een belangrijke rol speelt is do meer zakelijke instelling van de akkerbouwer.
Het al of niet familie van elkaar zijn van de partners speelt eveneons oen rol. Waren de partners greenfamilie van elkaar, dan bleek een
beeindigingsrogeling voor tekomen in bijna een kwart van alle gevallen
(23f/0s waren zij v/el familie 5 dan was een dergelijke regeling in slechts
13/van de gevallen gemaakt, zodat het waarschijnlijk is, dat hot farailie-van-olkaar-zijn oenminder formele aanpak op dit punt in de hand
he gevonden gegevens zijn van dien aard dat het benadrukken van de
wenselijkheid van dergelijke regelingen niet overbodig lijkt te zijn«
De

Hot a!
opzet

dan niet gedacht hebben aan de positie van do kinderen bij de
rande samenwerking

Nauw bij de voorgaande problematiek aansluitend is het vraagstukvan do rechten van eventueel opvolgende kinderen als de vader is overleden. Op welke wijze treedt het kind in de rechten van zijn vader?
Gaat dat automatisch of moet daarvoor de toestemming van alle partners
verkregen worden? Worden kinderen die dat wensen zonder meer ais arbeidskracht of als opvolger in do combinaties opgenomen en eventueel
ook meer kinderen van c-énpartner? Wat gebeurt er als men als opvolgend
kind do samenwerking niet wenst voort to zotten?
In liet onderzoek is op al deze vragen niet gedetailleerd ingegaan.
Slechts is gevraagd in hoeverre men 'bijhot opzetten van de samenwerking
aan do positie van dekinderen heeft gedacht„ In feite gaat het bier niet
om bepaalde afspraken en regelingen, zoals elders in dit hoofdstuk het
geval is„ Hooguit ken men de gestelde vraag zien als oen peiling naar
het zichmin of meer bewust geweest zijn van het vraagstuk van eventueel
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opvolgendekinderen 1).
Tabel29
AANTAL COMBINATIES,M A R BEDRIJFSTYPEWAARIN GEDACHTIS
AANDEPOSITIEVANDEKINDEREN

Bedrijfstype

Aantal samenwerkingsgevallen

wel aan
abs.

Posi tievan dekinderen
gedacht niet aan gedacht onbekend
-| f0 ~i abs.jfo
!
1" abs.

Akkerbouw
Weide
Gemengd
Overige

107

10

95
50
119
23

89
89
89
85

2

6
H
4

9
11
10
15

2

56
134
27

1

1

Totaal

324

34

11

287

89

3

Menkrijgtuit dezetabelniet deindruk datdepositievandekinderen eengrote rol heeftgespoeld toenmende samenwerkinggingopzetten.Slechts in ^\c/^vandegevallen heeftmen aandeplaatsvandekinderengedacht.Overigensisdittochwelbegrijpelijk,daarhet indemoestegevallenkinderenbetreft dienogbetrekkelijk jongwaren,geziende
leeftijdsopbouwvande samenwerkenden.Bovendienwistmenvanhenveelal
noginhetgeheelnietv/elkerichting zijuit zoudengaan.
Hetbleek hierbijvangeenbetekenis te zijnofdepartners aldan
niotfamilievan elkaarwaren.Evenminblijkt hetbedrijfstypeeenrol
tespelen.Zelfsindiegevallenwa,arinmende samenwerking alsblijvend
heeftbedoeld,bleekvrijwelnietdatdedeelnemersfrequenter aande
positievandekinderenhaddengedacht danindegevallenwaarinmenniet
stilgestaanhadbijdeduurvandesamenwerking.
Menkanuit degegevens indit hoofdstuk concluderendat deafspraken enregelingenterzakevanveranderingen indesamenwerkende personen
zeersummier zijn.Insommigegevallen zalmen zelfsinhetgeheelniet
over afspraken enregelingen,dietochinelkgeval een zekerdoordenken
van de zaakinkwestievooronderstellen,kunnen spreken.O.i.moet er
hieropgewezenwordendatinbepaaldegevallendegevolgenvanhetniet
gemaakt hebbonvanregelingen zichpijnlijkkunnendoengevoelen.Dit
geldtmetnameophetpuntvanbeëindiging,opvolging entoetreding.
Evenminkunnenregelingengemistworden tenaanzienvandegemeenschappelijke eigendom vanmachines enwerktuigen,terwijlterwillevande
werknemers ophetpuntvanhetindienst zijnvandegehele combinatie
eveneensrechtszekerheid gevestigdbehoort tezijn.

1)Erisvanuitgegaan dat inelkebedrijfscombinatietenminste één
vandepartners ophetmoment vanhetvormenvandecombinatie één
ofmeerkinderenhad.
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Wat de overige indit hoofdstukgenoemde zaken"betreft(onderhoud.,
reparaties,,v/ijzovanmachinc^ebruik.,risico-omslag> coördinatie van
bouw-envoedorwinningsplannv-n.,leiding indocombinatie,bepalingworkvolgorde,afsprakenmet deloonworker)zoumenkunnen zeggendat inhet
algemeenvrijveel overgelaten kanworden aandobehoeften eninzichten
vandepartners» Zeker inhetbeginkanmenaanhetwederzijdsevertrouwen enhet onderlinge overleg oenbelangrijke roltoekennen.,waarbijmen
terecht uitgaat van het feit "dat ieder isgehouden tedoenwat eengoed
partnerbetaamt".Men zalechter ook indezegevallen oogmoetenkrijgen
voorhet feit datmeer afspraken enregelingen niet alleengewensty maar
ooknoodzakelijk zijnnaarmate deinhoudvan de samenwerking toeneemton
deintegratie tussendobedrijvengroeit.
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HOOFDSTUKVI
ERVARINGEN EN PERSPECTIEVEN

Indit hoofdstukwordt eenoverzichtgegevenoverhetwanneeren
deaanleiding tot het ontstaanvandebedrijfscombinaties,waarbijnagegaanisinhoeverrebijhet tot standkomen ervandebedrijfsvoorlichtersvandeR.L.V.D.betrokken zijngeweest (§ 1).In§2x^orden
enigeervaringenweergegeven alsmede demening over eventuelevoortzetting enintensiveringvande samenwerking.Tevenswordt eenanalyse gegeten vande opgesomdevoor-ennadelen,waarbijo.a.nagegaan isin
hoeverre het samenwerkende zelfstandigheid hooftbeïnvloed.In§3
xvordtdemeningweergegeven over devoorwaardenwaaraan samenwerking
volgensde ondervraagdenmoetvoldoen.

§ 1.Het o n t s t a a n
van
en de
tot
de
s a m e n w e r k i n g

a a n l e i d i n g

a.Het jaarvanhet ontstaanvande samenwerking
Hoewel debedrijfscombinatiesoverhet algemeenvanrecentedatum
zijnkwamen ervoordelaatsteWereldoorlog ook alenkelevoor,met
name indeakkerbouw-endegemengde sector (+ 3f0)• Tijdensdeoorlog
zijnvrijwel geen nieuwe combinaties ontstaan.Inde naoorlogse periodetot 1950zienwijeigenlijk hetbeginvandehuidigeontwikkeling,
waarinoverigensdeweidebedrijvenaanvankelijkwatachterbleven..
Overhet algemeenkanmen stellendatmet nameindeperiodevan
1957tot 1964demeestebedrijfscombinaties zijnontstaanmet eentop
in1961-62.
Decombinatiesvangemengde b*drijven zijngemiddeld ietsouders
detoppenvan oprichting liggendaar indeperiode 1950—1954en1959—1960<
Alsmendeze ontwikkeling samenvat,danisgemiddeld 62%vandebedrijfscombinatiesinNederland ontstaanna 1955s voordegemengde bedrijven isditpercentage ietslager (55<f°)'J voordo combinatiesvanweidebedrijven ietshoger (71$)« Dit houdt ongetwijfeld verbandmet de sterke
afvloeiinguit delandbouw,,de stijgingvandelonen endeversterkte
mechanisatie,welke eveneens sindshetmiddenvandejarenvijftig een
versnelling te zienhebbengegeven.
b.Aanleiding tot het ontstaanvandebedrijfscombinaties
Metdevraagnaardeaanleiding totde samenwerking isbedoeldgeweest ietsteachterhalenvandeproblemenwelke hebbengeleid totde
samenwerking.Tabel 30geeft degenoemde aanleidingenweernaarbedrijfstype.Defactor schaarste enduurtevandearbeidwerd hetmoest frequent
genoemd, nl.inbijnaeenvierde deelvanallegevallen.Defactorduurte
speeldedegeringste rol.Opmerkelijkwas evenweldatdezemet namegenoemdwerd bijdecombinaties dieindejaren 1959-1962opgericht zijn.
Defactor schaarste isnietgeheel eenduidig;op akkerbouwcombinaties
hieldhetvoornamelijk indatmendebenodigde arbeidersnietkonkrijgen1170
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Opcombinaties vangemengdebedrijven"bedoeldemen ermeestalmeedat
menmeermensennodig had omhetwerkgoed tekunnenverrichten.

ïabel30
AANTALBEDEIJF3C0ÏIBINATIESNAARAANLEIDING
TOTDESAHENvCPKING,NAAP3EDRIJFSTYPE

Aanleiding tot
samenwerking

Aanleiding naarbedrijfstype (in G/o)
Aantalen
perc.aan- akker- comb,Volcomb,van
overige
leidingen bouw
weide- jgemengde
combinaties
abs.
1° comb. bedr» jbedrijven

98
Arbeidsschaarste en-duurte
Hogere rentabiliteit door j
66
kostenbesparing
}
Lagere invest» endusgemak-l
54
keiijker financiering
\
Voorkomenvanbedr.splitsing
) 40
bijoverneming enverervin;
Onafh.willen zijnvan
l
loonwerker
') 34
Noodz.indiv.mechanisatie
) 27
teduur
Gemakkelijkerwerken
24
Overigeredenen
14
Geenduidel.antw.ofonbekend
60
Totaal aanleidingen opalle
417
combinaties

24
16

26
20

24
12

22
16

19
8

13

18

7

12

11

10

1

10

16

11

8

9

13

4

11

10

6
3
14

7
3
9

2
3
19

7
2
17

6
9
17

100

100

100

100

100

l)Arbeidsduurte werd 20xgenoemd (5%vanhettotaal

Detweedebelangrijke aanleiding tot desamenwerkingwas het willenkomen tot eenbetererentabiliteitdoorbesparingen aandekostenzijde (l6'/o)»In 13/Övandegevallen speelde eenroldat samenwerkingde
financiering vergemakkelijkte,doordat deinvesteringenperbedrijflagerwerden» Perbedrijfstype zietmenindebeide laatstegevallendat
deze aanleidingen opakkerbouwcombinatieseengrotererol spelendan
b.v.opcombinatiesvanweidebedrijven»
Hetvoorkomen vanbedrijfssplitsingbijoverneming ofvererving
speelde ooknogal eenseenrol;,metname opcombinatiesvanweide-en
gemengdebedrijven« Opakkerbouwcombinaties bleek ditgeen enkelerol
tespelen«
Andere aanleidingenwarenvoortsnogs onafhankelijkwillen zijn
vandeloonwerker,denoodzakelijkeindividuelemechanisatie bleekte
kostbaar ensamenwerkingmaakte hetwerkgemakkelijker•
Henzou> omeenietsduidelijker inzicht tekrijgen indeaardvan
degenoemde aanleidingen;,wellicht nog hetvolgendeglobale onderscheid
kunnenmaken.Daarwaarmenmet desamenwerking totbetere resultaten
wenste tekomen,kanmende.aanleidingpositiefnoemeninonderscheid
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vandiegevallenwaarkennelijk bepaalde omstandighedenminofmeertot
samenwerking noopten.Indevolgende tabelwerden alspositieveaanleidingenaangemerktsgemakkelijkerfinanciering;,lagerekosten,onafhankelijk zijnvandeloonwerker engemakkelijker werken.Indegevallen
waarinmennoemde schaarste enduurtevandearbeid,hetmoetenvoorkomenvanbedrijfssplitsingomdat debedrijven anders teklein zoudenworden,hetteduur zijnvanindividuelemechanisatie ofwanneermen zonder
meer steldedat samenwerking noodzaakwas,werduitgegaan,van eengenoopt zijntot samenwerking.
Menkrijgt dandevolgende opstelling.

Tabel31
DEAARDVANDEAANLEIDING TOTSALffiNWERKING,NAARBEDRIJPSTYPE

Bedrijfstype

Aantalgenoemdeaanleidingen

Deaanleiding tot samenwerking (in
ertoe Tniet terubricereni ,. ,
positief
x x. -ui j
•totaal
genoopt ofonbekend

Akkerbouw
Weide
Gemengd
Overige

148
68
165
36

53
34
38
36

36
44
44
44

11
22
18
19

100
100
100
100

Totaal

417

43

41

16

100

Teconstaterenvaltdat opakkerbouwcombinaties deaanleidingtot
samenwerking vakerpositiefisindebovenomschreven zinendatmen,minderdanopandere combinaties hetgeval is,tot samenwerkinggenooptwerd
doordeomstandighedenoHet iswaarschijnlijk dat ènhetmeer ondernemer
zijnèndegroteremogelijkhedentot samenwerking bijdemechanisatiein
deakkerbouwsector hebbengeleid tot ditverschil.Overigensishetin
hetalgemeen zo,dathetpositiefgebruikmakenvandegegeven omstandighedennietveelvakervoorkomt danhetminofmeer onderdedrukvande
omstandigheden tot actiei.e.tot samenwerking overgaan.
c.DeinvloedvandebedrijfsvoorlichtersvandeR.L.V.D.bijhet ontstaanvan bedrijfscombinatie3
NagegaanisinhoeverrebedrijfsvoorlichtersvandeR.L.V.D.betrokken zijngeweestbijdetotstandkoming vanbedrijfscombinaties.Ditbleek
in 2yJovandegevallen zogeweest te zijn,terwijlditin ffovandegevallen onbekend gebleven is.Inmeerderheid (70%)werddebedrijfsvoorlichternietgeraadpleegd. Opmerkelijkwasechterdatnaarmate debedrijfscombinatiesvanjongeredatumwarendebemoeienisvandeR.L.V.D.
sterker isgeweest.Indetot 1955opgerichte combinatieswaren debedrijfsvoorlichters in 17/£vandegevallenbetrokken,indeperiodevan
1955-196Owasdit 18%,maarna i960(totmidden 1964)werd inruimeen
derdedeelvandegevallen (37/°)adviesgegeven doorvoorlichtersvande
R.L.V.D.Het lijkt eropdat dezetoenemingvoor allecoiiibinatiesgeldt,
dusniet slechtsvoordievan eenbepaaldbedrijfstype.
1170
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Daarmenkanveronderstellen dat doorde"bemoeiingvandeR.L.V.D.
desamenwerking zakelijker enmeeruitgewerkt wordt opgezet,isnagegaan
inhoeverre hier eventueel sprakevanwas.Hetbleek dat het aantalfinanciële enoverige afspraken/regelingenpergeval ietsgroterwasals
erbemoeienis vandebedrijfsvoorlichterwasgeweest danwanneerdeze
nietbetrokkenwasgeweest bijdetotstandkoming.Hetzelfde goldvoor
watbetreft het aanwezig--zijnvanoenbedrijfseconomischeboekhouding;
debedrijven diedebedrijfsvcorlichteringeschakeld haddenbijhetopzettenvandebedrijfscombinatiehaddenin Ay/ovan degevallen eenbedrijfseconomischeboekhouding,tegen31/oindegevallenwaardebedrijfsvoorlichtcrnietwasingeschakeld.
Deinterpretatie ismoeilijk.V/innendemeer zakelijk ingestelde
boeren deobjectieve adviezen inva...doB.L.V-D.ofbrengt debedrijfsvoorlichtor. alshijgeraadpleegd wordt;,meer zakelijkheid indetebeginnenbodrijfscombinatie?Waarschijnlijk zijnbeide zaleenwaar» Hader
onderzoek zouhieroveruitsluitselkunnengeven.

§2.E r v a r i n g e n
mot
de
v o o r en
n a d e l e n

s a m e n w e r k i n g ;

a.Demening overhetverloopvande samenwerking enhet eventueelopnieuwv/i11enbeginnenmet samenwerking
Inhet onderzoek isaandacht besteed aandeervaringen dietotnu
toe opgedaanwarenmetde samenwerking.Met name isonderzocht hoemen
totnutoehetverloopvande samenwerking vond.Deantwoorden zijnverdeeld overdecategorieën?,goedverloop» redelijkverloop,geengoedverloop.
Uit tabel 32blijkt dat 93/*van deondervraagden hetverloopvande
samenwerking goed noemt,terwijl ongeveer Gc/ohetverloop alsredelijk
aanduidt.Minder dan V/ovindt dat de samenwerking geen goedverloop heeft
gehad.Bijdeinterpretatie vandezegegevens dientvoorzichtigheid te
wordenbetracht.Indoeersteplaats zeggendezegegevensniets overdie
gevallenvan samenwerking diedoor onenigheid ofdoor slechte ervaringen
weeruiteengevallen zijn.Overde omvangvandezegroep isweinigbekend.
Debedrijfsvoorlichtershebben slechts zeldendergelijke gevallengerapporteerd,hoewel opdoinstructiedage.ivoorhet onderzoek gevraagdis
vandezegevallenmelding temaken.Vooralsnog isnietkomenvast te
staandat dezegroepvangrote omvangis.
Indetweedeplaatsiseen zekerematevanvoorzichtigheid gewenst,
omdatmenervanuitmaggaandat doondervraagden overhet algemeenmindergraag toegevendat de samenwerking nietgoed isverlopen.Hier staat
echter tegenover dat zijgemakkelijk huntoevlucht totdo categorie
"matig,redelijkverloop"hebbenkunnennemen,alsdeerva.ringenongunstiggeweest zouden zijn.
Ondanksdezebeperkingenmenenwijtochtemogen concluderendat
deervaringengoed zijngeweest,mede omdat andersveelmeer ondervraagden zoudenhebbonverklaard dat zoniet opnieuwmet samenwerking zoudon
beginnen,ofgezegd zoudenhebbendat zede samenwerking anders zouden
opzettenofmet anderepersonen zoudenwillen samenwerken.Uit tabel32
blijkt hiervan evenwelweinig.
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Tabel32
PERCENTAGE BEDRIJF3C0K3INATIE3DATV/ELOPNIET OPNIEUW
METSAMENWERKINGZOUBEGINNEN
Verloop
vande
samenwerk.

1)
Perc. dat aldanniet opnieuwnietsamenwerking zoubeginnen/
Aantal opnieuw zoubeginnen
geval- met dezelfde personen
niet
jonbemet anderepersonen
len
opdezelf- opandeopdezelf- opandeopnieuw kend
demanier
demanier
remanier
remanier

Nietgoed
Onbekend
Redelijk
Goed

1
2
18
303

Totaal

324

_
—

._

_..
—

3,1

0,3

78,7

11,4

0,3
0,6

81,8

11,7

0,9

0,3

0,6
1,9
2,5
0,6

1)Depercentages zijnirtdecimalengegevenvanwege de zeergeringeaantalleninbepaaldecellen»

In95%vandegevallenblijktmen nl. opnieuwmet samenwerkente
willenbeginnen,alsmenvoor eendergelijkekeuze zoukomen testaan.
Ook zoudenvrijwel allenweermetdezelfdepersonenin zeegaan.Zelfs
zoumenin82y0vandegevallen desamenwerking\ireeropprecies dezelfde
wijze opzetten,terwijlnogtweevandedriepersonendie hetverloop
vandesamenwerking slechtsredelijk ofnietgoednoemden,tochnogweer
met samenwerking zoudenwillenbeginnen.
Deconclusie lijkt derhalvegewettigd dat zijdie samenwerkenin
zeerhogematepositief staantegenoverdeze samenwerking,ondanks bezwarenonmoeilijkhedenwelke samenwerking zoukunnenmeebrengen- Dat zij
diegrotebezwarentegensamenwerking hebbenerreedsweermee opgehouden
zijnenderhalveniet indegegevensvoorkomen, zodat alleendepositief
ingesteldcnovergebleven zijnlijkt alsargumentminder steekhoudend te
zijn,omdat debedrijfsvoorlichtersvandeR„L„V.DU weinigmisluktegevallenvan samenwerkinghebbengerapporteerd. Indetweedeplaatskangenoemdwordendatva,nde324onderzochtegevallen 68%ouderwas danongeveer3"ajaarsdemeningvandezepersonentenaanzienvanhot opnieuwbeginnenmet samenwerking enopwelkewijze enmetwelkepersonen,isgebaseerd opeenervaringvanreedsenkele jaren* Hunmeningmag derhalve
vrijgegrond genoemdworden.
Dezepositieve ervaringen endedaarmeegepaardgaande instelling
omeventueel opnieuwmet samenwerking tewillenbeginnen,kan eenvande
belangrijkste resultatenvandit onderzoekgenoemdworden.
b.Mening overvoortzetting enintensieverwordenvandohuidigesamenwerking engemeenschappelijkeexploitatievanbedrijfsonderde]en
Deantwoordenvandeondervraagden opdezepuntenbevestigenhet
bovengesteldesgemiddeldwenste 89%vanhende samenwerking voort te
zetten (akkerbouwers 95%,weide-engemengde combinaties 83%), gemiddeld
7%vandeondervraagden zeinogniet teweten of zijde samenwerking
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zouden voortzetten (akkerbouwers 4c/oi combinaties vanweide- en gemengde
"bedrijven 11^6). Deoverigen wensten desamenwerking niet voort te zotten (4%)«Dit percentage bedroeg 9°A>opcombinaties vanweidebedrijven
en Yfo O\Dakkerbouwbedrijven»
Een verdergaande intensivering vandesamenwerking werd door 439°
van deondervraagden verwacht -opakkerbom/combinatieswasdit ^>6c/o - ,
33f°dacht niet datdatzougebeuren, terwijl ruim 23/» zei,datzijdaarop geen antwoord konden geven» Inditverband ishetinteressantdat,
hoewel hetmerendeel vandeondervraagden gemeenschappelijke exploitatie
van bedrijfsonderdelen afwees, toch nog19/&l) hier positief tegenover
stond. Por bedrijfstype bleken slechts geringe verschillen opte treden
in deze mening. lïen denkt daarbij hetmoest frequent aande onderdelen
aardappel- engraantcelt.

ibel33
ÂAMTALCOMBINATIESMETPOSITIEVEMINGOVERGEMEENSCHAPPELIJKE
EXPLOITATIEVANBEDRIJFSONDERDELEN,NAARBEDRIJFSTYPE

Bedrijfstype

Aantal

Totaal-

comb, met

aantal

positieve
mening

onderdelen

vee

i

j

20

51

12

22

8

21

10

10

Gemengd

25

82

12

12

8

10

Overige

8

24

8

8

4

13

61

178

11

14

7

Akkerbouw
Weide

j

Allebedr.
typen

in?)

Aard van de genoemde onderdelen
g r a a n - j a a r d . - b i e t e n - hou- }hou- j h o u - j b e - jvoeteelt Iteelt
teelt
den ;den jden j w e i - l d e r
m e i k - j m e s t - j v a r - l d ing iwini

10

4
10

jvee

jkensj

jning

l

! en I

|

!
I

}kip-1
!pen !

i

2 -

4

aan-tani'
en idever-jre
koopjza| ken

2 of 3jA- Ionon1 of jbeder- jneerfkend
de- rion- j
len Ider-1

Ne- !

)

1

1

2! 1 661 4

5 1 0 5 5 1 41 4 1 5
6
- 13
1

8 11 11 4 9
4 8 17 4 17
6

6

7 13 6 12

1)Uitdezegegevensblijkt,daternietaltijdsprakeisvanzuivereweidebedrijven.

Ook aan-enverkoop, alsmede het gezamenlijk houden va.n melkvee,
worden genoemd. Inmeer dan KT/bvandeantwoorden is zelfs vantweetot
vier ofmeer onderdelen sprake, waarbij men gemeenschappelijke exploitatie overweegt.

1)Debedrijven diereeds alles samen deden zijn hierbij buitenb e schouwing gelaten.
2 )Uitdeze gegevens blijkt daterniet altijd sprake isvan zuivere
weidebedrijven.
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Porbedrijfstype zijnerinteressanteverschillens zietmenop
akkerbouwcombinatiesdeaardappelteelt hetmeestgenoemd,opcombina.tiesvangemengdebedrijven speeltdaarnaast ookdegraanteolt eenrol»
Gemeenschappelijkeaan-enverkoopworden opallebedrijfstypennietonbelangrijkgeacht.
Samengevat. blijkt dat zeervelen (89/^)dainhetverledenbegonnen samenwerkingwensenvoort te zetten;voortsdat eenniet onbelangrijkpercentage deaamenwerkingverderwilintensiveren (43/&),terwijl
tenslottebijna20/&vandeondervraagden positief staat tegenoverde
gedachte aangemeenschappelijke exploitatievanbedrijfs o n d e r d e len»
c» Devoordelenvande samenwerking
Bijhet onderzoekisookgevraagdnaardeaansamenwerking verbondenvoor-ennadelen.Hierbijis.hetvanbelang tebedenkendattevredenheid overdesamenwerking enbereidheid dezevoort te zettennogniet
behoeft tebetekenen,datmengeennadelen ziet.Mennoemtvaak zowel
voor-alsnadelen.Eenmoeilijkheid daarbijvoordeinterpretatieis,dat
nietvastgesteldkanworden hoeveelgewicht aaneengenoemdvoor-ofnadeelmoetworden toegekend.Men zalderhalve slechtsmoeten afgaan opde
frequentievandeopgesomdevoor-ennadelen.
Tabel 34schenkt aandacht aandevoordelenvansamenwerkingo
Tabel34
FREQUENTIEVERDELING VANDEVOORDELENVAN SAMENWERKINGNAARBEDRIJFSTYPE
Voordelen
Lagereinvesteringen inwerktuigen
Goedkoperwerken
Meer arbeiders beschikbaar
Gemakkelijker,plezierigerwerken
Besparing arbeidskosten
Kunnenwerken opdejuistetijd
inkorte tijd
Mindergebonden
Beterebenuttingmachines
Modernemach.door snelle
afschrijving
Minder afhankelijk,onafhankelijk
vanloonwerker
De éénkanandervervangen
Arbeidsprestatie perpersoonhoger
Minder arbeiders opbedrijf
Hogere opbrengstenperhaintensieverbouwplan
Beterwerk dan loonwerker
Overigevoordelen

Frequentie Voordelennaarbedrijf
stype(/J)
voordelen akkerweide gemengd!overige
bouw
abs. I

181
137
99
95
95
77
66
53

18
14
10
10
10
8

19
16
8
7
10

7
5

5
7

44

4

17
13
13
9
8

7

3
1
1
1

2
2
1
1

3
1
1
1

4
1
2
2

-

1
3
100

1
4
100

3
2
100
56
iS2
3,2

1
2
100

1
3
100

134
407
3,0

27

7

7
8
5
4

6
6
5

42
35
15
14
13
12
27

Totaalaantal voordelen

1005

Totaalaantalbedrijfscombinaties
"Tôtaalaantâïvoordelen
Gemiddeld aantalvoordelenpêr
combinatie

324
1ö'ó5
3,1
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18
13
9
10
5
8

19
11
8
13
14
9
6
4
1

107
32'9~

3,0

8
1
1

W'

3,2

74-

Devoordelen zijnweergegeven naarvolgordevan frequentie.Men
zietdatdegemiddeldevolgordeniet opgaatvoorallebedrijfstypen,
V/elisereenstemmigheid tenaanzienvanhetmeest genoemdevoordeel,,
namelijk:delagereinvesteringen inwerktuigen; 18à \3/ovandegenoemdevoordelen hadhieropbetrekking.Alsmen "goedkoperwerken"en
"besparing arbeidskosten" als identiek beschouwt,wordt devolgorde
echteranders» want dankomen dezebeidevoordelen overalopdeeerste
plaats,metgemiddeld 24/o.Deverschillen naarbedrijfstype zijnook
hierbijgering» Indetabel islietonderscheid tussengenoemdeformuleringengehandhaafd,omdat "goedkoperwerken"wat algemener isdan
"besparing arbeidskosten".
Meer arbeidskrachten beschikbaar (lO'/ó)duidt eropdat samenwerking
een"pooling"inkan houdenvande arbeid(skrachten),waardoorarbeidsmethodenmogelijk wordendiemen alleenniet zoukunnen toepassen.Samenwerking lostvoordevele eenmansbedrijvenvraagstukkenvanarbeids-organisatorische aard op.Het isniet onwaarschijnlijkdathet "gemakkelijkerwerken"eenaanvulling betekent ophetvoordeelvan "meerarbeidskrachten)beschikbaar".Daarnaast heeft hettevens eenaspectvan
"plezierigerwerken".
Uit het onderzoekbleekverscheidenemalen dat hetwerken ineen
ploeg ofeengroepje,het samenietsdoen,vanbetekeniswasvoorhet
plezier inhetwerk,terwijl de arbeid zelfervaak lichter engemakkelijkerdoorwordt.Hetisvanbelangbeideaspectenaanditgenoemde
voordeel teonderkennen»
Overigensblijkt erwel enigverschil te zijnperbedrijfstypewat
betreft hetvaker ofmindervaak noemenvanditvoordeel» Dat isookhet
gevalmet hetvoordeel "besparing arbeidskosten".
Neemtmen allevoordelen inbeschouwing,dankanmenruwweg een
indeling indrieënmaken,waarbij eengering aantalvoordelen zowelin
deenealsdeanderegroepkanwordeningedeeld.
Devoordelenvanfinancieel-economische aard staankennelijkbijde
samenwerking primair.Zijmaken 54f°vanallevoordelenuit.
a»Lagere investeringen,
b.goedkoperwerken,
c.besparing arbeidskosten,
\
d.door snelle afschrijyingmoderne machines ,
e.arbeidsprestatie perpersoon hoger l),
f.minder arbeidersperbedrijfnodig,
,\
g.hogere opbrengst perha,intensieverbouwplan ,
h»beterebenuttingvandemachines.
Voordelen die alletemaken hebbenmet de organisatie enuitvoeringvan dewerkzaamheden enmet dearbeidsproduktiviteit maken 39c/°van
het totaaluit»
2)
a.Gemakkelijker enplezierigerwerken ;
b.meer arbeidskrachten beschikbaar,
1)Voordelen die zowel financieel-economischvan aard zijn,alsook een
arbeidsorganisatorisch ofarbeidstechnisch aspect hebben»
2)Voordelen die zowel eenarbeidsorganisatorisch alssociaal aspect
hebben»
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c.kunnenwerken opdejuiste tijd;,inkortetijd.
d.modernemachines doorsnelle afschrijving l),
e.perpersoon eenhogerearbeidsprestatie l),
f.beterwerk (kwaliteit)danloonwerker,
\
g.intensiever bouwplan.,hogere opbrengst perha ,
h.onafhankelijker,minder afhankelijkvandeloonwerker.
Eenderde categorievanvoordelenwelkedoorsamenwerking bereikt
kunnenwordenkanmenbeschouwen alsvanmin ofmeer socialeaard»
a.Plezieriger engemakkelijkerwerken2 ) ,
b.mindergebonden,
c.deéénkan deandervervangen.
In20^ovandegevallenwordt dit soortvoordelen doordeondervraagdengenoemd.Men zietdatdefinancieel-economische voordelen duidelijkhetmeest frequentgenoemdworden,maar in arbeidsorganisatorisch
ensociaal opzichtworden tochooknog zeerbelangrijkewinstpuntenbereikt,welkebeidevangrotebetekenis zijnomdat zijhetwerkvande
boeraantrekkelijker engemakkelijkerkunnenmaken.Hetisimmersgeen
gemakkelijke taaieomhetwerkrond tekrijgen alsmen erinfeitealleen
ofhooguitmettweemanvoor staat,terwijldegrotegebondenheid aan
hetbedrijf,waarbijmennauwelijksnoginstaat ishetbedrijfookmaar
ééndagteverlaten (weide-engemengdebedrijven)jalssociaalbijzonder
ongewenst,zoniet onaanvaardbaar beschouwdmoetworden.Onderanderekan
samenwerkingmet eenaantal collega'smetname tenaanzienvandezevraagstukkenenigeverlichtingbieden.
d.Denadelenvansamenwerking
Inhetbeginvandezeparagraaf isgeblekendatde ondervraagden
overhet algemeenbijzonderpositiefstondentegenoverde samenwerking
met collega's.Datmoge ookwelgebleken zijnuit hetgrote aantalvoordelendatmen opsomdeoNietteminhebbende ondervraagden ookdenadelen
onderkend.

1)Voordelen die zowel financieel-economischvan aard zijn,alsookeen
arbeidsorganisatorisch ofarbeidstechnisch aspecthebben.
2)Voordelendie zowel eenarbeidsorganisatorisch alssociaalaspect
hebben.
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Tabel35
FREQUENTIEVERDELING VANDENADELEN VAN SAMENWERKINGNAARBEDRIJF3TYPE!)

Nadelen
Menkanniet altijdwerkenwanneermendatwil
Jemoetgeven ennemen
Meergebonden
Jemoet gedeeltelijk jezelfstandigheid prijsgeven
Men heeft hetdrukker» meerorganiseren, langerwerken» minder
vrijetijd
Minderonafhankelijk
Meer slijtage aanmachinesen
werktuigen
Werkzaamheden durenlangerdoor
groter opp.quantum
Overigenadelen

Frequentie Nadelennaar"bedrijfstype(aantal
nadelen
akkerweide ge!overige
bouw
abs<
mengd
2

14
12

4

19

9

34
30

19
16

8
11

28

15

15

24

13

5

2

14

3

1

2

6

2

1

4

1

4

1

1
2

16
6

3

8
2

6

9
100

52

30

324

107

56

O s 57

o»49

Totaalaantal nadelen

184

Totaalaantalbedrijfscombinaties
Gemiddeld aantal nadelenper
combinatie

18

35

0,54

84
134
0,63

Eengroot aantalnadelen drukt indezetabel ongeveer hetzelfdeuit.
Hetniet altijdkunnenwerkenwanneermendatwil,hetmoetengevenen
nemen» hetmeergebonden zijnaanjecollega's enhetgedeeltelijk moeten
prijsgevenvan jeeigen zelfstandigheid» komt allemaalneer op eenminder
grotevrijheid omvolledig onafhankelijk en zelfstandigbeslissingente
kunnennemen.Te zamenvormendeze 78/0van allenadelen.Overigensvarieertditpercentage nogalnaarbedrijfstype.
Watbetreft hetnadeel "niet altijdkunnenwerkenwanneermendat
wil"moetnog opgemerktwordendat dat tweeërleikanbetekenen.Inde
eersteplaatskanhet inhouden datmenweleensbijanderenmoet werken
opogenblikken dat dat slechtuitkomt ofopeentijdstipwaaropmen lievervrij zouhebben.Vandezegedachtevindtmentevensietsteruginhet
"meermoeten organiseren",in "hetminder vrije tijdhebben"enin"het
langermoetenwerken".
Indetweede plaats-endezegedachte ligtv/aarschijnlijkhet sterkst
inditnadeel opgesloten-betekent het eenvoudig dat doorde samenwerking
niet ieder ophetdoorhemgewenste ogenblik ophet eigenbedrijfmeteen
bepaaldwerkkanbeginnen,omdat óónofmeer anderen eerst aandebeurt
zijn» opgrondvanb.v.do standvanhetgewas ofopgrondvan eenvroegergemaakte afspraak.
1)Integenstelling tot tabel 34isdeze tabel niet gepercenteerd wegene
tegeringe aantallen.
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Eenandermerkwaardig nadeelishet feitdatmenhetdoordesamenwerkingvolgenseenbepaald aantalondervraagden drukkerkrijgt,datmen
langermoetwerken endatmenmindervrijetijd heeft danvoorheen.Men
zoueerderverwacht hebbendat ermeervrije tijd zoukunnen ontstaan
doordatmenmodernere arbeidsmethodentoepast endoordat ermeer arbeid
besparendewerktuigen gebruiktworden.Hetisniet onmogelijk dat degenen
diedit zeggen eenanderarteidstempoenanderearbeidstijdenhaddendan
deoverigepartnerswaardoor zijzichmoeten aanpassen,methetgevolg
dat zijlanger eneventueel ookhardermoetenwerken.Ookwerdnog inenkelegevallen alsnadeelgenoemd datdemachines sneller slijten.Hetligt
voor dehanddatalseenmachine doorverscheidenemensengebruiktwordt,
de slijtage intensiever zal zijn.Datzelfdegebeurtwanneerniet éónman
verantwoordelijkisvoorhetgoed functioneren enonderhoudenvan eenbepaaldemachines eenminder zorgvuldiggebruik lijkt inditgevalnietonwaarschijnlijk.Eenlaatstenadeel datenkelekerengenoemdwerd ishet
langerdurenvanbepaaldewerkzaamheden doordat mengrotere oppervlaktes
moetbewerken.Bijeentegeringe totaalcapaciteit vanhet werktuigenpark
kandit eenernstigbezwaarzijn.
Degenoemdebezwarenoverziendekomtmen totdeconclusiedat dezein
hoofdzaakvan sociale aard zijn (verliesvan zelfstandigheid).Pasinde
tweedeplaats enopvrijgrote afstand daarvankomenbezwarenvanarbeidstechnischeaard (nietkunnenwerkenwanneermenwil,langer'werkenenmeer
organiseren,werkzaamheden duren langer),welke tendeleooknogweersociaalvanaard zijnsmindervrijetijd enlangerwerken.Financiëlenadelenworden slechts zeldengenoemd (grotere slijtage).
Alsmen eenvergelijkingmaakt tussendevoordelen ende opgesomde
nadelen,dan zietmendatoverdefinancieel-economische voordelenvansamenwerking bijdeondervraagdenbijnavolledige unanimiteit bestaat,v*ant
nadelenworden slechts zeldengenoemd.
Inietsminderemategeldt ditvoordearbeidstechnische en-organisatorischekantvandesamenwerking? opditpuntwordenreeds enkelenadelengenoemd,ookaloverwegendevoordelen tochnogsterk.
Geheel andersligtdit alleswatbetreft de socialeaspectenvanhet
samenwerken.Daar staanvelevoordelentegenovervelenadelen,waarbijde
meningen somsvolledigmet elkaar integenspraak zijn. Zowordt genoemd
datmenmindergebonden isenerzijds,terwijl eenanderegroepmeentdat
menmeergebondenisenmindervrijisdanvoorheen.Hoewelinabsolute
zin zelfsopditpunt het aantalvoordelengroter isdanhet aantalnadelen,mag tochwelgeconcludeerdworden dat samenwerking inde"sociale"
sfeerdemeestebezwaren oproept.Menhoede zichevenwelvoor simpele
gevolgtrekkingen opditpunt,want ondankshet feit dat 78%vandeopgesomdenadelenbetrekking hadopeengroteregebondenheid 1)enverlies
van zelfstandigheid, antwoorddemenopeenvraag ofde samenwerking ook
invloed hadgehad opdezelfstandigheid,in 79^vanallegevallendatdat
n i e t hetgevalwas.Hoeparadoxaal dit ookmogeklinken,men zietde
groteregebondenheid enhetrekening-moeten-houden-met-een-anderenhet
gedeeltelijke verliesvan zelfstandigheidkennelijk indebelevingswereld
niet alszodanig.

1)Hierismeestal degebondenheid aandepartnersbedoeld.
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Dat hiergeen sprakeisvan oenonverklaarbare foutinhetonderzoekmagblijkenuit het feit dat zelfsvande 21%diewelvanmening
wasdatde samenwerking de zelfstandigheidhadbeïnvloed (verminderd)
tochnog geen tiendedeelvanplanwasde samenwerking opte geven,, zodatmennietkan zeggendathetverliesvan zelfstandigheid zodanig
zwaarweegt datmen erdevoordelen vande samenwerkingniet tegenvindt
opwegen» Wel ishet zodat deze 21%vande ondervraagdengemiddeld veel
mindervoordelen engemiddeldmeernadelennoemt dande overige 79%°
Ookisde aardvandedoorhengenoemdenadelen andersenscherpers zij
hebbenvoorbijna 100%betrekking ophetverliesvanzelfstandigheid«,
Belangrijk blijft echterdat ophetgeheelgezienviervandevijfondervraagden niet hetgevoel hebbendat samenwerking dezelfstandigheid
heeft beïnvloed« Devraagkangesteldworden ofhetbegrip zelfstandigheidwolvooriedereendezelfde waarde enbetekenis heeft enofdeinhoud ervanwellicht veranderd isinvergelijkingmet deopvattingen welke-menhieroverheeftgehadvóórdatmen samenwerkte
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Inhet onderzoek isde zooralgemenevraag opgenomenaanwelkevoorwaarden samenwerkingmoetvoldoenv/ilzijkunnen slagen.Inde spontaan
gegeven antwoordenvindtmen eengroteverscheidenheid*
De ondervraagden hebben zeervaak aangegevenv/elkeeigenschappennodig zijnomeen samenwerking tedoen slagen (ofinnegatieve zinswelke
eigenschappenmennietmoet hebben)„ Daarnaast noemdemen hooivaakomstandighedenwelkenoodzakelijkwarenvoorhet slagen» Eenderdecategorieuitspraken ismindergemakkelijkterubricerensdezeuitspraken
geven veelal antwoord opdevraagwat departnersmoeten doen ofniet
doen,moeten zijn,ofniet zijn,moeten hebben ofniethebben.
Tabel 36geeft naarvolgordevan frequentie ennaarbedrijfstype
degenoemde voorwaardenweer» Hiervanuitgegaankomt deeigenschap soepelheid hetmeest frequentvoor (gemiddeld 12%)» Bijallebedrijfstypen
heerst overdezevoorwaarde grote eenstemmigheid»
Indetweedeplaatshoortmenvrijvaak dat devrouwenbuitende
samenwerking moetenblijvcn(7%)» Neemtmendaarbijinachtde opzich
zeïfniets zeggendeuitspraak datvrouwengrote invloed hebben (3%) en een
aantalnietmeer expliciet indetabel opgenomenuitspraken» dat hetvan
belang isdat devrouwengoedmot elkaarkunnen opschieten,danisdeconclusiegewettigd datvrouwen ineen samenwerking,hetzijactief ofpassief,
eengrote rolkunnen spelen» Eet isdusbepaald niet zo,dat desamenwerkinguitsluitend eenmannenaangelegenheid is,ookalschijnt ook datweleensvoor tekomen (zieuitspraak 3)» Overigens lijkt het eropdat deinvloed vandovrouw opakkorbouwcombinatieshetgeringst is»
Eetvangelijke aard onaanleg zijn staatmet 5%gemiddeld opdederde
plaats,hetminofmoersociaalvanaard eninstelling zijn,ietsvoorelkaar overhebbenmet eveneens 57°°Pdevierde plaats» Hetkunnen geven en
nemen sluit nauw aanbijlaatstgenoemdeuitspraak (eveneens 5%)evenals
hetgoedmet elkaarkunnen opschieten enelkaargoed aanvoelen (5%)e-abet
wederzijds_begriphebben (5%)' ïnvrijwel aldeze afzonderlijkeuitspraken
zijn erverschillen quabedrijfstype.Een duidelijk patroon indeverschilleniserniet ofhetmoest zijndat aldezeuitspraken opcombinatiesvan
akkerbouw- engemengdebedrijvenmeergenoemdworden danopcombinaties
vanweidebedrijven.
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Tabel 36
FREQUENTIEVERDELING VAN DE VOORWAARDEN WAARAAN SAMENWERKING
MOET VOLDOEN,NAAR BEDRIJFSTYPE
Voorwaarden, omstandigheden waaraan samenwerking moet voldoen
_\
1. Soepelheid
2. Aanleg, karakter van betekenis
3. De vrouw moet erbuiten blijven
4. Van gelijke aard, aanleg zijn,
bij elkaar passen
5» Sociaal gevoel hebben, niet egocentrisch zijn,niet profiteren,
niet afgunstig zijn, iets voor
elkaar over hebben, oog voor
eikaars belangen hebben, coöperatief gezind zijn
6. Men moet geven en nemen
7° Je moet elkaar aanvoelen, goede
onderlinge verstandhouding, goed
met elkaar kunnen opschieten
Wederzijds begrip hebben
9. Niet tot de laatste cent rekenen
Niet op/over kleinigheden letten/
vallen
Bereid tot overleg, niet overheersen
Inschikkelijk, verdraagzaam, van
goede wil zijn
_\
Vrouw heeft grote invloed
Ongeveer gelijke bedrijfsgrootte
is nodig
Volledig onderling vertrouwen,
eerlijkheid
Geringe afstand tussen de bedrijven nodig
Gelijk bedrijfstype is nodig
\
Alle factoren zijn van betekenis
Verantwoordenjkh. v. eikaars bedrijven en materiaal is nodig
Men moet elkaar goed kennen
Afspraken (op papier) zijn nodig
Vrouwen zijn niet van invloed 2)
Bereidh.v.d.werknemers is nodig
Openheid, openhartigh.betrachten
Ongev.gelijke leeftijd is nodig
Zakelijkh.,nuchterheid is nodig
Gevoel v. techniek, techn* kennis
Andere eigenschappen/kwaliteiten
die voor samenw. nodig zijn
Andereobject.omstandigh.en ver-?J^J?jkeji.die.y^sj^enw^ nodig zijn
Totaalaantal uitspraken
1)In devóórcodering zijn hier gebruikt
v.d. vrouw. Soms zijn deze coderingen
2)Deze uitspraken kunnen in dit verband
van de volledigheid zijn zp.J evenwel
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Voorwaarden naar bedrijfstype
akker- .,
totaal
,
weide- gemengd[overige
bouw ;
abso ; °/o

34
20
13

17
11
6

36
35
26

8
5
6

95
•71
51

12
9
7

17

18

41

15

17

40

18

11

3

39

5

8

23

2

39

R

14

2

17

4

37

5

8

9

14

3

34

/

13

11

f\

33

/}.

8

11

29

5

6

11

24

5

5

13

23

10

1

5

21

4

6

3

18

2

4
4

7
6

1

5
6
5

1
2

2

1

16
16

10

4
4

14

5
2
1

3

11
10
9

2

2

4
3
5
1
4

17

14

4

38

7

14

3

22

324

71

5
1

5

261

118

2
9

2
1
1
i

7
6
6

774 100

%soepelheid, karakter, aanleg, invloed
ten onrechte voorgelezen«
niet geïnterpreteerd worden,.Ter wille
toch opgenomen.

1
1

- 80 -

In tabel 37 zijn alle v o o r w a a r d e n gerangschikt naar vereiste p e r soonskwaliteiten, naar wat de p a r n e r s naar de mening van de ondervraagd e n z o u d e n m o e t e n zijn, d o e n en h e b b e n , en n a a r v o o r het s l a g e n v e r e i s t e
objectieve factoren en omstandigheden.

Tabel 37
FREQUENTIEVERDELINGVAN DEVOORWAARDEN WAARAAN DESAMENWERKING ÎJ0ETVOLDOEN
Vereistepersoons- Aan- lïatdepartnersmoeten
kwaliteiten
tal
(eigenschappen)

95 Sevenennemen

Soepelheid

15 Wederzijdsbegrip

Niet egoïstisch
zijn
Verantwoordelijkheidsgevoel
Inschikkelijkheid

14
13
9

Verdraagzaamheid

7
6

Goedwillendheid
Nuchterheid,
zakelijkheid
Nietoverheersend
zijn
Redelijkheid

6
5
5

Kalm,rustigvan
aard
Overige

lebben
Niettotdelaatste
centrekenen
Gelijkeaard/karakter
hebben
Bereid zijntot
overleg
joedeverstandhouding
Elkaaronderling
vertrouwen
3oed metelkaarkunnen
opschieten
Positievewiltot
samenwerking
Elkaargoedkennen

15 Openhartigheidbe-

doen, zijnofhebben
Aantal
39 Ooghebbenvoor

'37
34
33
27
21
16

elkrsw belangen
Ietsvoorelkaar
overhebben
Elkaargoed aanvoelen
Verschillendvan
karakterzijn
Gelijkecapaciteitenhebben
Overige

Vereisteobjectieve
Aan- factoren enomstantal digheden

aan-

tal

7 Vrouw erbuitenlaten

51

5 Gelijkebedrijfs-

23

5
5

grootte
Geringeafstandtussen
debedrijven
Gelijkbedrijfstype

5 Vrouwenmoetengoedmet
14

13
11
11
8

elkaarkunnenopschieter
Afspraken (oppapier)
Bereidheid v.d.werknemers
Ongeveergelijkeleeftijd
Technischekennis
bezitten
Goede leiding enorganisatie
Overige

18
16
10
10
9
7
6
5
18

trachten
Totaalaantal
uitspraken
YólaaïaanlaT
uitspraken in %

1901'

2$

291

1

4$

1)120uitsprakenbleken nietverwerkbaaço.a.aanleg enkarakter isvanbetekenis (71x);
vrouw heeft grote invloed (24x);vrouw isniet van invloed (9x)en nog eenaantal
uitspraken (16X).
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Wat devereistepersoonskwaliteiten betreftkanmenglobaal zeggen
datmenvolgens deondervraagden eensoepeliemandmoet zijnmet een
sterk sociale instelling.
Watdevoorhet slagenvande samenwerkingnoodzakelijkeobjectieve
vereistenbetreft, zijndemeningennogalgevarieerd.Enkele zeerbelangrijkevereisten zijn,datmendevrouwen erbuitenlaatendatbedrijfsgrootte,bedrijfstype endeleeftijd ongeveer hetzelfde zijn,terwijlde
afstanden tussendebedrijven ookniet tegrootmoeten zijno
Dederderubriekuitspraken sluitvooreen zeergrootdeel aanbij
devereistepcrsoonskwaliteiten.Menisvanmeningdatmenalspartners
moetgevenennemen,datmenhet eigenbelang endatvaneenanderweet
aftewegen,hetgeen ookblijktuit deveelgenoemdevoorwaarde datmen
wederzijdsbegripmoetweten optebrengen.Men achthetderhalvevaak
gewenst datmenvangelijke aardenaanlegis,waarbijkrenterigheid uit
denbozeis.Hetmerendeelvandeindezerubriekgenoemdevoorwaarden
vooronderstellenveelalreedsdepersoonskwaliteiten eneigenschappenuit
deeersterubriek, zoalsb.v.hot soepel-zijn enhetbezittenvan eensocialeinstellingwaarbijmen zeerveelrekeningwilhoudenmet deander.
Menkanniet zeggendat ereenscherp omlijndbeelduit aldezegegevensnaarvorenkomt.Devoorwaardenwaaraan eengevalvan samenwerking
moetvoldoen omtekunnenslagenkunnen sterkuiteenlopen.Deeenacht
deze objectieve omstandighedenvereist,deanderedie,ondanks hetfeit
dat eenpaarpuntenwelmet een zekereregelmaatwordengenoemd.Welis
uit dezegegevens duidelijkgeworden dat eventuele objectieve vereisten
doordeondervraagdenveelmindergenoemdwordendandewijzewaaropmen
met elkaaralspartnersdient omtegaan.Immersmeerdantwee derdevan
alleopgesomdevoorwaarden hebbenhieropdirect ofindirect (viadevereistepersoonskwaliteiten)betrekking.Tenslottekanmenuit degegevens
ooknogwelconcluderendatde ondervraagdenvanmening zijndatbepaalde
typenvanpersonen ongeschikt zijnvoor samenwerkingsonverdraagzame,egocentrische,gesloten,individualistische,krenterige enbazige typenzijn
erongeschikt voor.Moerpsychologischensociaal-psychologisch gericht
onderzoek zoukunnenuitmakenofmen zelfs zoukunnen zeggendatvoorhet
slagenvan samenwerking eenbepaald persoonlijkheidstype devoorkeurverdientbovenanderspsychologische typen.Het isnl.niet onmogelijkdat
de samenwerkendeboerenoverhetalgemeen enigszinsandere eigenschappen
hebbenentot eenandertypepersoonlijkheid behorendandeboerendie
niet samenwerken.Zo lijkthet eropdatdethanssamenwerkende partners
eensterk extraverte instelling hebben,d.w.z. zoorsterknaarbuitengericht zijn,zowel ophetandere (debredebuitenwereld)alsopdeanderen (deanderemensen).
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HOOFDSTUKVII
SAMENVATTINGSN SLOTBESCHOUWING

§1.S a m e n v a t t i n g
g e g e v e n s

van

de

b e l a n g r i j k s t e

Schetsvandeproblemen
Severanderingen die zichindegehele samenlevingnade oorlog
hebbenvoorgedaan hebbenc m » delandbouwers,mede doorde snelle economische groei,voor zware eisengestold.Veel landarbeiders enmeewerkende zoonshebben delandbouw verlaten,terwijldoor detoegenomen
technischemogelijkhedenvoel arbeiddoorkapitaal isvervangen« DaardoorisdeNederlandse la.ndbouwsteedskapitaalintensiever geworden.
Opveelbedrijven isevenwelvanwege doinverhouding totdemachinecapaciteit tegeringeprodukticomvang endekleine arbeidsbezetting
eenlonende exploitatievanmachinesnietmogelijk.Denoodzaaktot
kostenverlaging bijdeproduktio endewensomtedelenindo algemene
welvaart doorvergrotingvan hetinkomen,nopen deboeren tot ingrijpende aanpassing aandeveranderde omstandigheden enideeën.Samenwerkenmet collega'siseenvandemogelijkhedenwaaropmendezeaanpassingheeft trachten terealiseren.
De arbeidsvoorziening ende arbeidsorganisatie
Indelandbouw heeft eendaling plaatsgehad vanhetaantalwerknemers.Ineen later stadium isook hetaantalmeewerkendekinderen
(zoons)sterkgedaald,evenalshet aantalbedrijfsnoofden, zijhetin
minderemate.Mede hierdoor zijn opdobodrijvenvraagstukkenvanarbeidsvoorziening? arbeidsorganisatie onarbeidsmethodonaande ordegekomen. Steedsmoerwordt het antwoord hieropgezocht buiten hetkader
vanhetindividuele bedrijf.Menkan hierbijdenkonaanbedrijfsverzorgingsdiensten,werkgeversverenigingen,werktuigencoöperaties,burenhulp,
inschakeling van eneventueel "samenwerking"met loonwerkers enintensieve samenwerking ophetterreinvanarbeid enwerktuigen (bedrijfs~
combinaties).Debodrijfscombinatiesvormden het onderworp vandeze
studie.
f
Enkelekenmerken vande samenwerkende boeren enhunbedrijven
Hoewel hettotale aantalbedrijfscombinaties (324)nogvrijklein
is,v/ordendezegevallenvanintensieve samenwerking reedsinallegebiedenvanNederland aangetroffen.Verhoudingsgewijskomt dezesamenwerking indeakkerbouwsector hetmeest enindeweidestreken hetminst
voor.
De samenwerking inbodrijfscombinatiesheeft inhet overgrote deel
vandegevallen slechtstussen tweeàdriepartnersplaats.Dezepartnersblijkenvaak jongereboeren te zijnbeneden de45jaar.Degemiddelde leeftijdvande samenwerkende partnersbleekbeduidend lagerte
zijndandievanhetgemiddelde bedrijfshoofd indelandbouw.
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meninleeftijd niet alte zeerverschilt»De samenwerkendepersonen
zijnheelvaakburenvanelkaar.Ookbestaat erinveelgevallen familieverwantschapmet eenofmeerpartners.
Debedrijven die samenwerken zijnoverhet algemeen aanmerkelijk
groterdanhetgemiddeldeNederlandse landbouwbedrijf,terwijl dearbeidsbezetting perbedrijflagerisdangemiddeld.Metnameisditin
deakkerbouwsector hetgeval. Somsbleekdegeringe arbeidsbezetting
eenrolgespeeld tehebbenbijhettot standkomenvandebedrijfscombinatie,maar inanderegevallengingmennahet aangaanvan samenwerkingmet collega'sjuist tot eenverminderingvande arbeidsbezetting
over.In zoverreisdeinvloed vandearbeidsbezetting perbedrijfbij
hettot standkomenvanbedrijfscombinatiesniet eenduidig.
De samenwerkendebedrijvenwarenvoorhet overgrote deelvan hetzelfde
'bedrijfstype.Ookv/ashetarbeidsbezettingstypevaakgelijk.Wat de
groottevandebedrijvenbetreft,kan overhet algemeengezegd worden
datdezeweiniguiteenloopti men ziet slechtsinweiniggevallendat
zeergrotemet zeerkleinebedrijven eenbedrijfscombinatievormen.
De onderscheiden terreinenwaaropwordt samengewerkt
|
Onderscheidenwerdenhet terreinvandewerktuigen alleen,van
'werktuigen+arbeid ontenslotte hetterreinvanwerktuigen+arbeid
+ gebouwen,installaties,enz.Inhet overgrote deelvande onderzochte
gevallenwerktemen samenophet terreinvandewerktuigen enarbeid.
Nietteminwashettochgeen zeldzaamheid datmenopalledriede terreinen
reedssamenwerkte.
Deinhoudvandesamenuitgevoerde werkzaamheden
Dezeinhoudwas zeergevarieerd.Voor zovererslechts sprakewas
vanhetgezamenlijkgebruiken vanwerktuigen9%1), rechtvaardigdende
omvang'endesystematischewijzewaarop ditgebeurde datdeze combinaties
inhet onderzoek zijnopgenomenalsgevallenvanintensieve samenwerking.
Hetkwam ookvoor dat"men alle ofvrijwel allewerkzaamheden samenverrichtte (14$)s uitgezonderd hetmelken endeveeverzorging.De overige
bedrijfscombinatiestoonden een zeeruiteenlopend beelds zowaren erbij
dieeenhelereeksvanwerkzaamheden volledig samenuitvoerden (allewerkzaamheden samenhangendmet deoogst 28%,alleverzorgingswerkzaamheden
8% ,t alle zaai-enpootwerkzaamheden26%)°ookkwam hetvoordat slechts
enkele b e p a a l d e werkzaamhedengemeenschappelijkuitgevoerdwerdeninplaatsvanallemetb.v.deoogst ofdeverpleging samenhangende
werkzaamheden.Zobleek datbuiten dereedsgenoemdewerkzaamheden op
dezebedrijfscombinaties 89xsamengehooidword,88xgerooid,87xingekuild, 50xsamendemest verspreid,46xgemaaid en42xgemaaidorst
werd.Delijstvanwerkzaamheden ishiermeenognietuitgeputsdetotale
inhoudvande samenwerking isbepaald nietgeringvanomvang.
Gaatmendevoorditwerkbenodigde arbeidstijd na,danblijktdat
de samenwerking indeakkerbouwsectorwat deinhoudbetreft hetgrootst
is. Opcombinatiesvanweidebedrijvonisdeinhoud hetgeringst.Opcombinatiesvangemengdebedrijvennemende samenuitgevoerde werkzaamheden
qua a a n t a l eenplaats in,welkedicht bijdievandeakkerbouwcombinatieskomt,maarwaaraanuit het oogpuntvandearbeidsbehoefteeen
mindergrotebetekeniskanworden toegekend.

l)Gezamenlijk gebruikenvanwerktuigen komt reedsvrijveelvoor inde
Nederlandse landbouw.
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De integratietussende samenwerkendebedrijven aandehandvan indicaties<,
Aandehandvanhetaldanniet aanwezig zijnvanbepaalde indicaties zoalsb.v« gemeenschappelijk eigendom.,leidingindecombinatie,
éénmanvoor repara/fciosenonderhoud,gemeenschappelijkwerknemersin
dienst hebben,risico-omslagregelingen enz.isgepoogd oen zekerinzicht
tekrijgen inhet onderling opelkaar afgestemd,het onderling verweven
zijnvan de samenwerkende bedrijven.Dematevan integratie indebedrijfscombinatiesliepquabedrijfstypenogaluiteens dezewas opakkerbouwcombinaties aanmerkelijk vordervoortgeschreden dan op combinaties
vanweidebodrijven.Deoorzaak hiervan isgelegen inhet feit datsamenwerking ophet terreinven deplantaardige produktie eenvoudiger iste
realiseren dan ophet terreinvandedierlijke produktie« Dobedrijfscombinaties vangemengde bodrijvennamen oentussenpositie in.Overigens
isdebetekenisv,anbepaalde indicaties nietvoor elkbedrijfstypegelijk.
Het aantal indicaties isoverhet algemeengroternaarmate er opmeerdan
éénterreinwordt samengewerkt onnaarmate de omvangvande samenuitgevoerdewerkzaamheden (gemetennaar dedaarvoor benodigde arbeidsuren)
groteris.Maarnaast het aantalneemt danveelal ookdebetekenisvan
eenbepaalde indicatie toe,aiserveelwordt samengewerkt.
Deintegratiekrijgtmoerkansennadatmenhetbeginstadium van
afwachten hoedo samenwerking zalverlopenvoorbijis,omdat debehoefteaanmeer onderlinge afstemming toeneemt alsde samenwerkingwatde
inhoudbetreftmeerge.atbetekenenvoordebedrijfsvoeringvan elkbedrijfafzonderlijk.Dogroeivan du samenwerking quainhoud lijktvooral
afhankelijk te zijnvan deopgedane ervaringen in sociaal enfinancieel
opzicht.
Afspraken enregelingen opdobedrijfscombinaties
Overhet algemeenkrijgen deze zaken op debedrijfscombinatiesniet
ergveel aandacht.Men stelt hetgoodevertrouwen enhet onderlingeoverleginvrijwel allegevallen primair.Hoewel ditvolledig juist is,is
hetnietvoldoende.
Aangenomen dat op het puntvandogezamenlijke aankoopvanmachines
enwerktuigen doverhoudingenvoorallobetrokken partners duidelijk zijn
hot isdovraag ofdezedat ook zijnvoor derden entegenover derdenblijft overdat deverrekening vanhetgebruik van dezemachines enveelalookvandeda.arbijgeleverde arbeid inmeer dandehelftvan degevallenweinig exact gebeurt.Hetzelfde geldt ookmetbetrekking tot dekostenvanhet onderhoud endereparaties- hetgesloten-bourzensysteemen
hotieder evenveelbetalen spelenbijdit alles oengroterol/ wellicht
zelfseentegrote rolalsmendaarbijbedenkt dat dezesystemen inwezenvaak eenlimiet-effect sorteren:menpoogt deafnamevan hulpongeveerinovereenstemming tebrengenmet dogeleverde hulp ofomgekeerd.
Degrotere bedrijven ofdebedrijvenwelke eenbedrijfsplan hebben,dat
eenrelatiefgrotere inzet vanmachines enwerktuigenmogelijkmaakt,
profiterenbijdeze systemenmeer dandeanderebedrijven.
Zijndebedrijvenvrijwel evengroot onhebben zijongeveer hetzelfdebouwplan,danhebbendeze systemenuiteraard hetvoordeelvandeeenvoud,omdat oneffenheden inhetverloop vandotijdwel weggestreken
worde
ov-i
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Naast dewijzevanverrekenenvanhetgebruik endebepalingvan
deeigendomsverhoudingen vandegezamenlijk aangekochtewerktuigen is
ernoghetpuntvandefinanciering vandeaankoop endeafschrijving:
inbedrijfseconomisch opzichtgebeurt ditveelal zeereenvoudig.Als
bedrijfseconomischeinzichten indetoekomst eensterkererol zullen
gaan spelen zalookdezewijzevanfinanciering enafschrijving anders
(moeten)worden«
Bijde zogenaamde coördinatievanbouw-envoederwinningsplannen,
welke inruim eenderdedeelvandegevallenwerd aangetroffen» gaat het
zeldenomeenvollediggeplande coördinatiesmeestalbetreft het slechts
een zekere coördinatie oponderdelen,waarvanmen zichgeengrotevoorstellingmoetmaken.Hetzelfdegeldtvoordeindebedrijfscombinatie
aanwezige leiding,dieinongeveer eenvierde deelvandegevallenwerd
aangetroffens meestalgaat het hier omeenbepaalde taakverdeling en
slechts zelden om eenformele leiding»Welbleekhetaanwezig-zijnvan
een zekereleiding toetenemenalshet aantal samenwerkenden groter
was.
Omtrent devolgordevandeopdeverschillende bedrijven indebedrijfscombinatie teverrichtenwerkzaamhedenwasinmeer danviervijfde
deelvandegevallen nietsvastgeregeld;het onderlinge overleg ofde
standvanhetgewas-dat inwezen ookonderling overlegvooronderstelt bepaalt inhetmerendeelvandegevallendewerkvolgorde.
Vaste afsprakenomtrent hetoverenweerwerkenvandewerknemers
opdeverschillende bedrijven,hetgeenvrijvaakgebeurde,kwamenniet
voor. Op5$vandeonderzochte bedrijfscombinatieshadmenwerknemers
collectief indienst.
Collectieve afsprakenmet loonwerkerswerden op 10$vandebedrijfscombinaties aangetroffen,metname opdegroterebedrijven.Zijkwaaien
mindervoornaarmatemenookindividueelnoggebruikmaaktevandedienstenvaneenloonwerker.
Omtrent hetbelangrijke puntvanhetbeëindigenvandebedrijfscombinatiesdoor onenigheid,verhuizing,ophoudenmetboeren,ongevalen
overlijden enz.bleek in82$vandegevallengeen enkeleregelinggetroffentezijn.Inslechts 11$was erbijhet aangaanvande samenwerking
gedacht aandepositievandekinderenvandepartners.
Ontstaansjaarvan,aanleiding tot enervaringenmetdebedrijfscombinaties
Demeestebedrijfscombinaties zijnna 1955ontstaan,nl. 62$vande
gevallen.Duidelijkwaseentopwaarneembaar indejaren l96l-'62,welke
tot aanhet tijdstipvanhet onderzoek (midden 1964)weinigneigingtot
afnemingvertoonde.
Wat deconcrete aanleiding tot desamenwerkinggeweest is,werd
niet altijd duidelijk.Wellicht isdeze zelfsniet altijd duidelijk aan
tegeven.Arbeidsschaarste,arbeidsduurte,hetmogelijkwordenvanlagereinvesteringen perbedrijf,hetvoorkomenvanbedrijfssplitsing enhet
onafhankelijkwillen zijnvandeloonwerker,werden allemaal alsaanleidingen opgesomd.
DeassistentenvandeRijksvoorlichtingsdienstgaanbijhet opzetten
van eenbedrijfscombinatie inde laatste jarenrelatiefveelvakereen
rol spelendanvóór i960.Zij zijngemiddeld in23$vandegevallenbij
het aangaanvandebedrijfscombinatiebetrokkengeweest.
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Deervaringendiebijdeinditonderzoek aandeordegestelde
combinatiesmet samenwerking zijn opgedaan"blekenzeergoed tezijn
geweest 1)„ In 93%vandeonderzochtegevallen noemdemendeervaringengoed,terwijl in 95% van degevallen opnieuwmet samenwerkingbegonnen zouworden.,alsmenvoor eendergelijkekeuze zoustaan.Vande
ondervraagde samenwerkendenwenste 8>%desamenwerking voort tezetten,
7%wistnogniet of zijdoor zoudengaanen4%wenstede samenwerking
tebeëindigen,Zelfs dacht 41%dat desamenwerking nog intensiever zou
worden,In 19%vandegevallenwerd eengemeenschappelijke exploitatie
vanbedrijfso n d e r d e l e n overwogen.
Voor-ennadelenvandesamenwerkingvolgens de ondervraagden
Het aantal opgesomdevoordelen overtrofhet aantalnadelenruim
viermaal.'-.Definancieel-economischevoordelenmaakten ongeveerde
helftvanallevoordelenuit;nadelenvanfinancieel-economische aard
wordenvrijwelnietgenoemdWArbeidsorganisatorische voordelenmaakten
ruim eenderdevanallegenoemdevoordelenuit;;opdit terreinworden
evenwel ooknadelengenoemd, ook al overwegen depositievekantenrelatiefgeziennog sterk.\Devoordelenwarenvoor 20à25%min ofmeersociaalvanaard.Zijkwamenneer opplezieriger werken,onafhankelijker
zijnvandeloonwerker,het elkaar opdebedrijvenkunnenvervangen.
Letmen evenwel opdenadelenvandeze aard,danovertreffen dezede
voordelenrelatiefgezien zeer sterk;;430%vanallenadelonwasnamelijk
sociaalvankarakters zijkwamen danvrijwel allemaalneer opverlies
van zelfstandigheid,groteregebondenheid aandeandere partners enhet
moeten geven ennemen.
Daar echter 79%va.ndeondervraagden tevensvanmening v/asdatde
samenwerking hun zelfstandigheidniet hadbeïnvloed,isuit dezetegenspraakgeconcludeerd dat ditverlies inde b e1eving swerkelijkheidvandesamenwerkendeboerenkennelijk tochniet zo'ngroterol
speelt.Hoewelmenmoet enookwelwil toegeven datmenintheorie enin
feiteminder zelfstandigheid enminderbeslissingsvrijheid heeft danvroeger,isditvoor hun g e v o e l echterniet zo.Kon erv;.iartdiegeringere zelfstandigheidniet als zodanig.
Devoorwaardenwaaraan de samenwerking volgensde ondervraagdenmoet
voldoen
Wat tenslotte devoorwaarden betreftwaaraannaardemening der
ondervraagden oen samenwerkingmoet voldoen om tekunnen slagen,kan
opgemerktworden datporsoonskwaliieitenen-eigenschappen daarbijveel
hogerworden aangeslagen danbepaalde objectieve vereisten zoalsbedrijfsgroottc,gelijk bedrijfstypc,afstand tussen debedrijven enz.Men isovei
het algemeenvanmening dat het feit ofmen alspartnersgoedmetelka,ar
overwegkan,demoestbelangrijkevoorwaarde isvoor het slagenvande
samenwerking.

1)Ongunstige ervaringenbijgevallenvan samenwerking,welke ontbonden
zijn, zijnniet indebeschouwing betrokken, omdat hierover geenof
slechtsweiniggegevensbekend zijn.
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Opgrondvandevereistepersoonlijkekwaliteitenwelke doorde
ondervraagdenbelangrijkwerdengeacht voorhet slagenvandesamenwerkingmagmenwaarschijnlijkwel concluderen datde samenwerkenden qua
persoonlijkheidstype niet zondermeer eendoorsneevormenvan "deNederlandseboor"o Zijbehorenwaarschijnlijkmeertothet open extroverte
'Itypemet een sterkegerichtheid opdebuitenwereld? eengerichtheidzojwel op h e t andere alsop d e ander.
§ 2 .B e s c h o u w i n g e n
de r e s u l t a t e n

n a a r
a a n l e i d i n g
van
van
het
o n d e r z o e k

Demeningenover samenwerkingsvormenenmet name overintensieve
samenwerkingmet eenaantal collega'sophetterreinvanwerktuigen,
arbeid engebouwen (bedrijfscombinaties)zijnnog steedsniet totrust
gekomen.Hoewelmenkanvaststellendat deemotionelebenadering vandit
vraagstuk inveelgevallennaardeachtergrond gedrongen isenbijveel
boerenplaats heeft gemaaktvoor eenkritische zakelijke instellingtegenover devoor-ennadelenwelke samenwerking met zichmeebrengt,ishet
nogwel zodat demeningenoverdebetekenis ervan zowelvoorde landbouw
inhetalgemeen alsvoordeindividueleboeren controversieelblijven.
Zo zijnernogvelendietx^ijfelenaandefinancieel-economische voordelenvan het samenwerken ineonbedrijfscombinatie.Men stelt daardan
nogal eenstegenover dathetgebruikmakenvandedienstenvan eengoede
loonwerker opdelangeduurbevredigender zaluitkomen,mede doorhet
feit datmen zijn zelfstandigheidkanbehouden.
Indeeersteplaatsmoetmenbijdezestudiebedenkendatmenaan
lietaantal onderzochtegevallenvan samenwerking -ruim 300-niet zonder
meerdebetekeniskanafleidenvoor deNederlandse landbouw.Hetonderzoekheeftmet opzetgemikt opeenvoorhoede,opdepioniersvanintensievevormenvansamenwerking.Dezeboerenhebben dewilgehad totsamenwerking tekomen,waarbijmen overhetalgemeenbereidisgeweest een
deelvandeeigen zelfstandigheidprijstegeven.Zijhebbeninvloedvan
anderepartners opde eigenbedrijfsvoering aanvaard,alsgevolgvanhet
aangaanvaneen"bedrijfscombinatie",waarinmenopbepaalde terreinen
ineenmin ofmeerduurzamevorm. met een zekereregelmaatmet elkaar
samenwerkt.
Zondermet de samenwerking zovertegaan alsoverhet algemeenbij
deonderzochtebedrijfscombinatieshetgevalwas,kanmennatuurlijknog
optalvananderemanieren samenwerken,waarbij erbepaaldvanietsmeer
sprakeisdanvanburenhulp.Endit schijnt steedsmeer tegebeuren.
Daarnaastkomengeheel afgezienvanalleverticalevormenvansamenwerkingnogeengroot aantal anderevormenvoor, zoalswerktuigencoöperaties,
bedrijfsverzorgingsdiensten,combinatiesgericht opéénspecifiekbedrijfsonderdeel (spuit-,aardappelrooi-,bietenrooi-s dorscombinaties,
enz.),werkgeversverenigingen, arbeids-enmachineringen1)waartoemen
devormMantgum zoumogenrekenen.
1)Eenmachineringiseengroeperingvanveelal eengroot aantalboeren
dieregelsgeeftvoorenbemiddelt bijhetonderlingtegenbetaling
beschikbaar stellenvandeopdeaangesloten bedrijven aanwezigemachines.
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Indetweede plaatskanmonniet zondermeerblijvenvolhouden
dat het samenwerken ineenbedrijfscombinatiegeenvoordelen infinancieel-economische zin zoukunnen opleveren,alsde overgrotemeerderheidvanboeren dieindopraktijkgemiddeld reedsmeerdan zeven jaren
in eenbedrijfscombinatie samenwerken,vanmening isdat deze samenwerkingvooral infinancieel-economisch opzichtvoordelenbiedt. Ookal
achtmendezeuitspraken tegeflatteerd enook al zegtmen,dat demeningvanhendiewegensmislukking hunbodrijfscombinatieweer hebben
opgeheven,niet vertegenwoordigd is,dannogvalt nietv/egte cijferen
dat 80à9O7Óvan deondervraagden ^indt dat de samenwerking totnutoe
goedverlopen is endat zeeropnieuw aan zoudenbeginnen als zijvoor
eendergelijkekeuze zouden staan,dat zoverderweermet dezelfdepartnersin zee soudenwillengaan envoorts,dat zijde samenwerkingv/eer
indezelfdevorm zoudenwillengieten als thans.Indien demeerderheid
opdezepunten aanmerkelijkkleinei"geweest zou zijn,was eengrotere
scepsis op zijnplaatsgeweestoDe onderzoekresultaten wettigenvoorlopigdeconclusie dat dosamenworkendendevoordelen evident achtenen
deervaringengunstig.
Het isindit verband niet onwaarschijnlijkdat erintheorieaan
samenwerking inbedrijfscombinatiesveelmeerbezwaren te onderkennen
vallendanmenindepraktijk tegenkomt.Dit lijkt vooral zote zijnop
hetpuntvan hetverliesvan zelfstandigheid.Ditverlies aanvrijheid
enzelfstandigheidiserinfeite,maar indepraktijkblijktmener
niet zo zwaaraantetillen.Wellicht ishier sprakevan eenverandering
vanwaardenbijbepaalde categorieënvanboeren.ïïenkanvandaagniet
goedmeer spreken over "de"boeren,alsmendaaronder eenmin ofmoer
homogenegroepmensendenkt teverstaan.Ilonheeft,zoalsuitonderzoekingen isgebleken,traditionele enmoderneboeren.Er zijnboerendie
vanhot standpunt uitgaan "dat het huntijdwel zaluitduren"endaar
tegenoverboeren diemet allekracht strevennaaraanpassing vanhet
bedrijfaandohuidige eisen.Opsoortgelijkewijzekanmenvandaagook
spreken overboeren diehetberoepboer alseen helelevenswijze zienen
boerendie hot indeeersteplaats zienalseenberoepwaarmeemeneen
inkomenverwerft.Indeze gedachtengangverdergaandekanmendo'waardevan
de zelfstandigheidbovenoengoed ofeenredelijk inkomen stollen,ma-ar
evenzeerishetmogelijk datmenprimair eenredelijk inkomenwenst-en
wel ineenberoep datmenmooi vindt -endatmendaarnapaspoogt omnog
zoveelmogelijk vande zelfstandigheidtebewaren.
Hierop aansluitendmenenwijteneerste dathet "inkonensdenken"bij
de samenwerkende boerenmoervoorkomt danbijdedoorsnoeboer inHoderlandhetgevalis.Tentweede staatvoorde samenwerkendeboeren hetbegrip "zelfstandigheid11niet zondermoertegenover "onzelfstandigheid"of
"afhankelijkheid".Eendergelijkekeuzebestaat nietmeervoor elkeboers
menkan,hot oogopdetoekomst gericht hebbend, zichgedwongenvoelen
tekiezen tussenhetboer-zijnin samenwerking met anderenofhetgeen
boerkunnenworden ofblijven.Dit laatste onder dovoorwaarde datmen
eenredelijk inkomenbelangrijkervindtdaneen zelfstandigheidwaarvan
menniet zekeris env/aarbijdekans opeenredelijk inkomenkleinergeachtwordt.Indeze situatie treed.tverschuiving opindebegrippen
"zelfstandigheid envrijheid".
Zelfstandigheid envrijheid zijndangeworden? instaat zijnhotboeren-
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beroep tekunnenblijvenuitoefenenmet eengoedekansomeenredelijk
inkomenteverwerven» Alsmendatweet terealiseren,voeltmen zich
zelfstandig envrij. Indezegedachtengang zoumenwellichtkunnenverklarenwaarom de overgrotemeerderheid vande ondervraagden vanmening
wasdat de samenwerking hun zelfstandigheidniethadbeïnvloed.
Dezewaardevorschuivingenkomen overalinonze samenlevingvoor.
.-„Voordelandbouw leidtdit tot debelangrijke conclusie,dat erboeren
ßzijndieniet hetgevoel hebbenhet essentiëlevanhunboer-zijnverlof,rentehebben alsmenintensiefmet anderengaat samenwerken.Alssamenwerking ophet terreinvanwerktuigen,machines,gebouwen enophetgebiedvandearbeidsvoorziening enarbeidsorganisatiebedrijfsaanpassing
aandehuidige eisenmogelijkmaakt,waartoemen andersalleennietof
nauwelijks zoukunnenkomen,danblijken erboerengevonden teworden
dieniet aarzelenomdat tedoen,naaruit deze studieisgebleken.
Eenandereindrukuit deze studieis,datnog slechtsweinigbedrijfscombinaties aanhet eindvan hunontwikkelinggekomen zijn.Veeleerkanmen sprekenvaneen stille,vaakonopvallende evolutie,welkeop
demeestebedrijfscombinatiesaandegangis.Inenkelegevallen lijkt
het eropdatmendesamenwerking zalterugdraaien tot eenfasewaarin
menelkaarnog ietsmeer zal geven danburenhulp.Misschiengaatmen
zelfstotbeëindiging over.Opeenveelgroter aantal combinaties zal
echterdesamenwerking naarhet zichlaat aanzienworden geïntensiveerd
enwordenuitgebreid.Het overwegenvaneengemeenschappelijke exploitatievanbepaaldebedrijfsonderdelen kandaarvoor o.a.alseen aanwijzingwordengezien.Inongeveer eenderdedeelvandegevallenkanmen
sprekenvaneentoestandwaarin departnersafwachtenhoedesamenwerking zichzalontwikkelen.Vooral inhetbegindoet zicheendergelijke
situatievan een zekeregereserveerdheid voorsmenisaanhet experiment
begonnen-meestal opbescheiden schaal-enwildaneerst afwachtenhoe
hetgaat,a.1vorensverdere stappen teoverwegen.
Met dezereserve hangtwellicht samendatmeninhetmerendeelvan
degevallen zoweiniguitgewerkte afspraken enregelingen aantreft.Men
wil zichniet direct zodanigverbinden datmenmoeilijk terugkan.Dit
zoumendeenekantvandezemedaillekunnennoemen.Anderzijdsbleek
uit degegevens echter ookduidelijk datmenhet onderlingevertrouwen,
dekameraadschap enhet onderlingeoverlegbewust alsbasiskiest,waaropmenmet elkaar in zeegaat.Een zakelijkebenadering enopzetraakt
|daardooropdeachtergrond';de samenwerkenden achtengoede verhoudingen
|insociale zinveelbelangrijker dangoede enduidelijkeverhoudingenin
[juridische zin.Vooropgesteld dat eengoed onderling overleg enwederzijdsvertrouwen eenprimairevoorwaarde zijnvoordesamenwerking,moet
hier o.i.tochoptweepuntengewezenworden.Indeeersteplaatsdenkt
menvaaktenonrechtedat een zakelijkebenadering niet strooktmet een
sfeervanonderling overleg envertrouwen.Mengaat immersniet alleen
met elkaaralsmensen inzee,maar ookals zakelijkepartners.Hierbij
geldtdatmenhet enemoet doen- elkaar onderlingvertrouwen- zonder
het anderenate laten-hetvestigenvan zakelijkeverhoudingen-.In
detweedeplaatsmoetmen zichrealiserendat zakelijke,duidelijkeverhoudingen derechtszekerheid vergroten endaardoor alleenaldeconflictstofverkleinen.Dithoudt indatmen eenminimumaantal schriftelijkeregelingenmoet treffen.Devreesvoorverstarringvan deverhoudingenishierbijongegrond,omdat eenvoudig debepaling opgenomenkan
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wordendat hot statuut ofreglementgewijzigdkanwordenalsveranderde
omstandigheden datnodigmaken« i/ien'behoudtdan echterhetvoordeelvaan
deduidelijkheid inrechten onverplichtingen.Naverloopvan tijdkan
mendan eventueel opdebasisvanhetoverleg hetreglement herzien.Op
denduurisdezeintensieve samenwerkingwaarschijnlijknietmogelijk zondordeze zakelijkebenadering» Zijhooftbovendien noghetvoordeel dat
departners opdezemaniergedwongenwordenvan tevoren een aantalconsequentiesvandesamenwerking teoverzien» Uit het onderzodeisnl.gebleken dat erthansoverhetalgemeen teweinig aandacht gegeven wordt
aandeze consequenties«
Dit sterk steunenopdegoede trouwenhetnietvan tevorenoverdenkenvandegevolgenvan samenwerking hangtwellicht samenmet hotfeit
dat deonderzochtebedrijfscombinatiesvoormeer danviervijfdedoei
slechtsdoor intotaal tweeofdriepersonen zijnaangegaan» Dopartnors staan zeervaak tot elkaar ineenfamilie-on/ofburcnroLatic,hetgeen eeninformelebenadering sterk indohandwerkte menkent elkaaral
zolangen zogoed-ofmenmeent eikaar zogoed tekennen-datduidelijke afspraken onregelingen niet nodiggeacht worden,kenkan zelfs
zovergaante zeggendat dezefeiten-elkaargoedkennen,buren en/of
familievan elkaar zijn enhetgeringe aantalpartners-indehuidige
situatie eenbelemmering zijnvoor een zakelijke opzet.Een sterkeaanwijzing daarvoor zoumankunnenvinden inhet feit datv/aardopartners
geen familie-van elkaar zijn,ofwaarhot aantal partners watgroter
is-vier ofmoei--desamenwerking zakelijker isopgezet»
Eenandere interessantevraagwaarop indezebeschouwing nogmoet
worden ingegaan is, ofmenopgrond vandoresultatenvanhet onderzoek
tot deconclusiemoetkomen datvoorhet slagenvan de samenwerking aan
bepaaldevoerwaardonvoldaanmoet zijn.Erisimmers geb l e k en
datbedrijfscombinaties indeakkerbouwrelatiefveelvaleertot stand
gekomen zijndanindoveehouderijsector» Zowerd ookvastgesteld dat
jjhetgemiddeld degroterebedrijvenwarendie zijngaan samenwerken,waar-\bijdobedrijven quaoppervlaktemeestal ongeveervandezelfde ordevan
groottewaren» Tevenswerdvrijwel altijd oengelijkbedrijfstypeaango
troffen,terwijl ookvaakhet arbeidsbezottingstypeniet verschilde»
Ookuit de antwoordenvande ondervraagden zoumenkunnen concludore?adatvoor het slagenvan de samenwor::ingbepaaldevoorwaarden vervuldmoeten zijn.Volgensdesamenwerkende boerenkomendievoorwaarden
voor ongeveer tweeclerdedeel neer opdenoodzakelijkheidvanhethebben
vanbeaaalde enhetniet-nebbenvan andere eigenschappenenkwalitoii
zodat dusnietiedereen quamentaliteitgeschiktkanwordengeacht voor
samenwerking.Reedswerd deveronderstelling geuit dat eenbepaald persoonlijkheidstypewellicht goedmet -anderenzoukunnen samenwerken.Daarnaast zal-uienechter ook economisch ingesteldmoeten zijnomgoed tekunnen samenwerken» met behoudvan zijngerichtheid naardebuitenwereld en
naardopersoonvandeander,zalmenook zakelijkmoeten zijn.1'ndit
vorbenidmoet opnieuwgesprokenworden overdelangzameverschuiving in
waarden enidcec-ndie ook onderveelboerenplaatsheeft., waarbijdebetekenisvanclezelfstandigheid betrekkelijkerwordt geacht danvroeger,
terwijl aanhetverworvenvanoenredelijk inkomen eengroterebetekenis
(Wordtgehecht danvoorheen» Hotbooronberoopwordt steedsmindergezien
•aiseenhelelevenswijze,ensteedsmeer als eenberoep als elk ander
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beroep,waarmeemeninzijnbestaanvoorziet.Iïenkan zichdanookafvragenofhijdievrijintensiefensystematischwenst samen tewerken
niet sterkergeleidmoetenwordendoordit "inkomensdenken"dandoorde
ideevandovolledige zelfstandigheid.Samenwerkingvereist een zakelijke instelling,welke eenzekerafstandnomenmogelijkmaakt.Tevens zal
menhierbijmoetenbedenken,datmenniet in zeerkortetijdvaneen
"volledig" zelfstandigboer eenvolmaakte samenwerkingspartnerwordt»
Ookhier zullenderhalvedemeernuchtere en zakelijk denkendeboeren
snellerooghebbenvoordenoodzakelijkheidvan oenleer-enomschakelingstijd.Vanzelfsprekendkunnenomstandigheden,welke aanbepaalde
boerengeen alternatievenmeer overlaten,iemand het samenwerken snel
doenleren,alsdedesbetreffendepersooninaanlegdedaarvoornoodzakelijke eigenschappen enmentaliteit heeft.
Eenderdedeelvandevoorwaarden,diedoordeondervraagden nodig
geachtwerdenvoorhet slagenva,ndesamenwerking,hadbetrekking op
'meerobjectievevereisten, zoals eengelijkbodrijfstype,eengelijke
bedrijfsgrootte enz.Enkeleduidelijke,vaakgenoemde,voorwaarden zijn
uit deantwoordennietgekomen.Dit isminofmeerin overeenstemming
met degedachte,dat inprincipe talvanvormenvansamenwerkingmogelijk zijn,waarmee overigensnogniet gezegdwil zijn,dathetvoldoen
a,anbepaalde objectievevereisten nietgewenst zou zijn.Het isb.v.
denkbaardat zeerverschillende bedrijvenmet eenverschillendbedrijfstype.enproduktiepatroon,met eensterkuiteenlopendebedrijfsgrootteenz.
uitstekend met elkaar zoudenkunnen samenwerken.Niettemin schijnt een
zekere soortgolijkheid indeonderzochte gevallenbijtedragentoteen
toestandvanevenwicht indebedrijfscombinaties% elkvandepartners
jheeftdezelfdeproblemen,waardoormenmeekan oordelen overdievande
fander.Endatmede-beslissen endemede-beoordelen,hethebbenvanmin
;ofmeerdezelfde stem inhetgemeenschappelijkkapittelkan^ inpsychologisch
lopzichtvoor eengoede samenwerking vangrotebetekenis zijnomdatmen
\inverschillende opzichten soortgelijke bedrijven heeft.Hetismogelijk
datmendaarom zoweinigbedrijfscombinatiesaantreft,tussenbedrijven
diequabedrijfstype,quabedrijfsgrootte5 quaarbeidsbezettingstype en
qualeeftijdvandepartners,sterkuiteenlopen.
Inhetkadervandezegedachtengang zoumen zichafkunnenvragen
in
• hoeverre ookkleinerebedrijvenbedrijfscombinaties zoudenkunnenvormen,"waarinintensiefwordt samengewerkt.Hetwaren immersdevrijgrote
totgrotebedrijven diebedrijfscombinatieshaddenaangegaan,waarbijhet
geringeaantalpartnerseenbelangrijke rol speeldevôorhetoverzichtelijk
eninformeel houdenvandeverhoudingen.Alskleinebedrijven intechnisch
opzicht eenvoldoendegrote eenheidwillenvormenmethetoogopeendoor
tevoerenmodernemechanisatie-mendenke aandegrote capaciteit vande
(huidigemachines enwerktuigen-,dan zullenmeerdantweeàdrie 1)van
(dergelijkebedrijven daarvoor nodig zijn.Devraag ofde arbeidsbezetting
(danniet tegrootwordt,krijgt dandirect een sterker accent« Ookmoeten
!
dekavelsvrijgroot zijnvoor eeneffectiefgebruikvandemodernemachinesenwerktuigen.Alslaatstepuntkanmen zichafvragen ofmeneen

1)Menkanhierb.v.denken aaneennieuwe eenheidvan 60à 70ha.
Zesàzevenbedrijvenvan 10ha zouden danmoetengaan samenwerken.
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voldoend cantalkleinerebedrijvenkanvinden omeenbedrijfscombinatie
aan tegaan enofdeboerenvandezebedrijven degoede instellingvoor
samenwerkingbezitten enbereid zijnvaneenvanhenleiding teacceptoren;,diebijdeelnamevan eengroter aantalpersonenuit eenoogpunt
van organisatie encoördinatie vrijwelnoodzakelijk wordt.Hierbijis
dannogafgezienvandegroterekans oponenigheid bijeengroter aantal
personen» Onzevoorzichtige conclusieisdatbedrijfscombinatiesindeindeze studiebehandelde zin voorkleinere bedrijvenmindergeschikt
zijn.Vanzelfsprekendblijvenernogwelanderemogelijkhedentot samenwerking overdiemindervergaanwatbetreft deeigenmcehanisa.tioen
watbetreft deintegratie tussen de.bedrijven.Cfdat indieomstandighedenvoordiekleinerebedrijven een oplossingbiedtvoordevraagstukkenwaarvoormen staat,kan hierbuitenbeschouwing gelatenworden.Vaak
worden opdezekleinerebodrijven deproblemen opgelost doormiddelvan
decombinatie burenhulp-loonwerk.
Tenslottenog eenenkele opmerking overdetoekomstvan dezeintensievevormenvan samenwerking endaarmeeinverbandgebracht dopositie
van deloonworkers.Het lijktwaarschijnlijk dat hetwerkdat doboer
nietmeervolledigmet eigenmachines enmankracht zalkunnenverrichten,
zaltoenemen.Zo zietmeninonsland eninhetbuitenland hier endaar
roodsdetendentie omvoorweinig opdebedrijvenvoorkomendewerkzaamheden volledig te steunenop eenloonwerker (draineren,slotengraven«,
kraanworkzaamheden)«Ooktena.anzicnva.nvele anderewerkzaamheden zal
mengebruikkunnenmakenvan loonwerk.
Inde eersteplaatskanmenhierdenkonaandiegenen dienietmet
collega'swillen samenwerken,welkeredenmenda.arvoorookheeft.In
voelgevallenkan inschakeling vandeloonwerker eengoed alternatief
zijn.Indetweedeplaatskanmenalsbedrijfscombinatieofalseenaantalcollega'sbepaalde afsprakenmakenmet eenloonwerker,hetgeenvoor
beidepartijen aantrekkelijkkan zijn.Indiegebieden echterv/aargeen
ofonvoldoende goed geoutilleerde loonworkers aanwezig zijn,zullende
boeren anderewegenmoeten zoeken.Samenwerking ineenofanderevorm
ligtdanvoor dohand. Ookiseen situatiemogelijk waarin zowelloonworkers alsintensieve samenwerkingsvormen voorkomen.Indergelijkegevallenkandeloonwerkervoorvrij zware eisenkomen testaan.Hijzal
v/aarschijnlijkmoetenbewijzen dat hijgoedkoper ofevengoedkoopkan
werken als zijdiehet tovorrichtenwerk incombinatie uitvoeren.In
bepaaldegevallenkandit ertoe leidondat deloonwerkermet zijntarieven omlaagmoet,hetgeen hot hemmoeilijk zalmaken om zijnbedrijf
modern enlonend tehouden.Daarkannogbijkomen datdoboerenmet
eenmindervolledigemachinebcnuttinggenoegen nemen endaardoor-geheelafgezienvandevraagof zijinwerkelijkheidgoedkoperkunnenwerken insamenwerking dandeloonwerker-elkaar lagere tarieven berekenen
dandeloonwerker zoukunnen doen.Eenpuntvan andere ordedat ookin
dit onderzoek naarvorengekomen is,isoenpsychologische factor,men
zegt somsuitdrukkelijknietvandoloonwerker afhankelijk tewillen
zijn.Alshier daneveneensnog achter zit,datmen hetrisicovanhet
niet—op-tijd—aan—de—beurtkomenbijdeloonwerker niet durft ofniet
willopen,dan zalmenhetvoor zijngemoedsrust waarschijnlijk opde
koop toenemenalsmeneventueel insamenwerking nogietsduurder zou
uitkomen danbijdoloonwerker.
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Het isdusniet direct duidelijk ofsamenwerkingsvormen depositie
vandeloonworker zullenversterken ofverzwakkensbeidesituatieskunnenvoorkomen afhankelijkvandeomstandigheden terplaatse.Zokanmen
omgekeerd ook stellen datdeaanwezigheid vanvoldoendegoede loonwerkersremmendkanwerkenophet insterkemate aangaanvanbedrijfscombinaties.
Het isniet eenvoudig omietsoverdetoekomstvandeze enandere
samenwerkingsvormen tezeggen.Indezestudie zijnzowelmogelijkheden
alsmoeilijkhedenbelicht.Welkanmen stellendat deredenendiobepaaldeboerentot samenwerking hebbengebracht,ookindenaaste toekomst aanwezig zullenblijven.Intechnisch opzicht lijkendeontwikkelingennog langniet aanhet eindegekomen te zijn,zodatmenmagverwachten dat debewerkingscapaciteit permannog zaltoenemen.Dithoudt
indatnogmeermensenuit delandbouw zullenafvloeien endat devervangingvanarbeiddoorkapitaalnog zaldoorgaan,medevanwege deduurtevandearbeid.Daarnaast zalmenomdeproduktiekosten tedrukken,
pogendeinvesteringskosten ophet eigenbedrijflaagtehouden,zodat
daarineenkrachtigmotief lijkttoliggentothet ineenofanderevorm
realiserenvajisamenwerkingmet anderen,ookal zalvoorvelen hetinschakelenvaneenloonwerker,juist omdeeigen investeringen tebeperken,aantrekkelijk zijn.Er zijnderhalve ook financieel-economische
redenenwelke eentoenemingvanvormenvan samenwerking doenverwachten.
Ookkunnenproblemenvanarbeidsorganisatorischeaardnopen totmeer"'
samenwerking.Doteverwachten toenemingvanhet aantaleenmansbedrijven
zalhetprobleem vanhetrondzettenvanhetwerkvergroten. Inschakeling
ivandeloonwerkerkan echter eenbezwaar zijn,omdat dewerkgelegenheid,
diereedsisgedaald doordetoegenomenbewerkingscapaciteit perman,
nogverderzaldalen..Alsmendaarom afzouzienvandehulpvandeloonwerker,ishetalternatief datmen het zelfmoet doenofsamenmeteen
aantal collega's.Bepaaldemoderne arbeidsmethodenvergenbovendiendat
menminstenstweearbeidskrachten tegelijkkan inzetten.Tenslotte zal
mendemaatschappelijkeveranderingen inhet algemeen inhet oogmoeten
houdensdewijziging inde socialepositie enindeaspiratiesvande
agrarischebevolking-delenindewelvaart,eenmeer "stedelijke11levenswijzeindevormvanvergrote sociaal-culturele enconsumptieve
behoeften- zullendeboerenwaarschijnlijkook ontvankelijkermaken
voor allerleivormenvansamenwerking,alsdeze samenwerking - endat
magmenweldebelangrijkste voorwaarde noemen-opmeerdan éénpuntvoordelenoplevert.Inditverbandislietteverwachten dat ook indeveehouderijsectormeermogelijkhedentot samenwerkinggevondenkunnenworden.
Totnutoeisdesamenwerkingbijdeplantaardigeproduktieveelgemakkelijkeropganggekomendanbijdedierlijke produkties debestaandebedrijfsgebouwenvormen inhet laatstegeval eenmoeilijk tenemendrempel.
Nietteminwordenmogelijkheden aanweziggeacht (rijdendemelkinstallaties,
samenwerking tussenmelkveehouderijbedrijven enbedrijvenmetvarkens,
elkaarvervangen enz.).Wellicht isophet terreinvangemeenschappelijke
aankoop enafzet ooknogniet elkemogelijkheid benut.Dit is zekernog
niethetgevalwat betreft de samenwerking tussengrote enkleinebedrijven.
Samenwerking zaltelkensvoorgroteproblemenplaatsen zowelinde
socialealsindeorganisatorische sfeerenhet zalnooit eenremedievoor
allekwalenkunnen zijn.Het isechter,naaruit deze studieisgebleken,
somseenbegaanbareweg.Hetgoedeverloop enhet succesvan debestaande
bedrijfscombinaties zalvaninvloedkunnen zijnophendiethanswelbereid zijnsamenwerking teoverwegen,maardienogaarzelenom erdaadwerkelijkmeetebeginnen.
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