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L. Vonmrd

De tuidcorx,,r is zcrwel voor de binnenlardsè economie als voor de o<port

een belargrijke sector, die nog steeds een economisclre groei door-

naal<È. Toctr is het zo dat in de pr:blieke opinie het wer]<en in de

tlrinbom vaak wondt geassocieend ret rni:rder goede aràeidsotustardighe-

den. Zcrue1 beri&ten in de pers (vooral cnrer bollenlsirekel's) a1s

orxterzoek, onler rreer \ran TaÍdrya uit 1986*, wijzen dit uit. Het

weri<en in de tuiribouw zolt z$,aar zijn (vanrnege de large werictijden

en het )<Iimaat jn de kassen); rnir:der gezord (vanwege de ongarg ret
chemisctre bestrijdirqsÍÉddelen); en saai en npnotoon zijn (varmre-

ge veel kort-qrclisctre alJceid in de produl<Èieprocessen). Ondaril<s het
econcnrisctre succes van de Nederlardse tujnbcnm en de hoge werKloos-

heid, is het daa:rom rraak npeilijk om in voldoerde rnate nederuerkers

te virden op de aràeidsnarlcE. Vardaar dat het verbeteren van de

l<waliteit van de adceid in de tuirrborrs z*te:. een bijd::age kan leveren

aan een goed i-mago van de secÈor als aan een betere positie van

de bedrijven op de aràeidsmarlcE. Daarnaast is het zo dat werkgevers

bij vmr{dr-rring moeten stresren naar het verÈeteren van veiligheid,
gezordheid en welzijn in aràeidssitr.raties, irgevolge de Artcolret

die sirds o]<tober 1990 volledig is irgevoerd.
In sarcnfrarg net het bcrrenstaarde is het projecÈ F\rrrcÈieveràetering

in de Glastuilborxr bedoeld a1s een:/oq4!ee1ft-foj_gq!_, waarrran de

resultaten en leererrari:rgen hopelijk van nut l«rnnen zijn voor veel

bedrijven uit de sector. Het projecÈ is qericf&-g.p--de ralg-17-fj-nsagpes-

ten uit de Aràq,,r-e_L dat wi1 zqger. op de l<r\laliteit van fl:ncÈias en

tal<en in werkorganisaties. Daarnaast is er echter ook |tsiginalerende

aardactrtrr besteed aan veiligheid en gezordheid en milieu-aspecten.
In het pr.ojecÈ zijn Ur:i*z-"9-s*_h*ffjg in dg= glasiurilborx^r tuttctie-

1.rqgf.r qgqqïg_vgepÈ v_ia een werkogqraniqqtig gebaseerrà op

Taq]gpggpql. Onder een Taa)<g:rcep worrlt hier verstaan: een groep

van medewerkers, onder leidirq van een coördilator, die als grroep

verantvoordelijk is voor (een deel van) het prrcdulctieprrcces. De

leden en de nee$rerkende coördirntor nouJ.eren daaÈij cxrer de te
ve:ridrten taken. Het is bij dit projecÈ gebleken, dat een derrgelijke

. fandrga, K.J., Onderzoek aràeidscunstardi$reden in de
C,elderse Glasterinbcrnv.
tarOcowscnap Gelderlard, L986,
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werkorganisatie belargrijke voorrlelen kan opleveren. Dit zcnrel voor

de aràeidsinhoud en de aràeidscnrstardi$reden van de nedemrerks:s

a1s voor het bedrijf. Wat het laatste betreft is van belarg, de

reervmaige inzetJcaartreid rran de dsrcrl<s:s, een ver:lceteri:rg van

het cnrerleg en de salremrcrkirg, en een verlceterrle lcualiteit-szorrE

en zolgi voor het milieu. Om neerdele redenen l<an er du.s gesprcl<en

ironden van een geslaagd project.
Het pojecÈ is uitgevoe6at i:: 6g!a3cht rran het Iargcctx*scnap en de

Stichtirq Gezorrlheidszor,g Àga:arisclre SecÈoren (SIIC'A.S) t€ Den l{aag,

met aarrvullelrle sr$sidiëri:rg door het Diffi van de

ÀrÈeid (EA) \ran het l,[inisterie \ran Sociale Zaken. In het voorliggen-

de raglort, rpndt het poject' F\rpÈiqrerbeteirq jn hoofdlijnen
besctrretzen, irclusief de corclusies en aanbanelirgen. Bijlage L

bevat als voorlceeld en ill:sb:atie een beschrijvirg bij een chrysan-

ten]«tekerij rran de fi:nctie van @, het ta:<erpat<t<et

van de lpoep, en regels voor veiligheid, gezordheid en welzijn,
nilieu-aspecten en produl<tietectrriel<. In Bijlage 2 wordert de evalua-

ties narr het projecÈ Ídeergegeven zoals due zí1n gefortruleend door

de bneed sanergestelde prcjectg:oqen (werl<genrer - midder-L"ader -
rederlrcrlcs:s), die ten behoeve van het projecÈ zijn cpgerictrt door

de deelrsnerde bedrijven.
een speciaal trcotd rran darik is hier q zijn plaat:s voor de bedrijfs-
leidi:rg en de redewerks:s van de zes orderneurirgen, die op een zcmel

nrrctrtere als errtlrcusiaste wijze hehben nreegarrcrkÈ aan het welslagen

van deze veràetei-rgsplojecten. Bij ons heeft het in ieder geval

de nenirg be\restigd dat de orderrenirgszin van de Nederlardse fuin-
bcur* cp een hoog peil staat. wij hcpen dat de betieil<te resuftaten
blijverrt anllen bijd:ragen aan het verlcetren van de l<waliteit rran

werk en orrganisatie in de glastui:rborvr.
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2. EelsÈellirg en adrcrgmaen

Het prrcjecÈ F\rrrctieveràeterirg wiJ, voor de vaste reder'ierlcers in
de glasÈtrirrbonv, een bijdrage leveren aan een goede ls^Iatiteit van

de aràeid. Het project, is i:r het bijzorder geridrt cp de zogenaande

rcelzijnsaspecEen van het $rerk. In navolgi-rq \ran de Arbcrtret woldt

order welzijn verstaan: de l§'raliteit rran taken, fr:ncties en werkorga-

nisatie. De belargrijlcsÈe l<erunerken rran èit welzijnsbegrip zijn:

- volledigheid rran de flrrPtie
(vorÈereiden, uitvoeren en contrcle cP resuleaat)

- zelfsÈardi$reid van de fi:nctie
(wat betreft werl<wijze, werktangn en werlrsrolgorde)

- orrpnisererde taken h de functie
(werlöesprekirqen, vrerkoverleg, Inet arrCeren problanen cplossen)

- s6gia'ls en ordersEeunerde werkcontactert

(vemijden van gei.soleerd, werlcen, orrlerlirge hulp- en verrrcrgirqs-

rpgelijldreden)

- passerg.e rceilijLàeiOsgraad rran de flrrtie
(aftri-sselirg \ran rneilijke en geuna)<kelijke taken)

Deze aspecten worden nader toegelictrt in hoofdstuk 4.

IIet cptirnaliseren van de welzijnsaspecten in de werkor,ganisatie

heeft tsÈ, doel leer- en ontwil<keIiry§ncqelijlclreden te bieden en

de valöeloaamlreid van de nedewer]<ers c,P peit t€ hcrden-

NaasÈ het berrorrteren van het r.relzijn is iJl heÈ, project' cok signale
rerde aardaelrt besteed aan het verbeteren rran veiligheid en gezorÀ-

heid in de wer]<sitr:aties. De Àràorct rrraagt narelijk van ordertemers

cttr trEnr rndig veili$reid, gezorlheid en rrelzijn integmal te verlcete

ren.

Naast het rcaliseren van de Arlcosret wi1 het, project, op largere

termijn een bijd::age lerrer-en EIan een beter imago rran het werk jn

de brirrbcnrw. De trrhbcnm karyÍt net prcblenren in de per=oneelsvoollzi*

nfuq. veràeterirgen in de l§.raLiteit van de aÈeid lq-mnen wellidtt
Ieiden tot een bet€r irnago van het werk en daanree tsE, rni:der probl*
rren op de arlceidsrarkt. Op temtjn zijn uiteraard ook belargrijke
doelste.Ilirgen: heÈ velmirderen'nan het verlocp en van het ziekEenrer
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zuim en de lGo-toetredirg. Dit door het werk zoate)- gezorrler als
aantrel,rkelijl<er te maken.

Bij dit pr"oject, is ger'rertct net uitgargs;r-rrten voor de kÍr,aliteit
van werk en organisatie, zoals deze in toenererde rnate wonden toege-

past, in zcnrel irdr:striële als diensWerlenerrie produ)<tieprocessen'

Door de verpa]<l<irq$iijze in de organisatieliteratuJr over rrsociotech-

ni*, ]§^Ialiteitscirkels, total q''ality contlpl[ e.d. Iij]<t het vaak

zo daÈ een taa]<groefrrpnisatie een zeer rncderne, zo niet nndieuze,

organisatievorm is voor een produktieprrcces. Dit is nnar ten dele

$raar. Een vooràeeId nnge dit verrdr:idelijl€n. Bij dit projecÈ F\:nctie-

verlceterirg werd gekozen voor het operilrenteren ret Taakgarcepen

varmege de resultatgr van een voorrcrderzoek order tien bedrijven
in de glastuinbouw. Hienrit !ías naar voren gelccmen, dat bij de ]cleine

bedrijven in de glastt-rirrbor:n (twee a drie vaste neder,rerkers) aanzien-

lijk rnirder prrcblemen bestorden jn de belevirg van de }<r^raliteit

van de axlceid dan bij de niddelgnrcte en g::ote bedrijven. Bij de

laats@enoetrlen r.ras borerd,ien de aaàeidsdelirg (de split-sirq van het
prrcdr-rlctieprcces in afzorderlijke ft-tncties en talen) veel v-erder

voortgesciureden. Dit was enerzijds het genrolg van mectraniserirg

en automatiserirg, rnaar arderzijds werd dit irt belargrijke rnate

verrconaa]<t door de keuzes die de ordernener had gemaalct voor de

organisatie van de wer§trccessen. onze i:dnrk, die ook later werrC

bevestigd in het pr.oject,, r,ras dat het ve:sctril tr.rssen de Kleine ert

de niddelgarote en grrcte bedrijven terr aanzien van de ]<waliteiÈ van

de arlceid, in belargrijke mate werd verrcouaaJcE, door het gegeven

dat de }cleine bedrijven net een @ie werlctst. De

grcep van vasEe nedewerlcers vorrde irÍ[rers net de neewer]<erde eigenaar

van het bedrijf een Taa)<gr:rcep, r^raaràij van ieder.een werd vertaacht

dat hij de meeste te vetrichten acËiviteiten betreerste, waaràij
gerouleerrd werd cxrer de werkzaamheden, en waarin er in belangrijke
mate gesprolcen kon worden van een gezamen-Iijke vereuntwoorrtelijld:eid

voor de prrcdulcÈi.e en de garg \ran zaken op het bedrijf. HeÈ lag daa:rom

voor de harrl cnr na te gaan of een dergelijke taai<groep-organisatie

ook irgevoerrd kon worden en voondelen zou bieden voor de middelgrote

en grrctere bedrijven in de glastuiribouw. tlaar tevens zal het duide-

lijk zijn dat een taakgroep-organisatie een werkonganisatie is die
reeds large tijd bestaat op de lcteinere bedrijven in de h:inbouvr.
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3. IÈrlsrijze

Door de opd::aclrtgevas is ide*,ijd gekozen voor het opzetten van

verfcebrirqsprcjecten waarin ords:zoek en doonroerirg van aaribeve

Iirgen worden geconbireerd. De leerenrarirgen uit deze voorèeeI{>rt-
jecten nrceten vervolgens bernt worden voor heÈ sectorbeleid gericht
op heÈ veràeter=n van de lslaliteit rran de aràeid.
Na een voorprrlerzoek is bij tien bedrijven een ffi
zoek gehcrrden, vraaràij tïi,aalf typererrie fi:ncties zijn orderzocàt.

HieÈij is gebruik genraaict rran de zogenaarde Aràeidssifuatieanalyse

_!§il". lEt dit door het NIÀ ontwild<e1de instrurent }omren taken en

furcties r'orrlen beoordeeld op de aspectan welzijn, gezordheid en

veiligreid.
De belarryrijl<sfe conclr:sie uiÈ het voorrcrdszoek en haalbaarteidson-
derzek was dat er op veel bedrijven verbeterirgen nngelijk zijn
in de orrganisatie van het werk. Voor:a1 het organiseren cp basis
van Taalqrrcepen zou een goede bijdrage Ismnen lenrerren aan de wel-
zijnsaspecten. ffier een Taa)<groep wordÈ hier versËaan: een wer§[rcep
rran nederuerkers die gezarenlijk veantwoolldelijk is voor een logisch
en zjrrrrol sanenharqerd deel rran het prodr.rJ<tieppces. Voor zover
pr:alctisdr haalbaar wordÈ daaÈij garculeent over de te verridrterr
activiteiterr.

Uit het haalbaaràeidsordelizoek bleek borerdien dat een derge.tijke
werkorganisatie niet alleen goed is v@r de vrelzijnsaspecEen, IIIaar

dat deze ook een bijdrage lcan lqreren aan de fysieke gezordheid.

Het betreft hier ÍEt narÍE het vermirderen rran kort-cyclisctre aràeid
net de daartriE, voort]<csnenle eenzijàige flpieke belastixg.

Uit de contacten in en rrrd het haalbaartreidsordazoek zijn zes

middelgrote en grrcÍte l«rekerijen (zaren t!È tr.rintig rraste redewerl<ers)

vortgelccnren die deelnarren aan de veràeterirgspr"ojecten. Deze bedrij-
ven lerreren de volgerde prcdulcten:

- chqÍsarrtert

- rozen

- poQlarrt€n grocÈ

- poEplanten lclein
- tsnaten

- paprikars

-6-
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Bedrijven

Vaste meder,rerl<ers À B c D E F

Aantal 7 I 15 23 t-t_ l_5

I-eeftijd:
L5 - 20 jaar
2L - 25 3aar
26 - 35 jaar
36 - 45 jaar
46 - 65 jaar

2
t
t-
1
2

;
5
2

L
5
6
1
2

3
2
7
7
4

L
3
3
4

1
3
6
4
t-

Geslacht:
IIl;U:l
\rrou$,

6
I :

L4
t-

2L
2

8
3

L5

Nationaliteit:
Autochtoon
Allochtoon

5
3

L2
3

t_6

7
9
2

t1
4

Aantal dienstjaren
0- L,5
2- 3
4- 6
7-L5

L6-25
26 en ouder

2
1
1
2
1

2
4
1

1

3
6

:

6
5
3
7
2

7
t

?

t-

5
L
1
6

Pa*,-tiJner:s 2 7 t_ 6 3

De personeelssamenste[fuq van deze bedrijven is a1s volgÈ:

Bedrijven: A : ChrYsantert
B = Rozert
C : Potplanten grrcot
D = Potplanten klein
E = Tornatert
F = Faprikars

De veràeterirgsprojecÈen zijn gestant in jarn:ari rggO. In septem-

ber/olct-ober l-990 is de balans otrrTernaalÈ waarí/oor de breed samenge-

stelde projectgrcepen in de bedrijven een evaluatie hebben samerqe-

ste1d. Deze enraluaties zijn in dit ratrryort q[Irenorlen (zie Bijlage
2).
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Bij de zes dee'lrremerrle bedrijven zijn projectgrnoepen F\:rptieverF
terirq cpgerictrt order voorzitter^sctrap van de fuirder. Leden rran

deze pojecÈg:seeen wàlrëÍr het rniddenkade en uitvoererràe rede'werl<ers.

De proje<Ègrceperr vielden @eleid en ordersteurd dor ad\riseur.s

van het NIÀ.

c@iddeld hebben de projectgrcePen eennaal per veertien dagen verga-

dexd. Tr.rsserr de vergaderirgen in werderr cpdJíachten uitgevoerd. De

r.esultaten wenden besprcken en bijgesËeld i:r de prci@
rirg. op de bedrijven is borerdien Wer]<overleg irge\roert in de

bedrijfsÈijd. Steed.s tertrgker.erde gespreJ<sorderwerpen oP èit Í{erk-

c,verleg lrJàEn de (voorlcpige) r.esuL.a*terr en aanbevelirqen rran de

proj ecÈ$rcepen n:ncÈieverbeterirg.
Bij de sEart, vaÍr de ppjecËgoeperr zijn de uitgarg'spt:lrtst van het

projecÈ \rastgeleEd irr een noÈitie t'I{oofdtijnen - acËergmrden -
Àar[nk'r. In deze noÈ,itie werrden de vrcfzijnsaspecÈen van de AlÈcnlet

toegelicht en werrl het orrEarriselcn cp ba-sis \ran Taalqlrcepen beprc-
l<en. De t€l€t van deze rrcÈitie is cpgermr in hoofdsÈt]< 4, dat

een nadele tle.Iicàtiry vor:ut cp de hier besprokerr werloÉjze. Naast

deze rrcÈitie zijn bij de start \ran de velàeteri:rgsprcjecten de

resuttaÈen besprol<elr van het traalbaaràeidsorrferzoek in het bedrijf.
fÍet betteft hier de scoles cp de Is/,,aliteitsciteria voor welzijn,
veili$reid en gezordheid en de daaràij aargegeven verlceterirrye-
lijkneden.
Ita deze starf, is voor de prrcjectgrcepen een plan van aanpak gefornnr-

leerd. Dit plan $rasi voor aIIe zes bedrijven identiek.

ÀÀ}TPN( VRBETMI}TGSPRO]ECIBT

1. IÍrstellen pr:ojectgrcep fUrcti.ryertceterirq.

2. Inveren l{er}<orrerleg op het bedrijf.

3. Intensieve besprekirg !.esultat€n Haafbaarteidsordenoek.

4. Taalqrrcepfilmofie bespreken en verarikeren in het bedrijf.

5. Taa]<ryroepen in het bedrijf sanrenstellen.

-8-
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faf<elea*f<etten rrastsÈe1len \ran de Taal<ryrceperr err funcf,iecmsctrij-

virq@Inaken.

M regets en norIIEn vcor de Taalgrcepen lrasE-

stellen (l§,afiteit en luantiteit) .

8. l4i-lieutechnisc]re regels en nolIIEn 'traststellen voor de taa]qrore-

peJr.

9. Rege.Is en rpr1en vasËste.tlen voor welzijn, veiligheid en gezord-

heid.

10. VeËet€rirgen doorrroeren oP de terrcij1en welzijn, veili$eid
en gezordhe"id.

11. Definitiane irvoerirg rran de nier*re werkonganisatie gebas€eral

cp Taalqtrcepen.

12. E\rah:eren ér llaÀr rnitig bijshten.

hor de prrcjectgrrcepen is reIatief veel tijd besÈeed aan de stappen

4 en 5; het beqprelen en in heÈ bedrijf verankeren van het nieuule

beleid en het forretren van de Taal<$rceeen. Dit is ook begrijpelijk,
r,rant het werl<en nret Taalqrrcepen hcrJdt vor de bedrijven een belarg-

rijke organisatorisctre verarderi:rg h. In plaats van specialiserirg
en (scns ver door7evoelde) aÈeidsdelirg, roet er wonden gesÈreefd

naar reenro.ldige inzetbaaràeid, all-r.cn:r, d, \ral«EnschaP en delegatie

van verantuoordelijlöeden naar de faakqircepen. De rpl rmn het nidden-

kad€r (@) dient neer ordersteunerd te woden.

overlegr en sare6rrcrlcirg, zotej. wer]<orerlefÍ als ïlerlÖespe}rirgenr Farl
een belargrijker rcI spelen iI het prrdulclieprcces. TakerqEkJ<etten,

verantrporde.lijklxeden en baroegdheden nrceten opniam gedefinieerd

worden. Een deryelijk ver:arderirgslPlcs kosÈ altijd veel tijd.
I11 septsnbeq/ol<tober 1990 he&en alle dee.lrrerde bedrijven ëchter

definitief gekozen voor een nieutre werkorganisatie cp ba.sis van

tha]qlroepen en is EstgesÈeld tre deze niq11,7e orfanisatie er in
troofdlijrren uitziet.
Ook de orrerige stappen rran heË PIan \ran aarpak zijn door alle bedrij-
ven doorlopen. Toctr zijn sounige bedrijven ver:ler gevorderrt in de

-9-
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daadsprkclijl<e doowoerjrq van de taalqrcepenorgarli-satie dan ardele-

Een en arÍter uorrit beiilrvloed door de crmrdrEl rran het bedrijf en de

rnate rlan corplo<iteit van heÈ produktiepres, en tevens drcr de

l<euzes die de ordenerer nraal<E ten aanzien \ran de nieule verkorga-

nisatie. Bij de co.plr:sies en aanberrelir,g,en kclÉn wij cp deze asp
ten tenrg.

-10-
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a. feËffiirry cp de gevolgde rerfcri.jze

4.1. Khraliteit rnn de rcdcWnisatie

In de afgelcpen jaren is veel oirereenst€Írunjrg bereilt orrer de l§,ali-
teitsgit€ria voor furcties die vertcorden zijn aan het welzijnsUegrip

uit, de ÀrÈcniet. In dit kader is door het NIÀ een i-nsÈnrrent ontrsiJ<-

keld, de zgn. Aràeidssitlratie-analyse (ÀSA), èt gebntiJ<E, wor:lt

voor het bescàrijven en beoorde.Ien \ran furpties. De ÀSÀ is gebaseerd

cp de lc*aliteitseisen uit de Àrbq*eÈ. Orerigens gaaÈ het bij deze

]oaliteitseisen niet cm in detail dsrilgeÍde vorrcàrifEen maar cm

na te streverr norren rret een delste}lerd ]<ara]<ter. arbeidsorga-

nisaties verschillen imrcrs van el}<aar zodat iedere orgarrisuttie

een eigen specifieke iJÍr/uUirg rndig trceft van de algewte nonlEn.

Hier{oe scàrijft de Àràcniet voor dat wer§etrer en werlosrers overlegr

rrceten plegen en upeten sanemrcr'i<en cm veÏLige, gezorde en het

r,elzijn berrcrdelcrrle aràei@ toE sÈard te brergen.

In de aSa zijn de l«,,aliteitseisen (als sÈEefdoelen) voor het we1-

zijn als volgÈ gefonruleerrà:

1. voIledigtrEid van de firrÈi,e

Een volledige fimctie besÈaat niet alleen uit uitvoererde taken

nraar berrat ook werlsrooràereiderde en orderrsÈer.rnerde takeJl. ffiersÈeu-
rerde taken zijn bijvooriceeld orderàcudsacÈiviteiten, aàninisÈratie
en de l<s'aliteitscontrole van het prodrlct. Vorbereiderde acÈiviteiten
bijvmràeeId een deel rran de wer)glannirg en de verdelirg rran de

werkzaarntreden. Een fimctie is dus volledig $J"nDeèE deze een zinrol
en logisctr sanenfrargerd gehee.l is van: werk vorbeleiden, uitvoeren,

odersteunen, en controleren. Een volledige fi:ncÈie is rrrijwel alÈijd
afisisselerd en br.eed van sarenstellirq. Een belarqrijk voordeel is
dat een dergelijke functie goede nngelijlÖeden biedÈ on te leren
van het werk, waardoor een bijd::age wonlÈ geleverd aan het bijhanden

en ontwild<e1en \ran valdcekl'raamheid.
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z. oganisereule tal«en in de firrcÈ,i"e

OryanisererUe taken a}s orderrieel van een n:nrtie hebben betliek-

kirq cp taken d,ie uitgaan borren de ird,ividr:ele wer§llek. Bijvoor-

beeld de taakeis crn ze.tfstard§ bepaalde prcblaren c'p te lesen
in sam:mrcrkirg net ardere leden van eeJl 1rcrlq[rceP, of iJt saren-

r.,grkirg xet arderen in de orgarrisatie. ÍbÈ de orrganisererrle taken

in een fr:nctie belroren ook werldcesprekirgen en werkoverlegr.

3.@en@ijkàeaen

Een frnctie die aan deze eis voldoet berrat, rqelijkheden voor col-
legars cun elkaar zo nodig te ordersÈeuren en t€ veJírdrqen. BotlerÈien

upet het werk nnge.IijlÖeden bieden crn trEt el]<aar ook cnrer ardere

dirgen dan het werk te pr:aten. I'{et arderc vioorlen, voorl<c[lEn l[cet

rloden dat rrensen seiaal geiboleerd werl<en dan wel als enige in
een r.rer§:rcep aeshreig zijn cp een @aa1d tertEin.

E. zelfstardi$reid in de flrrtie

IIet betlrefE, hier de nate rran zelfstardi$reid die de werloerer heeft

in heÈ bepalen rtan de werlorijze, de volgonde waarin UeeaafAe taJ<en

worden uitgevoerd en het aan te hcuden werktenpo. Ze.Ifstardi$teid

ir de ftnrcÈie betekenË, bijvmrbeeld dat ren zelf bepaalde werlprc-

bleren oplost, dmr een ardere rethode toe t€ passen of een arderc

uiWoerirgwolgorde te kiezen. EarnaasÈ holdt zetfstardi$reid irt
dat rren binren de produlctienornen het vrcrktanpo lcan aarpassen aan

de eigen rrri"sselerde behoeft€n en werl<onsÈardigheten-

5. lbeilij}dpiaryaaa van de firrÈie

De fi.lrÉÈ^ie rpet een evenreèige verfe$rg bieden rran nrceilijke en

gsÍ'al&elijke taken. Iderk dat alleen maar uit eenvcndige taken besEaaÈ

is saai en ronotoon en biedt weinig unge.lijkheden voor het bijho.lden

en ontlriH<elen \ran rraldcelsaamtreid.
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4.2. Taa§roeperr

In een bestaarrle oryanisatie is het niet aIÈijd eerwcrdig crn fl:ncties
te veràeteren volgens de bovensÈaarde l<t^laliteitseisen. Irrdividuele
functies bestaan fuus:s niet. rurrties zijn neÈ ell<aar veràorrlen

in een lepaafae vorn rran werkorganisatie en arteidsdelirg. t{et
verlceteren van furrties en taken cp de v*elzijnsaspecten hcudt daarqn

\raak in dat de hrerkorganisatie urceÈ lior,terr aarg€pasE. Tegelmrcrdig

wordÈ, in zorn gerral veela1 aanbevolen m te reorgnisercrt otr h.sis
rran Taatqrrcepen. In de neest, aniverie vorln is een Taalqrcep een

Íirerlqroep rran urederrcr'kers die als glrcep veranhrcrdelijk is voor

een logisch en zinrrol sarcnhargerd dÀel \ran heÈ proörkEieprrc.
È taken van een derlelijke gaÍDep bestaan uit uerlcrroortereidirg en

werlsrerdelirg, ui§roererde prrcà*tietaken, onganisererde taken, en

ordersÈeunerrte taken u'aarcrder de loarrtiEeits-n kwaliteitscotttrcle
van de prodr.rlcEie. De leden van de faalqnoep rq.r1s-n daaràij over

de te verriclrten taken.

EàÀXGROP

In de praktijk kcrÍEn er aller1ei rrarianten voor die mirder ver in
de ridlÈirq van het bovenstaarde nndel ontlliJ<l<eJ.d zíjn. Bijvoorbee.Id

cnË:t Uepaafae orderdelen zijn afgesplitsÈ of €trdat de eirràrerant-
trcrdelijkheid eldel:s berusÈ. Het organiselren rran het proà:tctieprcces

in (de een of arrlere volm van) Taalqroepen, biedÈ echter rraak een

goede rnge.Iijlöeid on de we.lzijnsaspecten van het werk te vqàe-
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teren. Bcnrerd.ien zijn er \raak doeJmati$reidstroorrdelen. Een proö:k-
Èie-orgarri-satie besÈaarde uit taal<g:rcepen is neer floci-bel €D €€rtrroll-

diger te besàren dan een ollganisatie net vele gespecialiseerde

furcties en taken. lGdsrerlcers die in faaXqrcepen werl<en zijn per

definitie t\ran neeniele nrarkten thuistr. Voor de bedrijfsleidirg en

het rdddenkader betekenÈ dit dat ren mi-rder vaak regelerd ncet

optrederr, waardoor er IIEer tijd vrijl<cnË voor be.largrijke taker
als het verbetelen en het vernieunen rran het pr.odulctieprcces. Door

de neenrardige inzetJraartreid van de nederyert<er:s zijn ver:atJ:n ert

venrargirgspreleuren ool< eerwordiger cp te \rarqren en lsrmen wi.ssetin-
gen in het produlcEieprc sre.ller en effestiever tot sÈard worden

gebracht.

Voor de Isi,aliteit van de aràeid h de glasbrirrborvr is t€nslotte
nog \ran be.Iarg dat de brede en afisisselerde sarenstellirg \ran de

funrties in faalqroepen bijdraaqË aan het vernirderen \ran de eenzij-
diqe f1lsiel<e belastiÍg. Vooral bij nidde.lgoEe en g:otere bedrijven
in de glasfuinbom zijn veer taken nogr kort-cycrisch en ncnotoon'

Dit levert eenzijdige fysieke belasÈirq op die op den dtrur toÈ

gezordheidsprobleren lcan leiden.

SanrernratEerd is het doel lmn het project, E\rnctieverlceterirg iJt de \

GlasÈuinbcnNv, het berrcrderen rran het welzijn in de werl«sitrraUies, l

dor middel \i'an otganisatorisctre aanpassirqen op basis van het I

@. EieËoe zijn cp zes deelnsrerde bedrijven bl€ed

sanerqestelde projectgrceperr gevornrl order vonitterscàap rran de

Urirder. Deze plojectgroepen orderzoeken veràeterirgqelijldeeden
vor de l§,a1iteit rran de werkorganisirtie, r.laarbij order reer gebnrik

wordt gernaa]<t van de r.esultaten van het ÀSA-orderzoek in het bedrijf.
Naast het vetàeteren rran flrrcÈies en taken wordt in het pr^ojecÈ

tgrens siqnale!€rde aardadrt besÈeed aan veili$reid en fysiele
gezorrlheid. IIet ppjecÈ i.s gerictrt op de \rasÈe nederverkss.** De

veÈeterirqsprojeden tnrden begeleid dmr aÀriseurs/orderzoeJ<ers

van het NIÀ.

**. Orrler t\raste nedemrer]<erstt worlt hier versËaan alle werken-
den, zcnrel voltijd a1s deelÈijd, nrat een regelnatiq aaàeidspatJrcort
in de sector. ffier trlese nederqrcrkersrt wotdÈ verstaan de seizoens-
werl<ers die gedur.errte koËe periodes werkzaam zijn tijdens ooqsQie-
ten. De rrle't en t\rastrr zijn tr.ler dr:s niet identiek aart
de tennirplogie uit de CAO's.
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5. o'ry.c}usies

Bij de zes deelnenrerrl.e bedrijven (àie rran elkaar verscttlllen rnar
cm\rarq en soorten teelt) is geblekerr dat het organi.sel€n nan het

uerk ret bellrlp van het @ belargrijke voorrlelen biedt,
zcrel v@r de aràeidsinhcnd en de adcei@ rran de

redenierl<ers als vor de orderreurirg. van ernsÈige naOeÍen i.s weinig
gebleken. wet zijn er tijdens het project, een aantal rcgelijke
larelpnrnten naar voren gekc[En rraar bedrijven in de glashrhbcuw op

reten letten bij het invoerren \ran ee.n @ie. Ook

zijn niet alle bedrijven, na aflocp van de bege.leidirgsfase (zes

toÈ negen rnaarderr), e\ren ver gevorderrl ret de prakÈisclre doorroerirg
van Taalcqarcepen. Zorder daaràij de arrtere vier bedrijven tekort te
den, l<an ttrh vrorden gezeqd dat de kcploper:s het drasantenbedrijf
en de rrczerilc'rctcerij zijn ganeesÈ.

wij hebben in Ait projecÈ slecirts errrarirq opgedaan ret zes bedrij-
ven, Lraanlloor het nceiJ,ijk is cm wetenscàappelijk hade uitsprakert
te doen otrer bevotdererde en belsrurererde factoren bij het inrosren
van @ies in de g1asfufubcut. IiEt de rrcdige voor-
zidrti$eid zcnrden wij nel het volgerde wÏLlen stellen:
1. Het lijlG er cp dat het @ van rnrt, lcan zijn voor

de sector gla,sErirÈcut, in zijn toEalit€it.
2. Het naalG daaËij wel versclr.i-l wat de uate rran arbeidsdeliry is

bij de sÈart, \ran een denlelijke reorganisatie. Een hoge mate

rran adceidsdelirgr, en daarnree van strrecialiseriry in furÉ,ies en

taken, maakt het relatief nrceilijker cm het taatqnoeperuncaef

dmr te voeren. In ieder gsral zal het doonroerirgspllces larger
duren.

3. EeÍl hoge nate van aràeidsde.liÍq lijl<È sarren te t:argen uet de

nrate van ccnpleldteit rran het produl<tieprcces en ret de cmrarg

van het beclrijf. Een groot bedrijf, net een ccnple>< proà:Xtiepp-
6, zoals bijvoorbeeld aargetroffen rrcrdt bij de poQllanten,

zal eer:rler geneigit zijn crn te kiezen voor een werkorganisatie
net een hoge g.aad van aràeidsdeliÍg. ook een r:elatief gnrtele
rnate van rechaniserirg en autcnratiserirg kan hieràij een ro1

slpelen. Zoals echter reeds \raal< is gebleken bij ardere irË:strièle
en dienstverlenerde organisaties, is het niet zo dat de fastoren
omrargt, ccnplexiteit rran het pr.od:lctieproces, en mate van necftani-
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serirg/autcnratiserirg, noodzakelijl<ernijs in een directe relatie
sÈaan td, de mate van altceidsdelirg en specialiserirq. Er' zijn
wat d.it betreft vee.I rrrijheidsg:aden, zcda'--- de keuze die de

ordernener zelf wil Íraken voor de inri&tirq van de werlpraes-

sen, van primair belarg is. Ool< bij de twee potplarrtenbedrijven

die aan dit project, hebben deelgencnen, is i:rcrers gebleken dat

het werl<en ret Taalqrcepen ryelijk is en voordelen biedt.

4. Bij s,elrijperde rrdagVer:sett produkt€Jl a]s lpzen en tcloaten, rtet

se.izoensgeborden prrcdu]<tiepieken, is het niet, te voorkcrlrin dat

de \raste meder*er]<ers lanECil:rig dezelfde oogstàardelirgen nceten

velriclÉen. De voordelen \ran het, @, wat betJÉfE,

atri-ssefirq en heÈ verairderen \ran rrpnotore kort-qzclische alàeid,

]omren i3 deryelijke sitr:aties niet volledig worden bentË. l^IeI

is i;r dit project, gebleken dat het zo veel mogelijk hanter€n

ran heÈ @, ook crp deze bedrijven leidt tot belarg-

rijke verÈeterirgen (zie Bijlage 2).
5. g16at v@r een @ie rederverl<ers nodig zijn

die veel verscLrillerde produltieactiviteiten beheersen, leent

het EEde.I zictr beter voor vaste redqlerl<ers dan voor lese Irede-

weri<ers die slectrts korte tijd op heÈ b€drijf werkza^n zijn
tijdens de oogstpieken. llet ordsscheid atrtoctrtmr - allÉhtoort
is cp zidt hierbij rcn geen be.Iarg.

Uit de qraluatie, d,ie door de ppjectgroepen F\.urctierreràeterirg zijn
qsnaal<E, na afloop rran de i-uplerentatiefase, )can globaat worden

gecorcludeeLd dat de elperjrerÈen in belargrijke rnate hebben voldaan

aan de doelsÈe1lirgen. Ë is ons inziens dan ook sprake van een

geslaagd proje<È. Overziet ren het tcrtaal van de L'e§rltaten en de

leererrrarirqen, dan lornen in aarrvrrllrrg op het bovenstaarde de

volgerde corclusies getrrckken worrCen:

Itsn aanzierr rran de lffiliteit rran de aràeid:

1. Het werken rpt Tba]«gircepen lsrert niet a]leen een positienre

bijdraqe aan de zogenaarde we.lzijnsaspecten nan het werk, waaron-

der het tcgergaan \ran rrDnotone aràeid en het bevorrleren van de

rralöel$,aamheid, nraar hcnrtE ok een veràeterirg in rran de gezond-

freiasaspecten en de vei.Ii$reid op het werk.
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Bij de Tbal<ryoepen rcnrleren de nederrrcr)<ers nalIelijk cnrer de te
verrichten activiteiten. Hierrtmr worrít eenzijdige fysiel<e belas-

ti:rg (voort}<onerd uit het steeds opniernr herhalen van dezelfde

hardelirg) besÈrreden. Ook staat nen door het r.qrleren nilder larg
blocÈ aan enrerfirrele schadelijke werl<crnsEardigheden (Iawaai,

cfrenisclre stoffen, e.d.), Lxaaaàij uite'aaral beradl:ukt rucet r,rorrlen

dat er bij voortdurirq gezoclrÈ nrcet torden naar npttrcdes crn

desrgelijke belasterde werl<crnstardigheden te voorl<curen dan wel

te vermirderren.

2. Het werken net Taalqrcepen bl€rg.t, net zic]: ree dat er voor de

g:rcep duidelijke regels en nonrEn gefornnrleerrl worden voor veilig-
heid, gezordheid en welzijn, hetgeen een velàeterirg is van de

l§.raliteit rran de adceid v@r de nrederurer)<ers. ÀÀI1 de Taal<gfoep

nrceten fuErers verantuoordelijlöeden en bevoegdheden worden gedele-

geeld, r.raardoor het rpodzakelijk is on noor de ]<waliteit van

de altceid (en terrens voor prrcdul<tietectrriek, I§^raliteitszorg en

milieutetrriek) duidelijke afspraken te nnken, die schriftefijk
worden \rastgeleEd.

3. Voor een goed funcÈioner-n van de Tbak$oep is orderlirg cnrerleg

(werklcesprelcirqen en taalqtoepcverleg) en werkoverlegr ret de

bedrijfsleidirg rrcdig. VgertOespndcirgen en lerlcoverleg worden

cp deze wijze tot een zinvol orderteel rran de organisatie rran

het prrcdulG IIet wer]<en net Taalqarcepen lerrelt daa:rom

een bijdrage aan de nordi$reid van de nederyerlcers en daarrpde

aan de kq,aliteit van de aaàeid.

4. De nradener]<ers worden in een faal<groep reer acÈief betrrc]d<en

bij de garg van zaken op het bedrijf. l,hn kan elkaar beter order-

sÈer:ren en €lr ontsÈaat lreer orderlirq begrip voor probleren die
tijdens het werk ogtreAen. Àardachtspnten worden vrcegtijdiger
orderl<erd en in het orrerleg besprol<en.

5. De vervachtirg rran de deelnererde bedrijven is dat de bcnrergenoen-

de @rergst€n voor de aaèeidsirÈuld en de altceidscnnstardi$teden

van blijverde aart zullen zijn.

Ten aarzien van de beÈijf$elargen

l-. Het wer]«en nrat Taakgroepen bevordert ae neerrrcndige inzetbaarheid

rran de rredarer]<els. Het bedrijf lcan daardmr floci-beler reageren

cp verardererde crnstarni$eAen. Bijvooràeeld ver:arderirgen in
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kret profulctiepraes, eisen van lclarrten, oFnEJIgsr van zielctarer

ani-m en \rakanties en van verloop.

De gArgr \ran zaken op het bedrijf wordt voor de nedsrrerl<ers àrid*
Iijler en dmrzictrtiger. Dit 61rdat de regels en rrcrren op PaPier

]<cnen te sEaan en het Wer]<orrerleg bet€r fr:r.rtioreel{' dan rnrceger

heÈ, geval was.

De lder,rcrl<er:s zijn door het borenstaarde en door het werl<en in
de Tha§roeP actierrer betro]<ken bij de §rar1, \ran zaken cÍp het

bedrijf. ProbleclEn wolden sreller en beter gesigaleert en otrge-

lost, hetgeen t<ostenfesparem werkE.

Door het !,rerl<en ret TaalqlroePen i-s het nngelijk cm de l$,aliteits-
zong di:ect, ilr te bo$len in het tat<ereatr:<et rran de medewerl<ers.

E l§,alitEit rran het, produl<t wo1{È hiendoor verbeterd, waandoor

de nrarktpeitie wor:CÈ vensÈerkt.

4. q16at de redererkers zelf ]cleine repa::aties en @
heden gaan vs?i.chten en deze vrregÈijdig siglaleren, gaan de

orderhqdskosten cnÈaag.

door een vertrogirg van de rrald<enrris a}s dmr het àridelijk cp

papier zetten \ran de regels en rprlEn.
6. Na de infeeryeriode blijft de pro&lcÈ.ie op hetzelfde niveau als

\nrceger het geval vras. Bij het rozenbedrijf is de prr&kEie zelfs

gestegen drcr een betene l§ilaliteit rran het lmippen. Bij beter

)arippen prodtrceeË, de plant nalÍElijk Er lrczen-

7. Hoeï,el harde bewijzen trienrmr nog orËbrcke31, lijkÈ het heel

goed nngelijk te zijn dat het i-urago \ran het werken in de glastrdn-

bcuw zal verbetcrerr, ildian neer I113t het Taalqrrcepermrcdel wordt

ganerlct,.

8. De verwachtirg van de deelrcnerde bedrijven is dat de borerge

rperde rroor,lelgr rmn blijverde aard zu.Ilen zijn.

larfadrts1rrrten \rmr heÈ ustqr d, een taalqoeprynj.sade

Van be.largrijke nadelen is weinig gebleken. ffie!ÍtsLiryen die in
de gtasblinbcnrr willen gaan werken ngt Taalqrpepen doen er wel goed

aan cttr op de volgerde aanfachtsgunÈen te letten:
t. Zoals het qe\raI i-s bij a1le organisatiestríaÈegieën rrcet de taak-

grrcepfilosofie ordersÈeurd worden drcr de orderrrerer en de be
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drijfsleidir:g, en nnet het concepÈ bij voortàEi:rg worden uitge-
dragen er waÀr rcgelijk verbetenl.

2. Het irwoeren van Taal<grrcepen ]<osË aanvankelijk tijd en geld. Na

de inleerferiode is er echt€r doorgaans sprake \ran een peitieve
]<osÈen:baten analyse.

3. In de glastrrinbcu,r zal het in de IÍEesÈe gorallen raadzanru zijn
cm een \rasÈe @ te benoemren die het vertrcmren

trceft van de grcep.

4. Door het werkerr in taatqrcepen worrlen de redewerl<ers valdcel*arer

en rrnrd,iger. De qderrser en de bedrijfsleièirg rreten hier cp

een goede wijze uee Is:nrren cqfaan, orrler rÍEer drcr het Werl<overlegr

in het bedrijf goed te orlfaniserlen.

5. t}cor het lrogere fi:ncÈierriveau lon de fuxÈieuaarder.irgvemrrleren.
6. Het lreÈl€Íl net uredevler]<ers die kortÀrrerd v@r specifieke werk-

zaarrtreden worden ilqefutd, lerrert probleuen op voor heÈ weri<en

rrolgens het @. Taalqrrcepen zijn het neesÈ qeschilG,

voor npderierkers die Ian@ur§ op het bedrijf blijven wer]<en.

7. I{et produ}<Eiepraes levelt sons beperkirqen op voor de nngelij}ÖF
den csn cfUrnaaf gebrui* te ma*en van de taakgrcePfilosofie. Dit
is bijvrcràee.Id het geval bij de rozen en de tcrnat€n. Bij due
proà:]<ties trcden oogstpieken W die sel verwerlct upeten worden.

Iiet is dan niet te vorkmr dat de nederyerl<ers lanqàJrig dezelfde

acÈiviteiten verriclrten. lh dergelijke ge\ralIen blijl<È de taak-
garcepfileofie echter wel tot aanrerke.lijke veàeterirqen te
leidelr in vergelijkirg rEÈ de uitgarqssibntie.

8. Het werlcen volgens het @ betekerË, reesÈal eert

belargrijke verarderirq vor de wijze waarop geprodrceert wontt

en de verrtelirq rran furpties, taken en verantlrcordelijlöeden in
het bedrijf. De irvoerirg ncet daarcra geleidelijk gesctrieden,

in goede samernrerfirg en overleg rrgÈ de nedenpr]<ers, en net gezorxi

verstard v@r wat betrefE de pra)<tisclre tqelijkheden voor de

fuvoer:rg in het bedrijf.

-L9-
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e. aarÈevefirryrt

Op g:rond van de aanborelirqen die zijn gedaan door de deelneuerde

bedrijven (zie Bijlage 2) en onze eigen enrarirgen net het ptoject,,

wiJ.Ien wij de volgerde aanborelirqen doen:

l. IIeÈ vertient aanbevelirg cm het @ te prcpagoren

en te sÈinnrlerren h de glasÈdrtbor{.

In prircipe geldÈ deze aanberrelirg voor a}le srcrten teelteÍl.
!Íe.I rceÈ ret<errtrg gelrcnrden uonlen IIEt de venadrtirg dat het

dmrnoeren \ran een taalqrrceeenorgn:s,atie relatief reilijker
rrrcrrlÈ naarmte:

- er trEer sprake is'yan aràeidsdelirq en specialiserirg j:1 de

uitgargsBitr:atie, aI dan niet srter j$Àoed van rractranise

rirglautcmatiseriry en de crrn/alT1 \ran het bedrijf;
- er rrarmpge de aarrt van het prodqlct (snelrijperd en dagver:s)

reer lanEàrig ooqstwerkzaamtrederr npeten rrorden velridrt;
- er trEer losse nederyerker:s rcrden irgezet in het produkEieprrcces.

2. De Ueur:sturoralrg \ran en de venlele doonroerirq nan het taak$oe

1rendel, zctr dmr de volgerde rnaatregelen hmnen worden gestinF

leerd:
- besprckfug in het orrerleg h:ssen wer§evers- en wer]<nenxxrso4fa-

nisaties in de brinbcuw;

- insclrake.lirq \ran de str:dietairqen in de Urinbcn*r en \ran het NIS;

- issclrakelirg \ràn de LardborwvoorliÓtirqsdiensÈ, de §f[GAs,

en insÈituten die acÈief zijn op het Àrbo-terzein;

- begeleidinq en aÀriserirg rran bedrijven die een @
nisatie w"i]len dmryelen door destogd.i$reden oP dit gebied

(fleaa1 gescfraÈ vijf tot tien dagen per bedrijf);
- verspl=idiry van de resqlaten rran dit projecÈ, waarorder de

ta:<erea*t<etten rran de faalqrcegen en de regels en nornen voor

veiligreid, gezordheid en welzijn, miliertecfrriek en prod:lcLie

tehniek;
- vewaard§irg \ran een voorlictrtirqsfi]m strer taatqtrceeor$dnisa-

ties in de glasÈuirrbcnv;

- het crprictrten \ian een projectgro€p ltsecÈolàeleid Í\rjlbcut/t
èie zich order rreer gaat rictrten crp de verdere uiBderkirg vart

de borenstaarde aanbevelirgen.

-20-
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BIJLÀGE 1

Chnrsantenbedriif

- nrrctlebescÈrijvirq
- tat<ergat<t<et rran de Taatqroeg

- Regels v@r lreili$ei,d, gezotdheid en welzijn, ni-Lieu-

tecftriekenp@

-o-
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,

Teleíoon 01740-25459
TeleÍax 01740-21987

Bankrelatie:
Rabobank Midden Westland
Rek.nr. 14.22.10.560

2.

KOOS VERBEEK CHRYSANTEN HOLLAND
Plaats 't6A

2675 CK Honselersdi!k

FUNCIEE-O§OrRI]\rDG Àg?ÀRrsctI ASSrSTENI (E)

In het sane;nwerldrqslreràarrl van de faa]<ry::roep verichten van aIle
vmrbereiderd,e, uitvoererde, order=teunerd,e, organisererd,e err
cont:iolererde acÈiviteiten, zoals deze zijn besctrrsren in het
tat<enpalO<et \ran de Taal<grcep.

Vmr een goede uiftoerirq van deze taken is nodig:

- Ogvolgen van de prrcàrlctietectrnischre regels en nonnen
- Opvolgen van de ni-Lieutectrniscire regels en norrren
- Ogvolgen rran de regels en nonnen voor veilig, gezord en weJ.-

zijnsborordererd werlcen
- Medenrerantvoonielijl<Lreid d:agen voor het prodr:lcÈieptrcces en

de garg van zaken o5l het bedrijf
- Tijdig sigrraleren en beryreken rran aardachtspunten en prcb1e-

IIE,N

- Àd"ieve deellane aan het Wericcnrerleg en het Taakgitrcetrrcverleg
- Bijd::agen aan een goede werksfeer op het bedrijf
- Bs:eidheid tot heÈ volgen'uan cursrssen
- gereidheid t t, het rnaken varr c,\/eruren wàrÍl€€r de werkzaamheden

dit, noodzakelijk maker
- Vakanties tijdig aarrrelden en regelen in goed cnrerleg net de

collegats

lngeschÍeven öii d€ Kameí van Koophandol ts O€lÍl ondeÍ nr. 30.090.

-L-



KOOS VERBEEK CHRYSANTEN HOLLAND

MKE{H\KKET V]\}I DE BÀXGNOEP

VOORBEREIDBIDE TÀKE}I

- !íerlcorerleg (welelijks)
Hrcàrlctieplarurirg, po:sonee.Isbezettlrg, c,lrerj.ge aardachtryunten

- taa]«E:rcepo,'er1eg (dagelijks)

UITS/ORSIDE TAKBI

- Oogsten en i-:rhoezerr
- mpaf:<en
- Veilirq }claarnraken
- Ieegruinen
- Plantklaar maken (g:rcrdbewerken, gaas voorbereiden)
- Planten
- Pennen bijzetten
- Gaas cphalen
- Ver:àrisÈeren (vo:zorrEen belichtiry en veràristerirg)
- Hoofdlorop va:vrijderen
- CeÍuasfesd:endrg
- Groeiregrrlerirg
- Stonen
- Styrcrmrfplastic aanbrergen
- GIas lcijtert
- GIas sctroonspnriten
- Glas repareren
- Sdrmrrnaken bedrij fsnrfurtes
- Veuorrlirg g:rcrd rord de ]cassen
- Veràristerirg en sctrermir:sta-Ilatie orderhor:d,
- Veilirq rijden

23 aprit 1990/FUOH/TA0H/CHR/r{AR/HAA
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KOOS VERBEEK CHRYSANTEN HOLLAND

ONDR TEUNB.IDE TÀKSI

- merhoud veJÍ,annirqsinsta-Ilatie
- merhoud nachines
- Irdelen gere€dschap en nrateriaal
- @leiden nedewer]<s:s
- Begeleiden stagiaires
- Rorrlleiden g:rcepeÍl
- D<o:rsies
- Ousursserr
- Diversen (bezoekos, telefmn e.d.)

ORGANISERBIDE TÀKBI

- P:rjblercen tijdens het werk bespreken en oplossen nret ardere led.en
van de Taa)<g:rcep

- ?íerl«rnrerleg (wel<elijks)
- faa]«grioepo\rerleg (dag.e_fijks)

@}ITROLRB{DE TÀKnI

- i§,aliteitsconErcle tijdens en rur de prrcdrrlcÈie
- ConÈo1e op de l«antiteit ran de produl,tie

23 apri t 1990/fUOt{ /ÍAOA/CHtt}tAR/HAA
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KOOS VERBEEK C}IRY§ANTEN HOLLAND

BKtr{ BEf,RLITSLEIDI}E

- Klinaatreqeurq
- voeairqsregeliry
- VeiJ.irg rijden
- Prijsontr,,rilclralirrg volgen
- Stafc,verlqg bedrij fsleidirg
- Wer]<orrerleq orgarLiseren
- ResultaaWergelijkirg ret andere bedrijven
- Fer=oneelsbelreer en loona&rinistr:atie
- Opleiderr nrede*rcr]<ers en sÈagiaires
- SÈiruleren dat medemerkers opleièilgen en clrrsLlssen volgen
- Eco'lcsiesrztentonsÈe.Llirqen bezoeken
- Dcterne contacten

23 rpri t 1990/Fuot{/TA0l{/CHR/HAR/}rAA



KOOS VERBEEK CHRYSANTEN HOLLAND

EAÀIGROEF

TÀÀXCMP

BEDRI]NSLEIDING

\BS'IE MEDEÍ,IffiKRS

nFFrÍrr.TumEsJFRI(trRS

SXAGTÀERES

2l apri t 1990/FUol{/ïAotí./cHR/HÀR/HAA
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KOOS VERBEEK CHRYSANTEN HOLLAND

NOR}IEN--EN--AIGEL§L TER-ABUIRDERIITG=YA]T-VEILIGHEID,-GEZONDHE IL EI{
UELZ IJN -.IN--I)E_WEBKS Í fl IAAIE.

I. GEHASBESCHERMTNG.

- Spuitwerkzaamheden rondom werkpiekken altijd uitvoeren
voordat de andere medewerkers beginnen.

- Telkens op de eerstre maandag van de maand het spuitmasker
voorzien van een schone filter.
- Spuiten volgens de officiele veiligheidsvoorschriften:
r Handschoenen en spuitkleding aan tijdens het spuiten en het

kl aarmaken.r Goed spuitmasker opzetten en ophouden tijdens het werk.
r Dit spuitmasker steeds schoon houden en netjes opruimen.
' Spullen netjes schoonmaken en opruimen na het spuiten.

?- STOMEN.

- Geen grondbewerking uitvoeren voor het stomen.
- Zeilen pas verleggen als deze wat zijn afgekoeld.
- Automatische drukregelaar op ketel maken, met

afstandsbediening in het warenhuis.
- Stomen met goeder grotere afzuigventilator.
- Stomen met stoomdekens, raardoor minder warmteafgifte aan de

direkte omgeving.
- Stomen zoveel mogelijk met gebruikmaking van stoomkettingen.
- Aanschaffen van lichtgewicht stoomzeilen, raarmee rÍe een

hal're 12.80 meter kapbreedte tegelijk kunnen stomen.
- Steeds zorgen dat er voldoende goede handschoenen aanwezig

zijn.
- A11e mogelijkheden aanwenden om zoveel mogelijk buiten de

werktijden te stomen.

3 OOGSTMACHTNE

- Na gereedkomen van de nieuwbouw een nieuwe oogstmachine
aanschaf fen.

- Hierop alle mogelijke veiligheidswensen realiseren.
- Goede voorlichting geven over het veilig gebruiken van de

machine.
- Onderhoud aan de machine op tijd uitvoeren of uit laten

voeren.
- Verlichting aanbrengen op machine.

4 OOGSTEN.

- Zorgen voor voldoende hulpmiddelen bij het werken. Zoals
snoeischaren, hoezen, elastiek e.d.

- Met oogsten 2 kanten tegelijk meenemen, dit levert een meer
afwisselende werkhouding op.

- Zoveel mogelijk afwisseling en roulatie aanbrengen, zodat
eenzijdige fysieke belasting zoveel mogelijk wordt
voorkomen.

- Bezien of het werken met een "heggeschaar"werkverlichting op
kan leveren.

-(-



5. KI,TMAAT.
- Bij oogst- en plantwerkzaamheden onder zonnige

omstandigheden, de verduistering voldoende sluiten
trachten zoveel mogelijk in de schaduw te oogsten'
ten behoeve van de mens en ter bevordering van de
kwaliteit van het produkt.

In de betreffende afdeting de ventilatietemperatuur zoveel
mogelijk handhaven rondom de 20 graden, waardoor de
temperatuur voor de mensen aangenamer is.

6. GF.I,IITD.
Zorgdragen voor aangename muziek tijdens het werk.

- Geluidsoverlast van machines e.d. zoveel mogelijk voorkomen
en binnen de daarvoor geldende normen blijven.
Gewoonlijk moet de situatie zo zijn dat normaal praten
binnen eàn straal van 2 meter mogelijk is (geluidsniveau
tot 80 dB). Een geluidsniveau van 85 90 dB (schreeuwen
is noodzakelijk) mag nooit langer duren dan I uur. Nog
hogere geluidniveaus (90 lOO dB) moeten worden
vermedeÀ en mogen in ieder geval nooit langer duren dan
5 minuten.

7. WEAKHOIINÍNG-

- Zoveel mogelijk, afwisseling en roulatie brengen in het
werk.

- Kunstmestzakken van 50 kilo met 2 personen oppakken en waar
mogefijk bestellen in 25 kg zakken.

R. I(ORT CYCI-TSCH WERK.

- Zoveel mogelijk rouleren over de werkzaamheden.
- Tvee kanten tegelijk opbossen.
- Vaker wisselen bij bossen en inhoezen.
- Niet te lange tijd achter elkaar dezelfde medewerkers laten

planten.

wk 39-90 KV

normvehe.039

en
Dit
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KOOS VERBEEK CHRYSANTEN HOLLAND

TIoRITFN nN PEGEr.s TFN ÀAl[zlE}l__IÍArÍJEl_lLtr.rEU

- Afval moet zoveel mogelijk gescheiden worden aangeboden
voor verwerking:

l. organisch afval ter compostering
2. ijzerr papier en glas voor recycling
3. verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen dienen te

worden schoongespoeld en dit spoelwater moet ïYeer
worden gebruikt voor bespuitingen

4. oude olie, verf e.d. bij gemeente-depot inleveren
5. batterijen, speciaal die van het oplaadbare t5i'pe,

moeten ingeleverd worden en mogen niet bij het
gerone afval terecht komen.

6. verpakkingen, die nog niet gesPoeld kunnen worden,
worden ingeleverd op het gemeente-depot.

- Ten alle tijde zal er gestreefd moeten worden naar het
minimale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

- Praktische steun zaL gegeven moeten worden aan onderzoek om
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te
verminderen.

- Er rnag nooit gewasbeschermingsmiddel (concentraat en/of
oplossing) in het oppervlaktewater of riool gel«:osd
worden.

- Medewerkers moeten bekend zijn met eventuele schadebeelden
van ziekten en plagen om behandeling zoYeel mogelijk te
kunnen reduceren.

- Methoden toepassen waarin e.v. ziekten en plagen voortijdig
gesignaleerd worden, zodat dan pas preventieve middelen
worden ingezet.

- Door regelmatig grondonderzoek moet worden voorkomen dat er
overbemesting plaatsvindt .

- Ten al le tijden moet er zuinig worden omgegaan met energie
(ook bij lagere energiekosten).

- Het gebruik van de fiets of openbaar vervoer door de
medewerkers om het werk te bereiken moet aangemoedigd
worden.

rk 39-90 KV

normmi1i.039
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KOOS VERBEEK CHRYSANTEN HOLLAND

NORMEN EN REGELS VOOR HET OOGSTEN.

- Takken moeten zo recht mogelijk worden opgetrokken door het
midden van het rnaasje in verband met bladscirade

Takken bovenaan goed gelijk houdetr.

Bloemen netjes uit eikaar trekkerr bij bijv. Daymark.

Bloemen niet tegen de onderkaut vall de band aan laten komen'

Bossen geheel onderaan vasthouden, dus nooit in het midden
in verband met "hand" in de bos.

Vooral voor en achteraan het bed moet bij al le korte takken
het kluitje worden afgeknipt en niet gebroken. op a1le
andere korte piekken kluiten afknippen, anders worden ze
in de borstels van het oogstmachine getrokken'

Te korte takken moeten in afzonderlijke bossen'

Bossen zoveel mogetijk in de breedte van het bed bossen,
niet in de lengte (5 takken van het buitenste maasje
zijn zwaarder dan 5 takken van een rij mazell in het
midden van het bed.

Twee kanten gelijk opbossen. Een kantje meenemen alleen als
het ni.et anders kan of aan de buitenkant van een vak.
Dit geldt alleen voor de eerste kwaiiteit'

zo goed mogetijk zwaar/licht en rijp/groen meng'en. Hierbij
geldt liever 2 + 3 dan I + 4.

zo min mogelijk tegen het gaas aan leunen. Als het niet
anders kan gaas omiaag en nooit omhoog buigen'

Takken netjes op het midden van de band plaatsen er-r op de
strepen van de band leggen. Dit betekent 1 bos per
1.60m. Bij een taklengte langer dan 11ocm houdt men een
tussenruimte van 5Ocm aan.

Bij opschuiven de bossen aitijd met de kluiten naar voren
over de band schuiven. ruoàit andersom en nooit tegen de

bloemen duwen.

Bij oogsten, indien nodig, bladpiukken. Bovenste slechte
blad is belangrijker-dan het onderste, dit gaat eraf via
de zaag.

-\-



- Alert zijn voor ziektes en plagen. Bij waarneming direkt
meiden aan de inpakker, zodat deze er rekening mee kan
houden.

- Het is niet toegestaan oÍTt een geoogste tak terug te zetten'
ook als ,lie niet in de bos meekan, Deze dan op het gaas
plaatsen en later mee naar voren nemen'

Lichtste kwaliteit altijd afknippen, omdat er hiervan altijd
een aantal te kort van lengte zijn'

- Een gebroken tak is en blijft gebroken en moet uit de bos'

- Bossen zo min mogelijk op het gaas leggen en wanneer het
noodzakelijk is, alleep zonder kluiten. Liever eerst
anderen afÉelpen, dan alvast maar het gaas voileggen met

de volgende kwaliteit of ras'

- Bij start andere sortering even een paar kluitjes op de band
plaatsen. Hier voldoeàde afstand houden voor eerste bos

neerleggen, minimaal 1 meter'

- Bij omhangen van het oogstmachine moeten de overige mensen

despullenalvastklaarzettenophetmiddenpadendit
pad schoonmaken.

wk 39-90 KV

normoogs.039
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KOOS VERBEEK CHRYSANTEN HOLLAND

NORHEN EN REGELS VOOR HET INPAKXEN

- Dozen moeten geheei vrij van afval zijn

- Alle bruine en gele
Bij veel geel b

- Takken die ongelijk

bladeren moeten verwi
iad assimi latiebeI icht

jderd worden.
ing uitzetten

zitten, Betijk doen voor het inhoezen.

- Takken op ziektes en plagen controleren. Bij waarneming
melden aan anderen en speciaal ook aan de bedrijfslei-
ding.

Bossen moeten voorzichtig in de hoes gedrukt worden tot de
bloemen net in de hoes zitten.

Bloemen worden in
1e laag:5 bossen
2e laag: 5 bossen
3e laag: 3 bossen
4e laag: 3 bossen

de doos in vier lagen
bloemen 5cm van de

- bloemen 5cm van de
onderkatrt bos tegen
onderkant bos tegen

gep I aat st :

rand van de <loos af
rand af, andersom
cle rand van de doos
de rand, andersom

- Bij bedrukte hoezen bedrukking naar boven plaatsen.

Sterk afwijkende bossen apart houden (kleur, lengte'
GEWICHT)

- A11e bossen moeten machinaal of handmatig "gestiekt" zijn'

- Bij het op de kar zetten van de doos, deze aan de 2 kopse
kanten beetpakken en op de kar zetten.

- A1le dozen wegen en zonodig over 2 karren verdelen

Dozen op de kar nret bovenste laag bloemen naar voren plaat-
sen (rlaar de kant waar de brief houder zit) . Kar ook
altijd op dezelfde wijze op het pad zetten.



- Voorkant doos moet gelijk zijn aan cie rand van het bied en
de voorkant van de stijlen van de kar.

- Bovenste dozen niet mooier dan de rest maken maar ook niet
minder.

- A11e karren van gewicht/datum/vak-info voorzlen.

- Probeer te voorkomen dat bossetr onnodig door de machine
ges Ioopt worden.

- Laat niet teveel bloemen in de bak vallen, voordat hulp
ingeroepen wordt om te helpen. Hierdoor voorkomen we
teveel biadbreuk.

- Waterbakken: netjes in de waterbakken zetten en zorgen dat
de bloemen niet beschadigd worden.

- Hoezen/stiek; voorraad bijhouden. Dit moet gedaan worden
door diegene die het laatste ingepakt heeft. Dus 's-
middags ingepakt, alvast hoezen klaarzetten voor volgen-
de dag.

- Kluitjes afknippen.

Stelen, indien ongelijk, recht afknippen.

wk 39-90 KV

norminpa. 039
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KOOS VERBEEK CHRYSANTEN HOLLAND

NOnMEN EN QEGIïI.S '![OOR r{ËT rNpAKtr(EN VÀN RI.OEMFN IIrr WATERBAXXEB

- Kijk altijd op het papiertje, dat op de bloemen ligt, uit
welk vak de bloemen komen.

- Bepaal hoeveel takken er in een doos gaan.
80 tak bij 40 grltak of meer,

100 tak per doos, indien minder als 40 gr/tak.

- Kijk of er nog meer waterbakken staan met hetzelfde ras en
kwaliteit en pak deze gelijk in.
Als deze uit een ander vak komen, moet je dit duidelijk
op de kopie van de veilingbrief vermelden.

- Laat eerst de waterbakken leeglopen, voordat je de bloemen
in gaat pakken.

- Als de waterbak leeg is moet deze gelijk rorden schoon-
gemaakt. Hij moet alleen weer worden gevuld als hij
direkt nodig is.

rk 39-90 KV

normwaba. 039
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KOOS VERBEEK CHRYSANTEN HOLLAND

ttnBUIrN EN REGELS VooR HEr VEÏLI]lcNI-AlrRltAÍ(r'fl-

. Zorg dat de dozen recht op de kar staan

. Zorg dat de veilingkaartjes op de dozen worden geniet.
Let op het juiste kaartje bij het ras!

.De veilingkaartjes moeten op een aantal plaatsen op de
stapelwagen worden aangebracht :
r Aan de kant van de briefhouder alle dozen'
r aan de andere zijde 3 maal ter hoogte van de 5e rij van

onder.

- De veilingkaartjes moeten op de linkerkant van de doos
worden geniet.

- op de chrysanten die onder ass. belichting zijn geteeld,
moeten 2 rode "belicht"-kaartjes gedaan worden'

- A1le karren moeten voorzien worden van 2 kaartjes met daar-
op : " gewicht/MV/ÍY" /"pre-coo1ed" .

1 op de voorzijde en een op de "open" doos

- Bij de chrysanten die niet "pre-cooled" zijn moet de tekst
"pre-cooled" worden doorgestreept.

- De veilingbrieven worden op de PC gemaakt en daarna op de
stapelr.g"n gedaan. De brief moet voorzien zijn van de
juiste gegevens: Aantal takken

Rasnaam
Produktcode
Fustcode
Registratiecode
Sorteringscode
I'lV + IV

1 kopie van de brief thuishouden voor de controle'

- Als de chrysanten mineervrij zijn, moet dit op de
veilingbrief worden gezet. Er moeten dan groene

stickertjes op de veilingkaartjes gedaan worden met datum
en takgewicht erop.

- Probeer steeds volle karren van 25 dozen te maken.

wk 39-90 KV

normvkla.039
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KOOS VERBEEK CHRYSANTEN HOLLAND

ÀIOn ME N EN n E GE I.S_IIOOR-IJE:E- PLA!ITKLAAB.!íArEI-

- Bedden met gaas moeten zo recht mogetijk liggen'

1e bed aan Westzijde moet altijd direkt tegen de betonpalen
aan liggen.

- Spuitpaden moeten altiid ongeveer 5 cm breder zijn dan de- and"r" paden. Gebruik hiervoor in de Grimkas de maat-
stok.

le bed aan Oostzijde moet altijd ongeveer 12 cm van beton-
paal verwijderd liggen om het goed naar beneden zakken
van de tussengevel zonder schade aan de chrysanten
mogelijk te maken.

- Gaas moet zo netjes mogelijk in model liggen.

- De aanrezige Co2-gietdarm moet steeds zoveel mogelijk in het
midden van het bed gelegd worden.

- co2-gietdarmpijp in het midden moet zo netjes mo8'e1ijk
worden neergelegd.

- Gaas moet daar waar nodig is steeds gerepareerd worden'
waardoor geen schade op kan treden aan de takken tijdens
de teelt.

- CO2-gíetdarm vervangen indien er grote gaten in zitten.

wk 39-90 KV
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KOOS VERBEEK CTIRYSANTEN HOLLAND

UORITE}LJIL-REGELS-YOOIL. I{ET PIJUTTILLTSTS OOIEII.

- Bij plant uitlopen moet er steeds op worden gelet, dat er zo
min mogelijk op de bedden wordt gelopen'

- Steeds informeren wetke plantdichtheid er in de betreffende
periode wordt aangehouden.

- Er moet steeds op worden gelet hoeveel stekken er in een
kist aanwezig zijn.

- De kisten met stek moeten op de juiste afstand worden neer-
ge I egd.

- Let goed op de bedbreedte van het gaas.

- zorg ervoor dat de stekken zo netjes mogelijk recht uit de
kisten op de grond komen.

- De slarail na gebruik weer zo netjes mogelijk op de juiste
plaats r,"eihangen en de railwagen langs het pad zetten.

- zet op het laatste bed van het betreffende ras op een
tweetal poten geen stek neer. zorg ervoor dat er mini-
maal 5 kisten met stek vol blijven als reserve.

- De stekken die over lraren van de vorige keer moeten altijd
eerst worden uitgelopen. ze moeten op het eerste bed van
het ras komen te staan.

- Vooraan het bed moet een sticker geplakt worden van de in
dat becl uitgelopen stekken. Oude stickers moeten worden
verwijderd.

- Houd zoveel mogelijk gelijke stekcodes bij elkaar

wk 39-90 KV

normuitst. 039

-rb-



KOOS VER.tsEEK CHRYSANTEN HOLLAND

NOR}IEU-5,N_BE"GELIT_VOOR-JIET_PI.AI{TElI

- De planten dienen zo netjes mogelijk rechtop neergezet te
worden.

- De stekken aan de buitenrij va1 een bed moeten een beetje
aan de binnenkant van het bed geplant worden.

- De kleine stekken moeten stee«is aan de buitenzijde worden
geplant.

- De te kleine stekken en sterk afwijkende stekken moeten
worden weggegooid: Dus deze niet plantenl ! !

- Bij wat diepere plekken in het bed moet de grond eerst met
de handen worden gelijkgemaakt, voordat de stek wordt
gep I ant .

- Tegen een donkere gevel moet er attijd in de laatste meter
een maat dunner worden geplant.

- Na het planten moeten de stekken die over zijn uit de paden
worden verwijderd.

- Let op als er bij het planten stekken over zíjn! Deze
stekken kunnen alleen op het volgende bed rorden ge-
bruikt als het van het zelfde soort zijn.

- Let op het goed uitvoeren van het plantschema.

- Let op dat de stek, die over is van de vorige keer, steeds
op het eerste bed van het betreffende soort geplant
wordt.

wk 39-90 KV
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KOOS VERBEEK CHRYSANTEN HOLLAND

IIORIÍE§JN-REGELS VOOB HET PEI{I{EI[_B.I JZE.trTBI{*

Pennen uoeten altijd in de 3e maas vanaf de zijkant van het
bed staan' tegen de 2e maas aan.

I 
- De pennen moeten iets schuin naar het pad staan en al lemaal

i "p dezelfde diepte worden geplaatst.

i - Probeer bij elk nieuw bed genoeg pennen mee te nemen.

- Buig .kromne pennen recht en verwijder gebroken pennen.

I *k 3e-eo Kv
I

i "ormpenb.039
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KOOS VERBEEK CHRYSANTEN HOLLAND

NOPMETTI ENltEGEr.s UOOB_HEA GAAS__OPHALEtr._

- Bekijk van te voren welke vakken opgehaald moeten worden.

- Loop voorzichtig door de paden, zodat er geen takken breken.

- Let op bij het gaasophalen, dat er zo min mogelijk bl.ad
breekt.

- Probeer zelf te bepalen of het gaas ook in het midden opge-
haald moet worden. (Dit is vaak bij wat oudere en zwaar-
dere gewassen het geval ).

- Haal het gaas norrit te hoog op; hierdoor kunnen koppen en
bladeren breken of plaatselijk krom rorden en er kunnen
chrysanten in het pad terecht komen.
Vooral bij de laatste keer gaas ophalen opletten dat er
niet of zo min mogeliik zijtakjes buiten het gaas komen.

- Controleer gelijktijdig het gewas op ziekten en plagen.

wk 39-90 KV
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KOOS VERIJEEX CHRYSANTEN HOLLAND

r{oaMEN EN_REGELS ltooP DE_GEWASBESCHER}1HG*

- Controleer het ge!Ías regelrnatig op ziekten en plagen.

- Bepaal van te voren altijd welk vak, met welk rniddel gespo-
ten moet worden, zodat men precies genoeg vloeistof
klaarmaakt.

- Gebruik altijd een spuitmasker, handschoenen, laarzen en een
spuitpak (ook bij het klaarmaken van de spuitbak).

- Laat niets uit de spuitbak of spuitleiding lopen. De rest-
vloeistof wordt een volgende keer weer gebruikt.

- Lees goed het etiket van het te spuiten middel.

- Meet nauwkeurig af hoeveel er van elk middel in de spuitbak
moet. Gebruik hiervoor alleen een schone maatbeker. Maak
hem direkt na gebruikt yveer goed schoon.

- Probeer altijd (vroeg) in de ochterrd te spuiten, eventueel
in de avonduren.

- Spuitwerkzaamheden rondom werkplekken altijd uitvoeren,
voordat de andere medewerkers beginnen.

- Laat geen lege verpakkingen rondslingeren, deze moeten
schoongespoeld en in de container gedeponeerd worden.
Als ze niet schoongespoeld kunnen worden, deze inleveren
bij de gemeente.

- Gebruik steeds de spuitboom, alleen als het niet anders kan
het spuitpistool gebruiken.

- Let op dat de slang het gewas niet beschadigd.

- Als je overschakelt van gewasbeschermingsmiddel naar een to-
taal ander middel of naar Alar, spoel dan de spuitlei-
ding goed door zodat er geen resten van het vorige
middel meer in de spuitleiding achterblijven.

Zorg ervoor dat de spuitdoppen goed schoon zijn.

- Gewasbeschermingsmiddelen moeten altijd achter slot en
grendel staan, dus stuit de gewasbeschermingsmiddelen-
kast direkt na het vul len van de spuitbak.

- Bij Alar bespuitingen steeds de juiste dosering vloeistof op
het juiste ras en vak spuiten. Vermijd hierbij dat
andere rassen geraakt worden.

- Spuit wat minder groeiende plekken niet of met minder Alar.

wk 39-9O KV
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KOOS VEIiIJEEK CI{RYSANTEN I{OLLAND

N ORI'IB N B N RE G e L g- y9_q-L ll El- lJ r lttlA L Ë N 
- 
V A-[ - e E--H-A O-EDKN 9P -

- Loop voorzichtig door dc' ptrderr zodat er geen takken en/ot
bladeren breken.

- Neem ongeveer de helft vön lret bed rrree.

- Knop ieder een bed apart.

- Controleer het gerÍas op ziekten en plagen en meld eventuele
proble,uren aan de bedrijfsleiding.

- De zogenaarude splittakken hoeven niet geknopt te worden,
omdat brij deze takken de troofdknop niet klem komt te
zitten tussen de andere bloernen.

- De hele korte chrysanten hoeven niet geknopt te worden.

In de wintertijd worden er veel minder hoofdknoppen uitge-
haald. Dan worden ook de kleinere takken overgeslageni
steeds overleggen, welke er wel en welke er niet uit
hoeven.

rk 39-90 KV
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BIJLÀGE 2

E\ral:atie rran het prrcjecÈ FunctieverÈeterirg
door de deelnenerde bedrijven
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E\raluatie door de bedrijven

De leden rran de prrcjectgrcepen F\rrrctieveràeteirq hebben jn septem-

ber/o)<tober 1990 het project, geèrralueerrt, r^raaràij gebntiJ< is gernaaicE,

rran de volgerde vr=rgen:

l-. Om in de tuinborJ!,, de i«aliteit rnn de arlceid te veràetren is
in dit projecÈ, geàperirrenteerd net werkorqanisaties die gebaseerd

zijn op Taa]<grrcepen.

Welke voordelen levert dit op voor de l<Í^,aIiteit, van de aràeid?

Zijn deze vorrCelen van blijverde aard?

I{elke rndelen?

Van blijverde aarrC of }omnen deze ordenrargten worden?

Wat rncet er dan gebeuren?

2. Levert de nierrwe werkorgranisatie ook vmrdelen op voor ardere

aspecten van de ordernemirg?

Zo 1a, voor welke?

Van blijverde aarà?

Welke nadelen zijn er aan verlcorden?

Ifunnen deze nadelen ordenrargien worden? Hoe?

3. fs het zirnrol crn de resrrltat€n rran dit, prcjed, order de aardadtt
te brergen rran ardere bedrijven in de tubbcuw?
Zo 1a, hoe zou dit nroeten gebeuren?

4. Wat is uvr oordeel cnrer de @eleidirg van het project, door het
NIA?

Wat vraren de sterke prnten?

Wat lraren z;vald<e puntan?

Hoe lornen deze in de toe]<omst ordenr-argten worden?

In dit hoofdsh:k treft u de verslagen acur van deze e'valuatie.

-t -
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Koos Verlceek Ch:rrsanten Hollard

E\raluatie proj ect R:rrctierreràeterirq ftinbou!í

Het werl<en op basis rran de faa]<grcepfilosofie heefE volgens de door

het, bedrijf irqestelde PrrcjecÈgrcep F\:nctieverÈeterirq de volgerde

voordelen otrrgeleverd vmr de l§.raliteit rran de aràeid:

L. Door heÈ wericen ret een taat<$rcep wordt het nngelijk crn te rcu-
Ieren cnrer de taken. genzijèige fysieke belastirg wordt door

dit.r.orrleren verrnirxierri en je staat rnirder larg bIrct aan even-

tr:e1e schadelijke wer)<cnrstardigheden (1awaai, chemische stoffan,
ett. ) . Het werl<en ret een Taa]«grrcep kcmt dus de gezondheid ten
goede.

2. Het werl<en in een Tba]<qrceP is ook goed voor de nrctitratie. Je

doet niet altijd hetzelfde en het werk worrdt neer afisisselerd.
3. Je l«.ijgE IIEer beqrip voor elkaars problenen tijdens het werk

ordat je het werk rran ellcaar overneemt, en ellcaar zonodig helpt
bij het werk.

4. Het werl<en in een faafqrcep heeft tot garolg dat je je IÍEer beruust

worrCt van het, werk. Je bent bij de orgarrisatie van het werk act'ief
bettro]<ken, zovreT- Èijdens het werk als in het !{er}<cnrerleg.

De voorríelen van de nieuwe nanier van werJ<en zijn waa::schijnlijk
van blijverde aart. Voor de reder'rer]<er:s èie de cude sih:atie hehben

neegenraa}Ë is het een àridelijke verfceErirq rct urceqer. Voor nierxlre

nedeurer]<s:s za1 het echter rreen normale zaak zijntt, ctÍdat zij de

oude sitr:atie nooit hebben lreegemaaliË. Het is daa::r:ru belarqrijk
dat het bedrijf en de nederuerl<ers de Taai<ryroepfilosofie blijven
uitdragen. Hier{oe be}roort ook dat nen conti:ru probeert, crn verÈete-

rirgen op het spoor te )<cnen, zcr,rel voor de l«^,aliteit rran de aràeid

als voor de prcdulcten.

Het grote voordeel van het werlcen IrEt Taak$roepen is dat het' een

dtridelijke en goed tranteeràare organisatiefilosofie is crn het werk

l«^ralitatief goed te organiseren.

-2-
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Daarrna:rst Iqrert het werl<en net een Taal<4rcep ook wel enkele prcble-

men op:

1. Het is een iIlr.:sie om te denken dat het werken volgens de Tàak-

groepfilosofie varrzelf in stard blijft. De nederger]<ers nerlcen

we1 dat het voordelen oplevert, IIIEIEIT de leidirg npet het goed

blijven berraken. De leidirq IIDet er goed op toezien dat de IIEIlsen

niet, tenrq\ra]Ien in een stJalnien waarin zij steeds hetzelfde

werk doen.

In het begin }cosÈ het wer]<en ret een Taa]«groep tijd en 9dd,
cfidat de nensen nieuqre dirgen nrceten leren. Het i-s ook niet zo

dat de produlcEie erdor stijgtt. Na de inleerperiode ligp de

prodr*tie nu op hetzelfde niveau als rnrceger. f,1. zijn daarnaasÈ

takerr d.ie toÈ het takenpald<et van de g1rcep bettonen die relatief
!,reinig voor]<cmen. Het is rrceitijk cru deze takerr aan iedoreen te
leur, zodat er op deze weinig voor]<cnerde til<en toch een zei<ere

specialisatie zaI optreden. Hoer,uel de Taa)<grcep dr:s geen hogel=

prodrlctie oplevert dan rnrceqer, glaat dit produl<Èieniveau wel

sanen net de eerder qenosrde voordelsr. Bcverd.ien deriken de nersen

bet€r IIEe, wElalldoor zij rnirder fcuten nra}<en en beter op de l§.raii-

teit rran het proà:lct, Ietten.
Een Taalqrrcep heeft een goede neesrerl<errl v@nnan nodig, die er
voor zorgË dat het werk goed verdeeld wotltt en dat de nensen

niet op elkaar staan te wactrten. Hij nnet qoed duidelijk lamnen

naken wat de bedoelfuq is. Hij nrcet ook )c111nen delegeren, r^rant

scnrs is het beter crn de IIEns€n zelf te laten errraren hoe het

werk forrt )<an lcpen. Hienran leren zij vaak het reest.

Voor de ornernsnirg lsrert de taa]<grceporganisatie de volgerde

voorrCelen op:

Bij zielcte en \rakantie zijn de nedelrerlcers beter ve1í/:drqbaar,

curdat de inzetbaarheid op het bedrijf toeneenrt.

Door het bij de Taakgrcep belrorerde l.Ier]<cnrerleg weet je veel

beter wat er qeberrrt, op het bedrijf en $Jat er gaat gebeuren. f
wondt rraar:door beter gerurerlct en er worden mirder fouterr ganaa}cE,.

De betrcl<kentr.ei.d van de nedenerlcss bij de garg van zaken op

heÈ bedrijf neanÈ toe.

-3-
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ffiat de nredewerl<e::s neer astief bet:rci<l<en zijn bij het bedrijf,
srotden problenen eerder qesignaleerC, doorTgegaren en opgelost.

Dit werl<È )<ostenbesparerd, bijvoorbeeld bij noodzakelijke repa::a-

ties aan de l<as.

Na zielcte of va]<arrtie zijn de nedeweri<ers sneller op de hoogte

\ran de ganq, van zaken op het, bedrijf, ffdat er rran het Wer)<cnrerleg

vel^slagen worden gernaaict.

Fanilieleden, vooral de vrrcuwen, lezen ook de verslagen van het

Werkcnrerlq. ZL) zijn rtaardoor beter cp de hoogEe en lsmnen IIEer

beqrip otrÈrergen voor evenuleJ.e pr€blenen die op het bedrijf
spelen.
Het bedrijf is voor de nederrcri<ers duidelijl<er en doonidrtiger
garcrrien, ook curdat alles nu goed op papier is gezet. Je ]smt

problenen op eeJr lreer positienre wijze naar voren brergen. De

nedgrerl<s:s lÍErl<en mr daÈ de ordernerer voortdurerd bezig is
cm het bedrijf te veràets:en.
ffiat, de taken van de Tàal<$rceP eJr de te volgen rege.Is en noulen

rnr dtridelijk cp papier staan, is het voor de nedel'rericers lreer

iruichÈelijk waa:m ze a]Ierlei taken uitvoeren. Je wordt je
rrEer bersr:st van wat je doet.

harrraast zijn er voor de ordernenrJrg ook líel ptrcblsnen veràorden

aan het wer]<en uet Taa}<g:rcepen:

L. Je ncet het werken net de faai<qroepfilosofie blijven uitdragen

in de ordernenirg en er voor zorgen dat het werlcen volgens de

norÍEn en afqpraken gelrardhaafd bfijft. Het is ook van belarg

dat regels en noI1pn regelrnatig wo1den bekeken cÍp effect, en nut'

en zonodig rarcrden bijgesteld.
2. De nederurerl<ers worden rorrliger en zijn nreer betr.ol<ken bij de

gar{, \ran zaken op heÈ bedrijf. De leidirq roet hier we:L goed op

lsmnen inspelen.
3. IIeer verantwoordelijkheden dragen betel<ent voor de reder'rcrl<ers

ook daÈ ze nreer op deze venrÈr^roordelijlöeden woden aargesprol<en.

ZcÍrle1 de leièirg a1s de nedemer)<ers npeten leren dat het in het

nietnre qgsteem niet zo is dat je alleen maar sctrouderlclopjes
7

)cijgfE. Je npet ook tegen,gp,_r$gle-lcitiek la:nnen.

4. In het, @in lcost het werlcen rpt de faaf<groepfilosofie tijd ert

geld. Je npet er dus wel voor zorgien dat je het or:de prodttlctieni-

veau'deer tenrylcijgt,.
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5. Het is een belarqrijke taak voor de coörd.jnator cm er voor te
zolgen dat het prcàrlcEieproces efficiènt verloopt. Een t€\'ee1

aan enttrcn:siasre cm nier"rwe dirgen te leren en uit te proberen

npet daarun wel eens afgerard, rrcrden.

Het is zeker zirvol crn de rcsultaten van het pt'oject, order de aan-

dacht te brergen van arxlere bedrijven in de Urinbqm. Dit }can op

de volgerde nranieren:

L. De opgedane lcennis en errarirgen nceten oP ee.n goede wijze ter
Ueschi}t<irg kcrÍEn rran geil.nteresseerde bedrijven.

2. Ë ruceten aöriseurs zijn die de terinbow,rbeclrijven helperr bij het
dmnroaen \ran deze nieutue organisatierrorm.

3. In et^sussen en opleidirqen rrcet aan dit orderwerp aardacht

besteed mceten ruoden.

4. De voorlichtirqsdiensten in de tuinboxr nrceten nret deze rnaterie

vert::or*rl worden ganaalct, zodat zij een en arder op een goede

en peitieve v/ijze lqrruren uitdragen.
5. De shrdielcirgen rran de NI§ nceten bij de verspreidirg van de

enrarirgen en restrltaterr worrCen i-rqescttakeld.

6. H: zcu een voorlichtiÍqsfiln qsaal<È lq:rrnen woden cnrer dit tlrera.

E @eleidiry van het NIÀ bij dit prsjecÈ was goed en deze @eIei"
dirg heeft, een belargrijke rol gespeefd bij het welslagen van het
projecË. De @eleidiry is er cp gericht genrcest dat het bedrijf
zo veel nngelijk het project, zelfstarrtig uitvoerde. Dit, bleek een

goede nranier van wer]<en. I^IeI was het zo dat, na het voororderzoek

reeds rrasEstord dat de nierxrc I'erkorganisatie gebaseerd zan zíin
op de taal<$rcepfilosofie. Het *an&unt van de aöri-ser:r jn deze

was ttniet zeulren rnaar doenrr. E is geen tijd getrce-st voor een grordi-
ge discussie net de nedewerlcers in het bedrijf over de Taal<gaoep-

filosofie en enrentrreel cnrer alternatienren voor deze nranier rran

wer]<en. In het beqin dadtt€n de leden rran de project$rcep daa:rcnt

wel eens: '\rre voeren het projecÈ zo uit crÍdat het NIÀ het zo wilr.
Acht€naf bel<eken rnet ectrter worden ge:.$, dat de na het v@ron-

derzoek genraalcte keuze juist is ger,rcest. Dit is tijdens de rit steeds

dLridelijl€r geruorden voor de projectg:rcep en de nedenrerl<ss. Een

uitgebreide discussie vooraf had zeker tot een uitstel rran orgieiveer

een ha-If jaar geleid en er was geen beter alterrnatief uit naar voren

ge}<cnen dan het werlcen net een faat<qríoep.

-5-
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Een goed punt van de @eleidiJq was dat er ook buiten de prcject'-
grcep infonrele contacten nngelijk waren crver het projecf'. I'tenirqs-

ver=ctrillen i:.t het bedrijf orer de grarg van zai.en korden cp deze

wijze goed worden opgelost zorder dat dit tot te $ote botsirgen
in de $rcep aanleidirq gaf.
Via de aàriseur is er ook uitwi.sselirg ger,rcest cÍver de enrarirgen

en resultatcrr in de arriere deelnemerrte bedrijven. De bedrijven zelf
hadden in deze echter actieiver ls:rrnen zí)n.
IIet pr:oject, was gerictrt op het veràeteren van taken, firrties en

werkorganisatie, dat wil zeggen op de welzijnsaspecten rran de AIào-

wet. l{ij hebben echter ook aardactrt besÈeed aan veiligheid, gezord-

heid, crÍryal4t net gevaarlijke stoffen, etetera. Dit was ook in het

belarg van het bedrijf. ffiat er h,ienror geen finarcièIe rniddelen

bescfri]dcaar wàEn, hebben wij de l<enrtis en desh:rdigtteid rran het

NIÀ op deze terreinen niet opÈinaal ]$nnen benutt€n.

De ze.Ifinrerkzaamheid is in het bedrijf goed geslaagd. Dit It:]<t, nis-
sch,ien niet cp aIIe tujnborr'Mrijven zo goed. Het is daa:ron belang-

rijk dat, aIle r.esultaten, regels en nonlen ook irÈroudelijk ter
beschilkirq kcrÍEn rran ardere bedrijven in de tuinbcnrtr.

-6-
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FU:ntennan B.V., Rozen

EVah:atie prcj ect F\:nctieiveràeterirg T\-lirrbout^,

Het project, Ievert de volgerde voordelen op voor de }«ualiteit van

de aràeid van de neder.rerics:s:

L. hor het wer]<en in een faaXry:rcep worden de nrederwerl<ers actief
betlrcl«en bij het bedrijf. Men denl<È rrper en beter na over proble-

nren tijdens het werk en wat daar aan gedaan ]<an worden.

2. Rotrleren cnrer de taken van de faakgroep maal<t het werk trEer

afurisselerd en gezorder.

Deze vordelen voor de lctraliteit van de arbeid zijn van blijverde
aanl en het bedrijf za]- zeker op de irgeslagen wegr voortgaan.

f zijn ok prcblemen gerezen bij het werfien net een faak+rcep.

Het voornaamste prcbleenr is dat het bedrijf irdertijd heeft gekozen

voor het rorrleren rran de furrctie rran @, waarbij

dr:s ook het voouitterscrrap rran het irgestelde cverleg rculeerde

orrer de nredewer]<ers. Dit blijkt geen succesi te zijn. In een aarËal

gerallen )<cnÈ ren er niet gezanrenlijk uit en dan is er eigenlijk
niemant d.ie de lo:open )<an dmrha]<ken. @ deze wíize gaat nen zidt
Uij renirqsverscfrillen ergoren aan elkaar. De meder,rcr]<ers willen
daa:rcrn wel doorgaan rret het werlcen volgens de laal<grcepfilosofie,
rnaar het rpet duidelijk zijn naar wie zij nneten luisteren. Het

bedrijf heeft nu besloten om eeJl \rasÈe @r te
benosnen die de eirxlrerantuoordelijkheid heeft voor het fl[sEione-
ren \Jan de gr:oep en die het Taalqroepoverleg voonit.
Eerr tlrcede probleerr is ontsÈaan in de relatie van de parE-tilÍElls

(r.aaa:rcrxter de weekerd,nferlers) nret de groep !"asÈe mederverl<e[s. De

part-tjrÍErs voelen zich orwoldoerrte bij de gar4Í van zaken betJiold<en

en virden dat de waste nederwerl<ers het rni:der aanÈre]<kelijke werk

te veel voor hen laten liggen. Volgens de \raste neder'ler]<ers is dit
niet het garal., rnaar is het wel duidelijk dat de ccnunr:nicatie cnrer

en $/eer te wensen cnrerlaat. In het varrolg zal daarcrn eeJr vertegen-

woorr-tiger van de paft,-t!Íprs aarnvezig zijn bij het cxrerleg van de

taaiqrcep.
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Het weri<en volgens de Taa)<garcepfilosofie vrordt in ieder getral vmrt-
gezet. Samerqei\rat biedt het, voor de redeweri<ers de volgerde voonde-

len:
1,. Het orderlirge contact, trcrrCÈ beter.
2. Door de wisselirg \ran taken gaat het eerrtonige rran het werk er

af.
3. De rrsnsen dragen neer vo:anttpordelij]<heid.
4. De nredewerkers weten beter fioe het bedrijf in e.Ilcaar zit en troe

het bedrijf functioneert. hasn worden er ur-irder foutst gqtaalct.

5. Het werl<en is gezorder gemnrden.

In het begin lcost het wer]«en net een faaXryroep wel neer tijd, want

a1les rrcet geleerd en ui§e1egd worden.

Voor de orgernsnirq lqrert het wer]<en ret een faakg:rcep de volgerrle

voorràeIen op:

L. Wat qoed is v@r de nensen is goed voor fet, bedrijf.
2. De )§fialit€it van de produlcten rrprdt beter. De nederyer]<ers zien

ook ueer het belarg in van een goed produ)<t en zijn trEer beErckken

bij de gar4 \ran zaken cp het bedrijf.
3. ftrlat de l«llaliteit veràetert neem! ook de prcdulctie toe. Irdien

er bijvoorbeeld goed gelmipÈ wordt, prrcduceert de plant IIEer

rozen.

4. De ordertrordsl<sten gaan onlaag, r.rant de nederyerl<ers lopen de

zaak beter na en velrictrten Íreer orderhouds!,rerkzaantreden zelf.
5. E wordt beter gelet op de eisen die het, nilieu stelt.

Nadelen voor de ordernemirg t:reden nieÈ op.

Voor de l§^ralit€it van de arbeid is rrcg rran belarg dat, het tru-leren

een aannerkelijke veràeterirg net zidr ree heefE, gebl'adlt, naar

dat de rpzen iedere dag wel allsnaal geoogst rpeten worden. De

prcdr.r)<tie verloopÈ net pieken en gerriddeld 508 rran het werk bestaat

uit ooqsten. WaÈ àit betr€ft is het, àrs niet te vermijden dat, de

nreder*erlce::s lanqàEig hetzelfde kort-cryclisctre werk verzidtten. De

situatie is ecàter aamrerkelijk verbeterd vergelekerr net rnoeger.

De resultaten van het projecÈ anllen zeker ter beschildcirg npeten

lrcrÍEn van arrle:e bedrijven h de tr:ilborw. wil dit echt€r doon'rerken,

dan nrcet deze inforrnatie wel sarren gaan ret desl«rrfiqe @eleidirg
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en aö/iserirg, zoals dit mk is geberrrrd bij dit projecA. ondat er
nu aI veel rnateriaal is ontwi]<ke1d l€n deze @eleidirg vooral
gerictrt worden op de garg \ran zaken op de wer]<rrloer bij het wer]<en

net Taa)<grrcepen. Àrdere bedrijven ]srnnen ook bij dit bedrijf l«nen

kijlen hoe het hier tregaat. Ten"slotte zouden de studielsirqen actief
jrgeschakeld npeten worden. De l,IesÈIardse Bloenen Sbrdieclub (I^IBS)

rcet irgeschakeld worden bij het bekerd naken rran de resuftatgt
van het prcject..

De @e.Ieidirq door het NIÀ was goed. Zorder het NIÀ was het prcject,

niet rran de grcrrt gel<crrcn. Ook in de toelconst zal deslordige @elei-
dirg vor arderc bedrijven rrcdig zijn wanneer het gaat crn het irrvoe-

ren \ran nieuwe vor:rtren nan werkorqanisaÈie.

-9-
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HofzichÈ 8.V.. Potplantencultur€s klein. Van RiincÍrcep

E\ra}:atie project, F\:nctieverteterirg TUinboutr

Het werl<en nret Taal<grcepen biedt volgens de leden van de projectgrcep

F\.mctieverÈeterirq de volgerde voordelen voor de l«aliteit van de

aràeid:
L. E. is wer]<cnrerleg iÍgevoe;d. Dit heeft een gr.rrstige irwloed op

de nrctirratie rran de nensen en heeft tot verèeterirgen geleid in
de arbei@. De zitàandirg \ran de nreder,rer]<ers is
verlceterl, er zijn betele sorteeËafels aargebradtt cp werlàoogte.

De hlrlFsniddelen bij het werk zijn veràeterd, order IIEer de tJíans-

portnidde.len, de rel<l<en en de uitzettafels. Deze verbeterirgen

in de arèeidscrnstardi$reden hehben trÈ een prodr:ictieveràogiJg

geleid.
2. De Taalqroepfilosofie, neenroudige inzetbaartreid en rouleren

cnrer de taken van de g1rcep, werlcE goed, z6ieJ. voor de l§.ialiteit
rran de alàeid a1s voor hei bedrijf. Het irvoer:en rrcet echter

geleidelijk geber:ren, cfidat de nensen er aan rpeten wennen en

niet iedsreen voor een nreerrcuèig ta:<enpa*Xet geschilct is of er

voor voelt. Op de stekafdelirq i.rordÈ het heel geleidelijk aan,

net insclrakelirq van het !,Ierlccnrerleg, irga/oerd. @ de afdeli-rg

Àfzet, is toÈ op heden niet veel verarderd. Wel wordt er nu gercu-

leerd op de afdelirg zaaien, optrrÈten, rritzetten. Op deze afdellrg
werd rnrcegter ook a1 reer gelrcrrleend, zodat het genrald,<elijl€r is
qn de faakgroepfilosofie daar door te voeren.

Voor de lqrert het werken net Taal<grrcepen de volgerde

voordelen op:

L. Het ]<an er toe leiden dat ieder:een ret plezier op het bedrijf
werkE. ht is uiteraard ook goed v@r de ordernerdrg-

2. De rrensen denken bet€r rur cn/er hetgeen zij doen en worden actiever

betJrokl<en bij de gat4Í \ran zaken oP het bedrijf. Dit laatste ook

dmr de irvoerirg van het l,Ier]<overleg. Voor de ]craaliteit van de

produlctie lenrert dit positieve opbr.engsEen cp.

3. De nedewer]<ers worrlen op neer plaatserr inzetlcaar. Dit is 'vart

belarg bij venrargirqen dmr zie]<te en vakantie.

-L0-
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4. Eí sÈaat nu goed op papier (en er wordt hieraan nog stceds gerrcricE,

door het bedrijf) wat de taken en ver:antl'rcordelijlsàeden zijn
van de nederverl<els en de leidirrggeverden. ook de regels ter
bevorderirg rran veiligheid, gezordheid, welzijn, nilieutectrniek
en produkEietehniek staan nu goed op papier. Iedereen llsst rlaarrcm

bet€r wat er van hem of haar verwaclrt wordt. À1 dit materiaa'l

r.rordt nu o[Irenorlen jn een VoorlickrtiÍqsboek voor de Van eijrgroep.
Nieuwe nederrer]<ers )o:nnen uet beklrlp rran dit Pald<et beter worden

irger,rcr}cE en voongelicht. Tenslotte z ij n de fr:nct iebeschrij virgen,

taalpal«etten van de groepen en de regels en nonlen van belarg

crdat, je nu rran tijd tot tijd lcunt nagaan of er verarderirgen

en aanvrrllirgen nodig zijn.

I{et is van belarg dat de enrarirgen en resultaten van dit pr"oject'

ter beschildcirg l<crren van de ardere beclrijven in de sector.

De @e.Ieidiry door het NIÀ is goed ge$rcest. Zorder deze @eleidirg
was het prcject, niet gelulct. De aöriseur van het NIÀ heeft een

belarryrijke r.ol gespeeld bij de totstardXcmirq en fornulerirg van

de firrÉtieUesclrijvirgen, tat<enpaXXetten, regels en norIIEn. In het
begin ls,am het project, wat urceizaam op garg crÍdaÈ de Van nijrg:rcep
besloten had cm een grote prcjectgrrcep te vorrnen voor zcrye1 het
projecÈ bij Hofzicht B.V. aJ.s bij Berrkenrode B.v. Dit wer]<te niet
goed. Venrolgens is nen gaan werl<en rret tr.ree prcjectgoepen, ééJl

voor Bercl<enrode en één voor Hofzicht, met jnformatie-uitwisselirq

order rrEer via de aöriser:r. Dit heefE goede resultaten otrrye1everd.

-tL-
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Berckenrode B.V., Potplantencultures qïEot. Van Riinctoep

E\rah:atie proj ect, F\.rctieveràeterirg tUi*otttr

Volgans de projectg]rcep Fï:1ctiarc:Cceterirlg in het bedrijf biedt,

het weri<en net Taal<grrcepen de volgerde vordelen voor de kÍ,,Ja1iteit

van de arÈeid:

1. IIet l{er}<gverleg dat is irqesteld iJI het kader van het wer}<en

uret, Taal<$pepen bevalt goed. De mederyer]<ers doen hier goed aan

TEE.

ÀIs iedereen zijn taken goed lcent, zal. de bereidheid crn te ]o:nnen

rcrrleren toenenpn. f,1, wordt tijdens het werk bet€r overlegd en

EEer sarErqie$lerlcE, dan rrroeger het geval was. Doordat er goed

orrerleg is, heast er IIEer cnrerleg op heÈ bedrijf.
Voorbeelden: siginalen uit, de faakqroep !,ioden serieus genollen.

Watcr geven, bemesten en contrple op de gen'assen zijn hierràoor

verbeterà.

Q Berckenrode zijn een aanta.l nederuerl<er:s velt:rc]d<en. Dit heeft
niets te rnaken gehad net projecÈactiviteiten, rular heeft ardere

orzaken (positieverbeterirg en prive-onakeÍt) .

Het rior:leren nan de tàken in de faal«frcepen l<an een gezorder v/erk-

kli-rnaat opleveren. Dit, is alleen qe.lijk als de rederyerlcers

bereid zijn cru hier:aan rree te wer]<en. Door het rcnrle:en wordt

het werk afivisselerder.
In de faal<$pep IIIFot{ en Prrcdq}<tie worràt rnr redelijk goed gel§rF

leerd. In de taakgroep Atzet is het nog niet helernaal rnar wens.

Verwactrt wondt dat, een aantal veràeterirgen blijverd zul1en zí1n,

zoals het zogenaande faal<qrcepcr\/er1eg.

Er' woràt door de gekrele g1rcep geruerlct cnr de taa]«grrcepfilosofie

te orderbo:nen door binnen de Taalq:rcepen hieraan te wericen. In
de trcrelccnrst zal echter rucetgt blijken of deze filosofie nog zal
rrcrden gedragen. l,Ien wil nedio volgerd jaar opnieus enralueren.

-L2-
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Erkele prnoblenren die zidr hebben voorgedaan, zí1n de volgerde:

1. Trd.ien er tijdens de prodr:lctiepieken in de zcrler een hoge proàrk-

tie ged::aaid rpet worden, sctriet het leren werken net de taai<glrcep

er nogal eens bij in. In de )<cnrerde wirrtermaarden zal het' wat

dit betr€ft weer bet€r gaan.

2. De trcl van de taai<groepcoordinator is belarqrijk. Hij noet goed

l<unnen organiseren, corruniceren en ordersteunerd leidirg ge\ren.

!Íet werk plannen en venlelen, is bij het lrantcnen \ran Taal<grrcePert

\ran zeer giroot belarg vmr het flrptioneren rran de faak7roep.

De b€drijfsleider en cnrerige trs;tafledenlr zullen hem hierin rreten
orrlersÈeuren.

3. Irht knritenlarders is het vaak rpeilijk rouleren. De reesÈe vart

tren hebben rÍEer betroefte aan specialisatie van de werkzaamheden.

Hierdoor lqijgen zij heÈ gevoel iets te presteren en woràt het'

gevoel rran eigenr.raarrle vergroot. l,!et buit€nlardets die de Neder-

lardse taal zeer goed belreer=en (neesÈal jorge rrensen) is de

ver$actrtirg dat deze eerder bereid zijn de taak$rcepfileofie
te ordensteunen. Irgehurrde Ioonbedrijven weri<en zeer tijdelijk
en ]ronen alleen cnr de ttarbeidspiekenrr op te vullen. Deze nensen

werl<en alleen voor het ge1d.

Voor de ordernemirg lenrert het werlcen uet Taa)<grcepen de volgerde

vmrdelen op:

L. De Isi,aliteit rran de prrcà:iëen nesnE, toe. De nedelrerlcers weten

bet€r waar zij rree bezig zijn en wat ervan hen ven'iadtt worrit.
hierdoor neenË de lcraliteit rran het werk toe. Dit kcrrÈ crrdat

rTEn rrper cnrerlegt €rr wàÀr r.:qelijk de werkzaanheden rculeert.
en hierdoor beter bij het werk betrokken raal<È.

2. De l§,antiteit rran de prodr:lctie neelrÈ ovrerigens nieÈ toe, deze

blijfE, gelijk. Door l$,alit€itsveÈeterfug in de prrctu)<Èie ]qmnen

we onze positie op de nrarlct versterl<en of hardhaven. Een goede

rptirratie rran de nede$rer]€ts levefr, zeker r.esultaten op.

3. De inzetbaartreid rran de nedewer]<ers op het bedrijf worrit grtter.
À1 rnet al kan het wer]<en net Taa)<gnrcepen voordelen opleveren.
De nensen vr:agen zictr reer af of een aantal zaken beter en effici-
ènter ]<an. rlier zullen zeker nieunre ideeèn uit voort ]<cnen.

4. Het is voor heÈ bedrilf zw nuttig g*reest, dat er voor de Taak-

groepen een goede beschrijviry is gelrcEÍEn van de t-e varidrten
taken en dat er r.egels en not:ren zijn gelcoren vmr veilLg, gezorfi.
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en welzijnsbsrordererd wer]<en en voor de prodr:J<tietecàniek en

het rnilietr. De bedrijfsleider en de coörlinatoren retcn een en

arder goed blijven berraken en uitdr:agen. EeIl goede faakglrcep

coörd.inator is st€rk in ttleidirggenren in orrerlegrr.

5. De nederrcrl<ers kffiErl bet€r n urr vor€n net prcblenren tijdens het

werk of taai«g:rcepoverleg en deze pr.oblenen worden serieuzer

betrardeld. Dit lwert in eerste instantie voordeel op voor het

furctioreren van het bedrijf.

EVentrrele nadelen voor de orrlerneuer:s:

- Door rrrcrrlatierr venraagÈ ttspecialisatierr, waaràoor je een ardere

leerperiode lc.ijgE. In deze leerperiode worden corcessies gedaan

ret beteel<kirg tot kq,alit€it en ]§^,antiteit (i11trcrlperiode) . Zijn
deze neds,lerirers eernraat goed irgeÍÍÍerlct, dan is de verwadrtirg

daÈ deze leerirvesÈerirq zeker de nceite waart ge*rcest is en t€rug

verd,ierd rrprrlt.

- Ranleren is niet altijd geunal«elijk. Scnunigen horden niet van
rh,is;selsrr en willen een eigen plel< rret eigen vet?rÈlrcordelijlàedert

en qelijkheid trt, g:rceien binnen hun r.rerk.

- Bij de taalqrrcepfilosofie hoort tsrlatie. Waar ryelijk zal d.it
zeker ordersÈeurd worden.

liEnserr lomren door rcrrlatie rran werkzaamtreden onzeker ÍJorden.

Niet alle werkzaanhreden lsmnen door iedereen aargeleent worden.

De coörd.ilator za! uet, betreklcirg tst, rculatie een en arder goed

urceten inschatten, anlers l<an het derstivererd wer]<en voor de

werige leden rran de taalq;oepen. f zal altijd gestreefd rpetgt
rrorden naar volledige operÈeid naar de Ibak$rcepen toe.

Ardere bedrijven lornren hr:n voonleel doen ret de uitt^rerkirq van de

taakgroepenfilosofie, zoals: het instellen rran wer]<orrerleqf, irventa-
risatie rran de r,rerkzaamheden, de p@ regels en

nonrEn, en de regels vmr gezordheid, welzijn, milieu, alsrede het

vergroterr rran de comunicatiennge.lijklxed$ binnen het bedrijf.

De @e1eidiry rran het NIÀ rras goed. In het begin was IIEn een beetje

barq dat het NIÀ te doEnatisctr of te ttreoretisctr zcu l<ururen zi)n,
maar hienran is gelukJcig niets gebleken. De @eleidiry heeft de
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onthrikkelrrg op het bedrijf (die reeds @ was) versneld

en aan het v@ een qoede volsn ge{Íeven.

IIet is nuttig cun c,\rer bijvmllceeld een jaar het in gat1Í guette
v@ uet het NIA te evaluercn, teneiJde ra te gaan

$rell<e blijverde voordelen de taakgrcepfilcofie heeft opgeler/eld.
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Tornaten]«uekerij Tas B.V.

E\ra}.ntie prrcj ect F\rnctieverÈeterirg TUj-nbouvr

I{et bedrijf is later i1 het functieverteterirgsproject' ol4rencrlen.

DaarrCmr is er orgeveer twee rnaarden rnirxler tijd gen"rcest can vs:arde-

rirgen drcr te voeren. IÍoewe} de Taa)<grcepfilosofie (het werl<en

in taalqroepen) qoed en nastrexrensvaardig geadlt lrerd, besEord er

bij de eigenaar trijfel cver de toepasnaartreid van de Taalqrrcepfilo-

sofie op het proà*tiepraes in de tcrnatenlssel<erij. Dit kmt overeen

nret eerdele bErdrÈirqen dat werl«rijzen te.ltgeborden (lo:nnen) zijn.
Wat er uiteidelijk in het bedrijf is bercil<t, is niet geàeel volgens

het Taatcgllegnodel, maar aargepasE, aan het prrcdulctieptrcces. Door

het bedrijf js een taak- en fl:nctiebescnrijvirq gemaalct en zijn er
profulcgietetrrisclre regels en norrrEn \rasÈgeste.Id. Deze getrele exelsi-

tie is door de eigenaar-tuirder als positief enraren. Het hele

produlctieproces is op schrifE, gesÈe}d en daardoor is de eigenaar

zictr bervtrsÈ neer gauorrlen van de nngelij)<heden en ol@elijldreden
voor een brederre, flexibele irzetbaaràeid van zijn werloerers.

ÀIs genolg van deelnalre aan het projecÈ n:nctieveràet'erirg in de

Tuisbcrre, is er birnen de tcnraten]«nrckerij een ardere organi-sat'ie

\ran het werk irge\roerà. Centlraal daaÈij staaÈ vrcral het produlct

zèÀf. Eerr tsnaat rijPt snel, zodat een dag of zelfs enkele uren

order feeaafAe cxnstarO.i$reaen een loialitatief arder proö:]t' oplerrert.
pgt betekent dan ueesta.I een lagere prijs voor de tcnraaÈ die nirder

larg bemarrt lcan worden. Het produ)<Eieprtces wordt dus door de telt
en dmr bedrijfsecononisctre prircipes beirnloed. In de paprikateelt

bijrrorÈeeld tigE, een en arder rnirrler gerroelig, vnardoor daar IIEer

taa]<rrariatie nngelijk is (paprikats rijpen veel largzarer).

In teqensteUirq tst. de tijd vóór het, fi:rstiarcriceterirqsProject,
Írrordt het werk rtt. op een ardele wijze vedeeld.
Het werk zelf @int net tlvee tot vijf rrur ph:l«ken door iedereen.

Na het ph:kken wonlen nu de taken in en door de g:rcep verdeeld in
werleg nret de coörralirurtor. Voorheen werd er ook gerouleerl cnrer

taken. Tegeni,oordig hebben de werlorerrers echt€r de nngelijkheid cnt

nee te pr:aten orrer wat ze gaan doen. E is geen formeel !,Ierl<cnrerleg
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irgeverrd in het bedrijf, rnaar we1 de nngelijktreid vmr inspraak

orrer de werlodjze.

De belargrijl<sÈe vorlelen rran de ver:arderde organisat'ie rran het

werk zijn dat:
- de veràcndirq Ulssen de werlsrsrens orderlirg prettiger en colleqia-

Ier geruorden is zoals blijkt uit neer openkreid ten cpzidtte van

el}<aar;

- door de gemaalcte furctiebeschrijvirq weten de werlmenets bet€r

wat er precies van tren veruactrt wordt en aan welke laaliteitgtonren
etc. het werk rpet voldoen;

- de werlsrgrss breder inzetbaar zijn.
Het laat zictr aanzien dat deze voordelen van blijverde aand arlIen
zijn.

Àan de nieutrc werkonganisatie is, i-rÈien deze te conseq:ent doorrge

voerd wordt, een nadeel veràorrien. Het aanta-I hardelirqen (taken)

in een tcgnat€n}§'/ekerij is rclatief gerirg: phÍ<kerr (oogsEen), sotte-
ren, irdr:aaien en bladp!:)<ken. §3ede inzetbaaràeid is goed on na

te sÈ:enen, d€h uit de pra]<Eijk bfijkt dat niet iedereen alles
enren goed )<an en wil.
E: zijn ver,ler geen specifieke rndelen van de nleutre werkorgarrisattie

genoeltd.

De ardere organisatie van het werk lexrert voodelen op voor ardele

r a,spesten van de ordernemirq. Deze zijn voor:aI dat de werl<genrer
Ii ltuirder) wat nirder taken frceft en daarrCoor ontlast wordt, vrant

de wer]<nerers hebben rreer rrrijheid gelolegen in de wí1ze van trrcr]<en

en zijn zelfstardiger gaan werl<en.

Het werlqiliveau heefÈ niet te lijden getrad. De produlËie is hetzelfde
geblenren C1rra cm\rarg, maar is we.I irt Is,aliteiÈ wat toegerulen.

Het lij}ct, de eigenaar van de tcnratenlcnrcferij zirrrrol cm de enrarirgen

die zijn opgedaan ret de ardere xranier rmn wer]<en orrier de aardacht

te brergen ran ardere bectrijven. Dit lcan bijvoorbeeld door niddel
\ran een folder.
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De begeleidirg van het prcject, is gesciried door twee adrrisetrrs rrart

het lfIJil, die e.I]raar hehben cpgevolgd. De eerste bege]eider hield,
volgens de Urj:rden, wat te sàak vast aan de tlreoretisclre uitgargs-

prrterr voor heË, prrjecÈ en wilde daarcrn rlEer doen dan in de pra]É,ijk

tnalbaar rras. De beqeleidiry door het NIJÀ l<an sareIge\rèt worrlen

als peiÈief, cuÍdat er geleidelijlc weder:zijdse opentreid en waarderiÍq

is orÈstaan.
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Panril<a]«nrckerii VollebrecË zOudshoorn

E\ral:atie proj ect, F\nctienreràeterirq TUjrtbowí

Qu de l§,alit€it,'rran de ardceid jn het bedrijf te verÈetererr is geé)Pe-

rjrenterrt net een werkorganisatie gebaseerd op een Taa]<grcep. In
dit kader heeft nen gekozen voor de volgerde uitwerkirg:
it irvoerirtqÍ rran !{erkoverleg;
* r.culererde leidirq (1 l€er per week);
* een sJb-{aaryrcep rsortererr.

m sr:b.{aa}qrcep rsotte:enr behoeft, enige toeli&tirq. }Iet soÉet€Jl

is een activiteit die niet door iedereen uitgeÍ\roerd kan worrlen.

Earcm is er een rvaste kemr rran nederyer]<er:s die zidl hiernee

bezi$cuden.
Deze gr.oetrl kan echter uitgebreid wonden net nredemerl<s:s die gesctrikÈ

zijn of blijken te zijn cm te sortetten.

De overige nedewer]<ers zullen steed.s cnrer aIIe vooriccnerde werkzaaF

heden rouleren.

Voor heÈ bedrijf levert de nierxlre werlauijze een aantal vmrràe1en

op: de taalcirrhord rtan het bedrijf sÈaat nu goed clnschrc\re:r op papier;

er kan gelrculeerrt worden orrer taken; v@r de werlsrerers is er Íreer

Ealarariatie; er is een beter wer]<klirnaat ontstaan; h het algemeen

zijn de IIEnsen beter geurrÈiveerril voor heÈ werk (wat order ardere

blijkt, uit een lager zielcteverzuirn in verrgelijkiry net het voorgaarde

jaar).
bor de irvoerirgvan de nieu,re vaerkorganisatie is gebleken dat

$rerlmerrers c*rer het algareen rteer ]qmnen dan waarroor zí1 aan/an-

kelijk wErer j.rgezet. Dit betekent zo goed a]s ze]<er dat voor hen

die neentere taken uiÈvoeren, de genoerde voorrlelen rran blijverde
aard zijn. De enkelen die slectrts een beperkE aantal taken goed

Iomnen uitvoeren, mcetert dat rnaar blijven doen, ook aI strrcolct dat

niet dire<t, net de Taal<grrcepfilosofie.

De wer§enras blijven er wel naar streven crn de brede inzetbaar-

heid rran de werlrcremers te berrorderen. trdien nodig zí}n zí1 bereid

on de nedemerkers daarin te @eleiden.
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NaasÈ voordelen zijn er voor de nredewerletrs ook nadelen aan de nieunre

weriodjze verborden. De werimeners zijn hun or:de positie )<lvijt en

laijgen een arrlere ro1 die zij nneten aarrleren. Eén werl<neler was

aper{ tcqen verarderirq van zijn tat<p1.rpaXt<et. De wer§elvers he&en

daarc,p besloten dat deze ene nederleri<er maar het werk nrcet blijven
doen dat hij goed ]<an.

De nieqwe werkorgianisatie levert voordelen oP voor ardere aspecEert

van het bedrijf: reenrordige dan we1 brede inzetbaartreid; door de

nier:qrc werlorijze l<an bedrijfsblirdheid voor]<cnen vprilen; er wordÈ

(nreer) nreegedactrt cnrer het prrcdukt en het produl<tieplrccesi er wordt

]oalitatief bet€r garerl<t order ardere door wisselirq \ran tcoórdina-

torr werlsreurers blijken rreer te lo:nnen en te willen-
Naar het zietr laat aarzien is de nentaliteitsrrer:arderi:Tgr voor zover

deze zich volbrcl<ken heeft, rran blijverde aard en zal dez.e ontwi]<ke

Ii-rq doorgaan. Iíet Werl<orrerleg vervutt daaÈij een belargrijke ro1,

want in het bedrijf luidt het lÍEtto treepr:aten is needenken'.

De radelen rran de n:ieurne werkorgarrisatj.e vrcr de ordernenrirg zijn
order IÍEer dat er een leertijd noodzal<elijk en wenselijk is, naar

dat een en ancler in werlcEijd dierÍC te geschieden (prrcdu]<tieverlies).

Vorts dat het I{er}<cnrerleg tegemrèIt crdat er weinig reacties van

de rrederyerl<ers kcrlen. Zeker wat dit laat-sEe punt, betreft ncet er

een uentaliteitsva:arderirg plaats hebben.

Vooratsrog gaan de wer)<gesrers ersan uit dat het !,terkcnrerleg niet
te larg nrcet drrren en zal het zeker een jaar du:en voordat de werlme-

rrprs zover zijn dat, ze een re*ile bijdr:age aan het Wer]<overleg )ornnen

Is/eren. Want in de tuirrbonv zí)n ze opgevoed in de zin rlan: rrdoen

vat de baas zegÈrr.

Een cplesiry l<ar,t zijn on de qrcrlmsers reer te vl=lgen naar aan-

dadttspmten \roor het volgerde I{er}<overleg.

Het bedrijf virdt het, zinvol cnr de resu1ta'Èen rran het projecÈ order

de aardacht te brergen rlan ardere bedrijven in de tuiJ'tbcr.Íf, IIEÈ

narre crn als voorÈeeld te d.ienen voor ardere papri]<als^rc]<erijen. Dit
I<an bijvoortceeld in de strrdielirirgen.

Van belarg voor het slagen rran het project, functieveràeterirg jrt

de T\rjrrbcnnv is zcruel de nederverkirg rran de wer§esrers en vrerlimelIEls

ger.leesE, al.s de @eleidirg van het project, door het NIA.
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Over de deehare aan het prrcject, en de r.o1 rnn het NÏÀ is het volgen-

de opgererkE:

- het bedrijf is later dan ardere bedrijven bij heÈ pojecÈ beÈrok-

ken;

- hier:lrcr l«eeq het bedrijf nirder tijd on een organisatievemrrtr
rirg ret betreLkirg toE, het wer)< door te voeren (een half jaar

v@r een reorganisatie van het werk is kort,!);
- h het beqin was het rceitijk op gaql I(@n door het zidt eigen

maken rran de taatqoepfilosofie;
- de begeleidirg dmr het N[il was goed;

- de begeleidi-rq was nodig crn riclrtirg te gerren aan fet denken over

een arríere manier van wer]<en;

- de @ is nog niet in volle o§rarg irryeverd.
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