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Inleiding
ORIËNTATIE
Deze module is bedoeld voor studenten van niveau 4 opleidingen groen, grond en infra van
het mbo. In deze module wordt vakkennis behandeld om een bedrijf en zijn omgeving te kunnen analyseren, om vervolgens richting te kunnen geven aan de strategie en de langetermijnontwikkelingen van het bedrijf.

INHOUD
In hoofdstuk 1 wordt begonnen met het in kaart brengen van de productieprocessen van het
bedrijf en wat wordt gedaan om brood op de plank te krijgen. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan
op het aansturen en het omgaan met personeel dat de productieprocessen uitvoert. Hoofdstuk 3 behandelt vervolgens bedrijfskundige onderwerpen, zoals de wet- en regelgeving, kostprijs, tarief en methoden om de bedrijfsfinanciën te analyseren. De invloeden van verschillende
factoren uit de omgeving van de onderneming worden in hoofdstuk 4 behandeld. De inhoud
van al deze hoofdstukken komt samen in hoofdstuk 5, waar het bedrijf wordt geanalyseerd op
de behandelde onderwerpen. Hiermee kan vervolgens een strategie worden opgesteld voor
het ontwikkelen en optimaliseren van de sterke en zwakke punten van de onderneming.

KWALIFICATIEDOSSIER
De module Bedrijfsoptimalisatie voor de sector Loonwerk is onderdeel van een serie modulen
van Het Ontwikkelcentrum voor het kwalificatiedossier Agro productie, handel en technologie.
De inhoud van deze module sluit aan bij het profieldeel P10 Vakexpert agrarisch loonwerk, in
het bijzonder bij kerntaak ‘K2 Organiseren van het werk in het agrarische loonwerk’. Van deze
module is zowel een papieren versie als een digitale versie beschikbaar.

STUDIELAST
De studielast van deze module is bepaald op 120 studielasturen.
Wij wensen je veel leerplezier en succes bij het bestuderen van de inhoud van deze module.
Het Ontwikkelcentrum
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Leerdoelen
Aan het eind van dit hoofdstuk heb je de volgende leerdoelen behaald.
• Je kunt bedrijfsprocessen onderscheiden.
• Je kunt een processchema maken.
• Je kunt verschillende soorten voorraden en voorraadkosten benoemen.
• Je kunt het verschil tussen technische en emotionele kwaliteit uitleggen.
• Je kunt op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de sector.
• Je weet hoe je machinebeheer kunt optimaliseren.
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Hoofdstuk 1

Bedrijfsprocessen

1.1

ORIËNTATIE

Voordat kan worden begonnen aan het optimaliseren van de activiteiten en werkzaamheden op
een loonbedrijf, moeten deze eerste in kaart worden gebracht. Door de verschillende soorten
bedrijfsprocessen te onderscheiden en inzichtelijk te maken, kan doelmatig worden gezocht
naar mogelijkheden om de processen te optimaliseren. Hierbij wordt gekeken naar het beheren
van het machinepark, het toepassen van de kwaliteitseisen van klanten en naar voorraad. Om
de bedrijfsprocessen uiteindelijk te kunnen optimaliseren is het van belang op de hoogte zijn
van de laatste ontwikkelingen en innovaties in en buiten de sector.

97020 Bedrijfsoptimalisatie in de sector loonwerk.indd 7

18-04-19 13:37

8

Bedrijfsprocessen

1.2

PROCESSCHEMA
BEDRIJFSPROCESSEN

Hoofdactiviteit

De hoofdactiviteit van een loonbedrijf is mechanisch werk uitvoeren bij klanten. Dit mechanisch werk kan plaatsvinden in vele sectoren, zoals de landbouw, groenvoorziening, bosbouw en weg- en waterbouw (cultuurtechniek).
Door mechanisch werk uit te voeren bij klanten, kan de onderneming blijven
bestaan en tegelijkertijd voorziet ze hiermee in een behoefte. De verschillende activiteiten en werkzaamheden om de hoofdactiviteit van het bedrijf

Bedrijfsprocessen

mogelijk te maken, worden de bedrijfsprocessen genoemd. Bij het definiëren
van de bedrijfsprocessen wordt onderscheid gemaakt tussen de primaire,
sturende en ondersteunende bedrijfsprocessen.

PRIMAIRE BEDRIJFSPROCESSEN
Primaire bedrijfsprocessen

De primaire bedrijfsprocessen bestaan in de activiteiten die worden uitgevoerd voor de hoofdactiviteit. Primaire bedrijfsprocessen leveren een directe
bijdrage aan dat wat het bedrijf levensvatbaar maakt. Een loonbedrijf met als
hoofdactiviteit ‘mechanisch werk uitvoeren bij zijn klanten’ kan de volgende
primaire bedrijfsprocessen hebben om dit mogelijk te maken:
•

klantcontact over opdrachten en projecten

•

aan- en afkoppelen van machines

•

veilig over de weg rijden naar de klant

•

mechanisch werk uitvoeren bij de klant

•

facturen maken van uitgevoerd loonwerk

Een bedrijf in de logistieke sector met als hoofdactiviteit ‘het verlenen van
logistieke diensten’ kan de volgende primaire bedrijfsprocessen hebben:
•

werven van opdrachten

•

ophalen van goederen

•

opslaan van goederen

•

afleveren van goederen

In dit hoofdstuk worden verschillende onderwerpen met betrekking tot de
primaire bedrijfsprocessen verder behandeld.

Afb. 1.3
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STURENDE BEDRIJFSPROCESSEN
Sturende
bedrijfsprocessen

De sturende bedrijfsprocessen zijn de activiteiten die worden ondernomen om de primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen goed te laten
verlopen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aansturen en instrueren van
personeel en het zorgen voor een goede samenwerking tussen de verschillende bedrijfsprocessen en afdelingen. In hoofdstuk ‘Bedrijfssturing’ worden
verschillende onderwerpen behandeld die te maken hebben met de sturende
bedrijfsprocessen.

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN
Ondersteunende
bedrijfsprocessen
Secundaire
bedrijfsprocessen

De ondersteunende bedrijfsprocessen zijn de activiteiten die worden ondernomen ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Ondersteunende bedrijfsprocessen worden ook wel de secundaire bedrijfsprocessen
genoemd. Ze kenmerken zich doordat ze niet bijdragen aan de hoofdactiviteit
van de onderneming, maar wel moeten worden uitgevoerd om de hoofdactiviteit mogelijk te maken. De ondersteunende processen helpen de primaire
bedrijfsprocessen te faciliteren en in stand te houden. Op een loonbedrijf
kunnen de volgende ondersteunende bedrijfsprocessen worden uitgevoerd:
•

machines en werktuigen onderhouden

•

terrein en machines onderhouden

•

uitbreiden en verkoop van machinepark

•

financiële administratie bijhouden

•

voorraden van onderdelen bijhouden

Voorbeelden van ondersteunende bedrijfsprocessen voor een logistieke
dienstverlener zijn:
•

onderhouden van het wagenpark

•

uitbreiden en verkoop van wagenpark

•

bijhouden van financiële administratie

•

vergroten van naamsbekendheid

In het hoofdstuk ‘Bedrijfskunde’ worden de ondersteunende bedrijfsprocessen verder behandeld.

Afb. 1.5 Het bijhouden van de administratie is een secundair bedrijfsproces.
© NaMAKuki_2016

97020 Bedrijfsoptimalisatie in de sector loonwerk.indd 9

18-04-19 13:37

10

Bedrijfsprocessen

PROCESSCHEMA
Door de verschillende bedrijfsprocessen van een bedrijf te verwerken in
een schematisch overzicht, kunnen deze gemakkelijk worden geanalyseerd.
Hierdoor kunnen eventuele kansen voor innovaties en optimalisatie worden
gesignaleerd, maar ook mogelijke zwakheden en risico’s binnen de bedrijfsProcesschema

processen. Zo’n overzicht van bedrijfsprocessen wordt ook wel een processchema genoemd. Voor het maken van een processchema kan gebruik

Stroomdiagram

worden gemaakt van een stroomdiagram. In een stroomdiagram worden de
verschillende bedrijfsprocessen schematisch weergegeven. De relaties tussen
de processen, eventuele grondstoffen die worden verbruikt, reststromen die
overblijven en producten die worden geproduceerd, worden hierin afgebeeld
door middel van iconen. In een stroomdiagram worden de verschillende stappen die een product doorloopt in volgorde weergegeven. Aan een stroomdiagram wordt een beschrijving toegevoegd waarin het diagram en de processen verder worden toegelicht. Een stroomdiagram leent zich vooral goed voor
het uitbeelden en analyseren van primaire bedrijfsprocessen. Sturende en
ondersteunende bedrijfsprocessen zijn ook processen op zich, maar werken
vaak overkoepelend voor de primaire bedrijfsprocessen en worden daarom
in stroomdiagrammen achterwege gelaten. In de onderstaande afbeelding
staat een voorbeeld van een stroomdiagram van de primaire bedrijfsprocessen op een loonbedrijf.

Afb. 1.6 Stroomdiagram van primaire bedrijfsprocessen loonbedrijf
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WIST JE DAT?
De stroomdiagrammen in dit hoofdstuk zijn gemaakt met het
programma Lucidchart. Het is ook mogelijk stroomdiagrammen te
maken met de SmartArt-toepassing in Microsoft Office.

Stroomdiagram
Door een legenda aan het stroomdiagram toe te voegen, is duidelijk te zien
waar de verschillende iconen voor staan. Voor de verschillende onderdelen van het stroomdiagram moet vervolgens nog een beschrijving worden
gemaakt. Hoe is de opslag geregeld van de diesel? En welke werkzaamheden
worden uitgevoerd bij het mechanisch werk? Van de processen en activiteiten
die onderdeel zijn van het stroomdiagram kunnen nog aanvullende stroomdiagrammen worden gemaakt.

UIT DE PRAKTIJK
ROL VAN DE LOONWERKER BIJ KLANTEN
Loonwerkers verrichten mechanisch werk bij derden: de klanten van
Afb. 1.7 Worteloogst met een
wortelrooier

een loonbedrijf. Dit werk doen loonwerkers, omdat klanten geen tijd
hebben om zelf deze werkzaamheden uit te voeren of niet de machine
willen aanschaffen, omdat dit duurder is dan het werk laten uitvoeren.
In het processchema van de klant vervult de loonwerker een belangrijke rol, zoals bij een melkveehouder. Het primaire bedrijfsproces van
een melkveehouder is ‘melk produceren’. Daarnaast is de veehouder
bezig met andere bedrijfsprocessen, zoals ‘jongveeopfok’, ‘voeren van
de koeien’, ‘verzorgen van de koeien’, ‘onderhouden van erf en gebouwen’ en ‘telen van ruwvoer voor de koeien’. De loonwerker kan de
veehouder helpen bij het bedrijfsproces ‘ telen van ruwvoer voor de
koeien’, zodat de veehouder zich kan focussen op de andere bedrijfsprocessen.
Ook bij een akkerbouwer kan de loonwerker een bedrijfsproces uit
handen nemen. Vaak is het zo dat de akkerbouwer alle bedrijfsprocessen kan uitvoeren, maar één specialistische machine niet heeft,
bijvoorbeeld voor het zaaien van uien, het oogsten van wortelen of
bemesten van tarwe met sleepslang, omdat deze machine te duur is
om zelf aan te schaffen. Dan helpt de loonwerker bijvoorbeeld met het
bedrijfsproces ‘oogst van wortelen’, terwijl de akkerbouwer de andere
bedrijfsprocessen al heeft uitgevoerd.
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VRAGEN
1.

Wat wordt bedoeld met de hoofdactiviteit van een onderneming?

2.

Gaat het bij de volgende voorbeelden om een primair, sturend
of ondersteunend bedrijfsproces?

A.

het aan- en afkoppelen van machines primair bedrijfsproces / sturend
bedrijfsproces / ondersteunend bedrijfsproces

B.

het managen op een projectlocatie primair bedrijfsproces / sturend bedrijfsproces / ondersteunend bedrijfsproces

C.

het uitvoeren van mechanische werkzaamheden bij klanten primair bedrijfsproces / sturend bedrijfsproces / ondersteunend bedrijfsproces

D.

het uitvoeren van gewasbescherming primair bedrijfsproces / sturend
bedrijfsproces / ondersteunend bedrijfsproces

E.

het bijhouden van de boekhouding primair bedrijfsproces / sturend bedrijfsproces / ondersteunend bedrijfsproces

F.

het overleggen tussen verschillende afdelingen primair bedrijfsproces /
sturend bedrijfsproces / ondersteunend bedrijfsproces

G.

het promoten van een product of dienstprimair bedrijfsproces / sturend
bedrijfsproces / ondersteunend bedrijfsproces

3.

Is de volgende stelling waar of onwaar?

--

De sturende bedrijfsprocessen worden ook wel
secundaire bedrijfsprocessen genoemd.

--

Waar

Onwaar

Waar

Onwaar

Veilig rijden met de machine naar de uitvoeringslocatie is geen bedrijfsproces van een loonwerker.

1.3

MACHINEBEHEER
CONTINUÏTEIT
Machines zijn belangrijk binnen het bedrijfsproces van een loonbedrijf. Goed
machinebeheer is van wezenlijk belang om klanten te kunnen bedienen en
de hoofdactiviteit van de onderneming in stand te kunnen houden. Goed
machinebeheer betekent dat de machines goed onderhouden zijn en dat
er genoeg machines zijn om de werkzaamheden goed uit te voeren bij de

Seizoenspieken

klanten. Hierbij moet een loonwerker rekening houden met seizoenspieken,
zoals de graanoogst, die alleen plaatsvindt in de maanden juli, augustus en
september onder droge omstandigheden. Wanneer er dan geen machines
beschikbaar zijn om werkzaamheden bij de klanten uit te voeren, loopt de
planning vertraging op en kan het gebeuren dat de klant pas bediend kan
worden als het regent. Dat moet te allen tijde worden voorkomen, want een
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tevreden klant zorgt voor inkomsten van het loonbedrijf. Seizoenspieken van
bepaalde werkzaamheden en het risico dat een machine stuk kan gaan, zijn
redenen voor loonbedrijven om machinebeheer serieus te nemen. Machinebeheer is dan ook een belangrijke schakel tussen de primaire bedrijfsprocessen en klanttevredenheid.

SOORTEN MACHINES
De hoeveelheid machines die een bedrijf aanhoudt, verschilt per type bedrijf. De leeftijd van de machine speelt hierbij natuurlijk een rol, net zoals het
dieselverbruik, hoeveel werk in uren of hectaren de machine gaat verzetten,
de kosten en de staat van onderhoud. Daarnaast zijn er machines die maar
op één specifiek moment gebruikt kunnen worden, zoals een sneeuwschuif
of combine.

Afb. 1.8 Sommige machines worden alleen gebruikt op één moment in het jaar (piekmomenten).

Machines
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen machines:
Jaarrond machines

•

Seizoenmachines

•

Jaarrond machines : dit zijn machines die jaarrond gebruikt worden, zoals
trekkers, kranen, shovels, gronddumpers, wagens, voermengwagen.
Seizoenmachines: dit zijn machines die alleen in een bepaald seizoen van
het jaar meer dan drie maanden worden ingezet, zoals grasmaaier, hakselaar, bietenrooier, sleepslangcombinatie, mesttank.

Specialistische machines

•

Specialistische machines: dit zijn machines die alleen gebruikt worden op
een specifiek moment in het jaar, zoals combine, mais-, ui- en bietenzaaimachines, kilverbak. Vooral het weer bepaalt of deze machines gebruikt
kunnen worden in het land.
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Afb. 1.9 Tabel van de soorten machines op een loonbedrijf

Hoeveel machines zijn er nodig?
Hoe meer opdrachten de loonwerker heeft, hoe meer machines hij nodig
heeft. Het is moeilijk aan te geven hoeveel machines de loonwerker moet
hebben. Belangrijk is dat de loonwerker slagkracht heeft. Dit betekent dat de
loonwerker veel werk kan verzetten op het moment dat het moet gebeuren.
Vooral bij seizoenmachines en specialistische machines is dit van belang.
Daarnaast is het van belang dat de verschillende machines bij elkaar passen,
zodat de werkzaamheden goed op elkaar aansluiten.
Bijvoorbeeld: een loonwerker heeft een hakselaar van 800 pk met enorm
veel capaciteit om gras te hakselen. Daarbij horen meerdere grote silagewagens, om de capaciteit van de hakselaar te kunnen benutten. Het werkt niet
als dezelfde loonwerker naast de hakselaar een 1 element hark heeft of een
enkele maaier. Deze hark en maaier zijn veel te klein om dezelfde capaciteit
te hebben als de hakselaar.

Machinebenutting
Het is voor een loonbedrijf belangrijk om uit te zoeken hoeveel capaciteit elke
machine heeft in een gemiddeld jaar. Het is dus van belang dat het loonbedrijf van de uitgevoerde werkzaamheden bijhoudt hoeveel hectare of uur is
uitgevoerd is. Deze informatie verzamelt de loonwerker via de administratie.
Als de loonwerker weet hoeveel capaciteit de machines hebben en hoeveel
werk hij heeft, kan hij bepalen of er machines zijn die te weinig werk hebben
of juist te veel. Meer informatie over machinebenutting staat in het hoofdstuk
'Bedrijfskunde'.
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