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1.  INLEIDING 
 

De hedendaagse azaleateler staat voor belangrijke uitdagingen. De steeds wijzigende 

externe omstandigheden (prijsontwikkelingen van producten en productiemiddelen zoals 

arbeid en energie, technologische ontwikkelingen, overheidsreglementeringen zoals milieu- en 

arbeidsreglementeringen, ...) leiden ertoe dat het niet meer volstaat om een goed vakman te zijn. 

Inderdaad, naast goed vakmanschap zullen de managementkwaliteiten van de bedrijfsleider een 

steeds grotere rol gaan spelen. De bedrijfsleider zal in staat moeten zijn om zich aan te passen 

aan de steeds wijzigende externe omstandigheden en op het juiste ogenblik de juiste besluiten 

moeten nemen. Uit het rendabiliteitsonderzoek van het C.L.E. blijkt dat innovatieve bedrijven 

die hoogkwalitatieve producten kunnen produceren tegen een competitieve kostprijs 

perspectieven hebben voor de toekomst (VAN LIERDE D., 1997; VAN LIERDE D. & 

TARAGOLA N., 1998; VAN LIERDE D. et al., 1999a en b).  

 

2. MATERIAAL EN METHODE 
 

Om meer inzicht te verkrijgen in de manier waarop de azaleatelers hun bedrijf beheren 

werd een enquête uitgevoerd op 21 azaleabedrijven die deel uitmaken van het 

tuinbouwinformatienetwerk van het C.L.E.. Deze enquête werd ook uitgevoerd op 59 

glasgroentebedrijven, 26 potplantenbedrijven, 23 snijbloemenbedrijven en 19 

perkplanten-bedrijven. Hierdoor kunnen de resultaten van de azaleabedrijven vergeleken 

worden met andere types van glastuinbouwbedrijven. 

 

Om de kwaliteit van het managementproces te bepalen werd een objectief 

diagnose-instrument ontwikkeld (zie figuur 1). In tegenstelling tot vele andere onderzoeken 

wordt niet enkel aandacht besteed aan het productiemanagement, maar worden het 

commercieel, financieel en personeelsmanagement eveneens behandeld. Voor iedere 

managementfunctie worden drie processen onderscheiden, nl. strategisch, tactisch en 

operationeel management.  

 

De beoordeling van de verschillende items van het diagnose-instrument gebeurt door middel 

van een vijfpuntenschaal, waarbij 1 de laagste waardering aangeeft en 5 de hoogste.  

 

                                                 
1
 Voorliggend onderzoek maakt deel uit van het onderzoek ‘Management van glastuinbouwbedrijven’, onder 

leiding van prof.dr.ir. Guido Van Huylenbroeck, Universiteit Gent, FLTBW, Vakgroep Landbouweconomie en ir. 

Dirk Van Lierde, hoofd van het Departement Micro-Economie, Centrum voor Landbouweconomie (C.L.E.) 
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Figuur 1.  Diagnose-instrument voor de beoordeling van de kwaliteit van het       

         managementproces  

 

 

Strategisch management omvat o.a. het nemen van beslissingen betreffende 

vestigingsplaats, uitbreiding, investeringen in installaties en machines, ... Strategische 

beslissingen hebben veelal een éénmalig karakter en zijn complex van aard; ze werken door op 

langere termijn. Tactische beslissingen hebben betrekking op de aanwending van de 

beschikbare bedrijfsuitrusting ten behoeve van de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten. De 

termijn waarop deze beslissingen betrekking hebben bedraagt in het algemeen één 

teelt-seizoen. Operationele beslissingen worden genomen tijdens het productieproces en 

hebben betrekking op onderdelen van een tactisch plan. Daarbij kan het gaan om uitwerking of 

aanpassing van het plan. De termijn waarop deze beslissingen betrekking hebben bedraagt in 

het algemeen enkele weken.  

 

De enquêtes werden uitgevoerd tijdens de eerste helft van 1999 in samenwerking met 

de boekhouders van het C.L.E. .  Er dient te worden opgemerkt dat in voorliggende paper 

enkel een selectie van de behandelde items wordt voorgesteld. De verschillen tussen de 

gemiddelde scores op de azaleabedrijven en op de overige glastuinbouwbedrijven werden op 

hun statistische significantie getoetst door middel van variantie-analyse. Volgende 

significantieniveau’s worden weergegeven:      

 

(-)  p>=0.05   geen significant verschil 

(+)  0,05>p>=0,01 matig significant verschil 

(++)  0,01>p>=0,001 sterk significant verschil 

(+++) p<0,001  zeer sterk significant verschil 

 

Voor enkele enquêtevragen werden de verschillen in frequentie van de verschillende 

antwoordmogelijkheden nagegaan tussen de azaleabedrijven en de overige 

glastuinbouwbedrijven. Het toetsen van de statistische significantie van deze verschillen 

gebeurde door middel van een chi-kwadraattoets.    
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3. KENMERKEN VAN DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN 
 

De onderzochte bedrijven maken deel uit van het informatienetwerk van het C.L.E.. 

Bij de keuze van de bedrijven wordt ernaar gestreefd representatieve tuinbouwbedrijven te 

vinden met voor hun bedrijfstype normale productie- en afzetomstandigheden. De selectie van 

de bedrijven gebeurt op basis van een gestratificeerde steekproef, waarbij een onderverdeling 

wordt gemaakt volgens bedrijfstype en economische bedrijfsomvang. Enkel de bedrijven die 

reeds 5 jaar deelnemen aan de C.L.E.-boekhouding werden weerhouden in de enquête, dit met 

de bedoeling om in een verder onderzoekstadium het verband te leggen met de 

inkomensontwikkeling.  

 

Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal azaleabedrijven in de steekproef volgens 

klasse van economische bedrijfsomvang, gemeten op basis van de bruto standaardsaldi “80".  

Dezelfde gegevens worden eveneens vermeld voor de azaleabedrijven in de referentiepopulatie 

volgens de 15 mei-telling van 1997. De gemiddelde bedrijfsomvang van de bedrijven in de 

steekproef voor het boekjaar 1997(98), berekend op basis van de oppervlakte die door de 

boekhouder van het C.L.E. werd opgenomen, bedraagt 3.323.000 BF. Wanneer men dit 

vergelijkt met de gemiddelde bedrijfsomvang van de bedrijven in het waarnemingsveld, nl. 

3.272.000 BF, kan besloten worden dat de steekproef een representatief beeld geeft van de 

populatie qua bedrijfsomvang. 

 

De gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders van de azaleabedrijven in de 

referentiepopulatie bedraagt 46 jaar volgens de telling van 15 mei 1997. Op de onderzochte 

azaleabedrijven bedroeg de gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleider in 1997 44 jaar.   

 

 
Tabel 1. Verdeling van de azaleabedrijven in het waarnemingsveld en in de steekproef     

volgens klasse van economische bedrijfsomvang 

 
 
dimensieklasse (BSS) 
(in 1.000 BF) 

 
uitsluitend teelt van 

azalea’s (glas en open 

grond samen) 

 
aantal bedrijven 

landbouwtelling 1997 

 
aantal bedrijven 

steekproef enquête 

 
      500-1.500 

   1.500-2.500 

   2.500-5.500                  

>=5.500 

 
 2.144 -   6.429 m² 

 6.429 - 10.720 m² 

10.720- 23.585 m² 

      >= 23.585 m² 

 
        64 (21 %) 

        56 (19 %) 

       133 (45 %) 

        45 (15 %) 

 
        3 (14 %) 

        5 (24 %) 

       10 (48%) 

        3 (14 %)   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
        totaal 

 
 

 
      298 (100 %) 

 
      21 (100 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

4. PRODUCTIEMANAGEMENT 
 

4.1. STRATEGISCH MANAGEMENT 
 

4.1.1. TOEKOMSTPLANNEN VOOR DE KOMENDE 5 JAAR 
 

Bij de ontwikkeling van het teeltplan wordt over het algemeen 2 jaar vooruitgekeken 

op de azaleabedrijven. Deze periode hangt nauw samen met de duur van de teelt. Figuur 2 geeft 

een overzicht van de investeringsplannen voor de komende 5 jaar. Op de geënquêteerde 

azaleabedrijven zijn er relatief weinig plannen voor toekomstige vervanging, uitbreiding of 

modernisering in grond, glasopstand en installaties (gemiddeld voor 10 % van de huidige totale 

vervangingswaarde voor de komende 5 jaar). Veel bedrijven nemen momenteel een 

afwachtende houding aan.  Op de bedrijven waar investeringen zijn gepland bestaan deze o.a. 

uit de aanleg van een containerveld (antiworteldoek), de bouw van een frigo, ... Er zijn relatief 

meer plannen voor investeringen in werktuigen (gemiddeld voor 15 % van de huidige 

vervangingswaarde voor de komende 5 jaar). Het betreft hier voornamelijk investeringen in 

transportbanden,  insnijmachines, inpotmachines,... Ook blijken een aantal bedrijven 

geïnteresseerd in de aankoop van een sorteermachine.  

 

 

 

 

 

 
Figuur 2. Toekomstplannen voor de komende 5 jaar   
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De gemiddelde azaleateler houdt bij investeringen matig rekening met de toekomstige 

milieureglementeringen. Er wordt minder rekening gehouden met de toekomstige 

milieuwetgeving dan op de andere bedrijfstypes. Dit verschil is statistisch sterk significant. 

 

Het gemiddelde azaleabedrijf besteedt veel aandacht aan de kwaliteit; volgens de 

geënquêteerde azaleatelers mag dit echter niet ten koste gaan van de stukopbrengst. Er bestaan 

matige plannen om de kwaliteit in de toekomst te verbeteren. Veel telers zijn van mening dat 

hun kwaliteit momenteel reeds optimaal is. De bedrijfsleiders verklaren veel inspanningen te 

doen om de factoren te beheersen die van invloed zijn op de kwaliteit. Hoewel de 

kwaliteitsstrategie gemiddeld op een lager niveau ligt dan op de andere bedrijfstypes kan geen 

statistisch significant verschil worden vastgesteld.   

    

 

4.1.2. ADVIES INVESTERINGSPLANNEN 
 

Investeringsplannen in grond, glasopstand en installaties worden voornamelijk 

besproken met de echtgeno(o)t(e). Ook aan (meewerkende) familieleden wordt advies 

gevraagd. Het familiale karakter van de azaleabedrijven komt hier duidelijk naar voor. 

Opmerkelijk is het belang van collega’s tuinders bij het plannen van een belangrijke 

investering. Hierna volgen de fiscale boekhouder, de bank en de bedrijfsvoorlichter.  In 

vergelijking met de andere bedrijfstypes wordt significant minder advies gevraagd aan de 

boekhouder en de bank  (zie figuur 3).  

 

Investeringen in werktuigen worden in eerste instantie besproken met de 

echtgeno(o)t(e). In vergelijking met de andere bedrijfstypes wordt significant meer advies 

gevraagd aan collega’s tuinders. Vooraleer een machine aan te schaffen wordt deze eerst op 

haar werking beoordeeld bij een collega tuinder. Andere personen zijn hiervoor van minder 

belang.  
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Figuur 3. Personen en instanties geraadpleegd bij de ontwikkeling van investeringsplannen 
 

 

 

 

  Figuur 4 geeft een overzicht van de overige informatiebronnen die geraadpleegd 

worden bij investeringsplannen. Vakbladen, de bedrijfseconomische boekhouding, vakbeurzen 

en brochures van privé-firma’s zijn de belangrijkste informatiebronnen voor 

investeringsplannen in grond, glasopstand en installaties. Voor investeringsplannen in 

machines zijn vakbeurzen en brochures van leveranciers van groot nut. De eigen 

bedrijfseconomische boekhouding wordt significant minder geraadpleegd voor 

investeringsplannen in machines dan bij andere bedrijfstypes.    
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Figuur 4.  Overige informatiebronnen geraadpleegd bij de ontwikkeling van   

   investeringsplannen                            
     

 

 

4.2. TACTISCH EN OPERATIONEEL MANAGEMENT 
 

Tactische beslissingen vallen binnen het gecreëerde kader van de strategische 

beslissingen en monden o.a. uit in een teeltplan. Deze beslissingen betreffen de voorbereiding, 

uitvoering en controle van het teeltplan. 

  

Operationele beslissingen vallen binnen het gecreëerde kader van de tactische 

beslissingen en monden uit in beslissingen welke leiden tot werkvoorbereiding, 

werk-uitvoering en controle. Deze beslissingen hebben in het algemeen een korte 

werkingsduur, variërend van een dag tot een week. Operationele werkzaamheden omvatten o.a. 

de controle van de teelt (teeltregistratie) en de bedrijfsuitrusting, de productcontrole, de 

bijstelling van het teeltplan, het opstellen van een werkplan en de milieuplanuitwerking.  

  

 

4.2.1. TEELTPLANVOORBEREIDING 

 

Op alle geënquêteerde azaleabedrijven gebeurt er een planning van de teelten.  Er 

dient te worden opgemerkt dat het voor heel wat bedrijven onmogelijk is om de duur van de 

teeltvoorbereiding exact aan te geven aangezien veel bedrijfsleiders beslissingen nemen terwijl 

ze aan het werk zijn. Specifiek voor de tuinbouwsector is immers dat de bedrijfsleider naast het 

nemen van beslissingen ook bij de uitvoering betrokken is. Op 9 van de 21 onderzochte  

azaleabedrijven (43 %) kan de bedrijfsleider de tijdsduur niet aangeven die hij besteedt aan het 

voorbereiden van het teeltplan. Dit is ook het geval op 27 (of 21 %) van de 127 overige 

glastuinbouwbedrijven. De azaleabedrijven die wel een tijdsduur aangeven besteden gemiddeld  
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25 uren per jaar aan het voorbereiden van het teeltplan. Dit is ongeveer evenveel als op de 

overige glastuinbouwbedrijven waar dit gemiddelde  26 uren bedraagt. 

 

 

Het werkelijke teeltplan wordt regelmatig vergeleken met de vooraf opgestelde 

planning. Het gebeurt af en toe dat de vooraf opgestelde teeltplanning moet worden bijgesteld. 

Hierbij spelen o.a. weersomstandigheden een rol.  

 

Bij de voorbereiding van het teeltplan wordt slechts af en toe een saldobegroting 

opgesteld.  De onzekerheid over de toekomstige prijsevolutie bemoeilijkt immers  het  

opstellen van saldobegrotingen. Computerprogramma’s worden hiervoor zeer weinig of niet 

gebruikt.   

 

De keuze van het teeltplan kan worden beïnvloed door het verzamelen van informatie. 

Figuur 5 geeft een overzicht van de mogelijke informatiebronnen die kunnen worden 

geraadpleegd door de azaleateler. Evenals bij de strategische investeringsplannen wordt de 

teeltplankeuze in de eerste plaats besproken met de echtgeno(o)t(e); ook (meewerkende) 

familieleden zijn van belang. Belangrijke informatiebronnen zijn de gegevens van de 

bedrijfseconomische boekhouding, de overzichten van het C.L.E., handelaars, proeftuinen en 

vakbladen. Er kan geconstateerd worden dat de azaleabedrijven over het algemeen minder 

beroep doen op advies van derden voor de teeltkeuze dan de andere bedrijfstypes. Statistische 

significantie kan echter slechts aangetoond worden voor de boekhouder van het C.L.E. en 

gegevens van bedrijfsvoorlichters.    

 

De keuze van variëteiten is een belangrijk beslissingsprobleem voor azaleabedrijven.  

Er wordt veel informatie verzameld over de verschillende mogelijke variëteiten. Modetrends 

worden slechts matig gevolgd; een mogelijke oorzaak hiervan is de tweejarigheid van de teelt. 

De meeste azaleatelers houden bovendien rekening met de spreiding van het risico. Voor de 

keuze van variëteiten wordt vooral advies ingewonnen bij handelaars en collega’s tuinders. Het 

advies van een bedrijfsvoorlichter wordt slechts af en toe ingewonnen. In vergelijking met de 

andere bedrijfstypes is het inwinnen van advies bij handelaars belangrijker; en dit op sterk 

significante wijze. Het inwinnen van advies bij de veiling is niet zo belangrijk aangezien dit 

verkoopkanaal van ondergeschikt belang is voor Belgische azalea’s.  
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Figuur 5. Informatiebronnen geraadpleegd bij de voorbereiding van het teeltplan en de keuze 

        van variëteiten 
 

 

 

4.2.2. CONTROLE, INTERNE EN EXTERNE BEDRIJFSVERGELIJKING  
 

Tijdens de uitvoering van het teeltplan moet er worden op toegezien dat het plan wordt 

gerealiseerd. Dit betekent dat de uitgevoerde werkzaamheden gecontroleerd moeten worden en 

dat afwijkingen zoveel mogelijk moeten worden gecorrigeerd. In deze fase vindt 

terugkoppeling plaats naar de andere twee managementfuncties.  

 

Figuur 6 geeft een beeld van de mate van controle, interne en externe 

bedrijfsvergelijking van zowel de fysische productie als de kwaliteit van de producten. Evenals 

de andere glastuinbouwbedrijven hechten de azaleabedrijven veel belang aan het controleren 

van zowel de fysische productie als de kwaliteit. Het merendeel van de bedrijfsleiders kent de 

geproduceerde hoeveelheid op zijn bedrijf. De geproduceerde hoeveelheid wordt dikwijls 

vergeleken met de productie van het voorgaande jaar. Het vergelijken met andere bedrijven 

gebeurt regelmatig doch in mindere mate. Meer nog dan voor de fysische productie wordt aan 

interne en externe vergelijking van de kwaliteit gedaan.  
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Figuur 6. Controle, interne en externe bedrijfsvergelijking van de fysische hoeveelheden en  

     de kwaliteit van de productie   

 

 

4.2.3. TEELTREGISTRATIE EN WERKPLAN 
 

Op het gemiddelde azaleabedrijf worden de teelten dagelijks tot twee maal per week 

gecontroleerd. Van deze teeltopvolging wordt echter zeer weinig op papier gezet. In 

vergelijking met de andere glastuinbouwbedrijven wordt significant minder aan teeltregistratie 

gedaan.    

 

Voor wat betreft het opstellen van een werkplan voor de teelt- en 

oogstwerkzaamheden kan geconstateerd worden dat op 5 van de 21 bedrijven (of 24 %) geen 

werkplan wordt opgesteld. Op de overige glastuinbouwbedrijven is dit het geval op 44 van de 

127 bedrijven (of 35 %). Op 80 % de azaleabedrijven waar wel een werkplan wordt opgesteld 

wordt hierbij vooruitgekeken over een termijn van maximaal één maand. Het al dan niet 

opstellen van een werkplan hangt nauw samen met de personeelsbezetting op het bedrijf. 

 

Opmerkelijk is echter dat slechts op 2 van de 21 azaleabedrijven (10%) een werkplan 

op papier wordt opgesteld. Op de overige glastuinbouwbedrijven is dit het geval op 18 van de 

127 bedrijven (14 %).  

  

 

4.2.4. MILIEUPLANUITWERKING 
 

Naast het controleren van de fysische productie is het van belang dat de bedrijfsleider 

inzicht heeft in het verbruik van energie, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Hierbij is het de 

eerste vereiste dat het verbruik van deze producten regelmatig wordt geregistreerd. De 
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registratie is echter slechts effectief indien deze gebruikt wordt als basis van de interne en 

externe bedrijfsvergelijking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Milieuplanuitwerking 
 

Figuur 7 geeft een overzicht van de mate van registratie van energie, meststoffen en 

bestrijdingsmiddelen. Het gemiddeld azaleabedrijf verklaart af en toe tot regelmatig te 

registreren. Eén derde van de geënquêteerde azaleabedrijven doet niet aan registratie. In het 

tweede gedeelte van de figuur wordt een beeld gegeven van de mate van externe 

bedrijfs-vergelijking op de bedrijven die verklaren aan registratie te doen. Hierbij valt het op 

dat slechts af en toe aan externe bedrijfsvergelijking wordt gedaan en dat de gemiddelde score 

lager ligt voor de  azaleabedrijven dan voor de andere glastuinbouwbedrijven. De 

waargenomen verschillen blijken echter niet statistisch significant te zijn.  

 

Om de positie van de sierteeltsector naar de toekomst toe te verstevigen werd het 

initiatief genomen om een milieuplan voor de sierteelt uit te werken. Een aantal 

sierteeltbedrijven hebben zich verenigd in de V.Z.W. “Vlaams Milieuplan Sierteelt” die er op 

toeziet dat de leden hun producten op een milieuvriendelijke wijze telen (SAVERWIJNS A., 

1997). In de enquête wordt gevraagd naar het lidmaatschap van dit initiatief. Van de 

onderzochte azaleabedrijven is slechts één bedrijf lid. Van de overige 68 geënquêteerde 

sierteeltbedrijven zijn er 14 leden.   
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5. COMMERCIEEL MANAGEMENT 
 

5.1. STRATEGISCH MANAGEMENT 
 

5.1.1. Keuze vestigingsplaats 
 

Een belangrijke strategische beslissing is de keuze van de locatie van het bedrijf. Het is 

van belang om inzicht te verkrijgen in de factoren die een rol hebben gespeeld bij de keuze van 

de vestigingsplaats van de glastuinbouwbedrijven. Mogelijke factoren zijn: familiale of sociale 

redenen, afstand tot leveranciers en afnemers, bereikbaarheid, uitbreidingsmogelijkheden, 

grondprijs, kwaliteit van bodem en water, vergunningen, .. 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Belang van verschillende factoren voor de keuze van de vestigingsplaats van de  
    bedrijven die niet overgenomen werden van familie 
 

 

Eén derde van de onderzochte azaleabedrijven heeft het bedrijf overgenomen van 

ouders of familieleden. Op de andere glastuinbouwbedrijven bedraagt dit aandeel de helft.  

Figuur 8 geeft een overzicht van het belang van de verschillende onderzochte factoren bij de 

keuze van de vestigingsplaats op de bedrijven die niet overgenomen werden van ouders of 

familieleden. Hieruit blijkt dat de familiale en sociale redenen een zeer belangrijke rol spelen. 

De afstand tot leveranciers en afnemers,  uitbreidingsmogelijkheden,  bereikbaarheid van het 

bedrijf voor voertuigen,  grondprijs en  kwaliteit van bodem en water blijken van 

evenwaardig belang te zijn op de azaleabedrijven. Er konden geen statistisch significante 

verschillen geconstateerd worden met de andere glastuinbouwbedrijven.  
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5.1.2. CONCURRENTIEPOLITIEK 
 

De concurrentiepolitiek van een bedrijf kan gedefinieerd worden als het opstellen van 

een strategie met betrekking tot de concurrenten. Het is voor een bedrijf van belang om zijn 

concurrentiepositie te kennen. Onderscheiden posities zijn: leidend (groter dan de andere), 

belangrijk (gelijk aan de belangrijkste concurrenten), gemiddeld (kleiner dan de top) en 

ondergeschikt. In de enquête werd gevraagd naar de plannen met betrekking tot de houding 

tegenover de concurrenten.  

 

Een eerste vraag bestond erin te peilen in welke mate er concrete plannen bestaan om 

de concurrentiekracht van het bedrijf te verbeteren. Volgens de theorieën van Porter (1980, 

1985) kunnen bedrijven kiezen tussen 3 types van competitieve strategieën, namelijk 

kosten-leiderschap, differentiatie en zich toespitsen op een bepaald marktsegment 

(TARAGOLA N. & VAN LIERDE D., 1998).Vervolgens werd gevraagd in welke mate 

aandacht werd besteed aan het verminderen van de kostprijs, het verhogen van de kwaliteit en 

milieuvriendelijk produceren. Figuur 9 geeft een overzicht van de gemiddelde scores op deze 

vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 9.  Mate van inspanningen voor het verhogen van de concurrentiekracht en gevolgde 

      concurrentiestrategie 

 

 

 

Er blijken slechts weinig tot matig concrete plannen te bestaan op de onderzochte 

azaleabedrijven om de concurrentiekracht van het bedrijf te verbeteren. Dit blijkt ook het geval 

te zijn op de andere glastuinbouwbedrijven. 
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 De belangrijkste commerciële strategie op zowel de azalea- als de andere 

glastuinbouwbedrijven is het verhogen van de kwaliteit. Toch wordt hieraan op statistisch 

significante wijze minder aandacht besteed op de azaleabedrijven.  

 

De azaleabedrijven hechten matige aandacht aan  milieuvriendelijk produceren. 

Opmerkelijk is dat de andere glastuinbouwbedrijven hieraan veel meer aandacht besteden. Het 

verschil in aandacht voor milieuvriendelijk produceren is zelfs zeer sterk significant.    

 

 

5.2. TACTISCH EN OPERATIONEEL MANAGEMENT 
 

Tactische beslissingen met betrekking tot de commerciële functie omvatten zowel de 

inkoop van gebruiks- en verbruiksgoederen als  de verkoop van geproduceerde producten. 

Voorbeelden zijn o.a. het opstellen van jaarlijkse inkoop- en verkoopplannen, de 

leveranciers-selectie, de productpresentatie,... Het operationeel management omvat o.a. de 

kwaliteitscontrole op aangekochte gebruiks- en verbruiksgoederen (voorbeeld: controle van 

potgrond), de afhandeling van klachten, de dagelijkse verkoopbeslissingen, omgang met 

betalings-termijnoverschrijdingen, ....   

 

 

 

5.2.1. JAARLIJKSE VERKOOPPLANNING 

 

   Op de azaleabedrijven wordt regelmatig een jaarlijks verkoopplan opgesteld. Dit 

gebeurt meer dan op de andere glastuinbouwbedrijven (zeer sterk significant verschillend).  

   

Deze verkoopplanning is echter wel flexibel om in te spelen op veranderingen in de markt op 

korte termijn. Af en toe wordt afgeweken van het verkoopplan. De beslissing om af te wijken 

van het teeltplan wordt vooral bepaald door de leveringsvoorwaarden en de betalingszekerheid 

(zie figuur 10).  
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Figuur 10.  Mate van opstellen van een jaarlijks verkoopplan, flexibiliteit en mate van afwijking 

      van het jaarlijks verkoopplan    

 

 

5.2.2. PRODUCTPRESENTATIE 
 

    De productpresentatie is een belangrijk onderdeel binnen de kwaliteit van de 

commercialisatie. Voor de producenten van groene azalea’s houdt dit concreet in: het leveren 

van planten met een fris, gezond en groen uitzicht, bladeren vrij van residu’s, volledige 

bebladering van de kroon, goede lengte-breedte verhouding, regelmatige vorm, substraat vrij 

van bladeren, mos en onkruid, afwezigheid van diefjes, vrij van zichtbare insecten, plagen en 

vraatschade, centrale stand van de plant in de pot (zie normen en aanbevelingen Project 

Azaleakwaliteit -PAK).  

 

In figuur 11 wordt weergegeven in welke mate de glastuinbouwbedrijven en de 

azaleabedrijven in het bijzonder aandacht besteden aan de productpresentatie. Uit de 

antwoorden blijkt op een zeer significante wijze dat de azaleaproducenten minder aandacht 

besteden aan de productpresentatie dan de andere glastuinbouwbedrijven. Veel producenten 

van azaleabedrijven zijn zich nog niet bewust van de noodzaak om ook bij groene azalea’s 

aandacht te besteden aan de presentatie. Het introduceren van het Project Azaleakwaliteit lijkt 

dan ook meer dan verantwoord. Dit project werd opgestart als antwoord op het groter wordende 

kwaliteitsbewustzijn van telers, handelaars en afnemers van Vlaamse azalea’s, met steun van de 

beroepsorganisaties uit de azaleasector.  
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Figuur 11. Aandacht besteed aan productpresentatie 
 

 

6. PERSONEELSMANAGEMENT 
 

De schaalvergroting in de glastuinbouwsector heeft tot gevolg dat het aandeel van het 

betaald personeel in de totale tewerkstelling toeneemt. Management van personeel zal dan ook 

in toenemende mate van belang worden. Evenals de andere managementfuncties kan het 

personeelsmanagement opgesplitst worden volgens  strategische, tactische en operationele 

beslissingen. 

Strategische beslissingen hebben o.m. betrekking op het belang van personeelsbeleid 

voor het bedrijf, de visie over de toekomstige personeelsbezetting, het sociaal beleid (sociale 

verhoudingen, welzijn van de werknemers, waarborgen van de rechtszekerheid van de 

werknemers en voldoening in het werk), het beloningsbeleid, het opleidingsbeleid, de 

personeelsaccomodatie, de arbeidsomstandigheden, het aanwervingsbeleid, de veiligheid, ...  

 

Figuur 12 geeft een overzicht van de belangrijkste strategische beslissingen met 

betrekking tot het personeelsbeleid. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat personeelsbeleid 

op de azaleabedrijven van significant minder belang is dan op andere glastuinbouwbedrijven. 

Op 13 van de 21 onderzochte azaleabedrijven (62 %) komt betaald personeel voor. Op de 

overige glastuinbouwbedrijven is er betaald personeel aanwezig op 88 van de 127 bedrijven (69 

%).  Op de azaleabedrijven bedroeg de gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf 2,51 V.A.K., 

waarvan 0,75 V.A.K. betaald personeel.  Op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf in de 

steekproef van de geënquêteerde bedrijven kwamen 3,35 V.A.K. voor, waarvan 1,72 betaalde 

V.A.K.   
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Figuur 12. Personeelsbeleid 
 

Zowel op de azaleabedrijven als op de andere glastuinbouwbedrijven hebben de 

medewerkers zeer weinig inspraak bij het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen. De 

personeelsleden worden hoofdzakelijk ingezet voor uitvoerende taken. Om een idee te krijgen 

over het opleidingsbeleid werd gevraagd in welke mate de bedrijfsleider akkoord zou gaan om 

zijn medewerkers bijscholing te laten volgen op zijn kosten. De azaleabedrijven bleken hiertoe 

zeer weinig bereid; er kon zelfs een matig significant verschil vastgesteld worden met de 

overige glastuinbouwbedrijven. De onderzochte azaleabedrijven verklaarden weinig 

inspanningen te doen om de arbeidsomstandigheden op hun bedrijf te verbeteren in de 

toekomst. Op de overige glastuinbouwbedrijven blijken iets meer inspanningen hiervoor te 

worden gedaan; het verschil is echter niet significant verschillend.  

 

Op de onderzochte azaleabedrijven zijn er weinig problemen om goed personeel te 

vinden; er worden weinig specifieke acties ondernomen om tijdig de juiste medewerkers te 

vinden. In vergelijking met de andere bedrijfstypes konden geen significante verschillen 

geconstateerd worden.   

 

Tactische beslissingen bestaan o.a. uit het plannen van de behoefte aan personeel bij 

het voorbereiden van het teeltplan, het op regelmatige tijdstippen doornemen van het 

functioneren van de werknemer binnen het bedrijf, het bespreken van eventuele knelpunten bij 

de arbeidsorganisatie, ... Uit de enquête blijkt dat er weinig significante verschillen bestaan 

tussen het tactisch personeelsmanagement op de azalea- en de overige glasgroentebedrijven.  

Gemiddeld wordt er twee maal per jaar overlegd met de medewerkers over hun functioneren 

binnen het bedrijf (o.a. werkinhoud en werkomstandigheden). Eventuele knelpunten bij de 

arbeidsorganisatie worden weinig tot matig besproken met het personeel.  
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Het operationeel personeelsmanagement bestaat uit het opstellen van week- en 

dagplannen, het delegeren van taken met bijhorende verantwoordelijkheden aan de 

medewerkers, de arbeidsverdeling, de arbeidsevaluatie, ... Uit de enquête blijkt dat er meer dag- 

dan weekplannen worden gemaakt, en dit zowel op de azalea- als de overige 

glastuinbouwbedrijven. Op de meerderheid van de bedrijven worden de werkzaamheden van 

het personeel dagelijks gecontroleerd. Deze dagelijkse controle vloeit voort uit het feit dat de 

arbeid in de meeste gevallen samen met de bedrijfsleider wordt verricht.  

 

 

7. FINANCIEEL MANAGEMENT 
 

7.1.1. FINANCIELE DOELSTELLING EN FINANCIERINGSPLAN 

 

 
Figuur 13. Periode van vooruitkijken, op papier zetten, vergelijken en mate van afwijken van 

     financiële plannen  

 

De financiële doelstelling van de ondernemer kan omschreven worden als het 

financieel streven dat hij door middel van zijn bedrijf wil realiseren. Het is van belang dat de 

bedrijfsleider aangeeft wat de financiële aspecten van de doelstelling van de onderneming zijn 

en dat concreet geformuleerd wordt hoe deze doelstelling financieel bereikt kan worden.  

 

In figuur 13 worden de resultaten van de enquête met betrekking tot de financiële 

doelstelling voorgesteld. Uit de resultaten blijkt dat de azaleabedrijven gemiddeld over een 

periode van 2  jaar vooruitkijken; het gemiddelde voor alle glastuinbouwbedrijven bedraagt 

2,3 jaar.    

 

Schriftelijke plannen omtrent de financiële doelstelling die de bedrijfsleider met de 

bedrijfsactiviteiten wenst te bereiken komen slechts sporadisch voor. Op de azaleabedrijven 

komen op 81 % van de bedrijven geen schriftelijke financiële plannen voor; voor de 

 



 19 

glastuinbouwbedrijven in het algemeen bedraagt dit 80 %. Op de bedrijven die wel een 

schriftelijke planning opstellen wordt deze dikwijls vergeleken met de werkelijke realisatie. 

Volgens de ondervraagde bedrijfsleiders is de mate van afwijking beperkt.  

 

 

In een financieringsplan wordt vastgelegd hoe in de vermogensbehoefte van het 

bedrijf wordt voorzien, zowel op middellange als op lange termijn. De planning van de 

financiering wordt gebaseerd op meer of minder uitgebreide prognoses van rendabiliteits- en 

liquiditeitsbegrotingen. Op 12, of 57 % van de onderzochte azaleabedrijven wordt nooit een 

planning gemaakt van de financiering van de nieuwe investeringen tijdens de komende vijf jaar. 

Dit gebeurt af en toe op 5 bedrijven (24 %) , regelmatig op 1 bedrijf (5 %) en altijd op 3 

bedrijven (14 %). De financieringsplannen worden slechts op 4 bedrijven (19 %) op papier 

gezet.  

 

 

7.1.2. ONDERNEMINGSVORM  

 

 Een belangrijke strategische beslissing bestaat uit het kiezen van de optimale 

ondernemingsvorm van het bedrijf. Op alle onderzochte azaleabedrijven is het bedrijfshoofd 

een natuurlijke persoon. Voor de totaliteit van de onderzochte glastuinbouwbedrijven bedraagt 

dit 127 van de 148 bedrijven of 86 %. Het is van belang om inzicht te krijgen in de motieven 

van de  bedrijfsleider om voor de huidige ondernemingsvorm te kiezen. Uit de enquête blijkt 

dat gemiddeld slechts weinig nagedacht wordt over de optimale juridische vorm van de 

onderneming; dit blijkt zowel het geval voor de azalea- als de overige glastuinbouwbedrijven. 3 

van de 21 azaleabedrijven, of 14 % denken eraan te veranderen van juridische vorm tijdens de 

komende 5 jaar. Op de overige glastuinbouwbedrijven zijn er 17 van de 127 bedrijven, of 13 %, 

die eraan denken om te wijzigen van juridische vorm.  

 

7.1.3. SUBSIDIES 
 

De bedrijfsleiders van de onderzochte azaleabedrijven zijn over het algemeen matig op 

de hoogte over subsidies en andere tegemoetkomingen. Dit blijkt ook het geval te zijn voor de 

overige glastuinbouwbedrijven. Figuur 14 geeft een overzicht van de informatiebronnen die 

geraadpleegd worden in verband met de toekenning van subsidies. Hieruit blijkt dat 

overheidsdiensten, beroepsorganisaties en de bank de belangrijkste informatiebronnen zijn.   
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Figuur 14. Informatiebronnen geraadpleegd in verband met de toekenning van subsidies en  

               andere tegemoetkomingen 

 

 

7.2. TACTISCH EN OPERATIONEEL MANAGEMENT 

 

 

7.2.1. JAARBUDGET 
 

Het opmaken van een jaarbudget kan omschreven worden als het opstellen van 

budgetbedragen voor de verschillende activiteiten over een periode van een jaar. 12 van de 21 

onderzochte azaleabedrijven (57 %) stellen nooit een jaarbudget op. Slechts op 2 van de 21 

azaleabedrijven (10 %) wordt altijd een jaarbudget opgemaakt.   

 

 

7.2.2. BETALINGSZEKERHEID 
 

Tijdens de voorbije 5 jaar werden 9 van de 21 azaleabedrijven (43 %) geconfronteerd 

met niet betaalde facturen. Op deze bedrijven bedragen de tegoeden gemiddeld 375.000 BF. 

Typisch voor de azaleasector zijn de lange betaaltermijnen van 3 tot 6 maand. De 

azalea-producenten zijn over het algemeen matig op de hoogte van de mogelijkheden om zich 
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in te dekken tegen het risico van slechte betalers. Op geen enkele van de onderzochte 

azalea-bedrijven wordt echter gebruik gemaakt van factoring voor het beheer van de facturen.  

Als belangrijke reden hiervoor wordt aangegeven dat men bang is klanten te verliezen.  

 

 

7.2.3. GEBRUIK VAN INFORMATICA 

 

 

In het huidige computertijdperk is het van belang om inzicht te verkrijgen in de 

penetratiegraad van de PC voor de bedrijfsadministratie. 9 van de 21 onderzochte 

azaleabedrijven, of 43 % van het totaal,  verklaren over een PC te beschikken voor de 

bedrijfsadministratie. Van  het totaal van de geënquêteerde glastuinbouwbedrijven verklaren 

65 van de 148 glastuinbouwbedrijven, of 44 % van het totaal, over een PC te beschikken voor 

de bedrijfsadministratie (zie figuur 15).   

 

 

     

 

 
 

Figuur 15.  Procentuele verdeling van het aantal bedrijven volgens al dan niet aanwezigheid                               

   van een  PC voor de bedrijfsadministratie 

 

 

 
 

Naast het al dan niet aanwezig zijn van een PC is het echter ook noodzakelijk om 

inzicht te verkrijgen in de frequentie van het gebruik van deze PC. Uit de gegevens van figuur 

15 blijkt dat de meeste azaleabedrijven één maal per week tot dagelijks gebruik maken van deze 

PC. Voor de glastuinbouw in het algemeen kan gesteld worden dat dagelijks gewerkt wordt op 

de PC op ongeveer de helft van de 65 bedrijven die over een PC beschikken. 34 % van de 

bedrijven werken één maal per week op deze PC. Er kan tevens opgemerkt worden dat op 5 van  
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de 65 bedrijven (of 7,7 % ) geen gebruik wordt gemaakt van de aanwezige PC. De  

chi-kwadraattoets (χ²=1,64; df = 3) met bijhorende significantie (p = 0,65) leert dat er geen  

significante verschillen bestaan inzake de gebruiksfrequentie van de PC op de azalea- en de 

overige glastuinbouwbedrijven.   

  

De meest gebruikte softwareprogramma’s op de geënquêteerde azaleabedrijven zijn 

programma’s voor tekstverwerking, boekhouding en facturatie.  
 

 

 

 

 
Figuur 16. Procentuele verdeling van het aantal bedrijven volgens de frequentie van het gebruik 

     van de  PC voor de bedrijfsadministratie 

 

 

 

 

Naast het gebruik van de PC werd ook de vraag gesteld in welke mate er een 

aansluiting is op internet. Uit de enquête blijkt dat er op één derde (33,3 %) van de 

azaleabedrijven met PC een aansluiting is op internet; op de totaliteit van de 

glastuinbouwbedrijven bedraagt dit 30,8 %.       
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8. BESLUIT 

 

De azaleasector is steeds een toonaangevende en innovatieve sector geweest. Er kan 

echter geconstateerd worden dat de azalea de laatste jaren een moeilijker afzet kent dan 

voorheen. Dit heeft tot gevolg dat heel wat bedrijven momenteel een onzekere en afwachtende 

houding aannemen ten aanzien van nieuwe investeringen. Toekomstige investeringen bestaan 

voornamelijk uit het verder mechaniseren en automatiseren van de azaleateelt, hetgeen leidt tot 

een verdere schaalvergroting binnen de sector.  

 

De huidige afzetproblematiek van de azalea kan niet losgekoppeld worden van de 

kwaliteitsaspecten. De resultaten van de enquête wijzen erop dat slechts matige aandacht wordt 

besteed aan kwaliteit en presentatie van de azalea’s. Ook aan toekomstige 

milieu-reglementeringen wordt minder aandacht besteed dan op andere types van 

glastuinbouwbedrijven.  

 

Naar de toekomst toe staat de azaleasector voor belangrijke uitdagingen. Hierbij is niet 

enkel een belangrijke taak weggelegd voor het onderzoek doch is het van belang dat er een 

doorstroming is naar de praktijk toe. Projecten zoals het ‘Milieuproject Sierteelt’, het ‘Project 

Azaleakwaliteit’, ... lijken dan ook een stap in de goede richting.  
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