proefstation voor de a k k e r b o u w en de g r o e n t e t e e l t in de vollegrond

Het globale informatiemodel
OpenTeelten

Verslag nr.67
juni 1987

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
^ )

Landbouw Economisch Instituut

irvi/\E

Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen

0110013
Stichting Informatie Verzorging Akkerbouw

™il!!ffl

0000 0968 4826"

0C38P-ÜCD
I

Informatica Stimuleringsplan voor het Landbouwkundig Onderzoek

Edelhertweg 1,postbus 430,8200AK Lelystad,tel.03200-22714
ISYVM-

INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD
SAMENVATTING
1

2

INLEIDING
1.1 Inleiding
1.2 Probleemendoel
METHODEENTECHNIEK
2.1 Inleiding
2.2 Methode
2.3 Techniek
2.3.1 Hetprocesmodel
2.3.2 Hetdatamodel

3
3
4
5
5
5
7
7
10

3

RESULTATEN
14
3.1 Hetprocesmodel
14
3.1.1 Deprocesdecompositie
14
3.1.2 Kortetoelichtingopdeopbouwvande
processenindeuitvoerendesfeer . 18
3.1.3 Deprocesbeschrijvingen
20
3.2 Hetdatamodel
64
3.2.1 Inleiding
64
3.2.2 Beschrijvingentiteittypen
73
3.3
Relatieprocesmodelendatamodel
86

4

CONCLUSIESENAANBEVELINGEN

88

BIJLAGE1

90

BIJLAGE2

91

SUMMARY

93

REFERAAT

94

INDEX

VOORWOORD
Ter stimulering van de ontwikkeling enhet gebruik van informaticaproducten in de agrarische sector, vindt in het kader van het
informatica Stimuleringsplan voor het Landbouwkundig Onderzoek
(INSP-LO)vanhet Ministerie van Landbouw enVisserijeen groot aantal
activiteiten plaats. In dit verband vormt het opstellen van
informatiemodellen voor akker-en tuinbouwbedrijven door de Direktie
Akker-enTuinbouw -in nauwe samenwerking met de Direktie Landbouwkundig Onderzoek en de Direktie Organisatie enEfficiency -één
vande hoofdactiviteiten.
Het voorliggende informatiemodel "open teelten"-bedrijf is het derde
model dat in deze opzet isgerealiseerd. Het isvoorafgegaan door het
informatiemodel Potplanten (dec. '85) en het informatiemodel
Glastuinbouw (mei '86).Inde loop vandit jaar zullen ook voor andere
takken binnen de plantaardige sector informatie-modellen opgesteld
worden.
Met de formulering van informatiemodellen wordt een tweeledig doel
nagestreefd. Op deeerste plaatskunnen informatiemodellen dienen als
basis voor het opzetten van geautomatiseerde bedrijfsinformatiesystemen, of op elkaar afgestemde deelsystemen. Op de tweede plaats
vormen informatiemodellen een zeer belangrijk middel bij de planning
en programmering van het agro-informatica-onderzoek dat betrekking
heeft op de primaire sector.Op systematische wijze kunnen de "witte
vlekken" indehuidige kennisworden aangegeven enkunnen prioriteiten
worden gesteld tenaanzien vanhet uit tevoeren onderzoek.
Het informatiemodel "open teelten"-bedrijf bestaat uit een
systematische inventarisatie vanactiviteiten, informatiestromen ende
gegevensstructuur vanhet bedrijf.
Eenverdere verfijning vanhet model isnoodzakelijk alvorens het kan
dienen als basis voor de formulering vangeautomatiseerde informatiesystemen.Deze verfijning zal als tweede fase,in nauwe samenwerking
met de SIVAKen het bedrijfsleven dienen teworden gerealiseerd.
Het voorliggende rapport is tot stand gekomen door een gemeenschappelijke inspanning van LBO,PAGV, IMAG,enLEI,ondersteund door de
takorganisatie SIVAK en deDirektie 0&E.
Veel dank isdan ook verschuldigd aande leden van de werkgroep die
met grote inzet en veel enthousiasme hebben gewerkt aan de
totstandkoming van dit rapport. Tevens komt de leden van de
begeleidingscommissie waardering toevoor dekritische en opbouwende
wijzewaarop zijdevoorstellen van dewerkgroep van commentaar hebben
voorzien.
ir.G.M.J.Loeffen
Voorzitter Begeleidingscommissie

SAMENVATTING

Het opstellen van informatiemodellen is eenvan de activiteiten die
voortvloeien uit het Informatica Stimuleringsplan Landbouwkundig
Onderzoek (INSP-LO). Daarbijwordt gebruik gemaakt van de methode
Information Engineering.
Een globaal informatiemodel schetst inhoofdlijnen deactiviteiten, de
informatiestromen en de gegevensstructuur van een bedrijf.Activiteiteneninformatiestromen wordenweergegeven in een procesmodel, de
gegevens die bij de processen betrokken zijn ineen datamodel. Een
informatiemodel moet uiteindelijk kunnen dienen als basis voor het
ontwikkelen van geautomatiseerde informatiesystemen voor een groep
bedrijven. Detaillering van onderdelen vanhet globale informatiemodel
is noodzakelijk alvorens tot de bouwvan geautomatiseerde informatiesystemen kanworden overgegaan.
Het globale informatiemodel "open teelten"-bedrijf moet gezien worden
als referentiemodel enheeft betrekking op bedrijven,uit de sectoren
akkerbouw,vollegrondsgroenten en bloembollen, die gewassen akkerbouwmatig telen. Vermoedelijk ishet ontwikkelde model ook geschikt
voor bedrijven die groentegewassen of bloembollen intensief,dus niet
akkerbouwmatig,telen.
Bijhet opstellen van het globale procesmodel is eerst een opsplitsing
gemaakt inbedrijfsfuncties envervolgens inbedrijfsprocessen.Bijde
opsplitsing in functies en processen is rekening gehouden met de
besturingscyclus van het bedrijf (planning,uitvoering en evaluatie)
enmet de belangrijkste Produkten en produktiemiddelen.
Kenmerkend voor het "open teelten"-bedrijf isdat er slechts weinig
activiteiten zijn die dagelijksworden uitgevoerd. Inveel gevallen is
er sprake vanactiviteiten die jaarlijks terugkomen in een vaste
periode. Ook bestaan er sterke relaties tussen de processen van
verschillende functies. De bedrijfsvoering heeft dus een sterk
geintegreerdkarakter.
Bijhet opstellen vanhet globale datamodel isuitgegaan van aanwijsbare objecten (bijv.gewas enmedewerker),van gebeurtenissen (bijv.
bewerking en overeenkomst)en van classificaties (bijv. teeltwijze en
produktsoort).

1 INLEIDING
1.1 Inleiding
Inspelende op deontwikkelingen op het terrein vande informatica is
in 1984 het Informatica Stimuleringsplan (INSP)opgesteld door de
ministeries van Economische Zaken, Onderwijs & Wetenschappen en
Landbouw &Visserij.
Het Ministerie van Landbouw en Visserij heeft dit plan verder
uitgewerkt onder andere voorhet landbouwkundig onderzoek (INSP-LO).
Met dit INSP-LOwil de overheid de toepassing van informatica in de
agrarische sector stimuleren.
Daartoe heeft deDirektie Akker-enTuinbouw onder andere de werkgroep
Globaal Informatiemodel "open teelten"-bedrijf ingesteld. Deze
publicatie ishet resultaat van dewerkzaamheden van dewerkgroep.
Een globaal informatiemodel beschrijft inhoofdlijnen de activiteiten,
de informatiestromen en de gegevensstructuur vaneenbedrijf.
Dewerkgroep isals volgt samengesteld:

irH.F.M.Aarts (voorzitter)

Proefstation voor deAkkerbouw ende
Groenteteelt in deVollegrond (PAGV)

irA.E.Brands (secretaris)

Proefstation voor deAkkerbouw en de
Groenteteelt indeVollegrond (PAGV)

ing.G.H.Kroeze

Instituut voor Mechanisatie,
Arbeid enGebouwen (IMAG)

drs ing.B.J.M. Meijer
irJ.W. Stoop

Landbouw-Economisch Instituut (LEI)
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
(LBO)

Demethodische begeleiding isverzorgd door:

irH.A. Arendse

namens hetMinisterie voorLandbouw en
Visserij,
Directie Organisatie &Efficiency (O&E)

irG.Th.M. Kok

Stichting Informatieverzorging
Akkerbouw (SIVAK)

Dewerkgroep heeft haar opdracht uitgevoerd in de tweede helft van
1986. Tussentijdse resultaten zijn besprokenmet eenbegeleidingscommissie. De samenstelling van de begeleidingscommissie is
weergegeven inbijlage 1.
Indithoofdstukwordt aandacht besteed aan de probleemstelling enhet
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doel van het onderzoek. Inhoofdstuk 2zullen dehoofdlijnen worden
toegelicht van demethode,dievoor dit onderzoek is gebruikt. De
resultaten zijn weergegeven in hoofdstuk 3. Tenslotte worden in
hoofdstuk 4enkele conclusies enaanbevelingen vermeld.

1.2 Probleem en doel
Bijdeontwikkeling van informatiesystemen voor landbouwbedrijven met
"open" teelten heeft men temakenmet de volgende situatie.
Deze sectorkent veelkleine bedrijven.Demeeste van deze bedrijven
hebben gelijksoortige informatie nodig voor hun bedrijfsmanagement en
leveren ook gelijksoortige informatie op. Bij de uitwisseling van
informatie worden o.a. bedrijfsgegevens en kengetallen gebruikt.
Echter, deze bedrijfsgegevens, kengetallen en de achterliggende
rekenregels zijn vaak niet eenduidig gedefinieerd. Daarom iser
behoefte aan uniformering.
Demogelijkheid om door automatisering deze informatieuitwisseling
sneller en efficiënter temaken,heeft debehoefte aan uniformering
sterk vergroot.
Het isdaarom niet haalbaar omvoor elk individueel landbouwbedrijf
een informatiesysteem teontwikkelen.
Het globale informatiemodel "open teelten"-bedrijf isbedoeld als een
referentiemodel voor die bedrijven uit de sectoren akkerbouw,
vollegrondsgroenten en bloembollen,waarop gewassen "akkerbouw-matig"
geteeld worden.Ditmodelmoet na detaillering kunnen dienen als basis
voor het automatiseren van informatiesystemen of delendaarvan.
Bijhet verder detailleren vanhet globale informatiemodel worden met
name bedrijfsgegevens, kengetallen, reken-en beslisregels eenduidig
beschreven.

2 METHODE EN TECHNIEK
2.1 Inleiding
Demethode,dievoor het opstellen van informatiemodellen inde landen tuinbouw wordt gehanteerd, isgebaseerd op Information Egineering.
Information Engineering wordt ondersteund door JamesMartin Associates
en staat voor een samenhangend geheel vanmethoden, technieken en
gereedschappen om informatie-systemen voor een bedrijf af te bakenen,
teanalyseren en te ontwikkelen .
De gebruiktemethode wordt hierna kort beschreven enaan de hand van
voorbeelden uit het informatiemodel "open teelten"-bedrijf uitgewerkt.

2.2 Methode
Bijdeze methode wordt het ontwikkelingstraject van informatiesystemen
indevolgende fasen opgedeeld (zie figuur1 ) :
Het opstellen vanhet informatiemodel bestaat uit het opstellen van
het procesmodel en het datamodel.Dit globale informatiemodel moet
dienen als basis voor het gedetailleerde informatiemodel. Het
opstellen van het gedetailleerde model houdt in: het verder detailleren per cluster (d.i.omschreven detailgebied)van het globale
informatiemodel. In het gedetailleerde modelmoeten attributen (zie
paragraaf 2.3.2)zodanig uitgewerkt zijn,dat erna deze fase ( d e e l systemen ontworpen kunnen worden. Naast het systeemontwerp dient
aandacht teworden besteed aanhet opstellen vannormen en standaards
voor technische architectuur,om tegaranderen, dat specificaties op
technisch gebied voldoende uniform zijn.Na het systeemontwerp zal bij
invoering/productie/onderhoud terugkoppeling naar het informatiemodel
steeds noodzakelijk zijnomhetmodel,waar nodig aan te passen aan
landbouwkundige ontwikkelingen.

Figuur 1. Ontwikkelingstraject van informatiesystemen.
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2.3 Techniek
Inhet globale Informatiemodelworden inhoofdlijnen de activiteiten,
de informatiestromen en degegevensstructuur schematisch weergegeven.
Activiteiten en informatiestromen worden weergegeven in het
procesmodel;de gegevens die betrekking hebben op deze activiteiten en
die bewaard moetenworden,worden beschreven inhet datamodel.
In bijlage 2 iseen overzicht opgenomen van degebruikte begrippen en
symbolen.

2.3.1 Het procesmodel
Bij de beschrijving van de activiteiten van een bedrijf worden
functies en processen onderscheiden.
Ineenprocesmodel worden alle processen van eenbedrijf beschreven en
wordt de informatieuitwisseling tussen deze processen enmet externe
instanties aangegeven. Het procesmodel geeft op deze manier een
totaaloverzicht van deactiviteiten van een bedrijf.
Een functie iseenverzameling samenhangende processen,die èènaspect
van de bedrijfsvoering vanhet "open teelten"-bedrijf ondersteunt. Een
voorbeeld hiervan is de functie Beheer Grond. Beheer Grond heeft onder
andere als doel het verbeteren en het op peil houden van de
productiviteit van de grond.
Eenproces iseenactiviteit met eenaanwijsbaar begin eneinde.
Binnen de functie Beheer Grond worden bijvoorbeeld de processen
Verwerven/Afstoten Grond enOnderhoud/Verbeteren Grond onderscheiden.
Door deactiviteiten binnen het bedrijf achtereenvolgens te groeperen
in functies en processen (d.i. procesdecompositie) ontstaat het
procesdecompositiediagram (zie figuur8 ) .
Bijeenproces hoort eenprocesbeschrijving. Hierinwordt aangegeven,
wat onder het proces wordt verstaan,welke informatie nodig is omhet
proces goed te latenverlopen enwelke informatie vervolgens door het
proces beschikbaar komt.
Infiguur 2 is ter illustratie de procesbeschrijving voor het proces
Verwerven/Afstoten Grond uitgewerkt.
De afhankelijkheid tussen processen wordt per functie weergegeven in
eenprocesafhankelijkheidsdiagram.
Ter illustratie is in figuur 3een procesafhankelijkheidsdiagram voor
de functie Beheer Grond uitgewerkt.Deverbindingslijnen geven informatiestromen aan.De cirkels geven externe instanties aan,die informatie ter beschikking stellen of opnemen.Hoe deze instanties informatie produceren of wat zij er mee doen, wordt niet in dit model
beschreven. In de linker en rechter kolommen zijn de functies
aangegeven die via informatiestromen eenverbinding hebbenmet een of
meer processen van de betreffende functie.

Figuur 2.Voorbeeld vaneenvereenvoudigde beschrijving van het proces
Verwerven/Afstoten Grond een proces van de functie Beheer
Grond

Proces 7.1:verwerven/afstoten grond
Omschrijving: Het verwerven/afstoten van grond,waarop
gewassenkunnen worden geteeld.
Benodigde informatie:
- marktinformatie
financiële positie (11.3)

Opgeleverde informatie:
- kenmerken grond (7.2)
overeenkomst (11.1)

Figuur 3.Voorbeeld
van
een
vereenvoudigd
procesafhankelijkheidsdiagram
van
het
proces
Verwerven/AfstotenGrond van de functie Beheer Grond.

verwerven/
afstoten

7.1

De in figuur 2tussen haakjes geplaatste nummers corresponderen met de
bron c.q. bestemming van de benodigde resp.opgeleverde informatie.
Dus in figuur 2is 'financiële positie' afkomstig van proces 11.3
(Bewaken Liquiditeit van de functie Beheer Financiën).Achter 'marktinformatie'staan geen cijfers.Dit betekent dat deze informatie van
een externe bron afkomstig is. Analoge constructies bestaan voor
opgeleverde informatie.

2.3.2 Het datamodel
Een datamodel beschrijft de zaken in een bedrijf,waarover men gegevens wil vasthouden. Deze gegevens worden gebruikt,gewijzigd en
opgeleverd door de diverse bedrijfsprocessen.
Het doelvanhet opstellen van een datamodel isom gegevens te definiëren, te ordenen enhun onderlinge relaties weer tegeven.Daarbij
spelen de volgende begrippen een rol: entiteittype, entiteit,
attribuut enrelatie.

Entiteittype:
Een entiteittype iseen verzameling objectenmet dezelfde kenmerken.
Eenentiteit isdan een bepaalde verschijning van een entiteittype.
Het is een zaak (ding, begrip), die relevant isvoorhet bedrijf en
waarover informatie vastgehouden wordt. De kenmerken die bij een
entiteittype horen,worden attributen genoemd (hierover later meer).
Infiguur 4 is eenvoorbeeld gegeven. Inhet globale datamodel Open
Teelten onderscheidt menhet entiteittype VELD.

Figuur 4.Entiteittype Veld.

Entiteittype:Veld
Omschrijving: eenaaneengesloten stukgrond,wat de
ondernemer alshomogeen beschouwt qua grondsoort,
productievermogen, gewasplan,geschiedenis en andere
specifieke wensen van de ondernemer.Op eenveld komen
meestalachtereenvolgens verschillende gewassen voor.
Attributen:
* code veld
- omschrijving veld
- code veldsoort
- code kavel
- ligging veld
- lengte veld
- breedte veld
- vorm veld
- oppervlakte veld

Dit entiteittype heeft betrekking op allemogelijke velden,die vallen
onder deze gemeenschappelijke omschrijving.De informatie,waarover
men indit globalemodelwenst tebeschikken, isniet alleen een code
voor het veld met eennadere omschrijving,maar ook een code voor de
kavel, de afmetingen van eenveld en de vorm.
Een entiteit van het entiteittype VELD is bijvoorbeeld een veld
aangeduid met denaam 'hetachterveld'. Deze entiteit heeft code 21en
als nadere omschrijving: 'het achterveld'.
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Het ismogelijk,dat een entiteittype onderverdeeld wordt in behalve
gemeenschappelijke eigenschappen van het entiteit-hoofdtype zelf nog
extra informatie-eigenschappen gelden. Het
entiteit-hoofdtype
VELDTOESTAND (figuur 5)isonder teverdelen inde entiteit-subtypes
VELDTOESTANDGEPLAND enVELDTOESTAND WAARGENOMEN.

Figuur 5.Entiteittype Veldtoestand.

Entiteittype: Veldtoestand
Omschrijving: beschrijving van de toestand van een
veld op een bepaald moment volgens bepaalde kenmerken.
Dit kan betrekking hebben op de fysische,chemische en
biologische toestand.
Attributen:
* code veld
- typekenmerk veldtoestand
entiteit-subtype:Veldtoestand gepland
Attributen:
* periode geplande veldtoestand
- geplandewaarde kenmerk veldtoestand
entiteit-subtype: Veldtoestand waargenomen
Attributen:
* tijdstip waargenomen veldtoestand
- waargenomen waarde kenmerk veldtoestand

Attributen
Attributen zijn eigenschappen van een entiteittype. Een van deze
eigenschappen (of een combinatie van meerdere) vormt eenunieke
identificatie van een entiteittype. Deze wordt ook wel sleutel
jgenoemd en wordt inhet datamodelmet een ster, '*',aangegeven.Zo
ishet entiteittype VELD uniek geïdentificeerd door het attribuut CODE
VELD.

relatie
Een relatie tussen twee entiteittypen geeft aan welk verband er
onderling bestaat.
In figuur 6 zijn relaties weergegeven. Het
entiteittype
UITGANGSMATERIAAL kent in principe meer dan 1 UITGANGSMATERIAAL-TOESTAND (met dit laatste entiteittype kunnen gegevens over de
11

toestand van hetuitgangsmateriaal opmeerdere tijdstippen bijgehouden
worden). Deze relatie wordt een "1op n"-relatie genoemd.

Figuur 6.Voorbeeld van een 1-n-relatie
UITGANGSMATERIAAL en UITGANGSMATERIAALTOESTAND

tussen

uitgangsvoorraad

>-

heeft

materiaal

kent

A
uitgangsmateriaaltoestand

Ineen entiteittype-relatiediagram kunnen relaties in twee richtingen
gelezen worden. Daarom zijn er terverduidelijkingwoorden bijde
relaties geplaatst. Deze moeten samen met de namen van de
entiteittypen worden gelezen in de richting van dewijzers van een
klok. De relatie "VOORRAAD-van-UITGANGSMATERIAAL" geeft aan dat
VOORRAAD onder andere betrekking heeft op UITGANGSMATERIAAL. Omgekeerd
heeft UITGANGSMATERIAAL naast andere relaties ereenmetVOORRAAD (de
relatie "UITGANGSMATERIAAL-heeft-VOORRAAD").
Twee ofmeer relaties kunnen exlusief zijn. Dit houdt in dat een
entiteittype slechts kan deelnemen in éénvan de relaties. In figuur 7
wordt aangegeven, dat één bewerking slechts betrekking kan hebben op
of één product,of één gewas,of één veld,enz.

12

Figuur 7.Voorbeeld van exclusieve relaties tussen
BEWERKING enerzijds en UITGANGSMATERIAAL, PRODUCT,
GEWAS, VELD en DUURZAAM PRODUCTIEMIDDEL (D.P.M.)
anderzijds.

bewerking

W|G

V.

uitgangs-

produkt

gewas

veld

materiaal
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3 RESULTATEN
3.1 Het procesmodel
3.1.1 De procesdecompositie
Bijhet opstellen vanhet globale procesmodel wordt een bedrijf eerst
opgesplitst in bedrijfsfuncties envervolgens meer gedetailleerd in
bedrijfsprocessen.Voorhet "open teelten"-bedrijf resulteert dit in
het in figuur 8weergegeven procesdecompositie-diagram.
De wijze van indelen is gebaseerd op een besturingsmodel voor het
"open teelten"-bedrijf. Dit besturingsmodel sluit grotendeels aan bij
eerder gemaakte informatiemodellen,en er is rekening gehoudenmet het
Takdoorsnijdend model (1). Inhet besturingsmodel gaat het enerzijds
omwat en anderzijds hoe erbestuurd moet worden.

Wat wordt er bestuurd
Bijdevraagwat er bestuurd moet worden, is er uitgegaan van de
twee-deling:
- product (of dienst): datgene wat het bedrijf levert aan zijn
afnemers;
Functies die betrekking hebben opeenproduct zijn:
. Teelt en
. Afzet.
- productiemiddel: datgene wat gebruikt wordt om producten
voort tebrengen;
Functies die betrekking hebben op een productiemiddel zijn:
Beheer Uitgangsmateriaal,
Beheer Grond,
BeheerArbeid (personeel),
Beheer Gebouwen enWerktuigen (bedrijfsuitrusting),
BeheerHulpstoffen (voorraden)en
Beheer Financiën(geldmiddelen).

(1) Het TakDoorsnijdendModel (TDM)wordt opgesteld door het Landbouw
-Economisch Instituut (LEI) in samenwerking met de Landelijke
Vereniging vanAccountants-en Belastingadviesbureaux (VLB). Het
is een informatiemodel voor de primaire agrarische sector,
waarbijde nadruk ligt op de integratie en uniformering van
technische en financiële aspecten, zoals die inalle takmodellen
aan de ordekomen.
14

Hoe wordt er bestuurd

- De besturingscyclus
Activiteiten kunnen onderverdeeld worden indrie categorieën,
die sameneenvolledige besturingscyclus vormen:nl
planning,
uitvoering en
- bewaking en evaluatie
Menmaakt een planvoor iets (inclusief het opstellen van
doelstellingen), voert dat uit en deuitvoering wordt vergelekenmet het plan.Deze cycluswordt altijd doorlopen, maar
dit gebeurt niet altijd bewust.
- Het besturingsniveau
Bovengenoemde besturingscyclus kan op meerdere niveaus van
detaillering worden toegepast. Dat heeft temaken met de
termijn,waarop degevolgen van een beslissing betrekking
hebben.
Inhet globale procesmodel worden drie niveaus van planning
onderscheiden:
- Strategische planning: de planningsprocessen die leiden
tot de keuze of aanpassing van de bedrijfsopzet.
Bijvoorbeeld: de planning van de bedrijfsopvolging. Deze
en andere strategische plannen hebben betrekking opde
lange termijn,d.w.z.eenperiode vanmeer dan 5 jaar,of
2 ofmeer bouwplancycli.
Taktische planning: de planningsprocessen die zich
richten op een optimaal gebruik van de beschikbare en in
het strategisch plan vastgelegde productiemiddelen op
middellange termijn,d.w.z.eenperiodevan 1tot 5jaar,
of 1à 2bouwplancycli. Een voorbeeld van middellange
termijnplanning ishet vruchtopvolgingsplan.
- Operationele planning: de planningsprocessen die gericht
zijn op de concrete uitvoering vanhet taktisch plan,
waarbijplanning wordt gedetailleerd op grond van de
situatie, zoals die zich opkorte termijn zouvoordoen,
d.w.z. inde komende dagen tot 1jaar.
Inhet algemeen geldt dat, naarmate de planningshorizon
verder weg ligt,deplanning minder gedetailleerd is.

15

Indeling in functies en processen

De toepassing van de besturingscyclus op producten en productiemiddelen leidt tot een indeling in functies en processen zoals die in
het procesdecompositiediagram (figuur 8) isweergegeven. Hiervoor is
het onderscheid aangegegeven tussen eengroep functies die betrekking
heeft op een product en die welke betrekking heeft op een
productiemiddel.
De planning op strategisch en taktisch niveau (zie de functies
Strategische en Taktische Planning) heeft zowel betrekking op
producten als productiemiddelen. Bijde opdeling in processen wordt
hiertussen onderscheid gemaakt;bijvoorbeeld Opstellen Productieplan
en Beheersplan Gebouwen enWerktuigen. De beslissingen over verwerving
en afstoten van duurzame productiemiddelen, voor zover ze de
bedrijfsopzet veranderen,worden inde strategische planning genomen.
Het beslissen over vervanging,voor zover de bedrijfsopzet hierdoor
niet verandert,vindt plaats in de functie Taktische Planning. De
uitvoering van debeslissingen vindt plaats indebetreffende functies
binnenOperationeel Beheer. De daadwerkelijke aan-enverkoop is dan
op zichzelf een uitvoerend proces.
Onder Operationeel Beheer wordt verstaan de kortetermijncyclus
planning-uitvoering-"evaluatie + bewaken" voor zowel producten als
productiemiddelen
"Evaluatie+ bewaken" bestaat op drie verschillende niveau's.
Bij het operationele beheer wordt "evaluatie + bewaken" alleen
bewaking genoemd. Op dit niveau wordt de uitvoering van de
activiteiten op zichbewaakt.Tijdens het zaaien van het gewas zal
regelmatig gecontroleerd worden,of de zaaidiepte overeenkomt met de
gewenste zaaidiepte.Deze vorm van bewaking zit in elk afzonderlijk
proces.
Inprincipe is ook een bewaking per functie mogelijk. Omdat er een
sterke wisselwerking is tussen demeeste functies,werd het opnemen
van eenproces Bewaken Functie niet zinvolgeacht.
Op middellange en lange termijnwordt gesproken over evaluatie. Deze
bewaking vindt eigenlijk alleen opbedrijfsniveauplaats.Daarom is
deze ineen afzonderlijke bedrijfsfunctie isondergebracht,de functie
Evaluatie. Strategische en taktische plannenworden van tijd tot tijd
gemaakt en dienen regelmatig met de werkelijkheid te worden
geconfronteerd en eventueel bijgesteld of vervangen.
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Figuur 8. procesdecompositiediagram "open teelten"-bedrijf
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3.1.2 Korte toelichting op de opbouw van de processen in
uitvoerende sfeer

de

Tot de processen inde uitvoerende sfeer horen de processen, die te
maken hebben met bewerkingen aanuitgangsmateriaal, gewas,product,
grond,gebouwen en werktuigen. Deze processen vertonen onderling
sterke overeenkomsten.
Inhet linker deel van figuur 9 is de opbouw van zo'n proces
weergegeven.Erworden drie deelprocessen onderscheiden nl:
- waarnemen,
- beslissen en
- uitvoeren.
Het deelprocesWaarnemen zorgt voor deze toestandgegevens. Waarnemen
wordt inhet globale procesmodel "open teelten"-bedrijf gezien als een
bewerking. Een bewerking is een technisch samenhangend geheel van
handelingen, waardoor op een bepaald tijdstip een karakteristieke
toesta8nd vaneenbepaald object (bijv.veld, gewas, gebouw, machine)
wordtwaargenomen, aangebracht of voorkomen.
Het deelproces Beslissen zorgt voor het afwegen van de voor- en
nadelen van het tot uitvoer brengen vangeplande bewerkingen. Omhet
afwegenmogelijk temaken zijngegevens nodig over de toestand van
veld,weer,gewas,uitgangsmateriaal of product (zie ook 3.2.1).
Als bijde functie Operationele Planning besloten wordt geplande
bewerkingen ook werkelijk uit tevoeren,moet gestreefd worden naar
een optimale uitvoering vandebewerkingen.Het optimaaluitvoeren van
de bewerkingen wordt geregeld enbewaakt inhet deelproces Uitvoeren.
De functie Operationele Planning (ziehet rechter deelvan figuur 9)
bestaat uit de processen Opstellen Operationeel Plan,Bijstellen/
Bewaken Operationeel Plan en Inzetten Arbeid/Werktuigen.
Op basisvan een taktisch planwordt een, meer gedetailleerd, plan
opgesteld voor het eerstvolgende jaar of de eerstvolgende teeltperiode.Naarmate de tijd vordert wordt dit plan bijgesteld, bijvoorbeeld
naar aanleiding van hetwaargenomen ennog verwachte groeiverloop en
reeds uitgevoerde bewerkingen.Een geplande bewerking (a)wordt gemeld
aan het deelproces beslissen. Gebruik makend van de waargenomen
toestand wordt besloten, of een bewerking gewenst is. Gewenste
bewerkingen (b) worden gemeld bij het proces Inzetten Arbeid/
Werktuigen.Hetproces InzettenArbeid/Werktuigen coördineert a.h.w.
de bedrijfsactiviteiten. Op basis van capaciteit enprioriteit wordt
vastgesteld welke bewerkingen opwelk tijdstip worden uitgevoerd(c).
Een uitgevoerde bewerking (d) wordt gebruikt bij het proces
Bewaken/BijstellenOperationele Planning.

18

Figuur 9. opbouw proces in uitvoerende sfeer en de r e l a t i e s met de
functie Operationele Planning
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3.1.3 Deprocesbeschrijvingeii

Functie 1:STRATEGISCHE PLANNING

Korte omschrijving:
De functie Strategische Planning omvat die activiteiten,die te maken
hebben met beslissingen,die gevolgen hebben voor een langere periode
dan 1 - 2 bouwplancycli.

Toelichting: De functie Strategische Planning zalopveel bedrijven in
de dagelijkse bedrijfsvoeringniet of nauwelijks herkenbaar zijn.De
strategische planning isook niet gericht op de dagelijks uit te
voeren werkzaamheden en de planning hiervan, maar juist ophet
vaststellen/wijzigen van de bedrijfsopzet.Het gaat hier om debeslissingen, die voor langere termijn bepalend zijn voor het gehele
bedrijf.
Met name vraagstukken op het gebied van bedrijfsvergroting/
-verkleining, bedrijfsopvolging, verplaatsing van het bedrijf,
aantrekken/afstoten productietak, ingrijpende bouwplanwijzigingen,
uitbreidingsinvesteringen, enz. kunnen tot het aandachtsgebied van
Strategische Planning behoren.
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Figuur 10.Procesafhankelijkheid Strategische Planning
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PLANNING

Proces 1.1:opstellen doelstellingen
Omschrijving:Het vaststellen van de doelstellingen van de ondernemer
voor het bedrijf als geheel en inonderdelen.
Benodigde informatie:
- technisch sociale economische situatie en ontwikkeling
- wensen enmogelijkheden ondernemer en gezin
conclusies na evaluatie (12.2)

Opgeleverde informatie:
- doelstellingen (1.2, 1.3)

Proces 1.2:vaststellen productiemogelijkheden
Omschrijving: Het binnen degekozen doelstellingen vaststellen van de
technische en (sociaal-) economische mogelijkheden c.q. voorwaarden
voor productie.
Benodigde informatie:
- afzetmogelijkheden
productiemogelijkheden
- mogelijkheden samenwerking
- doelstellingen (1.1)
beschikbaarheid grond (7.1)
- geschiktheid grond (7.2)
- ontwikkeling rentabiliteit (12.2)

Opgeleverde informatie:
- productiemogelijkheden (1.3)

Proces 1.3:kiezen bedrijfsopzet
Omschrijving: Opstellen van lange termijn plannen voor de
bedrijfsopzet binnen de gekozen doelstellingen.Doorrekenen van de
konsekwenties van de alternatieve plannen ten aanzien van
bedrijfsresultaat,ondernemersinkomen, financiering en bedrijfsrisico.
Het kiezen uit de opgestelde alternatieve plannen.
Benodigde informatie:
beschikbaarheid collega/loonwerker
financieringsmogelijkheden
externe normen
- doelstellingen (1.1)
productiemogelijkheden (1.2)
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beschikbaarheid arbeid (8.1)
geschiktheid arbeid (8.2)
beschikbaarheid gebouwen enwerktuigen (9.1)
geschiktheid gebouwen enwerktuigen (9.2)
interne normen (12.2)
solvabiliteit (12.2)

Opgeleverde informatie:
- strategische bedrijfsopzet (2.1, 2.2,2.3, 12.2)
investeringenplan grond (7.1,12.2)
- wervingsplan arbeid (8.1,12.2)
investeringenplan gebouwen enwerktuigen (9.1,12.2)
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Functie 2:TAKTISCHE PLANNING

Korte omschrijving:
De functie Taktische Planning omvat die activiteiten, die te maken
hebben met eennadere invulling vanhet productieplan en dekonsekwenties ervan voor de bedrijfsvoering voor de duur van 1jaar tot 1 - 2
bouwplancycli.

Toelichting: Het onderscheid tussen strategische en taktische planning
is niet altijd scherp aan tegeven.Een belangrijk onderscheid iswel
dat de taktische planning de inde strategische planning vastgestelde
bedrijfsopzet ongemoeid laat. In de taktische planning wordt de
bedrijfsopzet juist verder geconcretiseerd middels het opstellen van
meer gedetailleerde plannen voor demiddellange termijn.
In de functie Taktische Planning wordt voor tenminste 1 teeltseizoen
het productieplan vastgesteld, worden beslissingen genomen over
vervangingsinvesteringen (let op: geen uitbreidingsinvesteringen!),
financiering,aantrekken losse arbeid,enz.
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Figuur 11.Procesafhankelijkheid Taktische Planning
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Proces 2.1:opstellen productieplan
Omschrijving:Het vaststellen vanhet bouwplan en het opstellen van
daarvan afgeleide plannen met name gericht op gewasbescherming,
bemesting, oogst, overige teeltmaatregelen, verkoop en afzet,
verwerving en behandeling vanuitgangsmateriaal enhulpstoffen.
Benodigde informatie:
strategische bedrijfsopzet (1.3)
externe normen
beschikbaarheid grond (7.2)
geschiktheid grond (7.2)
- beschikbaarheid arbeid (8.2)
- geschiktheid arbeid (8.2)
beschikbaarheid gebouwen enwerktuigen (9.2)
geschiktheid gebouwen enwerktuigen (9.2)
interne normen (12.2)

Opgeleverde informatie:
- arbeidsbehoefte productieplan (2.4)
ontvangsten enuitgaven productieplan (2.5)
- productieplan (3.1,12.2)

Proces 2.2:opstellen beheersplan grond
Omschrijving: Het plannenwelke bewerkingen op eenbepaald veld worden
uitgevoerd ter instandhouding, c.q. verbetering van de productiekwaliteit van degrond. Ookwordt gepland welke velden op een bepaald
tijdstip worden gehuurd/verhuurd.
Benodigde informatie:
- externe normen
strategische bedrijfsopzet (1.3)
interne normen (12.2)
- analyse resultaat toestand grond (12.2)

Opge'leverde informatie:
- arbeidsbehoefte grond (2.4)
- ontvangsten enuitgaven beheersplan grond (2.5)
- onderhoudsplan grond (3.1,12.2)
- verhuurplan grond (7.1,12.2)
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Proces 2.3:opstellen beheersplan gebouwen en werktuigen
Omschrijving: Het plannen welke duurzame productiemiddelen in de
komende jaren vervangen zullen worden,het plannen van frekwentie,
periode enwijze vanonderhoud alsmede van het wel/niet uitbesteden
van onderhoud.
Benodigde informatie:
- externe normen
- strategische bedrijfsopzet (1.3)
interne normen (12.2)
- analyse resultaat toestand gebouwen enwerktuigen (12.2)

Opgeleverde informatie:
arbeidsbehoefte gebouwen enwerktuigen (2.4)
ontvangsten enuitgaven beheersplan gebouwen en werktuigen
(2.5)
- onderhoudsplan gebouwen enwerktuigen (3.1,12.2)
- vervangingsplan gebouwen enwerktuigen (9.1,12.2)

Proces 2.4:opstellen beheersplan arbeid
Omschrijving: Het opstellen van eenarbeidsbegroting, het plannen van
de arbeidsvoorziening (losse arbeid en loonwerk) envan adequate
opleidingen.
Benodigde informatie:
- externe normen
- arbeidsbehoefteproductieplan (2.1)
- arbeidsbehoefte grond (2.2)
- arbeidsbehoeftegebouwen enwerktuigen (2.3)
- interne normen (12.2)
- vaardigheid medewerkers (12.2)

Opgeleverde informatie:
- arbeidsbegroting
ontvangsten enuitgaven beheersplan arbeid (2.5)
- wervings-/ontslagplan (8.1,12.2)
- opleidingsplan (8.2,12.2)
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Proces 2.5:opstellen beheersplan financiën
Omschrijving:Het begroten vanalle ontvangsten en uitgaven van het
bedrijf endeverdeling daarvan binnen de planningsperiode.
Benodigde informatie:
externe normen
financieringsmogelijkheden
ontvangsten enuitgaven productieplan (2.1)
- ontvangsten enuitgaven beheersplan grond (2.2)
ontvangsten enuitgaven beheersplan gebouwen en werktuigen
(2.3)
- ontvangsten enuitgaven beheersplan arbeid (2.4)
- interne normen (12.2)
- analyse resultaat financiële positie (12.2)

Opgeleverde informatie:
financieringsbegroting (11.2)
- liquiditeitsbegroting (11.3)
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Functie 3:OPERATIONELE PLANNING

Korte omschrijving:
De functie Operationele Planning omvat dieactiviteiten,die te maken
hebben met het opstellen,bewaken en bijstellen van het operationeel
planen de planning van de werkuitvoering op korte termijn (dag,
week).

Toelichting
Alsvervolg opde tactische planning, waarin nog vrij globaal de
consequenties van de bedrijfsopzet voor komende teeltcyclus zijn
aangegeven,moeten productieplan en de onderhoudsplannen grond en
gebouwen &werktuigen worden vertaald ineen operationeel plan.Hierin
wordt zo specifiek mogelijk aangegeven, welke activiteiten wanneer
zouden moeten worden uitgevoerd (Opstellen Operationeel Plan). De
beslissing of hetwenselijk is,dat eenactiviteit wordt uitgevoerd,
is ondergebracht bij het betreffende proces. Het proces wordt
geactiveerd vanuit het operationele plan.Uiteraard wordt dit plan op
grond van allerhande overwegingen (groeiverloop,weer)gedurende een
teeltcylcus regelmatig bijgesteld (Bewaken/Bijstellen Operationeel
Plan). Inhet operationele plan isweliswaar per bewerking al zo goed
mogelijk gepland,wanneer deze zoumoetenworden uitgevoerd,maar dit
heeft nog niet tot eenwerkuitvoeringsplan op zeerkorte termijn (dag,
week)geleid. Immers het is niet zeker, dat deze bewerkingen ook
(onmiddelijk) kunnen worden uitgevoerd, omdat ze wellicht moeten
concurreren met een andere bewerkingen.De ondernemer moet dan een
afweging maken in welke volgorde de bewerkingen moeten worden
uitgevoerd enwelke bewerkingen (alsnog) moeten worden uitbesteed.
Vanuit de andere processen dient o.a.dan ook teworden aangegeven,
wat de urgentie isvan de uitvoering.
Het proces Inzetten Arbeid enWerktuigen coördineert als hetware deze
uitvoering op zeerkorte termijn (dag,week). Zie voor de relatie met
deuitvoerende processen paragraaf 3.1.2.
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Figuur 12.Procesafhankelijkheid Operationele Planning
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Proces 3.1:opstellen operationeel plan
Omschrijving:Het inventariserenvan deactiviteiten,die gedurende de
komende teeltcyclus moetenworden uitgevoerd op het eigen bedrijf of
bijderden.
Benodigde informatie:
externe normen
- productieplan (2.1)
- onderhoudsplan grond (2.2)
onderhoudsplan gebouwen enwerktuigen (2.3)
interne normen (12.2)

Opgeleverde informatie:
- operationeel plan (3.1)

Proces 3.2:bewaken/bijstellen operationeel plan
Omschrijving: Het bewaken en bijstellen van het operationeel plan
gedurende de teeltcyclus.
Benodigde informatie:
externe normen
- weerrapport
operationeel plan (3.1)
- werkplan (3.3)
gerealiseerde inkoop uitgangsmateriaal (4.1)
- uitgevoerde bewerking (4.2,5.1 t/m 5.4,6.2, 6.3, 7.2, 9.2)
- gerealiseerde verkoop producten (6.2)
gerealiseerde aan-/verkoop gebouwen enwerktuigen (9.1)
gerealiseerde inkoophulpstoffen (10.1)
financiële positie (11.3)
- interne normen (12.2)

Opgeleverde informatie:
inkoopplan uitgangsmateriaal (4.1)
- activiteitenplan (4.2, 5.1 t/m 5.4,6.2, 6.3,7.2, 9.2)
afzetplanproducten (6.2)
benodigde hulpstoffen (10.2)
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Proces 3.3: inzetten arbeid en werktuigen
Omschrijving: Het voor het bedrijf als geheelvoor dekomende periode
(dag, week)inventariseren van de uit tevoeren bewerkingen enhet op
basis hiervan samenstellen van werkploegen (combinaties) en de
volgorde van de bewerkingen, alsmede, zonodig,het beslissen totwerkuitvoering door derden.
Benodigde informatie:
- weersverwachting
- gewenste bewerking (4.2,5.1 t/m 5.4,6.2, 6.3, 7.2, 9.2)
beschikbaarheid arbeid (8.2)
- beschikbaarheid gebouwen enwerktuigen (9.2)

Opgeleverde informatie:
- werkplan (3.2)
- uit tevoeren bewerking (4.2,5.1 t/m 5.4,6.2, 7.2, 9.2)
- losse arbeid/loonwerk (8.2)
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Functie 4:BEHEER UITGANGSMATERIAAL

Korte omschrijving:
De functie Beheer Uitgangsmateriaal omvat die activiteiten, die te
maken hebbenmet deverwerving,het afhalen en de behandeling van het
zaaizaad, poot-en plantgoed.

Toelichting:
Omgewassen te kunnen telen moet de ondernemer beschikken over
uitgangsmateriaal, dat aan bepaalde eisen voldoet. Hetuitgangsmateriaal (zaaizaad, pootgoed en plantgoed)moet veelal gekocht worden
en soms bijde leverancier worden gehaald.Er kan ook sprake zijnvan
interne leveringen. Ineenaantal gevallenmoet het uitgangsmateriaal
bewerkingen ondergaan (bijv. voorkiemen, ontsmetten of afharden)om
het inde gewenste toestand tebrengen of tehouden.
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Figuur 13.Procesafhankelijkheid Beheer Uitgangsmateriaal
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Proces 4.1:verwerven uitgangsmateriaal
omschrijving: Aankopen van of door interne levering het ter beschikking krijgen van zaaizaad, plant-of pootgoed.
Benodigde informatie:
leveringscondities
- marktinformatie
- inkoopplan uitgangsmateriaal (3.2)
- verwerkt product (6.2)
- financiële positie (11.3)
beoordeling leverancier (12.2)

Opgeleverde informatie:
- gerealiseerde inkoop uitgangsmateriaal (3.2)
- kenmerken uitgangsmateriaal (4.2)
- overeenkomst (11.1)

Proces 4.2:afhalen/behandelen uitgangsmateriaal
omschrijving: Het afhalen vanhet gekochte uitgangsmateriaal en het
verbeteren of in stand houden van dekwaliteit ervan.
Benodigde informatie:
externe normen
- weersverwachting
- weerrapport
- afleveringsbon
activiteitenplan (3.2, 3.3)
- uit tevoeren bewerking (3.2,3.3)
- kenmerken uitgangsmateriaal (4.1)
voorraad hulpstof (10.2)

Opgeleverde informatie:
- verbruik hulpstoffen
- uitgevoerde bewerking (3.2,3.3, 12.1)
gewenste bewerking (3.2, 3.3)
zaaizaad/pootgoed/plantgoed (5.2)

35

Functie 5: TEELT

Korte omschrijving:
De functieTeelt omvat die activiteiten, die temaken hebben met de
teelt tevelde en oogst van plantaardig materiaal.

Toelichting:
De functie Teelt neemt op het bedrijf een centrale plaats in.
Hoewel de zorg voor deze functie het grootste deelvan de dagelijkse
activiteiten vormt, is toch gekozen voor het bundelen ervan in een
functie, omdat deze qua informatievoorziening veel overeenkomst
vertonen.
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Figuur 14.Procesafhankelijkheid Teelt
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Proces 5.1:bewerken grond
omschrijving: Het inde gewenste conditie brengen of houden van de
structuur van de bouwvoor.
Benodigde informatie:
externe normen
- weersverwachting
- weerrapport
- activiteitenplan (3.2)
- uit tevoeren bewerking (3.3)
- resultaat oogst (5.4)

Opgeleverde informatie:
- uitgevoerde bewerking (3.2,12.1)
gewenste bewerking (3.3)
- resultaat grondbewerking (5.2)

Proces 5.2:zaaien, poten, planten
omschijving:Het zaaien,poten of planten van het uitgangsmateriaal
(inclusief de zaai-,poot-ofplantbedbereiding).
Benodigde informatie:
externe normen
- weersverwachting
- weerrapport
activiteitenplan (3.2)
uit tevoeren bewerking (3.3)
- voorraad zaaizaad/pootgoed/plantgoed (4.2)
- resultaten grondbewerking (5.1)

Opgeleverde informatie:
- uitgevoerde bewerking (3.2,12.1)
gewenste bewerking (3.3)
- resultaten zaaien/poten/planten (5.3)
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Proces 5.3: verzorgen
omschijving:Het inde gewenste richting sturen van de groei en
ontwikkeling van het gewas (bijv.doormachinale onkruidbestrijding,
bemesting,beregening ofgewasbescherming).
Benodigde informatie:
externe normen
- weersverwachting
- weerrapport
- activiteitenplan (3.2)
- uit tevoeren bewerking (3.3)
resultaten zaaien/poten/planten (5.2)
voorraad hulpstoffen (10.2)

Opgeleverde informatie:
- uitgevoerde bewerking (3.2,12.1)
gewenste bewerking (3.3)
resultaten verzorgen gewas (5.4)
verbruik hulpstoffen (10.2)

Proces 5.4:oogsten
omschrijving: Het verzamelen enafvoeren vanmarktbare delen van het
gewas, inclusief de daarvoor noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden.
Benodigde informatie:
externe normen
- weersverwachting
- weerrapport
- activiteitenplan (3.2)
uit tevoeren bewerking (3.3)
resultaten verzorgen gewas (5.3)

Opgeleverde informatie:
- uitgevoerde bewerking (3.2,12.1)
- gewenste bewerking (3.3)
- geoogst product (6.1, 6.2)
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Functie 6:AFZET

Korte omschrijving:
De functie afzet omvat dieactiviteiten, die temaken hebben met de
bewaring en verwerking op het eigen bedrijf vanhet geoogste product
ende verkoop plus aflevering ervan.

Toelichting:
De functieTeelt levert eengeoogst product op.Alle activiteiten die
vervolgens nodig zijn voor bewaring of aflevering, zijn ondergebracht
inde functieAfzet.Deactiviteiten, die te maken hebben met de
verkoop vanhet product,worden ook bijdeze functie beschreven,omdat
alle afspraken, die gemaakt worden bij de verkoop, rechtstreeks
invloed hebben op de bewaring,deverwerking en de aflevering vanhet
product.
Bijdeze functiekan ook sprake zijn van interne levering (bijv.
pootgoed).
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Figuur 15.Procesafhankelijkheid Afzet
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Proces 6.1: bewaren
omschrijving:Het opslaan en bewaren van een product
Benodigde informatie:
- externe normen
- weersverwachting
- weerrapport
activiteitenplan (3.2)
- uit tevoeren bewerking (3.3)
geoogst product (5.4)
- verwerkt product (6.2)
- verkoopovereenkomst (6.3)
- voorraad hulpstoffen (10.2)

Opgeleverde informatie:
- uitgevoerde bewerking (3.2,12.1)
- gewenste bewerking (3.3)
- bewaard product (6.2)
- verbruik hulpstoffen (10.2)

Proces 6.2:verwerken/afleveren
omschrijving: Het klaarmaken vaneen partij voor bewaring of aflevering enhet eventueel bezorgenvan de partij.
Benodigde informatie:
- externe normen
- weersverwachting
- weerrapport
- activiteitenplan (3.2)
- uit tevoeren bewerking (3.3)
- geoogst product (5.4)
- bewaard product (6.2, 6.3)
verkoopovereenkomst (6.3)
- voorraad hulpstoffen (10.2)

Opgeleverde informatie:
- uitgevoerde bewerking (3.2,12.1)
gewenste bewerking (3.3)
- verwerkt product (4.1,6.1, 6.3)
- verbruik hulpstoffen (10.2)
- afleveringsbon (11.1, 12.1)
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Proces 6.3: verkopen
omschrijving:Maken vanafspraken met deafnemer vanhet product
prijs,hoeveelheid,kwaliteit en leveringsvoorwaarden.
Benodigde informatie:
- marktinformatie
- afleveringscondities
- afzetplan (3.2)
- geoogst product (5.4)
bewaard product (6.1)
- verwerkt product (6.2)
financiëele positie (11.3)
- beoordeling afnemer (12.2)

Opgeleverde informatie:
verkoopovereenkomst (6.1,6.2, 11.1)
- gerealiseerde verkoop (3.3)
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Functie 7:BEHEER GROND

Korte omschrijving:
De functie Beheer Grond omvat dieactiviteiten,die te maken hebben
met het verbeteren enhet op peilhouden van de productiekwaliteit van
de grond,alsmede het verwerven ofafstoten van grond.

Toelichting:Daar de grond gezienwordt als eenvan de belangrijkste
productiemiddelen, zo niet het belangrijkste, voor het "open
teelten"-bedrijf,wordt Beheer Grond als aparte functie opgevoerd.
Behalve het verwerven/afstoten van grond vergt met name ook het
onderhoud/verbeteren hiervan denodige aandacht van de ondernemer.
Hierbij
moet
ook
gedacht
worden
aan grondontsmetting,
structuurverbetering en zgn. bouwplanbemesting. Deze maatregelen
worden vaak niet ten behoeve van een bepaald gewas genomen,maar
vanwege het productievermogen vande grond.
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Figuur 16.Procesafhankelijkheid Beheer Grond
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Proces 7.1:verwerven/afstoten grond
Omschrijving: Het verwerven/afstoten ofhuren/verhuren van grond.
Benodigde informatie:
voorlichting koopovereenkomst
- notariële akte
- marktinformatie
- investeringsplan grond (1.3)
- planhuren/verhurengrond (2.2)
financiële positie (11.3)

Opgeleverde informatie:
beschikbaarheid grond (1-2)
- kenmerken grond (gegevens omtrent aangekochte/gehuurde grond)
(7.2)
overeenkomst (11.1)

Proces 7.2:onderhouden/verbeteren grond
Omschrijving: Het verbeteren of op peil houden van de productiekwaliteit van de grond.
Benodigde informatie:
externe normen
- weerrapport
- weersverwachting
- activiteiten plan (3.2)
- uit tevoerenbewerking (3.3)
- kenmerken grond (7.1)
- voorraad hulpstoffen (10.2)

Opgeleverde informatie:
- geschiktheid grond (1.2,2.1)
- verbruik hulpstoffen (10.2)
- beschikbaarheid grond (2.1)
- uitgevoerde bewerking (3.2,12.1)
gewenste bewerking (3.3)
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Functie 8:BEHEER ARBEID

Korte omschrijving:
De functie BeheerArbeid omvat die activiteiten, die te maken hebben
met het aantrekken en afstoten van arbeid en het voerenvan de
personeelsadministratie.

Toelichting:
De functie Beheer Arbeid zalzich opveel bedrijven beperken tot het
bijhouden van de gegevens over de beschikbaarheid van in te zetten
mensenbijdewerkuitvoering,omdathet bedrijf vaakwordt gerund door
de ondernemer zelf ofmeewerkende gezinsleden.Toch isdeze functie
apart opgenomen,omdat op grotere bedrijven en op bedrijven met
bloembollenenvollegrondsgroentegewassen vreemde arbeid voorkomt.Ook
het aantrekken van los personeel en het inschakelen van loonwerk
vallen onder deze functie.
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Figuur 17.Procesafhankelijkheid Beheer Arbeid
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Proces 8.1: aantrekken/afstoten arbeid
Omschrijving: Hetaantrekken enafstoten van arbeid.
Benodigde informatie:
- marktinformatie (o.a.loon,kwaliteit vanuit arbeidsmarkt)
- wervingsplan (1.3)
- wervings-/ontslagplan (2.4)
- lossearbeid/loonwerk (3.3)
- financiële positie (11.3)

Opgeleverde informatie:
- beschikbaarheid arbeid (1.3)
- arbeidsovereenkomst (8.2)
- gegevens medewerkers (8.2)

Proces 8.2: inventariseren personeelszaken
Omschrijving: Het verrichten vanadministratieve handelingen vanwege
het indienst hebben van personeel.
Benodigde informatie:
- opleidingplan (2.4)
- arbeidsovereenkomst (8.1)
gegevens medewerkers (8.1)

Opgeleverde informatie:
- geschiktheid arbeid (1.3,2.1)
- beschikbaarheid arbeid (2.1, 3.3)
- loonstaat (11.1)"
- werkbon (11.1)
personeelsgegevens (12.1)
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Functie 9: BEHEER GEBOUWEN EN WERKTUIGEN

Korte omschrijving:
De functie Beheer Gebouwen enWerktuigen omvat die activiteiten, die
te maken hebben met het aankopen/verkopen enhet onderhouden van deze
duurzame productiemiddelen.

Toelichting: De functie Beheer Gebouwen enWerktuigen verwijst naar de
primaire productiefactor kapitaal.Ook de productiefactoren grond en
arbeid zijn als afzonderlijke functies herkenbaar inhet procesmodel.
In de functie Beheer Gebouwen enWerktuigen worden de in de functies
Strategische en Taktische Planning opgestelde investerings-/vervangingsplannen uitgevoerd. Ook wordt de uitvoering geregeld van het
onderhoud aangebouwen enwerktuigen.
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Figuur 18.Procesafhankelijkheid Beheer Gebouwen enWerktuigen
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EN

WERKTUIGEN

Proces 9.1: aankopen/verkopengebouwen en werktuigen
Omschrijving: Het aankopen/verkopen van gebouwen, werktuigen
onderhoudsmaterialen.

en

Benodigde informatie:
overeenkomst
- afleveringsbon
- marktinformatie
investeringsplan gebouwen enwerktuigen (1.3)
- vervangingsplan gebouwen enwerktuigen (2.3)
financiële positie (11.3)
beoordeling leverancier/afnemer (12.2)

Opgeleverde informatie:
beschikbaarheid gebouwen enwerktuigen (1.3)
gerealiseerde aankoop/verkoop (3.2)
- voorschriften (9.2)
- kenmerken gebouwen enwerktuigen (9.2)
- aankoop-/verkoopovereenkomst (11.1)
- afleveringsbon (11.1, 12.1)

Proces 9.2: onderhouden gebouwen en werktuigen
Omschrijving: Het afsluiten van onderhoudskontrakten, het planmatig
inspekteren enhet gebruiksklaar houden van gebouwen enwerktuigen ter
voorkoming van storingen,alswel het (laten)verrichten van reparatiewerkzaamheden om storingen teverhelpen.
Benodigde informatie:
- weersverwachting
- weerrapport
externe normen
activiteitenplan (3.2)
- uit tevoeren bewerkingen (3.3)
- kenmerken gebouwen enwerktuigen (9.1)
voorschriften (9.1)
voorraad hulpstoffen (10.2)

Opgeleverde informatie:
- geschiktheid gebouwen enwerktuigen (1.3, 2.1, 3.3)
beschikbaarheid gebouwen enwerktuigen (2.1)
- uitgevoerde bewerking (3.2,12.1)
- gewenste bewerking (3.3)
- beschikbaarheid werktuigen (3.3)
- verbruik hulpstoffen (10.2)
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Functie 10: BEHEER HULPSTOFFEN

Korte omschrijving:
De functie BeheerHulpstoffen omvat die activiteiten, die te maken
hebben met het inkopen enhet bewaken van de voorraad vlottende productiemiddelen met uitzondering van zaaizaad, pootgoed en plantmateriaal.

Toelichting: De functie Beheer Hulpstoffen zalop demeeste bedrijven
vooral gericht zijn op de inkopen,die volgens de planning nodig zijn
omde gewassen optimaal te laten produceren, zoals meststoffen,
gewasbeschermingsmiddelen, enz.of omhet eindproduct danwelhet uitgangsmateriaal inde gewenste toestand tebrengen c.q tehouden (bijv.
ontsmettingsmiddel, kiemremmingsmiddel). Daarnaast omvat de functie
ook het beheer vanhulpstoffen, die benodigd zijn bij "onderhoud" aan
grond,gebouwen enwerktuigen (bijv.nematiciden,verf, enz.).
Behalve het inkoopproces is ook devoorraadbewaking onderdeel van de
functie Beheer Hulpstoffen ofschoon devoorraadbewaking voorde meeste
hulpstoffen op veel "open teelten"-bedrijven niet zo duidelijk
herkenbaar is.
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Figuur 19.Procesafhankelijkheid Beheer Hulpstoffen
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Proces 10.1:inkopen hulpstoffen
Omschrijving: Het inkopenvan vlottende productiemiddelen met uitzondering van zaaizaad, pootgoed en plantmateriaal.
Benodigde informatie:
- overeenkomst
- afleveringsbon
- marktinformatie
inkoopplan hulpstoffen (10.2)
financiële positie (11.3)
- beoordeling leverancier/afnemer (12.2)

Opgeleverde informatie:
- gerealiseerde inkoop (3.2)
- gerealiseerde inkoop (10.2)
overeenkomst (11.1)
afleveringsbon (11.1)

Proces 10.2:bewaken voorraad hulpstoffen
Omschrijving: Het inspekteren (kwaliteit,hoeveelheid)van de voorraad
hulpstoffen enhet signaleren van tekorten.
Benodigde informatie:
benodigde hulpstoffen (3.2)
- verbruik hulpstoffen (4.2,5.3, 6.2, 7.2, 9.2)
- gerealiseerde inkoop (10.1)

Opgeleverde informatie:
- voorraad hulpstoffen (4.2,5.3,6.2, 7.2,9.2, 12.1)
- inkoopplan hulpstoffen (10.1)
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Functie 11:BEHEER FINANCIEN

Korte omschrijving:
De functie Beheer Financien omvat die activiteiten, die te maken
hebben met betalen/innen, lenen/uitlenen en bewaken van de
liquiditeit.

Toelichting: In de functie Beheer Financiën zijn in feite alle
financiële transacties ondergebracht. De verhouding tot de andere
functies kanals volgt worden toegelicht. Een investeringsbeslissing
(grondaankoop, aankoop machine's)vindt plaats inde functies Strategische enTaktische Planning. De uitvoering van deze beslissing,
d.w.z. het aan-/verkopen vindt plaats inde functies Beheer Grond en
Beheer Gebouwen enWerktuigen. De financiële transactie, d.w.z. het
betalen/innen isondergebracht inde functie Beheer Financien.
Eenander onderdeelvan de functie Beheer Financien is de liquiditeitsbewaking. Met name op akker-en tuinbouwbedrijven isdit proces
belangrijk, omdat de ontvangsten enuitgaven niet synchroon verlopen
en inde tijd sterk fluctueren.
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Figuur 20.Procesafhankelijkheid Beheer Financiën
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Proces 11.1:betalen /innen
Omschrijving: Het kontroleren van binnengekomen rekeningen en
ontvangsten, het vaststellen vande betalingswijze enhet verrichten
van de financiële transacties.
Benodigde informatie:
factuur
- betalingsafschrift
- overeenkomst (4.1,6.3, 7.1, 9.1, 10.1)
- afleveringsbon (4.2,6.2, 7.1,9.1, 10.1)
- loonstaat (8.2)
- werkbon (8.2)
- betaalbaarstelling (11.3)

Opgeleverde informatie:
factuur
betaalopdracht
financiële gegevens (12.1)

Proces 11.2:lenen /uitlenen
Omschrijving: Het aantrekken vanvreemd vermogen en/of het uitzetten
van eigen financiële reserves,het bepalen van de kredietvorm ende
keuze vande financiële instelling waarmee dezewordt aangegaan.
Benodigde informatie:
informatie
- krediet financiële instelling
- krediet leverancier/afnemer
financieringsbegroting (2.5)
- benodigd krediet (11.3)
- solvabiliteit/cash flow (12.2)

Opgeleverde informatie:
informatie
- verkregenkrediet (11.3)
financiële gegevens (12.1)
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Proces 11.3:bewaken liquiditeit
Omschrijving: Het signaleren en interpreteren van alle relevante
kengetallen in relatie tot de begrote ontwikkelingen enhet plannen
van de tenemenmaatregelen bijafwijkingen.
Benodigde informatie:
- liquiditeitsbegroting (11.3)
- verkregen krediet (11.3)

Opgeleverde informatie:
- financiële positie (3.2, 4.1,6.3, 7.1,8.1, 9.1, 10.1)
- betaalbaarstelling (11.1)
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Functie 12:EVALUATIE

korte omschrijving:
De functie Evaluatie omvat die activiteiten,die temaken hebben met
het verwerken en beoordelen van vastgelegde technische en financiële
gegevens voorhet bedrijf als geheel en voor onderdelen van het
bedrijf.

Toelichting:
Bijde functie Evaluatie worden planning en uitvoering met elkaar
vergeleken en op basis van devergelijkingen conclusies getrokken voor
nieuwe plannen.Dit betreft de plannen voor de middellange termijn
(strategische en taktische planning).
De gegevens uit de verschillende processen worden verwerkt tot
verslagen. Deze verslagen worden gebruikt t.b.v. de confrontatie
planning versuswerkelijkheid.Uit deze confrontatie worden conclusies
getrokken, normen bijgesteld, enz.Deze worden weer gebruikt bijhet
opstellen vannieuwe plannen.
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Figuur 21.Procesafhankelijkheid Evaluatie
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Proces 12.1:opstellen verslagen
omschrijving: Verwerken van vastgelegde technische en financiële
gegevens tot (deel)verslagen. Tot deverslagen worden gerekend: het
fiscaal enhet bedrijfseconomisch boekhoudverslag. Onder de deelverslagen horen de verslagen toegerekend naar product of productiemiddel (veld, arbeid)
Benodigde informatie:
- afleveringsbon (4.2,6.2, 7.1,9.1, 10.1)
- uitgevoerde bewerking (4.2,5.1 t/m 5.4,6.1, 6.2,7.2, 9.2)
- personeelsgegevens (8.2)
- voorraad hulpstof (10.2)
financiële gegevens (11.1)

Opgeleverde informatie:
- (deel)verslag (12.2)

Proces 12.2:analyseren resultaten
omschrijving:Het beoordelen van de resultaten in de opgestelde
verslagen doormiddel van interne en externe bedrijfsvergelijking.
Benodigde informatie:
- kengetallen
strategische bedrijfsopzet (1-3)
investeringsplan grond (1.3)
investeringsplan gebouwen enwerktuigen (1.3)
- wervings-/ontslagplan (1.3, 2.4)
- productieplan (2.1)
(ver)huurplan grond (2.2)
onderhoudsplan grond (2.2)
- vervangingsplan gebouwen enwerktuigen (2.3)
onderhoudsplan gebouwen enwerktuigen (2.3)
opleidingsplan (2.4)
liquiditeitsbegroting (2.5)
financieringsbegroting (2.5)
- (deel)verslag (12.1)

Opgeleverde informatie:
conclusies (1.1)
ontwikkelingen rentabiliteit (1.2)
- solvabiliteit (1.2)
- interne normen (1.3,2.1 t/m 2.5,3.1, 3.2)
analyseresultaat toestand grond (2.2)
analyseresultaat toestand gebouwen enwerktuigen (2.3)
vaardigheid medewerkers (2.4)
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analyseresultaat financiële positie (2.5)
beoordeling leverancier/afnemer (4.1, 6.3, 9.1, 10.1)
solvabiliteit/cash flow (11.2)
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3.2 Het datamodel
3.2.1 Inleiding
De entiteittypen die in het datamodel voorkomen kunnen als volgt
gerangschikt worden:
-

gegevens over aanwijsbare objecten
gegevens over gebeurtenissen
gegevens over toestanden van deaanwijsbare objecten
gegevens over classificaties

Gegevens over aanwijsbare objecten
Tot deze categorie behorendevolgende entiteittypen:
-

bedrijf
dienst
duurzaam productiemiddel (d.p.m.)
gewas
hulpstof
kas/bank/giro
kavel
krediet
leverancier/afnemer
medewerker
product
uitgangsmateriaal
veld
voorraad

Gegevens over gebeurtenissen
Een gebeurtenis heeft als belangrijk kenmerk een datum/tijdstip en er
zijnêènof meer tastbare objecten bijbetrokken.
Voor de bedrijfsvoering ishet nuttig om informatie over de volgende
gebeurtenissen vast te leggen:
- bewerking
capaciteitsbeslag
factuur
financiële transactie
- levering
overeenkomst
- verbruik/oplevering (=bijv.hoeveelheid geoogst product)
- werkmethode
Een aantal van deze gebeurtenissen wordt vooraf gepland. Deze
gebeurtenissen hebben dus een geplande waarde en eenwerkelijke
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