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VOORWOORD
InhetkadervanhetInformaticaStimuleringsplanvoorhetLandbouwkundig
onderzoek(INSP-LO)trachtdeDirectieAkkerenTuinbouw,innauwe
samenwerking metdeDirectieLandbouwkundigOnderzoekendedirectie
OrganisatieenEfficiency,hetgebruikvaninformaticaprodukteninde
plantaardigeproduktie tebevorderen.
Inditverband iseenbegingemaaktmetdeontwikkelingvaninformatiemodellen
plantaardigeproduktiebedrijven.Hetinformatiemodelpotplantenisheteerste
modeldatindezeopzetisgerealiseerd.
Informatiemodellenvoorbedrijvenindeoverigetakkenvandeakker-en
tuinbouwzullenindeloopvan1986wordengerealiseerd.
Metdeformuleringvaninformatiemodellenwordteentweeledigdoel
nagestreefd.Indeeersteplaatskunneninforraatiemodellendienenalsbasis
voorhetopzettenvanéénduidigegeautomatiseerdebedrijfsmanagement
informatiesystemen,ofopelkaarafgestemdedeelsystemen(modules).
Indetweedeplaatsvormeninformatiemodelleneenzeerbelangrijkmiddelbij
deplanningenprogrammeringvanhetagro-informatica-onderzoekdatbetrekking
heeftopdeprimaire-sector.Opsystematischewijzekunnende"wittevlekken"
indehuidigekenniswordenaangegevenenkunnenprioriteitengesteldworden
tenaanzienvanhetuittevoerenonderzoek.
Hetinformatiemodelpotplantengeefteenglobalebeschrijvingvaneengroot
aantalbedrijfsprocessenen-datainhunonderlingerelatie.Eenverdere
verfijningvanhetmodelisnoodzakelijkalvorenshetkandienenalsbasis
voordeformuleringvangeautomatiseerde informatiesystemen.Dezeverfijning
dientalstweedefase,innauwesamenwerkingmetdeSITUenhetbedrijfsleven
tewordengerealiseerd.
Hetvoorliggenderapportishetresultaatvaneengerichteinspanningvan
enkeleterzakekundigeonderzoekersuithetproefstationvoordebloemisterij,
delandbouwhogeschool,hetLEIenhetIMAG.Daarbijzijnviade
geleidingscommissiedebijdragenvanuitdeSITU,hetpotplantenbedrijfsleven
endevoorlichtingvanonschatbarebetekenisgebleken.
Veeldankisverschuldigdaandeledenvanwerkgroepenbegeleidingscommissie.
Deinspanningvandezemensenheeftnietalleengeleid totdeproduktievan
eeneersteinformatiemodel indesectorplantaardigeproduktie,maarooktot
eenintensievesamenwerking tussenLH,instituten,proefstationsen
bedrijfsleven.Hetisgeblekendateeniederelkaargoedkanblijvenverstaan,
ondanksdesterkuiteenlopende invalshoekenwaarmeenaareenalledaagsstukje
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praktijkmoestwordengekeken.Hetistewensendatditprojectdebasisheeft
gelegdvooreenvruchtbareenblijvendecoöperatietijdensdeontwikkelingvan
informatiemodellenindeanderetakkenvandeplantaardigeproduktie.

dr.E.A.Goewie
voorzitterbegeleidingscommissie
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SAMENVATTING
Hetinformatiemodelpotplantengeefteenglobalebeschrijvingvande
activiteitenvanendeobjectenophetpotplantenbedrijf.
Alleactiviteiten(processen)vaneenpotplantenbedrijfwordenaangegevenen
inschemagebracht.Deprocessenzijnhierbijingedeeld inbesturende,
uitvoerendeenbeherendebedrijfsfunctiesendefunctieverslaglegging.
Naastditschema(procesmodel)wordtvoorelkbedrijfsprocesaangegevenwelke
informatienodigis,waardezevandaanmoetkomenenwelkeinformatiedoorhet
proceswordtopgeleverd.

Alleobjectendieopeenbedrijfvoorkomenenwordengebruiktzijnineen
afzonderlijkschemaweergegevenwaarbijookdesamenhang tussendeobjecten
wordtaangegeven,hetdatamodel.Hetdatamodelgeeftookeenbeschrijvingvan
deobjectenbehorendetot;deteeltnormen,bedrijfsgegevens,plannen,
registratievanderealiteitendefinanciëlegevolgen.
Hetinformatiemodelpotplantenverschaft inzichtindevraaghoehetbedrijf
kanwordenopgesplitst inminofmeerzelfstandig teautomatiseren
bedrijfs-onderdelen.Hiermeeiseenreferentiekadergeschapenwaarmee
automatisering oppotplantenbedrijven,zowelopbeleidsniveaualsinde
dagelijksewerkelijkheid,richtingkanwordengegeven.Wanneermenmethet
informatiemodel indehandnaardepotplantenpraktijkkijkt,wordtduidelijk
datautomatisering totnutoevooralindeklimaatfunetieheeftplaatsgehad,
endatdeontwikkelingenzichmomenteelmeerrichtenopdebesturende
functies.

Metbehulpvanhetinformatiemodelpotplantenkunnenopgestructureerdewijze
onderzoeksbehoeftenwordenbepaaldwaarmeehetlandbouwkundig onderzoekten
behoevevandeinformatievoorziening indepotplantensectorgestuurdkan
worden.Ditdientineenvervolgprojecttewordenuitgevoerd.

Wanneerhetglobaleinformatiemodelpotplantenwordtgedetailleerd,ontstaat
eengoedebasisvoorconcretecomputer-specificatieswaarmeeeenhogeremate
vanuniformiteitvantoekomstigesystemenwordtgestimuleerd.Ditzalhet
gebruikvaninformaticaoppotplantenbedrijvenbevorderen.
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1.INLEIDING
1.1.Doelenwerkwijze
In1984isdoordegezamenlijkeministeriesvanEconomischeZaken,Landbouwen
VisserijenOnderwijseenplanopgesteld terbevorderingvanhetvakgebied
informatica,hetInformaticaStimuleringsPlan (INSP).Ditplanisdoorhet
MinisterievanLandbouwenVisserijverderuitgewerkt inhetInformatica
StimuleringsPlan tenbehoevevanhetLandbouwkundigOnderzoek (INSP-LO).Dit
planomvatmaatregelendiedeontwikkeling enhetgebruikvan
informaticaprodukten indelandbouwmoetenbevorderen.Hetopstellenvan
informatiemodellenvoordediversebedrijfstypenvormtëënvandehoofdthema's
vanditplan(ziebijlage 2). Ineendergelijkmodelwordtopsystematischeen
gestructureerdewijzeeenoverzichtgegevenvandebedrijfsprocessenenvande
gegevensdiedaaraantengrondslagliggen.
Methetopstellenvaninformatiemodellenwordteentweeledigdoelnagestreefd.
Enerzijdszijnzebedoeld omalsbasistedienenvoorhetautomatiserenvan
informatiesystementenbehoevevanhetbedrijfsmanagement.Vergelijkbare
systemenwordenvoorzienvangelijkeuitgangspunten,terbevorderingvande
communicatietussentelers,endeelsystemen(modules)wordenIngepastinhet
geheelvanhetbedrijf.Anderzijdsvormeninformatiemodelleneenbelangrijk
middelbijdeplanningenprogrammeringvanhetagro-informaticaonderzoek,
voorzoverditbetrekkingheeftopdeprimaire(=produktie)sector.Op
systematischewijzekangebrekaankenniswordenopgespoord enhetmodelkan
behulpzaamzijnbijhetafbakenenencoördinerenvanonderzoek.Dedoelgroepen
vandeInformatiemodellenbestaanderhalveuitsoftwarebureausen
takorganisaties (StichtingInformatieverwerking tuinbouw,SITU;Stichting
InformatieverwerkingVarkenshouderij,SIVA;e.d.)metdaarnaasthet
onderzoeksmanagement.
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1.2.Dewerkgroep

HetinformatiemodelPotplantenishetproduktvaneenwerkgroepbestaandeuit
personenvandiverseinstellingen:hetProefstationvoordeBloemisterijin
Nederland (PBN),hetInstituutvoorMechanisatie,ArbeidenGebouwen (IMAG),
hetLandbouwEconomischInstituut (LEI),deLandbouwHogeschool(LH), de
StichtingInformatieverwerkingTuinbouw(SITU)enanderen,metdenavolgende
samenstelling:

J.M.Bots
I.P.M.M,vanLeijen

LH
LH

Vakgroepindustriëlebedrijfskunde
Vakgroepagrarischebedrijfseconomie

J.Simons

LH

Vakgroepinformatica

F.Werrij

LH

Vakgroepwiskunde

E.vanRijssel

LEI(PBN)

Afdeling tuinbouw

A.P.H.Saedt

IMAG

Afdelingarbeidenorganisatie

G.Beers

PBN

Afdelingbedrijfssynthese

P.W.M.Lentjes

PBN

Afdelingteeltkunde

H.P.Zwinkels

SITU

CoordinatorSITU

L.H.M.Matthljssen

Min.L.enV.,directie0.&E.

G.M.A.Verheijen

JamesMartinAssociates

Dezewerkgroepisop7juni1985methaarwerkzaamhedengestart(zievoorde
taakomschrijving bijlage1)enisbijgestaandooreenbegeleidingsgroep(zie
bijlage2),waarindebelanghebbende organisatieszoalsdedir.A.T,LH
vakgroepen,DLO-instituten,PBN,CAD-BendetakorganisatiesNTSenSITUwaren
vertegenwoordigd.Dewerkgroepheeftgebruikgemaaktvandekennisenervaring
opgedaanbijhetopstellenvandeinformatiemodellenMelkveeenVarkenshouderij
enzijheeftsamengewerktmetdewerkgroepLEI/VLB(hetaanjaagproject
bedrijfsadministratie),tenbehoevevandecoördinatieophetfinanciëleen
administratievevlak.

1.3.Leeswijzer
,,rtisalsvolgtingedeeld.Inhoofdstuk2wordtingegaanopde
Ditrappo
mesthodiek"InformationEngineering"dievoorhetopstellenvan
iformatiemodellenwordtgebruikt.Inhoofdstuk3wordteenintegraalbeeldvan
Inf
processen (procesmodel)engegevens(datamodel)vanhetpotplantenbedrijfen
de!proc
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deonderlingerelatiesertussenbeschreven.Devollediguitgewerkteproces-en
datamodellenpotplantenzijninapartebijlagenopgenomenomdeleesbaarheidvan
hetrapporttebevorderen.Hoofdstuk4gaatinopdereedsbestaande
informatiesystemenvoorhetpotplantenbedrijfenplaatstdezetegende
achtergrondvanhetinformatiemodel.Hoofdstuk5bevatdeconclusiesen
aanbevelingenvandewerkgroep.
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2.INFORMATIEMODEL
2.1.Watiseeninfonnatieaodel
Eeninformatiemodel iseenintegralebeschrijvingvaneenbedrijf,deweergave
vandeactiviteiten,deinformatiestromenendegegevensstructuurervan,gezien
vanuitdeinformatievoorziening.Hetinformatiemodelbestaatuiteenprocesmodeleneendatamodel.Dezemodellenkunnendienenvoordekeuzeendebouw
vanééninformatiesysteemofdiversedeelsystemen,diezijnafgestemdopde
behoeftenenprioriteitenvaneenbedrijfoforganisatie.
Indithoofdstukwordtdealgemenewerkwijzeendetechniekbeschreven,die
waarnodigwordttoegelichtmetvoorbeeldenuithetinformatiemodelpotplanten.
Inbijlage4staandesymbolenmethunbetekenis,diegebruiktwordenvoorde
grafischeweergavevanhetmodel.
2.2.Eenprocesmodel
Ineenprocesmodelwordenalleactiviteitenvaneenbedrijfbeschrevenenwordt
desamenhangwatbetreftinformatievoorzieningaangegeven,zoweltussende
activiteitenonderlingalsmetexterneinstanties.Hetprocesmodelgeeftop
dezemaniereentotaaloverzichtvandeactiviteitenvaneenbedrijf,inclusief
desamenhangdaartussen.
Dezebeschrijvingvandeactiviteitenvindtplaatsdooreerstfunctiesen
vervolgensprocessenteonderscheiden.Eenfunctiebestaatuiteenreeks
samenhangendeactiviteitenvaneenbedrijf,diequainformatievoorzieningeen
sterkeafhankelijkheidvertonen.Defunctieswordencontinudoorhetbedrijf
uitgeoefend.VoorbeeldenhiervanzijndefunctiePRODUKTIEPOTPLANTENende
functieAFZET.
Eenprocesiseendeelvaneenfunctie,waarvanbegineneindeaanwijsbaar
zijn.BinnendefunctieAFZETonderscheidenwebijvoorbeeld deprocessen
VERKOOP BESLISSENenVERKOOPKLAARMAKEN.Processenwordenzoveelmogelijkdoor
werkwoordenweergegeven.
Dooreenbedrijfoptesplitseninfunctiesenprocessenkrijgtmeneen
beschrijvingvanglobaalnaargedetailleerd.Dituiteenrafelenvaneenbedrijf
wordtdecompositiegenoemd.Hetresultaatwordtweergegevenineen
procesdecompositiediagram (hfst3,figuur11).
Processenhangenonderling samenviainformatiestromen.Ditwordtprocesafhankelijkheidgenoemd.Perfunctiewordtditineenprocesafhankelijk-
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heidsdiagramweergegeven.
Terillustratieisinfiguur1eenprocesafhankelijkheidsdiagramvoorde
functieAFZETuitgewerkt:
- deafgeronderechthoekengevendeprocessenbinnendefunctieAFZETweer.
- decirkelsrepresenterenEXTERNEINSTANTIES,dieinformatieterbeschikking
stellenofinformatieopnemen.Hoedezeinstantiesinformatieproducerenof
watzijermeedoenwordt inditmodelnietbeschreven.
- indelinker-enrechterkolommenzijndeFUNCTIESaangegevendieeenbinding
hebbenmeteenofmeerprocessenuithetmiddengedeeltevanhetdiagram.
- deverbindingslijnengevenINFORMATIESTROMENaan.
(zievoordesymboleneneenmeeruitgebreidetoelichtingdaaropbijlage4 ) .
Tenbehoevevaneengoedeleesbaarheidvanhetonderstaandewordthierinalleen
debelangrijksteinformatieweergegeven.
Figuur1:Procesafhankelijkheid binnendefunctieAFZET

ANALYSEREN
AFZETMARKTOP
KORTETERMIJN

Eenprocesisdoormiddelvaneenprocesbeschrijvingverderuitgewerkt.Hierin
wordtaangegevenwatonderhetproceswordtverstaan,welkeinformatienodigis
omhetprocesgoedtelatenverlopenenwelkeinformatievervolgensuithet
procesbeschikbaarkomt.Daarnaast isaangegevenopwelkewijzedeinformatie
verkregenwordt,viawaarnemingen,metingenen/ofberekeningen.Infiguur2
zijnterillustratietweebeschrijvingenvandeprocessenbinnendefunctie
AFZETopgenomen.

Figuur2:ProcesbeschrijvingvandefunctieAFZET
Proces2:Verkoopbeslissen
Omschrijving:-Perafzetbarepartijwordtdeindelinginkwaliteiten,het
afzetkanaal,deeventueleprijsmargeenhetglobaleofconcrete
momentvanafleverenvastgesteld.
Benodigdeinformatie:
- prijsverwachting,leveringsvoorwaardenengewenstehoeveelheden
perproduktenkwaliteitsklassenvoorelkeafzetkanaal
- partijgrootteenperiodevanverkooprijpheid
- ruimtebehoefteopkortetermijn
- verschuivings(on)mogelijkhedeninhetwerkplan
-normentenbehoevevanhetverkoopklaarmaken
Opgeleverdeinformatie:
- prijsperprodukt(bijdirectieverkoopofviaBB)
- dehoeveelheidafteleverenplanten
-verpakkingsvoorschrift,sorteercriteriaenkwaliteitseisen
- afzetopdrachtinclusiefdeaansprakenopbeperkende
produktiemiddelen
Prees3:Verkoop-klaar-maken
Omschrijving:-Vanuiteen(ofmeer)produktiepartij(en)verzamelenvande
planteninafleverpartijen(incl.sorteren).Schonen,verpakken
envervoersgereedmaken (incl.interntransport)vandeafte
zettenplanten.Opmakenvandeafleverbonenhettransportvan
deplantennaarhetafleveradres.
Benodigdeinformatie:
-werkopdracht;persoon,tijdstip,plaats
- gewenstehoeveelheidprodukt
- sorteercriteria,kwaliteitseisen,verpakkingsvoorschrift
Opgeleverdeinformatie:
- rapportageuitgevoerdewerkzaamheden
- exactehoeveelheidafgezetper(aflever)partij
-debiteuren
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2.3.Eendatamodel
Eendatamodelbeschrijftdezakenbinneneenbedrijfwaarovermeninformatie
wilvasthouden.Dezeinformatiewordtgebruiktengewijzigd doordediverse
bedrijfsprocessen.Eendatamodelheeftbetrekkingopbasisgegevens.Ditbetreft
zowelgegevensdievanbuitenhetbedrijfbetrokkenwordenalsgegevensdie
binnenhetbedrijf (ineenproces)worden"gemetenofopgeschreven"endaarna
permanentnodigzijnvoorandereprocessen(bijvoorbeeld plannenen
teeltnormen).
Hetdatamodelbevatnietdeafgeleidegegevens(bijvoorbeeldkengetallen)die
doorprocessen"incidenteel"wordenberekend terinformatievandeondernemer
ofvooreenexterneinstantie (Figuur3).

Figuur3.Derelatietussenproces-endatamodel

proces

EXTERNE |

proces

DATA

INFORMATIE
I

proces

MODEL

proces
M^

|

'1— -v-

INIETGEFORMALISEERDE

J

INFORMATIE

Hetdoelvanhetopstellenvaneendatamodelisomdebasisgegevenste
definiërenenomhunonderlingerelatieaantegeven.Hierdoorkanworden
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AFGELEIDE
'GEGEVENS

voorkomendatinformatiemeerderemalenwordtvastgelegdendoorverschillende
definitiescommunicatiestoringenontstaan.
Hetdatamodelbestaatuitzogenaamdeentiteiten(objecten)waarovermen
informatiewilweten),hunonderlingeverbanden(relatiestussendeentiteiten)
enhunattributen(deinformatieoverdeentiteiten).Dehiergenoemde
begrippenstaanuitgebreidbeschreveninbijlage4,waarbijookdediverse
vormenvanrelatiesmetvoorbeeldenwordentoegelicht.
Deonderscheidenentiteitenmethunonderlingerelatieswordenondergebrachtin
eendiagram.Terillustratieisinfiguur4eendeelvanditdiagramopgenomen
uithetinformatiemodelpotplanten.Eenbeschrijvingvandeopgenomen
entiteitenmetdeattributendiedaaraanzijntoegekend isalsvoorbeeld
opgenomeninfiguur5.Ditvoorbeeldheeftbetrekkingopdeentiteiten
PRODUKTIEPARTIJenWERKOPDRACHT.Ineenglobaaldatamodelpretendeertdelijst
attributengeenvolledigheid enzijnzenognietomschreven.

Figuur4:Gedeelteuithetentiteiten-relatiediagrampotplanten

voor

gesorteerd
TrT

A /h,
<

PRODUKTIEPARTIJ

leidt s\
tot

WERKOPDRACHT

T

O
beschreven
in

kan
leiden
tot

GEWASTOESTAND

VERBRUIK

"V
betreft

leidttot

AFLEVERPARTIJ
^
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Figuur5:Beschrijvingvanentiteiten
NAAMENTITEIT-TYPE:Produktiepartij
Omschrijving:Groeppotplantenvaneenzelfdeproduktdiegelijktijdigis
opgezetenopdezelfdewijzewordtgeteeld (binneneenzelfde
produktieafdeling).
Attributen:
* teeltnaam
* startdatum
* leveringsnummer /nummermoederpartij
- hoeveelheid
- eenheidnummers (plaatsaanduiding)

NAAMENTITEIT-TYPE:Werkopdracht
Omschrijving:Detaakdieeenwerknemerkrijgtopgedragenendiebetrekking
heeftophetuitvoerenvaneenbewerking/behandeling.
Attributen:
* objectnummer
* tijdstip(dag/uur)
* soortbewerking/handeling (b.v.toppen,remmen,wljderzettenenz.)
(opleiding,ziekteenz.)
- naammedewerker
- plaatsvanhetobject
-wijzevanuitvoering
- arbeidsduur (gerealiseerd)/duurvandeafwezigheid
- aantalverwijderdeplanten
Opmerking: -Dewerkopdracht isookbedoeldalstijdsregistratie endientdus
ookvoorderegistratievanziekte
- DewerkopdrachtkanookdoordeLOONWERKERwordenuitgevoerd
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2.4.Waaromeeninformatiemodel
Eeninformatiemodelkanmeerderedoelstellingendienen:

a.eeninformatiemodelbeschrijftallefuncties,processenen
gegevensvaneenbedrijfmetdeonderlinge samenhangdaarin.Ditvoorzover
vanbelang inhetkadervandeinformatievoorziening.Hierdoorwordtde
kennisvanverschillendedisciplines inééninterdisciplinairmodelbij
elkaargebracht.Eeninformatiemodelkandienenalsreferentiekadervoor
iederdiemetdebedrijfstaktemakenheeft(waaronderonderwijsen
dienstverlening).
b.eeninformatiemodelverschafthetkadervoorhetdefiniërenvan
geautomatiseerde systemenineenbedrijfstak.Hetdatamodelishet
uitgangspuntvoorgegevensopslag,terwijldeprocesbeschrijvingenhet
uitgangspunt zijnvoorprogramma's.Eengedetailleerd informatiemodel
(proces-endatamodel)isdeeerstestapindeontwikkelingvaneen
informatiesysteem.

c.Eeninformatiemodelenmetnamehetprocesmodeliseenhulpmiddelomnate
gaanwelkeprocessennogonvoldoendewordenbeheerst (onderzoeksbehoeften).
Wilmentotverdereontwikkeling vansystemenkomen,dandientopeen
aantalterreinennieuwekennis tewordenvergaard,bijvoorbeeldnieuwe
vastleggingstechnieken ofnieuwerekenregels.

2.5.Relatie informatiemodel-informatiesystemen

Eeninformatiemodelheeftbetrekkingopeenbedrijfenniet opeen
geautomatiseerd informatiesysteem.Hetdefiniërenvaneensysteemkomtineen
laterstadiumaanbod.Processenuithetinformatiemodelkunnenworden
ondersteunddoorcomputerprogramma's,terwijlhetdatamodelhetuitgangspunt
kanvormenvoordegegevensopslag indecomputer.
Schematischzietditeralsvolgtuit:
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Figuur6:Derelatietusseninformatiemodel(onderdelen)en-systeem(onderdelen)

informatiemodel

informatiesysteem

Procesmodel

» Computerprogramma's

l

t

datamodel

•> gegevensbestanden

Opbasisvanhetglobaleinformatiemodelkunnenparalleltwee
vervolgactiviteitenwordenonderscheiden.Teneerstehetgedetailleerd
uitwerkenvanhetproces-endatamodel.Hierbijwordtnadereaandachtbesteed
aanhetdefiniëren
vangegevensenkengetallenenhetopstellenvanrekenregels.Tentweedehet
definiërenvanonderzoeksbehoeftenvoorhet(landbouwkundig)onderzoek,die
uiteindelijkmoetenleidentotconcreteresultatentenbehoevevanmeer
geavanceerdesystemen.Figuur7brengthetbovenstaande inbeeld.
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Figuur7.Fasering indeontwikkelingvaninformatiesystemen
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ONTWERP /BOUW
INFORMATIESYSTEEM

NIEUWEREKENREGELS
ENMEETTECHNIEKEN

AANGEPASTGLOBAAL

AANGEPASTGEDETAILLEERI

INFORMATIEMODEL

INFORMATIEMODEL

ONTWERP/BOUW
GEAVANCEERD
INFORMATIESYSTEEM
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3.INFORMATIEMODELPOTPLANTENBEDRIJF
3.1.ScopevanhetInformatiemodel

Hetinformatiemodelpotplanteniseenafbeeldingvan"hetpotplantenbedrijf".
Indetaakopdrachtwordtgesprokenvaneenintegraalinformatiemodel,ofwel
overhetbedrijfinzijnomgeving.Daarmeewordtookaangegevende"relevante"
informatiestromen tussenhetbedrijfenzijnomgeving inhetmodeloptenemen.

Inwerkelijkheidbestaat"hetpotplantenbedrijf"nietenwordtergesproken
oververmeerderingsbedrijven,veiling-ofhandelskwekersenovermengvormen
daarvan.Tevenswordtonderscheidgemaaktingezinsbedrijvenenfirma'svan
grotereomvang.Vooreenjuistbegripvanhetinformatiemodelpotplantenishet
dusnodigomeenaantalvragenoverdegrenzenvanhetmodelaantegeven,
betreffende:
1.Welktypepotplantenbedrijfwordtbeschouwd?
2.Watzijndematerieleenfinanciëlegrenzenvanhetbedrijf?
3.Welkeaanschafenafzetvormenvanproduktenmateriaalwordenbeschouwd?
Voorhetmodelis"hetpotplantenbedrijf"alsvolgtgedefinieerd:

Eenbedrijfdatzichtoelegtopdeteeltvanplanteninpotvoorgebruik
binnendewoningofkantoor.Deteeltvindtvoorhetovergrotedeelplaats
onderglasenhetglasoppervlak isgedurendehetgehelejaarbeschikbaar.
Hetplantmateriaalwordtverkregenviaaanschafofeigenopkweekende
Produktenwordenafgezetinpartijen.

Binnendezedefinitievallendiversetypenbedrijvenmetenzonderopkweekvan
eigenplantmateriaal.Devasteplanten-enboomkwekerijenzijnnietmeegenomen,
hoewelopdezebedrijvenookinpotkanwordengeteeld.Despecialistische
veredelings-envermeerderingsbedrijvenzijneveneensnietmeegenomen.
Hetpotplantenbedrijfwordtbeschouwdalsêénbestuurlijkgeheel.Bedrijvenmet
verschillendevestigingenworden(indienvangescheidenbesturingop
strategisch,tactischofoperationeelniveausprakeis)nietalseen
potplantenbedrijf beschouwd.Anderzijdsvormthetonderscheidenvan
verschillendegedeeltenbinneneenbedrijf (vermeerdering enteelt)geen
probleem.
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Financieelomvathetbedrijfdeondernemerenzijngezinshuishouding.
Aanschafvanplantmateriaalenafzetvanproduktenwordtuitsluitend
partijgewijsbeschouwd.Huisverkoopwordtnietmeegenomeninhetgekozen
informatiemodel.
Infiguur8isdescopevanhetinformatiemodelbinnendeglastuinbouw
toegelicht.
Figuur8:Dereikwijdtevanhetinformatiemodelpotplanten
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Degekozenbeperking totpotplantenbedrijvenzegtformeelnietsoverde
uitbreidbaarheid naaranderesectoren.Uitgegaanisvandeveronderstellingdat
decomplexiteitvanbedrijfsvoeringophetpotplantenbedrijf groterisdanbij
deandereglastuinbouwbedrijven.Daaromisbegonnenmethetpotplantenbedrijf
indeveronderstelling datmodellenvooranderesectorenviaaanpassingvanhet
hierbeschreveninformatiemodelverkregenkunnenworden.

3.2.Uitgangspunten
Hetprocesmodelbeschrijftdeactiviteitenvanhetpotplantenbedrijf,eerstin
functiesenvervolgensmeergedetaileerd inprocessen.Hetonderscheidenvan
functieskanopverschillendemanierengebeuren,namelijkin:
1.plannende,uitvoerendeenevaluerendefuncties.
2.besturende,uitvoerendeenverslagleggendefuncties.
3.functiesmeteenlange,middellangeenkortehorizon.
4.primaire-ensecundairefuncties.
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Vooreengoedeplanningiseenevaluatievandevoorgaandeplannenenhun
uitvoeringnoodzakelijk.Wanneervervolgensbijplanningsfuncties onderscheid
gemaaktwordtnaardeplanningshorizon (lang,middellang enkort)danheeftdil
tevensvoordeevaluatiehaargevolgen.Figuur9mogeditverduidelijken:

Figuur9:Deuitwerkingvandeplanningshorizonopdiverseterreinen
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Voorbeeldenvanbeslissingenineenpotplantenbedrijfopdedrieniveauszijn
Strategisch :hetaanschaffenvanroltafelsomderuimtebenutting tevergroten
Tactisch

:hetopstellenvaneenjaarlijksproduktieplan

Operationeel:hetopdragenvanwerkzaamhedenaanpersonenineenbepaaldeweek

Bijhetonderscheidenvanfunctiesheeftdewerkgroepzichlatenleidendoor
vieruitgangspunten:
- hetverschiltussenbesturing enuitvoeringdientzichtbaar tezijn.
- debesturingdient indrieniveaustewordenonderscheiden.
- deprimairefunctiesdienenprioriteit tehebbeninhetprocesmodel.
- de(financiële)verslaglegging dientalsafzonderlijkefunctieaanwezigte
zijntenbehoevevandestandaardisatie oversectorenheen.
Daarom isonderscheid gemaaktnaarbesturende,uitvoerendeenverslagleggende
functies,waarbijmetnamebinnendebesturendefunctiesplannende,uitvoerend
enevaluerendeprocessenkunnenvoorkomen.
Hetonderscheid inlange,middellangeenkortetermijnisbeperkttotde
bestuurlijke functies,hierbijwordendedriefunctiesalsvolgtbenoemd:
STRATEGISCHE-,TACTISCHE-enOPERATIONELEBESTURING.
Deindeling inprimaireensecundairefunctieswordtmetnameindeuitvoering
vanbelanggeacht.Deprimairefunctiesvormendeketenaanschaf-teelt-afzet
vanplantmateriaal totpotplant,inclusiefdeverzorging.Dezeprimaire

- 21-

Financieelomvathetbedrijfdeondernemerenzijngezinshuishouding.
Aanschafvanplantmateriaalenafzetvanproduktenwordtuitsluitend
partijgewijsbeschouwd.Huisverkoopwordtnietmeegenomeninhetgekozen
informatiemodel.
Infiguur8isdescopevanhetinformatiemodelbinnendeglastuinbouw
toegelicht.
Figuur8:Dereikwijdtevanhetinformatiemodelpotplanten

Veredeling

Aanschaf

v v\ v

potplanten

\\V°v

snijbloemen

pe

Opkweek

Partijverkoop

Teelt

Winkel/huis
verkoop

vanhetinformatiemodel\\
l \

\

\

\ \

\

\

\

\

\

\

glasgroente

Degekozenbeperking totpotplantenbedrijven zegtformeelnietsoverde
uitbreidbaarheid naaranderesectoren.Uitgegaanisvandeveronderstellingdat
decomplexiteitvanbedrijfsvoeringophetpotplantenbedrijf groterisdanbij
deandereglastuinbouwbedrijven.Daaromisbegonnenmethetpotplantenbedrijf
indeveronderstelling datmodellenvooranderesectorenviaaanpassingvanhet
hierbeschreveninformatiemodelverkregenkunnenworden.

3.2.Uitgangspunten
Hetprocesmodelbeschrijftdeactiviteitenvanhetpotplantenbedrijf,eerstin
functiesenvervolgensmeergedetaileerd inprocessen.Hetonderscheidenvan
functieskanopverschillendemanierengebeuren,namelijkin:
1.plannende,uitvoerendeenevaluerendefuncties.
2.besturende,uitvoerendeenverslagleggendefuncties.
3.functiesmeteenlange,middellangeenkortehorizon.
4.primaire-ensecundairefuncties.

- 20-

Vooreengoedeplanning iseenevaluatievandevoorgaandeplannenenhun
uitvoering noodzakelijk.Wanneervervolgensbijplanningsfunctiesonderscheid
gemaaktwordtnaardeplanningshorizon (lang,middellang enkort)danheeftdit
tevensvoordeevaluatiehaargevolgen.Figuur9mogeditverduidelijken:

Figuur9:Deuitwerkingvandeplanningshorizonopdiverse terreinen
Plannings

Tijdsduur

Werkings-

Herhaal- Effectop

horizon

vooreffect

gebied

baarheid capaciteit tijdigheid juistheid

Lang

Middellang

jaren

helebedrijf

klein

scheppend

maanden

maanden

kas,klimaat

matig

scheppend

weken

kengetallen

dagen

details

afd.
Kort

Informatie Informatie

weken

kap,tablet

globaal

benuttend
groot

benuttend

Voorbeeldenvanbeslissingenineenpotplantenbedrijf opdedrieniveauszijn
Strategisch :hetaanschaffenvanroltafelsomderuimtebenutting tevergroten.
Tactisch

:hetopstellenvaneenjaarlijksproduktieplan

Operationeel:hetopdragenvanwerkzaamhedenaanpersonenineenbepaaldeweek.

Bijhetonderscheidenvanfunctiesheeftdewerkgroepzichlatenleidendoor
vieruitgangspunten:
- hetverschil tussenbesturing enuitvoeringdientzichtbaar tezijn.
- debesturingdientindrieniveaustewordenonderscheiden.
- deprimairefunctiesdienenprioriteit tehebbeninhetprocesmodel.
- de(financiële)verslaglegging dientalsafzonderlijkefunctieaanwezigte
zijntenbehoevevandestandaardisatieoversectorenheen.
Daarom isonderscheid gemaaktnaarbesturende,uitvoerendeenverslagleggende
functies,waarbijmetnamebinnendebesturendefunctiesplannende,uitvoerende
enevaluerendeprocessenkunnenvoorkomen.
Hetonderscheid inlange,middellangeenkortetermijnisbeperkttotde
bestuurlijke functies,hierbijwordendedriefunctiesalsvolgtbenoemd:
STRATEGISCHE-,TACTISCHE-enOPERATIONELEBESTURING.
Deindeling inprimaireensecundairefunctieswordtmetnameindeuitvoering
vanbelanggeacht.Deprimairefunctiesvormendeketenaanschaf-teelt-afzet
vanplantmateriaal totpotplant,inclusiefdeverzorging.Dezeprimaire

- 21-

functiesdienenbijhetprocesmodeleenbelangrijkeplaatsintenemen.De
secundaire functiesscheppendevoorwaarden,waarbijeenonderscheidgemaaktis
naardeaardvandeproduktiemiddelen.Hetpotplantenbedrijf kentvlottende
produktiemiddelen (waaronderplantmateriaal),duurzameproduktiemiddelen,
personeelengeld.
Dezeuitgangspuntenhebbenertoegeleiddatdeprimairefunctieszoals
PRODUKTIEPOTPLANTENenGEWASBESCHERMINGwordenonderscheiden,terwijlde
vergelijkbaresecundairefunctieszijnaangeduidmetBEHEERVPM,BEHEERDPM,
PERSONEELSBEHEER enFINANCIEELBEHEER.
Inhetdatamodelzijnrelevanteobjectgebiedenbinnendebedrijfsvoering
onderscheiden.Ditonderscheidtkanopverschillendemanierenwordengemaakt.
Enerzijdslevertdepraktijkvelebegrippenzoalskap,teelt,produkten
partij,waarvanhetgewenst isdatzijinhetdatamodelbeschrevenworden.
Anderzijds ishetdatamodelbedoeld omdeontwikkelingvaninformatiesystemen
tebevorderen.Daarvoor ishetnoodzakelijkdateenvormgekozenwordtdie
geschiktisvoordeuitbouwnaareentoekomstigesituatie.Hierdoorkanhet
gewenstzijnbegrippenalsteeltenpartijteherdefinieren.Bijhet
onderscheidenvanobjectenheeftdewerkgroepzichlatenleidendoordrie
uitgangspunten.
- Objectenenhunsamenhangwordengerelateerd aandefunctiesenprocessen.
- Objectenwordenmeegenomenindiendeopnameineeninformatiesysteem
aannemelijkis.
- Objectendievoorhetlandbouwkundig onderzoekmogelijkwel,maarvoorde
bedrijfsvoeringnietrelevantzijn,wordennietmeegenomen.

3.3.Hetprocesmodelpotplanten
3.3.1.Hoofdindeling infuncties
Zoalsindevoorgaandeparagraaf isuiteengezet isvoor"hetpotplantenbedrijf"
devolgendehoofdindelinggemaakt.
- allereerst iserdebesturendefunctiedieallewerkzaamhedenplant,regelt
enevalueert.
- daarnaast iserdeprimaire,uitvoerendefunctiegerichtophetprimairedoel
vanhetbedrijf,hetproducerenvanpotplanten.
- bovendieniserdesecundaireuitvoerende functiegerichtopdezorgvoor
produktiemiddelen.Dezedienenkwalitatiefgoedeninvoldoendemateaanwezig
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tezijn.
- tenslotteligterdeverslagleggende,administratieve functie,zowelvoor
externopgelegdeverplichtingen,alsvoorinternedoeleinden.
Dezefunctiesvertoneneenonderlingeafhankelijkheid zoalsisweergegevenin
figuur10.

Figuur10:Afhankelijkheid tussendehoofdfunctiesvanhetpotplantenbedrijf.

Uitdezefiguurblijktdatdebesturing zoweldeuitvoeringalshetbeheer
regeltenopzijnbeurto.a.viadeverslagleggingderesultaten teruggekoppeld
krijgt.Elkderfunctieskanvervolgensnaderwordenuitgesplitst.
3.3.2 Besturendefunctiesenhaarprocessen
Onderbesturenwordtverstaan:decyclusvanplannen,doenuitvoerenenhet
evaluerenofbewakenvandeuitvoering.Metnametengevolgevande
verschillendeinformatiebehoeftewordtbesturing indrieniveausonderscheiden,
namelijkopstrategisch,tactischenoperationeelniveau.
Alduskaneenbesturing onderverdeeldwordenindriefuncties,teweten
- STRATEGISCHEBESTURING;hetbepalenvandebedrijfsopzet(bedrijfsomvangen
-inrichting)waarbinnengedurendelangeretermijngeproduceerdmoetworden.
- TACTISCHEBESTURING;hetbinnendegegevenbedrijfsopzetvoorkorteretermijn
(éénofenkeleteeltcyclussen)plannenvanteeltenmethunteverwachten
werkzaamheden.
- OPERATIONELEBESTURING;hetbinnendegegeventeeltplanning aandehandvan
deactuelesituatievanhetgewas,voorzeerkortetermijnorganiserenvande
daadwerkelijk teverrichten(teelt-)handelingen.
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Elkebesturingsfunctieisopgebouwduitmeerdereprocessen.Tweeinelkvan
bovenstaandefunctiesterugkerendeprocessenzijndeplanningendeevaluatie.
DaarnaastkomtindestrategischebesturinghetprocesFORMULERENVAN
DOELSTELLINGENvoor.OnderdetactischebesturingvalthetprocesBIJHOUDENVAN
FINANCIEELTECHNISCHENORMEN.Ditproceswerd specifieknodiggeachtomop
zinvollewijzeproduktie-enafgeleideplannentekunnenopstellen.Binnende
operationelebesturingishetprocesINTEGRAALOPLOSSENVANPROBLEMEN
geplaatst.Ditheeftb.v.temakenmetalarmeringenalsgevolgvandesituatie
vanhetgewas.Indeogenvandewerkgroepwordendergelijkeintegrale
beslissingenopoperationeelniveaugenomen.

3.3.3 Uitvoerendefunctiesenhaarprocessen
Deuitvoeringvanhandelingengerichtopproduktiekenteenaantalspecifieke
aandachtsgebieden (functies).Debinnendezehoofdtaakteonderscheiden
functieshebbenbetrekkingop:
- DEPRODUKTIEVANPLANTMATERIAAL
-DEPRODUKTIEVANPOTPLANTEN
-HETGIETENENBEMESTEN
- DEGEWASBESCHERMING
- DEKLIMAATBEHEERSINGEN
- DEAFZET
DefunctiePRODUKTIEVANPLANTMATERIAAL isgescheidenvandePRODUKTIE
POTPLANTENomdatdeeerstenietaltijdvoorkomtopeenpotplantenbedrijfen
wanneerzewelvoorkomt,veelaleenapartaandachtsgebiedvormt.Welhebbenwij
gemeenddatdeuitvoerendeprocessenbinnendezefunctieseenpartijgewijs
karakterdragen.
DefunctiesGIETEN/BEMESTENenGEWASBESCHERMING zijnalsafzonderlijkefuncties
opgenomen,omdatdeuitvoerendeprocessendaarinnietuitsluitendperpartij,
maarookper(klimaats-ofproduktie)afdeling plaatskunnenvinden.Bovendien
wordendezeprocessenzowelvoorpotplantenalsvoorplantmateriaalopdezelfde
wijzeuitgevoerd.
Debovenstaandevierfunctieszijnhetsterkstopdeprimaireproduktiegericht
(hetuitvoerenvanteelthandelingenaanhetgewas).Deopbouwvandeprocessen
binnenelkvandezefunctiesvertonendaaromgroteovereenkomst.Inelke
functiebevindenzichêénofmeerdereinventariserende (plannende)processen,
nodigomaandestandvanhetgewastebepalenwelketeelthandelingen
uitgevoerd dienenteworden.Vervolgensstaandespecifiekehandelingenper
functievermeld.
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DefunctieKLIMAATBEHEERSING isspecifiekgerichtophetcreërenvaneen
gewenstteeltklimaatper(klimaat)afdeling.Deprocessenhebbenbetrekkingop
hetaangevenenuitvoerenvansturingsacties.
TenslotteiserdefunctieAFZET.Deprocessendiehierinzijnopgenomenhebben
betrekkingophetbeoordelenvanafzetmogelijkhedenopkortetermijn,de
verkoopbeslissingen endedaaruitvoortvloeiendeverpakkings-entransporthandelingen,

3.3.4 Beherendefunctiesenhaarprocessen
Ookbinnendefunctie"beheer"kunneneenaantalaandachtsgebieden
onderscheidenworden,enwelnaardeaardvandeproduktiemiddelen (inderuime
zinvanhetwoord)dieopeenpotplantenbedrijf beheerddienenteworden.Dit
onderscheid leidttotdevolgendefuncties:
- BEHEERVANVLOTTENDEPRODUKTIEMIDDELEN (V.P.M.)
- BEHEERVANDUURZAMEPRODUKTIEMIDDELEN (D.P.M.)
- PERSONEELSBEHEER
- FINANCIEELBEHEER
Eéndertakenvanbeheer,hetbeschikbaarhoudenvan(produktie)middelen,leidt
ertoedatbinnenelkefunctieeenproces"inkopen"of"verwerven"aanwezig Is.
Ditheeftzowelbetrekkingopstoffelijkegoederenalsoparbeidengeld.
Daarnaastzijnerperfunctieenkelespecifiekeprocessen.Bijdefunctie
BEHEERV.P.M,(potten,potgrond,verpakkingsmateriaaletc.)zijndeprocessen
"opslaan"en"bewakenvandevoorraad"opgenomen.DefunctiesBEHEERD.P.M,en
PERSONEELSBEHEERbevattenprocessenmetbetrekking tothetonderhoudvande
produktiemiddelen.BijBEHEERD.P.M,onderscheidenwe"reparatie"na
onverwachtealarmsignalenen"preventiefonderhoud"(ditkangeplanden
eventueeldoormiddelvanonderhoudscontractenaangeschaftworden).Bij
PERSONEELSBEHEER isopgenomen"beoordelen"en"opleiden".BijFINANCIEELBEHEER
tenslotte,ishetaantrekkenen/ofuitzettenvanliquidemiddelenenhet
vaststellenvanbetalingsmomentenopgenomeninrelatietotdeontvangstenen
betalingsvoorwaarden.

3.3.5 Defunctieverslagleggingenhaarprocessen
DefunctieVERSLAGLEGGINGheeftbetrekkingophetvastleggenenverwerkenvan
deresultatenvandeverschillendeprocessentotbruikbarekengetallen.Ditkan
zowelvoorinternedoeleindenzijn(hetopstellenvantechnischeenfinancieel
economischebedrijfsresultatentenbehoevevanvergelijking,evaluatieen
normstelling)alsvoorexterneverplichtingen(bedrijfseconomische enfiscale
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kengetallen).
Deverschillendevormenvanverslagleggingopbasisvanbedrijfsgegevens
verlopensteedsvolgensdezelfdeprincipes,daaromisdezefunctiein
tegenstelling totdeoverigenietverderonderscheiden.Deprocessenbestaan
uithet"opstellenvanbalansen",enhet"berekenenvankengetallen"enandere
agrégatiegrootheden.

3.3.6 Afhankelijkheid vanfuncties
Deinbovenstaandeparagrafenomschrevenfunctieszijnonderlingafhankelijk.
Figuur11laatditzien.
Figuur11:Afhankelijkheid vandefunctiesinhetprocesmodel.
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Figuur 12: Procesdecoiupositiediagram potplantenbedrljf
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13.2
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- BEDRIJF
- TEELT
- ARBEID EN WERKPLAN

- FINANCIEN.
HetBEDRIJFomvatdeentiteit-typenwelkebetrekkinghebbenopde"fysieke
uitrusting".DitomvatdeD.P.M.'s(machines,gebouwen,installatiese.d.)met
debijbehorendegegevens.Deglasopstandenwordenapartonderscheidenen
onderverdeeld inKLIMAATAFDELING,PRODUKTIE-AFDELING enEENHEID.Hierinworden
deverschillendegegevensvastgelegd engebruiktdoorprocessenals
bijvoorbeeldklimaatbeheersing entactischebesturing.Hetentiteit-type
INVESTERINGSPLAN bevatdegegevensoverhetvoornementotuitbreidingof
vervangingvandebedrijfsuitrusting.

HetgebiedTEELTomvatdeentiteit-typenwelkebetrekkinghebbenopzowelde
normatieve,degeplandealsdeactuelegewasgegevens.Destrategischebesturing
bepaaltdePRODUKTenwaarovergegevenswordenvastgelegd.Denormatieve
gegevensomtrentpartijenplanten(deNORMATIEVEPRODUKTIE-enAFLEVERPARTIJ)
wordenopgenomentenbehoevevandebesturingsprocessen.Dezegegevensbestaan
uit:opbrengstgegevens,benodigdebewerkingen,bewerkingsgegevens,gegevens
overbenodigdevlottendeproduktiemiddelenenz.WanneerpartijenplantenInde
planningwordenopgenomen (opstellenproduktieplan),wordtditvastgelegd inde
entiteit-typenTEELTPLANenPLANNINGSPARTIJ.Wanneereenpartijwordt
gerealiseerd (opgepot),ontstaateenPRODUKTIEPARTIJ.Eenactuelebeschrijving
tenaanzienvaneenproduktiepartij(gewasafwijking,potgrondmonsterenz.)kan
doordeinventarisatieprocessenwordenvastgelegd inhetentiteittype
GEWASTOESTAND.

HetgebiedARBEIDENWERKPLANomvatdeentiteit-typenomtrentdemensenenhun
aktiviteitenophetbedrijf.Enerzijdsishiersprakevangegevensoverhet
personeel,anderzijdszienwehierhetentiteittypeWERKOPDRACHT.Deze
werkopdrachtneemteencentralepositieinwatbetreftallegegevensvande
verrichteteelthandelingenendeverbruiktemiddelen.Indepraktijkisde
WERKOPDRACHTherkenbaaralshetzogenaamdewerkbriefjedatvoortvloeituithet
WERKPLAN,datbijdeoperationeleplanningwordtingevuld.

HetgebiedFINANCIENomvatdeentiteit-typenomtrenthetaantrekkenende
betalingvanbedrijfsmiddelen.Ditonderdeelvanhetdatamodelisopgesteldin
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samenwerkingmetdewerkgroepLEI/VLB,werkzaaminhetaanjaagproject,omtot
eenafgestemdgeheeltekomen.DeLEVERING,deFACTUURendeFINANCIËLE
TRANSACTIE (betaling/ontvangst)staanhiercentraal.Demogelijkheid isopen
gelatenomgemaakteafspraken(OVEREENKOMSTen)optenemenofhetaantrekken
vanmiddelentebeperkentotalleeneenfactuurmetafwikkeling,afhankelijk
vanproduktiemiddelenbedrijf.Weliseenonderscheid gemaaktnaar
FACTUURREGELenFACTUURom"overhead"-kostenalsvrachtenkortingeenplaats
tekunnengeven.

Deentiteit-typenvandevierafzonderlijkegebiedenzijnlatersamengevoegden
alstotaalinschemagebracht (figuur 13). Inbijlage6iseenalfabetische
lijstgegevenvandeInhetschemavoorkomendeentiteittypen,methun
omschrijving enattributen.

3.4.2.Relatiestussenentiteit-typen
Tussenentiteit-typenkunnendiversesoortenrelatieswordenaangegeven,zodat
hetgeheelvanrelevanteobjectenineenstructuurwordtopgenomen(hfst2.4.).
Inhetdatamodelpotplantenisgekozenvooreenstructuurdieaansluitbijwat
indepraktijkgangbaaris.
Debetekenisvanhetbovenstaandewordthiermetenkelevoorbeeldentoegelicht.
Tussendeentiteit-typenWERKOPDRACHTenPRODUKTIEPARTIJ iseen (Nop1)
relatieaangegeven,hetgeenbetekentdateenWERKOPDRACHT(ofmeerdaneen)
gekoppeldwordt(worden)aaneenPRODUKTIEPARTIJ.Dezerelatievoegteen
"geschiedenis"toeaandepartijen,zonderdatdezeindeattributenvande
partijstaatbeschreven.Formeelbestaatereendergelijkerelatieooktussen
deentiteit-typenPRODUKTIE-enAFLEVERPARTIJ,waarmeedevoorgeschiedenisvan
deverkochteplantenwordtaangegeven.Dezeinformatiegaatechternietnaarde
afnemerenbiedt(volgensdewerkgroep)ookgeenaanknopingspuntenomde
prijsverschillentussenafleverpartijenteverklaren.Hetmarktmechanisme
reageertopandereaspecten.Inhetdatamodelpotplantenwordttussendeze
entiteit-typendanookgeenrelatieaangegeven.Eensoortgelijkegedachtengang
ligttengrondslagaanderelatiestussendeentiteit-typenNORMATIEVE
PRODUKTIEPARTIJ,PLANNINGSPARTIJ enPRODUKTIEPARTIJ.Inhetentiteit-type
NORMATIEVEPRODUKTIEPARTIJ liggenvoorelketeeltdenormatieve teeltkenmerken
vastalsteelttemperatuur e.d.Derelatievandezenormatievepartijnaarzowel
planningalsproduktie(realisatie)voegteen"blauwdruk"toeaandeplanning
(tenbehoevevaneencalculatie)enaandeproduktie (tenbehoevevandekorte
termijn-planningen-besturing).EenrelatietussenPLANNINGSPARTIJ en
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Figuur13:Hetentiteit-typen-relatiediagrampotplantenbedrijf
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ALGEM

PRODUKTIEPARTIJ isbewustnietaangegevenomdathetvoordedaadwerkelijke
produktienietrelevantisofpartijenaldannietgeplandzijn.Gegevensuit
dePLANNINGSPARTIJ zijnslechtsvanbelangvoordeplanningsprocessen inde
uitvoerendeenbesturendefuncties.
Deentiteit-typendiebetrekkinghebbenophetaanschaffenendefinanciële
afhandeling (hetgebiedGELD)zijnopeenapartewijzeinhetschema
ondergebracht.Daarmeewordtaangegevendatdeentiteit-typenuitditgebied
eenapartegroepvormenmetonderlingduidelijkerelaties,dochdathetgebied
alsgeheelopeenvrijwelidentiekewijzebetrekkingheeftopeenreeks
entiteit-typenuitdegebiedenBEDRIJFenARBEID

3.5« Samenhangenconsistentietussenproces-endatamodel

Eriseensamenhangtusseneenproceseneendatamodel.Dezebestaathieruit
datdebenodigdeen/ofopgeleverdeinformatievoordeprocessenontleendkan
wordenaanhetdatamodel(hfst2.3.).Voorhetinformatiemodelpotplantenis
dezesamenhangtussendetweedeelmodellenzichtbaargemaaktineen
interactiematrix.DaarinIsopgenomenwelkegegevens(attributenvanbepaalde
entiteit-typen)doordediverseprocessenwordenopgeleverd (geCreeerd)en
welkealleenwordengebruikt (Use),(figuur14Aen14B)
Indeinteractiematrix iseveneensopgenomenofgebruikgemaaktwordtvan
informatiedienietinhetdatamodelisopgenomen.Ditkanslaanopuithet
datamodelafgeleideinformatie(b.v.bedrijfseconomischejaarverslagen),op
externeinformatie(b.v.veilinggegevens)ofopnietgeformaliseerdeinformatie
(b.v.deverwachteaanvoerdoorcollega's).
Uitdematricesblijktdatvrijwelalleprocessenuithetmodelgebruikmaken
vangegevensinhetdatamodel.Veelprocessenleverenvervolgensweernieuwe
gegevensaanhetdatamodeltenbehoevevanandere,volgendeprocessen.Slechts
enkeletypischeuitvoeringsprocessenalsbijvoorbeeldhetmetenvan
klimaatsdataenhetwervenvanpersoneellevereninformatieop,zondergebruik
temakenvanreedsbestaandegegevens.Detypischebewakings-en
evaluatieprocessengebruikenslechtsgegevens,meestalafgeleide (geagregeerde)
informatie.
Processendiegeenrelatiehebbentothetdatamodelzijnzeldzaam,slechtshet
formulerenvandoelstellingenendesterkte-zwakteanalysekunnenalsdusdanig
wordenbeschouwd.Ditgeeftaandatdestrategischebesturingwerktmetvrij
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vagebegrippendiesubjectiefwordenbepaald.
Devastleggingvangegevens(o.a.normen)blijktinhetmodelmeestaldoor
slechtseenprocestegebeuren.Ditduidteropdatinhetprocesmodeldetaken
binnenhetbedrijf sterkzijngescheiden.Wanneermeerprocessenbetrokkenzijn
bijhetcreërenvangegevensisersprakevanhetaanvullenofmuterenvande
oorspronkelijkegegevens(attribuut-waarden)vanhetentiteit-type(b.v.
klimaatinstelling).Ookkomthetvoordateenentiteit-typebetrekkingheeftop
twee(ofmeer)verschillendeobjectenvaneenzelfdestruktuur(b.v.
inkomende/uitgaande factuur;direct/indirect toerekenbarev.p.m.).Het
entiteit-typeGEWASTOESTANDblijktveelvuldiggecreëerd teworden,wataangeeft
datditentiteit-typeeenverzamelingvanveelverschillende soorten
gewasbeschrijvingenbevat (b.v.eenbeschrijvingvandegawasschade,de
potgrondanalyseofdebladanalysemetbetrekkingtoteenpartij).
Inveelprocessenwordt (nog)gebruikgemaaktvannietgeformaliseerde
informatie,watkanduidenoponderzoekbehoeften.
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4. RELATIEBESTAANDE INFORMATIE-SYSTEMENENHET INFORMATIEMODEL
Hetontwikkelenvaninformatiesystemenvoordeglastuinbouwpraktijkwordt
enerzijdsgedaandoordedaartoegespecialiseerdecomputerleveranciers,die
dezeinformatiesystemenookverkopen.Eenlijstvandezebedrijven,meteen
overzichtvanhunleveringspakket isgegeveninbijlage7.Anderzijdswordter
opdeverschillendelandbouwkundigeonderzoekinstellingenookheteenenander
aaninformatiesystemenontwikkeld.

Indithoofdstukwordthetinformatiemodelpotplantenafgezettegende
momenteelbestaandeofinontwikkeling zijndeinformatiesystemen.Hierdoor
ontstaateenoverzichtvandebedrijfsfunctieswaarvoorreedsaan
informatiesystemenis/wordtgewerkt.Inzichthierinkanbehulpzaam zijnbijeen
eventuelevaststellingvanonderzoekbehoeften.

Infiguur15.wordtperfunctieaangegeven:
1.hetaantalbedrijvenwelkeeeninformatiesysteem inhaarpakketheeft,
gerichtopdebetreffendefunctie(kolomA)
2.welkeonderzoekinstellingenzichbezighoudenmetinformatiesystemen
gerichtopdebetreffendefunctie(kolomBt/mE ) .

VoordefunctieTactischebesturingbestaaneenaantalduidelijkfunctioneel
verschillendeinformatiesystemen.Daaromisvoordezefunctieeenoverzichtper
procesopgenomen.Uitfiguur15mogengeenwaarde-oordelenwordenafgeleid,het
iseenglobaleinventarisatievaninformatiesystemen.
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Figuur15:Bestaandeeninontwikkeling zijndeinformatie-systemeninrelatie
tothetinformatiemodelpotplanten,perfunctie
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5.CONCLUSIESENAANBEVELINGEN
- Besturing,enoperationelebesturinginhetbijzonder,neemtinhet
procesmodeleencentralepositiein,zekerinvergelijkingmetde
informatiemodellenvoordemelkvee-envarkenshouderij.Deoorzaakhiervan
ligtindeaansprakenvanveleobjectenenactiviteitenvanhet
potplantenbedrijf opschaarsemiddelenalsarbeidenkasruimte.
- Hetobjectgebied "Teelt"vanhetdatamodelisafgestemdopdeinformatiedie
vooreenbedrijf relevantis.Erwordtdusgeenplantkundigeindelingzoals
dievanLinnaeusgebruikt.

- Eeninformatiemodelbiedtdemogelijkheid omopgestructureerdewijze
onderzoekbehoeftenafteleiden.Inditrapportishieraangeenaandacht
geschonken.Hetisechteraantebevelenditineenvervolgprojectuitte
werken,waarmeenietalleenobjectenvanonderzoekwordenaangedragen,maar
waardezeookkunnenwordengewaardeerd engekwantificeerd,metalsresultaat
eenaantalconcreteonderzoekvoorstellenmetbetrekkingtot
informatievoorziening enautomatisering indepotplantensector.

- Naardemeningvandewerkgroepkanditrapportdienenalsuitgangspuntvoor
informatiemodellen indeoverigeglastuinbouwtakken.
- Behalvevoorpotplantenishetinformatiemodelpotplantenookvantoepassing
opperkplanten.
Hoenuverder
Methetgereedkomenvanditrapporthoudtde(verantwoordelijkheid vande)
werkgroepinformatiemodelpotplantenoptebestaan.AandedirectieATstaande
volgendemogelijkhedenopenomvanhetgeleverdeinformatiemodelgebruikte
maken:

- Eensystematischeinventarisatievanonderzoekbehoeftendientalsnogplaats
tevinden.

- Feitelijkeontwikkelingvaninformatiesystemenopbasisvandit
informatiemodelwordtmogelijknadathetdatamodelenrekenregelszijn
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gedetailleerd totsysteem-specificaties.Indezefaseisookintegratiemet
dedefinitiestudievandeSITUmogelijk.

Hetinformatica-beleiddientnaarhetinzichtvandewerkgroephoge
prioriteit tegevenaandevertalingnaartoepasbareinformatiesystemen.
Zowelhetglobaleinformatiemodelalssysteemspecificatieszullenindetijd
aanpassingbehoeven,o.a.doortoevoegingvannieuwekennis.Hetiswenselijk
eenstruktuurtecreërendieinhetbeheervoorziet,teneindeuniformeringen
standaardisatievansysteemontwikkelingmogelijktemaken.

Hetinformatiemodelheeftbetrekkingopinterneinformatievoorziening.
Daarnaastbestaatereenexternepubliekeinformatievoorziening (veiling,
Viditel,banke.d.).HetIsgewenstdatdezebeidevormenvan
informatievoorziening opelkaarwordenafgestemd (b.v.rekenregelsen
begrippen).
Hetopstellenvanhetinformatiemodelpotplanteninhetraamwerkvanhet
INSP-LOwasnaasteenstimulanstotsamenwerking,uiteraard eenverstoringop
lopendeonderzoekplannenenbegrotingen.Hetisgewenstdatbijhetinitiëren
vaneventuelevolgendewerkgroependeverantwoordelijkheid rond takenen
bevoegdhedenrondmiddelenbeteropelkaarzijnafgestemd.

Omeenoptimaletoepassingvanhetinformatiemodel tebevorderen,dienener
opdedoelgroepenafgestemdepublikatiestewordengemaakt,teweten:
-Voordevoorlichtingdienenaccententewordengelegdophetonderscheiden
vandebesturingsniveaus,dedaarvoorbenodigdeinformatievergaring enhet
schematiserenvandeactiviteitenophetbedrijf infunctiesenprocessen
(zoalsb.v.gewasbescherming,klimaatbeheersing).
-Voorhetonderwijskanmeteenverkorteversievanhetrapportde
complexiteitvandebedrijfsvoeringvaneenpotplantenbedrijfworden
toegelichtaandehandvanhetinformatiemodel.
-Voordeindividueletuinderkangedachtwordenaaneencheck-listter
ondersteuningvanzijnvoornemenomautomatisering opzijnbedrijfverder
teontwikkelen.
Degedachtenvandewerkgroepgaanuitnaardesamenstellingvankleine
groependiezorgdragenvoordeafstemmingvandewensenvandoelgroepen
endevereenvoudigingvanditstructuurmodel.
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Totslot
Eenwellichtonbedoeld,dochalsuiterstpositiefervareneffectvanhet
opstellenvanhetinformatiemodelpotplanten,vindtdewerkgroepdeverbeterde
samenwerking tussenonderzoek,onderwijs,voorlichtingenbedrijfsleven.
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Bijlage1:TAAKOPDRACHTWERKGROEP INFORMATIEMODELPOTPLANTENBEDRIJF

1.INLEIDING
OnlangsheeftdeprojectgroepINSP.LOhetrapport inzakehetinformatie-model melkveehouderij besproken. De projectgroep oordeelde zeer
positiefoverderesultatendiemethet info-modelzijnbehaaldenis
vanmeningdathetnuttig isdatookvoordeanderesectoreneendergelijk model wordt opgesteld middels de methode van information
engineering.
Beslotenisdeverbredingnaaranderesektorentestartenmethetmakenvaninformatie-modellenvoordevarkenshouderijendepotplantenteelt.De varkenshouderijvanwege deontwikkelingen inhetbedrijfsleven,depotplantenteelt vanwegereedsgelegdecontactenengevoerde
gesprekken tussen enkele vakgroepen van deLH,enkele instituten en
het betreffende proefstation, over het onderwerp bedrijfsvoering
glastuinbouw (inhetbijzonderoppotplantenbedrijven).

2.RANDVOORHAARDEN,OPDRACHT
Als randvoorwaarde geldt, dat het informatie-model enerzijds moet
kunnen dienen alsbasisvoordeontwikkeling van informatie-systemen
(envervolgens bouwvanprogrammatuur endatabanksystemen)enanderzijds moetkunnenwordengebruikt bijhet systematisch engestructureerdgenererenvanonderzoekbehoeftenmetbetrekking tottoekomstige
generatiesmanagement-informatiesystemen.
Op basis hiervan dient dewerkgroep,een integraal informatie-model
van het potplantenbedrijf te formuleren, bestaande uit de volgende
tweesamenhangendedelen:
- procesmodel,waarin het bedrijf wordt weergegeven inprocessen en
hunonderlingesamenhang;
- datamodel,bestaandeuitderelevante (groepenvan)gegevensenhun
onderlingerelatie.
Bij de uitwerking van het proces-model zal de werkgroep aan moeten
gevenwaarhiateninhethuidigekennisbestand voorkomen (signalering
onderzoekbehoeften), zonder nader in te gaan op formulering van
onderzoekthema's en hun prioriteiten in relatie tot het groeipad in
deontwikkelingvanmanagement-informatiesystemen.

Op het vlak vanhet datamodelzaldeuitwerking zichmoeten richten
opdebenoemingvanderelevantebedrijfsbasis-gegevensenhunonderlinge samenhang.De beschrijving moet het mogelijk maken,dat inde
volgende faseeennadere definiëring enspecificatiemogelijk isvan
gegevens,rekenregels enkengetallen.
3.PLANHING,OPTELEVERENPRODUKTEN
DeWerkgroep isalsvolgt samengesteld:
-G.Beers

(PBN,secr.)

-J.Bots

(LHIndustriëleBedrijfskunde)

- I.P.M.M,vanLeijen

(LHAgrarischeBedrijfseconomie)

-P.W.M.Lentjes

(PBN)

-L.H.M.Matthljssen

(0.&E.)

- E.vanRijssel

(LEI,gedet.PBN)

-A.P.H.Saedt

(IMAG)

-J.L.Simons

(LHInformatica)

- G.Verheijen
-F.S.H.M.Werry

(JMA)
(LHWiskunde)

De werkgroep zal in beginsel op dinsdag (Aalsmeer)en op donderdag
(Wageningen) bij elkaar komen. In de daartussen liggende dagen kan
"huiswerk"gemaaktworden.
Dewerkgroep streeft ernaar 1septembermethaaropdrachtgereedte
zijn(bijdezeplanning isrekeninggehoudenmetvakanties).
Devolgendeproduktendienenopgeleverd teworden:
- decompositievanfunctiesenprocessen;
- afhankelijkheidvanprocessenonderling;
- proces-beschrijvingen;
-globaaldatamodel;
- vergelijking informatiemodelmetbestaandesystemen;
- Inventarisatievan systemendiebijhet onderzoek inontwikkelingzijn;
- overzichthiatenkennisbestand.

DenHaag,3juli1985
DAT/MJ/mj21

BIJLAGE2:SAMENSTELLINGVANDEWERKGROEPENBEGELEIDINGSGROEP
Dewerkgroepissamengesteld onderverantwoordingvandedirectieAkkeren
TuinbouwvanhetministerievanLandbouwenVisserij.Zeisper1september
1985uitgebreidmeteenvertegenwoordigervandeSITU(Stichting
Informatieverwerking Tuinbouw).Zievoordesamenstelling hoofdstuk1.
Deverantwoordelijkheid voordewerkstukkenligtinhandenvandeledenvande
begeleidingsgroep,dieeveneensdoordedirectieA.T.isIngesteld.De
samenstellingdaarvanwasalsvolgt:
M.C.J.Alderden

NederlandseTuinbouwStudieclubs,Potplanten

P.vanBeek

LandbouwHogeschool,vakgroepWiskunde

M.S.Elzas

LandbouwHogeschool,vakgroepInformatica

E.A.Goewie(voorz.)

MinisterieLenV.,directieAT

N.deGroot

LandbouwEcon.Instituut,afd.Tuinbouw

C.A.M.Groenewegen

ConsulentschapinAlgemeneDienstBloemisterij

M.L.E.Jansen

MinisterieLenV.,directieAT

A.A.Kampfraath

LandbouwHogeschool,vakgroepIndustiele
bedrijfskunde

K.E.Krolis

InstituutvoorMechanisatie,Arbeid enGebouwen

T.Loeffen

MinisterieLenV.,directieAT

G.Meeuwissen

ConsulentschapvoordeTuinbouw

J.A.Renkema

LandbouwHogeschool,vakgroepAgrarische
bedrijfseconomie

W.vanRijn

StichtingInformatieverwerking Tuinbouw

J.vandeVooren

ProefstationvoordeBloemisterijinNederland

Bijlage3:ORGANISATORISCHEOPZETVANHETINSP-LO

ia:

B@ll©11dlsgr@#p

NRLO

MSP Vz. v.d. Lely

X

•

•

•
•

i
i

prejM
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Vz. A.van Beek
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Werkgroep
enSubgroepen
Inventarisatie

Rundveehouderij
| Tuinbouw
| Bosbouw

Dierlijke Prod.
PlantaardigeProd.
| Natuurlijke Hulpb"

Werkgroep
Sturing
Programmering
Financiering
Kennisinstroom

Werkgroep
Infrastructuurvoorzieningen, opleidingenenondersteuning

