D.Verwaart
K.J.Poppe
R. Florijn
A.Boers
J.vanDijk

LEIDEND INDE INFORMATIEVOORZIENING
Rapportage Quick ScanLEI-Boekhouding2000

Juli1995

Landbouw-EconomischInstituut(LEI-DLO)
Burgemeester Patijnlaan19
Postbus29703
2502 LS DenHaag

Interne Nota441

INHOUD

Blz.
WOORD VOORAF
1. HETPROJECT
1.1 Aanleiding voor het project
1.2 Doel van het onderzoek
1.3 De opdracht
1.4 Relatie Quick Scanen Interne Nota 410

6
6
6
6
7

2. NOODZAAK TOTVERNIEUWINGVAN HETLEI-BOEKHOUDNET
2.1 Doel en inhoud van de boekhouding
2.2 Ontwikkelingen bij het LEI-DLO
2.2.1 Financieel-economische ontwikkelingen
2.2.2 Juridische ontwikkelingen
2.3 Gebruikers over het boekhoudnet
2.4 Kansen en bedreigingen
2.5 Noodzaak tot aanpassing van het boekhoudnet
3. BEDRIJVEN-INFORMATIENET:SCHETSVAN DENIEUWEWERKWIJZE
3.1 Doel
3.2 Besturingsfilosofie
3.3 Vastleggen gegevens
3.4 Rapporteren
3.5 Bedienen klanten
3.6 Strategisch management
3.7 Vaktechnisch management
3.8 Operationeel management
3.9 Verwerven bronnen
3.10 Applicatiebeheer
3.11 Slotopmerkingen
3.12 Conclusies
4. HETGEGEVENSMODEL
4.1 Objectmodel
4.2 Onderliggende deelsystemen
4.3 Harmonisatie
5. SYSTEEMARCHITECTUUR
5.1 Onderkende informatiegebieden en noodzakelijke vernieuwingen
5.2 Informatiesystemen
5.3 Specifieke systemen voor het Bedrijven-lnformatienet
5.3.1 Gegevensstroom
5.3.2 Gegevensvastlegging
5.3.3 Rapportage
5.3.4 Klantencontact
5.3.5 Bedrijfskeuze en werving
5.3.6 Werkplanning envoortgang

8
8
9
9
10
11
12
13
15

.

15
15
17
20
20
21
22
24
24
25
25
26
28
28
28
29
30
30
33
34
34
36
36
37
37
37

6. TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR

38

7. PLANVANAANPAK VOOR DEDERDEFASE
7.1 Doelvervolgplan
7.2 Typen activiteiten
7.3 Aanpak
7.4 Activiteiten/projecten
7.5 Uitgangspunten en randvoorwaarden
7.6 Uitgangspunten doorlooptijd en kostenschatting
7.7 Projectkalender

40

8. CONCLUSIES ENAANBEVELINGEN
8.1 De noodzaak tot vernieuwing
8.2 Aandachtsgebieden voor vernieuwing
8.3 Vernieuwing van de Produkten van het Bedrijven-lnformatienet
8.4 Aanbevelingen aan de directeur
8.5 Aandachtspunten voor het management
8.6 Op korte termijn te nemen maatregelen
8.7 Ter afsluiting

49
49
49
50
51
51
52
53

BIJLAGEN
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6

Contextdiagram en belangenanalyse
Overzicht van projecten in de nieuwe situatie
Functiedecompositie
Objectmodel
C/u-matrix
Kostenschatting LEI-Boekhouding 2000fase 3

40
40
41
42
43
44
45

55
56
58
60
70
74
76

WOORDVOORAF

In 1993 rijn er op het LEI-DLO voorstellen gedaan voor een vernieuwing van het
boekhoudsysteem, waarbij ook een vergaande harmonisatie van software over de
afdelingen is voorgesteld. Deze voorstellen zijn indertijd neergelegd in Interne Nota
410. De directeur van het LEI-DLO heeft in overleg met de financier van de wettelijke
en dienstverlenende taken (waaronder het verzamelen van boekhoudgegevens),
zijnde het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, als vervolg op deze
voorstellen opdracht gegeven tot het uitvoeren van een Quick Scan om plannen te
vormen voor de realisatie van de gewenste vernieuwing. Deze Interne Nota is daarvan
het resultaat.
De Quick Scan is uitgevoerd door een werkgroep, die bestond uit de volgende
personen: D. Verwaart, K.J. Poppe, G. Beers (tot 1september 1994), R. Florijn (Moret,
Ernst & Young management consultants), A.Boers en J.van Dijk. Zij zijn bij hun werkzaamheden inhoudelijk ondersteund door P.Bouwman (enquête onder gebruikers), N.
Einhaus, B. Reitsma (ME&Y, data-modellering), G. Bergshoeff (data-modellering) en
mevr. drs. L.M. Elsinga (ME&Y, ontwikkelomgeving entechnische infrastructuur).
Naast de werkgroep functioneerde een stuurgroep, waarvan de volgende personen
deel uit hebben gemaakt: ing. L.J.G. Aarsen (LNV-O&E), drs. J.C. Blom (LEI-DLO), drs.
N.S.P. de Groot (LEI-DLO), dr.ir. CL. van der Meer (LNV-DWK), prof.dr.ir. A J . Udink ten
Cate (DLO-c), ir. D.Verwaart (LEI-DLO).

eur,

Den Haag,juli 1995

/ L . C . Bachariasse

1.

HETPROJECT

1.1

Aanleiding voor het project

De directeur van het LEI-DLO wil duidelijkheid over de omvang, kosten en benodigde doorlooptijd en menskracht van de vernieuwing van het Boekhoudsysteem.
Aanleiding voor deze wens ishet feit dat de bestaande systematiek nog maar moeilijk
aanpasbaar is,terwijl onderzoekers en klanten wel veel eisen en wensen voor verbetering hebben (zie resultaten fase 1,Interne Nota 410). Enkele gebruikende afdelingen
beschouwen de verbetering vooral als een technologische vernieuwing in plaats van
als een aanpassing van de bestaande werkwijze. Hierdoor lijkt men de benodigde
menskracht te onderschatten en lijkt men weinig stil te staan bij de mogelijkheden en
wensen voor verbetering. Daarnaast lopen mede daardoor de meningen uiteen over
de financiële entechnologische consequenties van de gewenste veranderingen.

1.2

Doel van het onderzoek

Het onderhavige project moet inzicht geven in de daadwerkelijk gewenste verandering van de werkwijze van de boekhouding(en) en de consequenties daarvan op
structuur, inhoud en functionaliteit van het boekhoudsysteem. Daarbij dient het
projectteam rekening te houden met de effecten op de boekhouding van de beoogde
verzelfstandiging, van de nadrukkelijker oriëntatie op (potentiële) cliënten en van het
toenemend aantal concurrerende informatieleveranciers.
Bij het beschrijven van de gewenste maatregelen en vervolgactiviteiten diende het
projectteam rekening te houden met:
- de voor succesvol vervolg benodigde inhoudelijke LEI-betrokkenheid;
- de mate waarin die inzet ook daadwerkelijk geleverd kan worden;
- de consequenties van die schatting voor de te hanteren aanpak, voor de prijs en
voor de doorlooptijd van het ontwikkeltraject.

1.3

De opdracht

De opdracht aan de projectgroep ishet opstellen vaneen Quick-Scanrapport
waarin aandacht wordt besteed aan:
. de huidige situatie van de informatievoorziening, de organisatie van de informatievoorziening en het infomatiesysteem dat gebruikt wordt voor het LEI-boekhoudnet;
. de doelstellingen, kritische succesfactoren en strategische prioriteiten die van
belang zijn voor het LEI-boekhoudnet;
de eisen en wensen van het management en de belangrijkste gebruikersgroepen;
randvoorwaarden en knelpunten voor de realisatie van de gewenste verbeteringen;
volgorde van prioriteit in de gewenste veranderingen;
de mogelijkheden van nieuwe methoden en technologie;
de prioriteit, omvang,samenhang, kosten en baten van mogelijke deelprojecten.
Verder dient daarbij aandacht besteed te worden aan de consequenties van verzelfstandiging, de aard en omvang van de concurrentie op middellange termijn en de
noodzaak van marktconform werken.
Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden dient het projectteam de resultaten van
fase 1 (Interne nota 410) als uitgangspunt te nemen. Van de bestaande systemen en
gegevensbestanden behoren de boekhoudsystemen van de afdelingen Landbouw,
Tuinbouw, Bosbouw, Visserij alsmede de relevante deeladministraties en BDL t o t het

onderzoeksgebied. Niet tot het onderzoeksgebied behoren onder meer de wijze
waarop onderzoek wordt uitgevoerd en de werkwijze van CIVA.

1.4

Relatie Quick Scan en Interne Nota 410

In fase 1 van het project Boekhouding 2000 (Interne Nota 410) is een model gemaakt dat zo goed mogelijk een beeld geeft van de huidige systemen. Daarbij zijn de
proces- en datamodellen geüniformeerd, zodat enigszins van een ideaalbeeld sprake
is. In de Quick Scan wordt zo goed mogelijk op basis van bestaande kennis een plan
van aanpak ontworpen om te komen tot een beeld van de gewenste toekomstige
situatie en de wijze om op basis van dat beeld weer systemen te maken. Figuur 1.1
geeft de samenhang tussen deze modellen en systemen weer.
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Figuur 1.1Stappen om te komen van het huidige systeem naar een nieuw systeem

2.

NOODZAAK TOTVERNIEUWING VANHET
LEI-BOEKHOUDNET

2.1

Doeleninhoudvandeboekhouding

Volgens de landbouwtelling (Meitelling) zijn er in Nederland circa 125.000 agrarische bedrijven.Van deze bedrijven werft het LEI-DLO een gedeelte middels een steekproef die representatief moet zijn voor de Nederlandse agrarische produktie. Het LEIboekhoudnet is een belangrijke bron van gegevens voor de Europese Unie, de Nederlandse overheid, het georganiseerd bedrijfsleven en onderzoekers, agrarische adviseurs, voorlichtings- en accountantsbureaus en studenten. Het LEI-DLO heeft t o t doel
agrarische gegevens voor deze gebruikers vastte leggen,te verwerken en te verstrekken. De paragrafen hierna specificeren per gebruikersgroep de doelstellingen van het
LEI-DLO.
Informatie voorde Europese Unie
Het LEI-boekhoudnet maakt onderdeel uit van het EU-boekhoudnet landbouwbedrijven (RICA). Sinds eind jaren zestig heeft het LEI-DLO de verplichting boekhoudingen van agrarische bedrijven in de land- en tuinbouw bij te houden. De EU
gebruikt de informatie die de boekhoudnetten van verschillende landen aanleveren
om inkomensontwikkelingen in de landbouwsector waar te nemen en landbouwbeleid te voeren.Voor deze twee doeleinden vraagt de EU informatie over de agrarische
activiteiten, het economisch verkeer en de financiële grootheden van landbouwondernemingen. Hierbij stelt de EU algemene eisen aan de betrouwbaarheid van de
informatie, en eist dat het LEI-DLO minimaal 1.500 en maximaal 1.800 bedrijven in zijn
boekhoudnet opneemt. De bedrijven die het LEI-DLO opneemt hebben een minimumomvang en zijn representatief voor het waarnemingsgebied.
Informatie voor de Nederlandse overheid en bedrijfsleven
Ten behoeve van het nationaal beleid informeert het LEI-DLO de overheid over
tuinbouw, landbouw, visserij en bosbouw. In deze sectoren wil de overheid inzicht in
het niveau en de ontwikkeling van de rentabiliteit, de inkomensvorming, het financieringsgedrag en de vermogenspositie en relevante technische gegevens in de belangrijkste takken van tuin-, land-, en bosbouw alsmede de visserij. Het LEI-DLO voorziet in
deze informatiebehoefte middels Periodieke Rapportages over groepen bedrijven.
Deze rapportages beschrijven bedrijfseconomische, financiële en (milieu-)technische
kengetallen meer in detail dan voor het EU-boekhoudnet. Het LEI-DLO besteedt hierbij
met name aandacht aan rentabiliteit, produktiviteit, inkomensvorming en -spreiding,
marktontwikkelingen en financieringsaspecten. Hierbij vindt specificatie plaats per
bedrijfstype, zoals gespecialiseerde melkveebedrijven, grotere akkerbouwbedrijven en
gemengde landbouwbedrijven. Naast de Periodieke Rapportages met definitieve
cijfers presenteert het LEI-DLO ramingen van actuele ontwikkelingen voor verschillende bedrijfstakken.
Jaarlijks presenteert het LEI-DLO een sectorrekening voor de gehele land- en tuinbouw, waarin zij de totale sector zowel vanuit de invalshoek van deelsectoren, zoals
akkerbouw, rundveehouderij en intensieve veehouderij beschrijft. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen iseen goede verdeling van de steekproefbedrijven over
de gehele populatie van groot belang.
Informatie voor onderzoek
Het LEI-boekhoudnet dient als basis voor bedrijfseconomisch, micro-economisch en
sector-economisch onderzoek. Veel typen onderzoek nemen meerdere boekjaren
tegelijk in beschouwing, zodat het noodzakelijk is dat het LEI-DLO gegevens over

bedrijven meerdere jaren vasthoudt. Evenals voor documentatiedoeleinden is het voor
onderzoeksdoeleinden noodzakelijk te beschikken over steekproeven van voldoende
omvang, waarbij het geen doelstelling isvan het LEI-DLO om door middel van het EUboekhoudnet voldoende bedrijven in allerlei groepen te genereren. Daartoe worden
desgewenst studie-bedrijven bijgehouden.
Het komt voor dat onderzoekers meer informatie nodig hebben, dan het boekhoudnet kan leveren. In deze gevallen probeert het LEI-DLO met behulp van andere
databronnen de gevraagde informatie toch te leveren.
Beschikbare gegevens
Het boekhoudnet registreert naast de bedrijfseconomische jaarrekening en een
aantal daaruit afgeleide macro-economische kengetallen ook andere informatie. Het
LEI-DLO legt bijvoorbeeld van de kosten en opbrengsten niet alleen het bedrag, maar
ook de hoeveelheid vast zodat prijsberekeningen mogelijk zijn. Dit betekent dat van
produktiemiddelen de verbruikte hoeveelheden (zoals kubieke meters gas en kilogrammen voer) bekend zijn. Ditzelfde geldt voor opbrengst-beïnvloedende factoren
als eiwit- en vetgehalte van afgeleverde melk. Naast prijzen en volumes legt het LEIDLO ook technische gegevens vast zoals de omvang van de veestapel, de arbeidsinzet,
de samenstelling van gebouwen en het machinepark. Een bijzonder groep van technische gegevens zijn de milieu-gegevens. Over verschillende milieuthema's zoals energie,
nutriënten, bestrijdingsmiddelen en verdroging verstrekken de deelnemende bedrijven informatie die het LEI-DLO in het boekhoudnet vastlegt. Naast gegevens op
bedrijfsniveau worden er ook gegevens per kostenplaats (gewas, bedrijfstak, schip,
kas, koppel) vastgelegd.

2.2

Ontwikkelingen bij het LEI-DLO

Het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) is onderdeel van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Een belangrijke taak van het LEI-DLO ishet verschaffen
van betrouwbare en representatieve informatie over de bedrijfsmatige positie van het
agrarisch bedrijfsleven en de beroepsvisserij.
Zij levert deze informatie aan tal van geïnteresseerden, waaronder beleidsfunctionarissen van het ministerie van LNV en het Landbouwschap, aan de EU, aan
enkele Produktschappen, aan een grootbank en natuurlijk aan de individuele bedrijfsvoerders, die deelnemen aan LEI-onderzoek.
2.2.1

Financieel-economische ontwikkelingen

Het LEI-DLO verricht haar taak al een groot aantal jaren. Het ministerie vergoedt
voor een deel de apparaatskosten. De kosten van het LEI-boekhoudnetworden gedekt
door vergoedingen voor Wettelijke en Dienstverlenende Taken (WDT) van het Ministerie van LNV. De kosten van het onderzoek worden voor het overgrote deel gedekt
door inkomsten, die zij werft door het uitvoeren van onderzoek aan derden. Deze
inkomsten bedragen circa 9 miljoen gulden (waaran 2,4 miljoen vanuit het Ministerie
van LNV) op een begroting van 25 min. Devergoedingen voor het boekhoudnet in het
kader van de WDT bedragen 11,2 min in 1995.
In het algemeen is de tendens dat de markt voor landbouwkundig onderzoek
krimpt. Zo heeft het Rijk minder geld beschikbaar. Overigens wordt daarbij wel getracht het economisch onderzoek te versterken.Ook neemt de concurrentie toe, onder
andere van andere instituten (inclusief proefstations en IKC) en universiteiten die zich
meer op de markt richten dan voorheen. Ten slotte, cliënten worden in zijn algemeenheid veeleisender (tijdigheid!), terwijl zij voor dit betere produkt minder willen betalen. Omdat het LEI-DLO steeds minder monopolist is, zullen deze ontwikkelingen
moeten leiden tot onder meer een goedkopere manier van gegevensverzameling, verwerking en -opslag.
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Het LEI-DLOondervindt intoenemende mate concurrentie van onderzoeksinstituten
van universiteiten, van accountants- en administratiekantoren, van het CBS en van
particuliere onderzoeksbureaus. Het politiek belang van de agrarische sector neemt af.
Niet alleen door een andere politieke constellatie, maar ook door het afnemend
aandeel van de agrarische sector in het BNP.
Deze ontwikkelingen leggen een druk op de prijs, die het LEI-DLO voor haar Produkten kan vragen.Tevens moet de tijdigheid/actualiteit, inzichtelijkheid/leesbaarheid
van de informatie worden verbeterd en moet de informatie sneller op specifieke
behoeftes en issuestoe te snijden zijn.
2.2.2

Juridische ontwikkelingen

Het LEI-DLOwil een instituut binnen het verzelfstandigde DLOzijn. Dit betekent dat
het LEI-DLO meer wil gaan sturen op meetbare prestaties, op geplande en benodigde
capaciteit en op geplande en gerealiseerde kosten.
Als gevolg van de verzelfstandiging zal ook het LEI-DLO naar verwachting autonomer moeten kunnen functioneren. De slagkracht zal daarbij moeten worden verhoogd. Mogelijkheden voor beperking van de overhead en van overtollige controles,
mogelijkheden voor efficiënter functioneren van afdelingen en mogelijkheden voor
een betere inhoudelijke afstemming van werkzaamheden zullen bij elke passsende
gelegenheid aandacht dienen te krijgen. Devernieuwing van het Boekhoudnet is zo'n
aanpassing.
2.2.3

Marktontwikkelingen

De markt van het Landbouw-Economisch Instituut begint langzamerhand een ander
aanzien te krijgen: kernministerie van LNV als belangrijke afnemer is kritisch op het
niveau van de kosten van documentatie en onderzoek; de meeste klanten (zoals
RABObank, Landbouwschap en Produktschappen) willen geen op kostprijs gebaseerde
tarieven betalen, maar verwachten dat het LEI-DLO de boekhoudnetgegevens als
grondstof gratis meebrengt bij het uivoeren van onderzoeksprojecten.
Bovenstaande ontwikkelingen leiden er toe dat het LEI-DLO beter dan in het verleden aan veranderende gebruikerswensen tegemoet moet komen en desondanks de
kostprijs laag moet houden.
2.2.4

Interne ontwikkelingen

Door het beschikbaar komen van voor alle onderzoekers in principe toegankelijke
databanken, is het gebruik van de boekhoudnetgegevens de afgelopen jaren toegenomen. Onderzoek met boekhoudnetgegegevens ondervindt ook minder concurrentie
dan ander onderzoek. Dit heeft ook een categorie gebruikers doen ontstaan die van
huis uit minder vertrouwd zijn met de bedrijfseconomische en boekhoudkundige
methodologie. Bovendien is hun plaats in de organisatie vaak minder dicht bij de
gegevens-verzamelende secties dan de traditionele gebruikers. Vaak gaat het om een
beperkt aantal gegevens, waarvoor een afsluiting van de boekhouding op jaarbasis
niet noodzakelijk is.
Onderzoekers hebben steeds vaker behoefte aan gegevens van landbouw- en
tuinbouwbedrijven gezamenlijk, mede doordat sommige vragen niet meer per
bedrijfstype maar bijvoorbeeld per sector, per milieuthema of per provincie worden
gesteld.
Onderzoekers worden op ander vlak (bijvoorbeeld statistische software) geconfronteerd met veel gebruikersvriendelijke systemen dan de door het boekhoudnet beschikbaar gestelde software. Dit leidt t o t wensen vanuit de onderzoekers over de door het
boekhoudnet ter beschikking gestelde databanken en software.
Nieuwere software voor accountantskantoren en invoering van elektronische datacommunicatie leiden tot wensen van de in de regio werkzame Technisch Administratieve Medewerkers (TAM's) om dergelijke software ook binnen het LEI-boekhoudnet
11

in te voeren, teneinde de gebruikersvriendelijkheid, innovativiteit en produktiviteit te
verhogen.

2.3

Gebruikers over het boekhoudnet

Het LEI-boekhoudnet heeft zowel externe als interne klanten. Voorbeelden van
klanten uit de eerste groep zijn het Ministerie van LNV,de Europese Commissie, banken, andere opdrachtgevers en de Landbouw Universiteit Wageningen. De tweede
klantgroep bestaat uit medewerkers van het LEI-DLO die het boekhoudnet gebruiken
bij uitvoeren van onderzoeken. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de wensen van klanten. Daartoe iseen enquête uitgevoerd, waarvan de resultaten ook apart
in een notitie zijn vastgelegd. Bijlage 1bevat een, mede op basis van deze paragraaf
samengestelde, analyse van belanghebbenden bij het boekhoudnet en de aard van
hun belang (zogenenaamd stakeholders-analyse).
Gebruiksgemak
Ruim de helft van de gebruikers maakt wekelijks gebruik van het boekhoudnet. Het
merendeel van de externe klanten maakt alleen gebruik van de publikaties. Slechts
een gedeelte maakt ook direct gebruik van de gegevens in het boekhoudnet. Externe
klanten maken relatief meer gebruik van andere informatiebronnen dan interne
klanten. Het isopvallend dat voor de meeste klanten de gegevens in het boekhoudnet
onmisbaar zijn.
Het gebruiksgemak van het boekhoudnet is laag; slechts een klein gedeelte van de
gebruikers is tevreden. Bovendien is de handleiding van het boekhoudnet niet goed
omdat deze een slecht overzicht geeft van de beschikbare gegevens. Met name de
medewerkers in de buitendienst, die geen begeleiding hebben, oordelen negatief
over de gebruiksvriendelijkheid. Het feit dat een de deel van gebruikers benodigde
gegevens niet zelf uit de databank haalt, maar dit aan andere medewerkers overlaat,
pleit ook niet vóór het gebruiksgemak. Het slechte gebruiksgemak uit zich in onvoldoende gebruik van gegevens en onbekendheid van de inhoud van de databank.
Gebruikers van LEI-publikaties kunnen over het algemeen goed met publikaties
overweg. De publikaties zijn echter niet goed toegankelijk voor nieuwe gebruikers en
worden zelfs ongeschikt geacht voor het grote publiek. De groep gebruikers bestaat
voornamelijk uit onderzoekers; beleidsmedewerkers vinden de publikaties minder
geschikt. Het feit dat er geen gemeenschappelijke publikatie van landbouw en tuinbouw is,aanvaardt men alseen gemis.
Waardering van de inhoud
In het algemeen zijn de gebruikers niet of met moeite in staat gegevens van bedrijven uit het LEI-boekhoudnet met hetzelfde bedrijfstype te vergelijken met een andere
bron. De gegevens van de verschillende afdelingen van het LEI-DLO zijn ook niet
optimaal vergelijkbaar. Met name het verschil in het afsluiten van het boekjaar zien
gebruikers alseen probleem.
Het merendeel van de externe gebruikers is tevreden over de verdeling van de
steekproef over bedrijfstypen en het aantal waarnemingen er bedrijfstype. Van de
interne gebruikers vindt echter het merendeel dat het LEI-DLO de verdeling zou
moeten verbeteren door bijvoorbeeld het opnemen van studiebedrijven over actuele
onderwerpen, gemengde bedrijven en kleine bedrijven. Interne klanten hebben
tevens behoefte aan meer waarnemingen per bedrijfstype. Gegeven de capaciteit is
een heldere besluitvorming over dete maken keuzes dus gewenst.
Het merendeel van de gebruikers is niet tevreden over de actualiteit van de gegevens en vindt dat de actualiteit moet verbeteren. Gebruikers willen zich een beeld
kunnen vormen van de situatie van ondernemingen in het volgende jaar; een soort
barometer voor de agrarische sector.
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Contacten metboekhoudmedewerkers
Over het algemeen hebben gebruikers zelden of nooit contact met medewerkers
van de boekhoudsecties.Alscontacttoch nodig is,oordelen externe klanten positiever
over deserviceverlening dandeinterne medewerkers.
Verschillende afdelingenstellendegegevenssamendie inhet boekhoudnet aanwezig zijn. Eenbetere afstemmingtussendeverschillendeafdelingen iseenwensvaneen
deelvandeklanten.
Het LEI-DLO zou kosten in rekening kunnen brengen voor het gebruik van het
boekhoudnet. Externe klanten hebben hier bezwaar tegen enzouden in de toekomst
andere gegevensbronnen willen raadplegendie goedkoper of gratis zijn. Het isechter
devraag of de gegevens diehet LEI-DLOkan leveren ook bij andere 'dataleveranciers'
kunnenwordenverkregen.
Werkwijzevan LEI-medewerkers
De inventarisatie vanveranderingswensen die isbeschreven in het rapport HetLEIboekhoudsysteemengewensteveranderingen(Interne Nota 410) d.d. mei 1993 geeft
wensenvan de projectieden enTAM'sweer over verandering vanwerkwijze en werkplekondersteuning. Het rapport beschrijft vier categorieënvan behoeften waarmee in
toekomst rekening moet worden gehouden:verbetering van werkplekautomatisering
TAM,verbetering vandecommunicatietussen regio-kantoor enhoofdkantoor, decentralisatie en verbetering van werkplekautomatisering medewerker hoofdkantoor. De
boekhoudsecties enonderzoekers onderstrepen hiernaast het belangvaneenzo groot
mogelijke uniformiteit incoderingen en instructies bij de boekhoudingen vandeelnemers uit landbouw, tuinbouw en bosbouw. Eenbelangrijk aandachtspunt isdeverzamelingvangegevens middelsEDI.

2.4

Kansen en bedreigingen

Het opnemen van technische gegevens is een belangrijke kans voor het LEI-DLO.
Onder technische gegevensverstaat het LEI-DLObijvoorbeeld gegevensovergewasbescherming, plattelandsontwikkeling, neveninkomsten, arbeid, milieukosten, gemeentelijke heffingen, gezondheid en welzijn en sociale zekerheid. Verder is meer gegevensverzameling op het terrein van natuurbeheer en recreatie voorzien. In de toekomst zal het LEI-DLO ook meer kwalitatieve gegevens kunnen opnemen zodat zij
beter in kanspelenopdeverwachtingen vanondernemers enbeter inzicht krijgt inde
manier van bedrijfsvoering. Eenkoppeling vanextern al beschikbare bedrijfsgegevens
(met instanties alsNRS, Veilingen, DUR,PD)zou eenverbetering zijn.Afstemming van
gegevensverzameling met bijvoorbeeld IKC(bijvoorbeeld prijzen vaste activa,saldi) en
CBS (bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en energie) zou voor alle betrokken
partijenook eenverbetering kunnen zijn.
Externe klanten vragen om een verbetering van de publikaties. Het LEI-DLO kan
met verbetering vande publikaties deafzet vergroten ende klanttevredenheid verhogen. Klanten hebben bovendien behoefte aanvergelijkingsgegevens uit het Europese
boekhoudsysteem ineenpublikatie vanhetLEI-DLO.
Teruglopende deelname van boeren en tuinders (o.a. onder invloed van verdergaande bedrijfsautomatisering) is een bedreiging voor het Bedrijven-lnformatienet.
Daarop moet worden geanticipeerd door de deelnemers informatie te leveren die
beter voorziet in hunbehoefte.
Verder is het opvallend dat externe klanten concurrentie als belangrijkste bedreiging zien. Zij verkeren dus in de veronderstelling dat zij de informatie elders ook
kunnen verkrijgen. Door het LEI-DLO zal de informatievoorziening aan klanten moeten worden verbeterd en zal daarover meer met de gebruikers moeten worden gecommuniceerd.
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2.5

Noodzaak tot aanpassing van het boekhoudnet

De ondersteuning van de LEI-boekhouding met een geautomatiseerd systeem is de
afgelopen decennia gebleken geen geringe opgave te zijn. Gezien de lange historie
(ponsconcepten voor het mainframe zijn nog herkenbaar terug te vinden in de huidige
administratieve organisatie) heeft het systeem zich de afgelopen jaren zeer onderhoudsgevoelig getoond. Vandaar dat in de zomer van 1991 is geconstateerd dat het
verstandig zou zijn om na te denken over een nieuwe opzet. In een intern onderzoek
van het LEI-DLO(Interne Nota 410: Het LEI-boekhoudsysteem en gewenste veranderingen) is geconcludeerd dat een (gemeenschappelijke) vernieuwing van de huidige
werkwijzen en software noodzakelijk is.
De Quick Scan bevestigt opnieuw dat het evident is dat de software van het boekhoudnet aan een grondige revisie toe is: het systeem voldoet niet meer aan de thans
te stellen eisen.Bij zo'n grondige revisie ishet (zeker voor de financier) van belang om
na te gaan of het boekhoudnet ook de komende jaren zijn huidige plaats verdient ten
opzichte van alternatieve gegevensbronnen.
Het antwoord hierop isvolmondig positief. In het bijzonder voor alle gegevens die
middels het boekhoudnet worden verzameld voor het Nederlandse beleid, onderzoek
en voorlichting (met name milieu-en technische gegevens, saldi per gewas, continuiteitskengetallen), noodzaken tot de huidige situatie van het verzamelen van het
basismateriaal binnen één onderzoeksinstituut. In de EU zijn er maar drie landen (de
grote landen Duitsland, Frankrijk en Spanje) die de verplichte gegevens voor het EUboekhoudnet van commerciële accountantskantoren aankopen. Onderzoek en voorlichting voorzien zichzelf in die landen op een alternatieve en meer incidentele wijze
van gegevens. Alle andere lidstaten hebben deze taak opgedragen aan een
onderzoeksinstituut (of vergelijkbare instelling) of doen dit binnen het Ministerie van
Landbouw.
Het aankopen van data van accountantskantoren gaat gepaard met een fors verlies
aan flexibiliteit (bijvoorbeeld gegevens over gewasbeschermingsmiddelen worden
door die kantoren nog steeds niet verzameld), representativiteit, betrouwbaarheid
(verschillen in begrippenapparaat en boekjaren tussen regio's) en tijdige beschikbaarheid (fiscale inkomensberekening behoeven pas later beschikbaar te zijn en wegens
gebrek aan data zijn prognoses en ramingen dan niet meer te maken). In de Nederlandse situatie is een steekproef die tegen een concurrerende prijs met ongeveer
dezelfde nauwkeurigheid en flexibiliteit hetzelfde produkt voor beleid en onderzoek
levert als het LEI-boekhoudnet niet realiseerbaar.
Uit de in voorgaande paragrafen gerapporteerde analyse van ontwikkelingen
binnen en buiten het LEI-DLO kan worden geconcludeerd dat een belangrijk winstpunt van nieuwe software isdat de flexibiliteit groter wordt. Daardoor kan niet alleen
beter ingespeeld worden op vragen vanuit beleid en onderzoek, maar ook kan dan
mogelijk worden geprofiteerd vantoepassing van EDIen wellicht een minder frequente verzameling van sommige soorten gegevens. De winst daarvan moet vooral in een
beter aansluiten op wensen van klanten worden gevonden, want intermen van kosten
is hiervan een vrij gering effect te verwachten. Niet alleen hebben de voorgaande
bezuinigingsoperaties (en het feit dat de normale produktiviteitsverbetering verdwijnt
in de regelmatig terugkerende bezuinigingsrondes zoals GEO en TUBA resp. in het
verzamelen van nieuwe gegevens over bijvoorbeeld inkomenstoeslagen) hier reeds
hun werk gedaan, maar bovendien blijkt steeds weer bij inventarisaties dat gebruikers
eerder aanvullende wensen hebben dan inperkingen op de gegevensset willen aanvaarden. Uit de bij gebruikers uitgevoerde enquête blijkt opnieuw dat er behoefte is
aan meer en niet aan minder publikaties met meer actualiteit en voor groepen bedrijven waarvoor nu cijfers ontbreken.
Daarbij komt dat een boekhoudnet gekenmerkt wordt door een bijzonder economisch fenomeen: veel vaste kosten en zeer lage marginale kosten per te verzamelen
gegeven; als een gegeven beschikbaar isdoor middel van een factuur of een vraag bij
het jaarlijkse bedrijfsbezoek (waarvan de frequentie niet verder teruggedrongen kan
worden, gezien ook de eisen van actualiteit en flexibiliteit) dan zijn de additionele
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verzamelkosten op een bedrijf dat toch al in administratie iszeer gering.
Inperking van het aantal gegevens levert in termen van kostenreductie dan ook
zeer weinig op en bezuinigingsoperaties komen snel neer op het verlagen van het
aantal bedrijven in de steekproef. Overigens leidt ook dat niet t o t besparingen op
software.
Vooruitlopend op eventueel nadere afstemming tussen bijvoorbeeld oogstramingen, Meitellingen, prijzenstatistiek e.d. (waarvan de uitvoering nu deels bij CBS, produktschappen en IKC plaats vindt) mag dan ook aangenomen worden dat overwegingen van kosten enerzijds en de behoeftes van gebruikers anderijds (aan bijvoorbeeld trends, meer diepgang, koppeling van gegevens, onderzoeken van causale
relaties) tot het inzicht zal leiden dat eerder concentratie dan deconcentratie van
gegevensverzameling moetplaats vinden. Een boekhoudnet met flexibele werkwijzen
en software is dan een voor de hand liggende keuze en de te ontwerpen software
houdt daar rekening mee. Door het uit het vervolg-traject ter beschikking komend
materiaal (o.a. data-definities) beschikbaar te stellen aan derden, kan het project ook
een bijdrage leveren aan de verdere standaardisatie en efficiency-verbetering en
daarmee een vermindering van administratieve lasten in agrarisch Nederland.
Concluderend kan worden gesteld dat ook voor de komende jaren het BedrijvenInformatienet een essentiële rol zal moeten en kunnen spelen in het (aan relatief
belang winnend) beleidsondersteunend en economisch onderzoek. De uitdagingen
waarvoor beleid en onderzoek staan noodzaken t o t een nog meer op de klant
toegesneden instrument.
Daar in de overheidssfeer de investeringen in activa (uiteenlopend van gebouwen
en laboratoria tot instrumenten en computers resp. immateriële activa als software)
niet door middel van de normale jaarlijkse begrotingen worden gefinancierd maar
door middel van specifieke afspraken in de kapitaal-rekening, ligt het voor de hand
om ook de hier voorgestelde investering in het boekhoudnet op deze wijze te financieren.
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3.

BEDRIJVEN-INFORMATIENET: SCHETS VAN DE
NIEUWE WERKWIJZE

3.1

Doel

Dit hoofdstuk van het eindrapport geeft een schets van de werkwijze die in het
Bedrijven-lnformatienet na invoering van de resultaten van LEI-Boekhouding 2000 (dus
bijvoorbeeld m.i.v. boekjaar 1998) gangbaar zal zijn. De schets is bedoeld om het
procesmodel en de bijbehorende besturingsfilosofie wat meer tot levente brengen, en
om de koppeling te kunnen leggen tussen objectmodel en pakketselectie. Het procesmodel isschematisch weergegeven in figuur 3.1. Bijlage 4 bevat de procesbeschrijvingen.
In de volgende paragraaf worden een aantal algemene punten behandeld. Vervolgens komen de functies uit het procesmodel één voor één aan de orde. Daarbij wordt
aangevangen met functie 5 (Vastleggen gegevens) omdat dit het meest centrale
operationele proces is,dat door de andere wordt bestuurd en ondersteund.

3.2

Besturingsfilosofie

Centraal in de besturingsfilosofie staat dat er in een verzelfstandigde organisatie
bedrijfsmatig gewerkt wordt. Dat komt enerzijds tot uiting in klantgerichtheid (doorvertalen klantenwensen naar produkten en operationele processen), externe gerichtheid (niet alleen LEI-onderzoek als klant, maar ook periodieke rapportages, tabellensets, info-bulletins), en anderzijds in periodieke evaluaties, prestatie-indicatoren
(waaronder tijdverantwoording en kostendekkend werken), projectmatig werken en
duidelijke afspraken over produkten en beschikbare middelen ('management contract').
Het bedrijfsmatig werken impliceert dat de organisatie zo mogelijk minder log
bureaucratisch moet worden, en zeker niet meer. In organisaties van professionals
(zoals het LEI-DLO) kan de motivatie het best worden bevorderd door een structuur
met zoveel mogelijk taakverrijking en autonomie en een cultuur waarin aan medewerkers veel zorg wordt besteed ("putting people first"). De benodigde flexibiliteit en
innovaties vragen om een platte organisatie, aangevuld met interdisciplinaire projecten en een ondernemende, risico-nemende cultuur 1 .
De hierna te bespreken integratie van software en coderingschema's voor de afdelingen Land- en Tuinbouw en mogelijk Bosbouw (ingegeven door efficiency en de
door de markt gewenste verdere harmonisatie) heeft het risico in zichdat een deel van
de huidige innovatie (aangestuurd per afdeling) wordt verloren. Om verlies aan slagkracht en innovatie te voorkomen, behouden de betrokken boekhoudsecties vooralsnog hun huidige plaats in de organisatiestructuur, hun aansturing vanuit de afdeling
(bijvoorbeeld om in projectvorm extra gegevens van (extra) groepen bedrijven te
verzamelen) en de daarbij behorende resultaatverantwoordelijkheid per sectie binnen
het afdelingsverband.

1) Zie bijvoorbeeld P.Sadler: Managing talent -making the best of the best, Ashridge,
1993.
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Figuur3.1 Functiedecompositie van hetBedrijven-lnformatienet
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De rol van de prestatie-indicatoren is niet dat er zeer frequent werkoverleg over
allerlei staatjes met cijfers plaatsvindt. Er wordt alleen aandacht aan besteed als er
afwijkingen te melden zijn t.o.v. de eerder afgesproken planningen. Dit analoog aan
de huidige wijze bij Landbouw (en mogelijk ook elders): in het begin van het jaar
wordt een afspraak gemaakt over de uit te werken bedrijven voor de voorlopige
uitkomsten, en vervolgens is dat punt van overleg wanneer de planning niet wordt
gehaald. Lijkt dat wel het geval dan wordt slechts melding gemaakt (bijvoorbeeld in
het afdelings-sectiehoofden-overleg) dat 'allesop schema zit'.
Deze bedrijfsmatige aanpak werkt ook door in de operationele besturing: expliciete
aandacht voor kosten/baten-afwegingen, kwaliteitscontrole, delegeren van besluiten,
minder ad hoc en meer doorzichtige besluitvorming, systematische werkwijzen, 'harde'
planningen en een afspraak=afspraak cultuur.
Daar waar mogelijk vindt decentralisatie van activiteiten (ook naar TAM's) plaats.
Ter verbetering van de produktkwaliteit en met het oog op de kosten/baten-afweging
worden vaktechniek en software-applicaties geharmoniseerd (efficiency en eenduidigheid naar klanten), hetgeen niet inhoudt dat van alle bedrijven dezelfde gegevens
worden vastgelegd. Voor zover zinvol worden commerciële (waaronder financiering),
bedrijfsmatige (waaronder capaciteitsbeheer, efficiency-bewaking) en wetenschappelijke (vaktechniek) taken onderscheiden en toegewezen aan de boekhoudsecties resp.
het programmamanagement. Daarbij wordt uitgegaan van de bestaande organisatiestructuur.
Daar waar in deze notitie sprake is van een 'project' wordt aangesloten bij de
bestaande LEI-terminologie: een project is een activiteit met een projectcode, een
produkt, resultaatverantwoordelijkheid en een projectleider. Dat is dus een andere
dan in sommige literatuur gebruikelijk is,waar een project gekoppeld isaan projectorganisatie waarbij eenmalig een activiteit wordt uitgevoerd met inzet uit verschillende
organisatie-onderdelen, buiten de normale hiërarchieke lijn om. Daar waar deze
gecompliceerde projecten in de nieuwe werkwijze aan de orde komen zal daarop
uitdrukkelijk ("multi-afdelingsproject") worden gewezen.

3.3

Vastleggen gegevens

Omschrijving functie: Verwerken van gegevens die volgens gemaakte afspraken
geleverd worden door deelnemers of andere, door deelnemers gemachtigde,
berichtgevers tot afgesloten boekhoudingen en bijbehorende technische gegevens,
inclusief de verslaggeving naar de deelnemer.
Het boekhouden per bedrijf is- in tijd en geld gemeten - de omvangrijkste functie
in het Bedrijven-lnformatienet. Centraal bij de uitvoering staan een zeer hoge mate
van efficiency en een optimale ondersteuning van het locaal functioneren van de TAM.
Daartoe wordt het data-verkeer van bedrijfsgegevens tussen hoofdkantoor en de
regionale vestigingen teruggebracht (door meer activiteiten decentraal uit te voeren)
of van zijn vertragend karakter ontdaan (door elektronisch te communiceren). Daartoe
gekwalificeerde TAM's kunnen na het afsluiten van de boekhouding zelf een controleprogramma draaien (en controlepunten evt. opheffen) en het individuele bedrijfsverslag samenstellen.
Processen: 5.1 Maken van afspraken met dataleverancier
5.2 Maken van afspraken met deelnemers
Het verwerven van de informatie van de gegevensleveranciers behoeft weinig
toelichting: in grote lijnen verandert er weinig ten opzichte van wat er nu gebeurt.
Het maken van afspraken met data-leveranciers anders dan deelnemers vindt in gezamenlijk overleg door de sectiehoofden boekhouding plaats. In de regel zal dit bij
nieuwe leveranciers in (multi-afdelings) projectvorm kunnen worden aangepakt,
omdat dit ook tot wijzigingen in software en informatiemodel leidt.
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De afspraken met gemachtigden en deelnemers worden ondersteund door een
(geautomatiseerde) beheersregistratie van machtigingen en een centraal adressenbestand. In dit deelnemerbeheers-systeem worden ook de toewijzing van deelnemers
aan TAM's vastgelegd, alsmede de status van de uitwerking per bedrijf, de tijdschrijving en de gemaakte afspraken met de deelnemer (zievolgende functies).
Processen:

5.3 Verzamelen gegevens
5.4 Invoeren en coderen gegevens
5.5 Afsluiten boekhouding

Het boekhouden wordt uitgevoerd met een boekhoudpakket dat een rekeningschema bevat met kostensoorten en kostenplaatsen. Niet-financiële (technische)
informatie wordt ingevoerd in schermen met een dialoog waarin TAM's geen codes
hoeven in te voeren. In grote lijnen ziet het verwerkingsproces er alsvolgt uit': gegevens uit het telebankieren (ERI) worden ingeladen, waarna deze gegevens al zoveel
mogelijk automatisch worden voorgecodeerd (in de verdere toekomst is toepassing
van een kennis-intensief systeem hierbij denkbaar). Bekend is of voor het betrokken
bedrijf gebruik wordt gemaakt van (elektronische) periode-overzichten (bijvoorbeeld
veiling-afrekening, NRS-veelijst, melkoverzicht, MIAR-overzicht, jaarafrekening pootaardappelen): in dat geval worden de betrokken betalingenontvangsten op een
tussenrekening gezet die aan het eind van de periode op basis van het periode overzicht wordt leeggeboekt. Bij het (elektronisch) verwerven van data vindt acceptatie
van de gegevens plaats (gebleken geschiktheid) en wordt bijgehouden welke gegevensdragers weer moeten worden geretourneerd. Bijgehouden wordt of gegevensleveranciers hun afspraken nakomen en wat daarbij de ervaringen zijn.
Op basisvan het voorgekodeerde ERI-bestandworden aande hand van de facturen
en andere boekingsdocumenten de journaalposten gemaakt en doorgeboekt. Het is
mogelijk om de kostenplaats direct bij die boeking vastte leggen, maar ook om dat op
een later moment (evt. collectief over een aantal aankopen) te doen, c.q.aan het eind
van het jaar automatisch via een verdeelsleutel. Bij boeking op een rekeningnummer
waarvan aanvullende details moeten worden vastgelegd (bijvoorbeeld meerdere
volumes, kwaliteitsgegevens, verdere verdeling van kostensoorten naar bijvoorbeeld
type voer, bestrijdingsmiddel, zuivelperiode, naam (bijvoorbeeld Rabo) of aard (bijvoorbeeld coöperatie) van de leverancier etc.) wordt automatisch een scherm dialoog
geopend dat om de informatie vraagt (volgens huidige vastlegging bestrijdingsmiddelen). Dit geldt ook voor duurzame produktiemiddelen, waarvoor via de balansrekeningen een activa-registratie beschikbaar is. Zo mogelijk worden ook de aan- en
verkopen in de veestapel op deze wijze verwerkt. Netto-Ionen worden geboekt op een
tussenrekening en via een loonscherm wordt later de netto-bruto-boeking gemaakt.
Naast het bankboek, zijn er aparte dagboeken voor o.a. kas (in de verdere toekomst
kunnen kasstaten en andere geschreven informatie mogelijk via scanning als een soort
ERI-bestand in het systeem worden ingelezen), privé-gebruik, intern verkeer van
tussen-produkten, voorraden e.d.
Gegevens kunnen per periode (afhankelijk van bedrijfstype: kwartaal of evt. halfjaar) worden vastgelegd en via een liquiditeitsverslag en evt.een winst- en verliesrekening aan de deelnemer worden gerapporteerd binnen een redelijke termijn. Daardoor
wordt bijvoorbeeld binnen enkele maanden na afloop van een kwartaal duidelijk wat
er in dat kwartaal aan bestrijdingsmiddelen of meststoffen is aangekocht (dus niet:
verbruikt). Deze informatie komt beschikbaar voor het onderzoek. Zo mogelijk kan
ook alfanumerieke informatie worden vastgelegd en aan het onderzoek worden
doorgegeven (toelichtingen als "oogst mislukt door wateroverlast, abortus blauw"), in
het bijzonder alscontrolepunten worden opgeheven.

1) Deze beschrijving isgeïnspireerd door de huidige werkwijze bij LBenTB,de discussies
in BKH 2000 (IN410), het onderzoek voor de Mineralenboekhouding (Breembroek,
van Burgsteden, Koole e.a.) en het daaraan aangepaste GRAS.
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Het moet mogelijk zijn om in meerdere boekjaren te werken. Zo mogelijk worden
posten aan het eind van het oude boekjaar en het begin van het nieuwe gekenmerkt
als transitoria waarna automatische activering plaats vindt. Voor de semi-permanente
gegevens (bijvoorbeeld oppervlakte cultuurgrond, leeftijd ondernemer, ondernemingsvorm) van het nieuwe boekjaar gelden die van het vorige jaar als default. Boekingen waarvoor waarderingsnormen (prive-gebruik, voorraden, intern verkeer)
moeten worden toegepast, vragen alleen om invoer van de betrokken hoeveelheden.
Boekingen voor Afschrijving, Herwaardering, Berekende rente en Berekende arbeid
worden bij het afsluiten automatisch in het memoriaal gegenereerd o.b.v. de vastgelegde informatie in grootboek, subadministratie en schermen met gezinsinzet.
Een deel van de technische gegevens wordt vastgelegd via de specificatie-schermen
("technische sub-administraties") in het financiële pakket. De rest wordt buiten de
financiële administratie vastgelegd als data-etementen (attributen) in aparte schermen
(o.a. registratie medewerkers, gezinsopbouw, grondgebruik en bouwplan, bewerkingen, e.d.). Het kan zijn dat die informatie deels gebruikt wordt in het financieel pakket
(bijvoorbeeld bouwplan / kostenplaatsen) bijvaliditeitscontroles van de invoer.
Controles vinden zo vroeg mogelijk plaats. Dat kan betekenen (wanneer dat niet
ten koste gaat van de reactiesnelheid van het systeem) dat al bij de invoer van boekingen op waarschijnlijkheid wordt gecontroleerd. Vervolgens vinden bij de afsluiting
tal van geautomatiseerde controles plaats. Controles (en dus ook het rekeningschema
bij inboeken) zijn bedrijfstype specifiek: bij een akkerbouwbedrijf kunnen niet zonder
meer kosten worden geboekt op vee-artskosten, c.q. aan tomaten worden toegerekend. Mogelijk kan voice-recording bij de controle (en opheffen van controlepunten)
voor minder monotoon werk zorgen. Controles over bedrijven heen vinden plaats
door andere medewerkers dan de TAM's (bijvoorbeeld hoofdkantoor) nadat van de
betrokken periode een flink aantal bedrijven zijn uitgewerkt. Bij elektronische communicatie kan dit snel gaan en kan het onderscheid tussen het verstrekken van een
'voorlopig verslag' en een 'definitief verslag' (dat de controle over bedrijven heen
heeft doorlopen) voor het gros van de bedrijven vervallen. In de verdere toekomst kan
deze controleslag met moderne programmatuur (waarschijnlijkheids-toetsen, expertregels) worden ondersteund.
Processen: relatie met

2.5 instructies opstellen
3.4 bewaken voortgang
6.1 beschikbaar stellen data

Het boekhoudproces wordt ondersteund door het beschikbaar zijn van vaktechnische instructies die zo goed mogelijk met de software zijn geïntegreerd: bij een scherm
moet dus de betekenis van een veld kunnen worden opgevraagd. De vorm van de
vaktechnische instructie (vooralsnog op papier en in software maar in de verdere
toekomst mogelijk ook op CD-ROM in een hypertext vorm) zal in het verdere automatiseringstraject nog worden bezien.
Wat betreft de software worden de in IN410 opgesomde wensen (uniforme schermen, Nederlandse taal, betere responstijden, kladblok per grootboekcode) gehonoreerd. Communicatie met het hoofdkantoor vindt electronisch plaats. Gegevens van
het hoofdkantoor (incl. normen) worden automatisch ingevoerd.
In de functie boekhouden wordt het beheren van de informatie (gegevensdragers,
stand van de uitwerking) geautomatiseerd ondersteund. Het is mogelijk om "dossiers"
bij bijvoorbeeld ziekte of uitloop van werkzaamheden aan collega's over te dragen.
Reactiesvan de deelnemers op de verslaggeving worden vastgelegd.
Er wordt tijd geschreven, ook per bedrijf en evt. op bijzondere activiteiten (enquêtes, energie-monitoring e.d.) per bedrijf. Voor studiebedrijven (bijvoorbeeld de
Marke) en betaalde opdrachten die een accountantsverklaring eisen is dat noodzakelijk. Ook voor de interne onderbouwing van offertes / onderhandelingen over de
omvang van het WDT-contract kan dit zinvol zijn.
Ook de status per bedijf wordt zo veel mogelijk automatisch vastgelegd (zie
deelnemerbeheer bij Verwerven bronnen). Deze informatie wordt deels uitgewisseld
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met het hoofdkantoor. Deze tijdschrijving is input voor het vaststellen van prestatieindicatoren, zowel per TAM (aantal uitgewerkte bedrijven) als voor de secties
boekhouding. Afspraken tussen sectiehoofd en TAM's over aantal uit te werken
bedrijven worden ondersteund met een indeling van de bedrijven naar de normatief
benodigde tijd gezien de aard van de bedrijven ("eenheidsbedrijven").

3.4

Rapporteren

Omschrijving functie: Produceren van de uit het Bedrijven-lnformatienet te verstrekken rapportages.
Proces:

6.1 Beschikbaar stellen en berekenen gegevens

Door de boekhoudsecties worden de gegevens van tijd t o t tijd vrijgegeven aan
onderzoekers. Daarbij kan het gaan om voorlopige of tussentijdse gegevens van een
bedrijf en om een beperkt aantal bedrijven. Deze status wordt aangegeven. Ook
worden gegevens uit andere EU-landen verworven en toegankelijk gemaakt. Er wordt
vastgelegd (voor privacy-beveiliging en ook voor het strategisch management) wie
waarom van welke data gebruik maakt.
In tegenstelling t o t de huidige situatie, waarin er op het hoofdkantoor veel extra
activiteiten nodig zijn om de gegevens van de TAM's om te vormen t o t een
onderzoeks-databank, is het aantal activiteiten in dit proces beperkt. De huidige
activiteiten bestaan uit een aantal berekeningen die worden gedecentraliseerd (bijvoorbeeld berekening herwaardering, NEG-type) of die voortvloeien uit het feit dat er
gewerkt wordt met diverse codestelsels en diverse databanken (voor-databank, BDL).
In principe wordt er vanuit gegaan dat alle afgeleide kengetallen per bedrijf op
bedrijfsniveau worden berekend, of -zoals nu deels ook al gebeurt- in de databank via
rekenregels uit de primaire data worden afgeleid. Er behoeven in dit proces dus geen
nieuwe fysieke gegevens te worden vastgelegd, wellicht met uitzondering van het
stratum van het bedrijf voor weging en aggregratie.
Processen:

6.2 Opstellen individueel verslag
6.3 Opstellen bedrijfsvergelijkende overzichten
6.4 Verstrekken verslagen aan deelnemers
6.5 MakenPR

De klantgerichtheid van de rapportage aan de deelnemers wordt verbeterd. Alle
kengetallen die per bedrijf berekend worden voor het onderzoek, zijn in principe ook
op TAM-niveau per bedrijf beschikbaar. Dat geeft mogelijkheden voor controle en
voorkomt dat er later op het hoofdkantoor alsnog extra berekeningen bij het laden
van BDL moeten worden uitgevoerd. Het maakt het ook makkelijker om kengetallen
toe te voegen aan de verslaggeving. Wensen van de deelnemer (aangetekend versturen, aantal exemplaren, wel/geen milieu-verslaggeving) worden vastgelegd bij het
deelnemerbeheer. De presentatie wordt (op nog nader te bepalen wijze) aantrekkelijker gemaakt en in ieder geval met een liquiditeitsverslag per kwartaal / halfjaar
versneld.
Voor het maken van de PRwordt zoveel mogelijk van software gebruik gemaakt,
die (in delen) ook aan LEI-onderzoekers beschikbaar wordt gesteld.

3.5

Bedienen klanten

Omschrijving functie: Onderhouden vande contacten met klanten en verkopen van
Produkten van het boekhoudnet
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Processen:

7.1 Uitleveren gegevens, modellen en normen
7.2 Factureren
7.3 Afhandelen fouten en klachten
7.4 Beheren klantgegevens

Naast vooraf gedefinieerde PRwordt er ad hoc informatie aan interne en externe
klanten verstrekt. Deze informatie betreft zowel (geaggregeerde) uitkomsten als
informatie over proces- en datamodel (inclusief rekeningschema ed.) en (voor LEIonderzoekers) software om data op te kunnen vragen in de centrale databank. De
handleiding van die databank is onderdeel van het gegevensbeheer. Meer dan nu
worden gegevens in tabellen gepresenteerd en manipuleerbaar gemaakt. Tabellen
sluiten aan bij tabellen in PRen specificatie-tabellen zoals gewasbeschermingsmiddelen, voerkosten, mineralen etc. Snellere en actuelere informatie-voorziening is daarbij
een punt van aandacht (bijvoorbeeld via een voor relaties uit te brengen -betaaldenieuwsbrief). Voor onderzoekers zijn de instructies / het gegevensmodel gemakkelijk
toegankelijk (in de verdere toekomst zo mogelijk elektronisch). Ook wordt een E-mail
discussielijst onderhouden, die zo mogelijk ook in de buitendienst toegankelijk is. Dat
maakt het mogelijk om communicatie op gang te brengen tussen onderzoekers en
TAM's, waardoor enerzijds wederzijds hulp geboden kan worden bij interpretatieproblemen, en anderzijds sneller dan nu actuele informatie ingewonnen kan worden
over bijvoorbeeld de actuele situatie in de landbouw.

3.6

Strategisch management

Omschrijving functie: Beheren van doelstellingen en definiëren van produkten van
het Bedrijven-lnformatienet endaaraan te stellen kwaliteiten.
In het nieuwe Bedrijven-lnformatienet wordt het strategisch management en het
vaktechnisch management versterkt. Dit om de klantgerichtheid en het langere termijn proces van commercieel marktonderzoek (morgen gaan verzamelen isover 2jaar
leveren) en investeren in software en mensen te versterken. Het isuitdrukkelijk niet de
bedoeling de bestaande innovatiekracht (aangestuurd op basisvan de resultaatverantwoordelijkheid van de secties op korte en lange termijn binnen hun afdeling) te
verliezen of voor de voeten te lopen. Het gaat hier vooral om een explicietere rol voor
de huidige activiteiten rond de strategienota van het LEI-DLO en die van RABECO en
de daarmee samenhangende Strategische Expertise Ontwikkeling.

Processen:

1.1 Analyseren ontwikkelingen
1.2 Inventariseren produktwensen
1.3 Specificeren nieuwe produkten

Eén keer per jaar worden (analoog aan wat bij onderzoek gebruikelijk is) de voor
het boekhoudnet relevante ontwikkelingen in kaart gebracht. Daarnaast worden met
interne en externe cliënten / opdrachtgevers de wensen / opdrachten doorgesproken.
Het betreft hier met name de WDT-wensen en vermeende wensen in de markt waar
voor eigen rekening op ingespeeld wordt. Direct van opdrachtgevers verkregen
opdrachten om gegevens te regsitreren worden via de afdelingen afgehandeld en
kunnen direct leiden tot het specificeren van de details rond de onderzoeksbehoefte
(proces 2.4). Evaluaties van afgesloten onderzoeksprojecten en enquêtes zijn daarbij
informatiebronnen. Ook de wensen van deelnemers (op basis van indrukken van
TAMs) worden in deze activiteit meegenomen. Dit leidt tot een advies van het (multiafdelings) programma-team aan de directie met specificaties voor nieuwe produkten
(en belangrijke modificaties van bestaande produkten). Deze specificaties bevatten
ook eisen m.b.t.opleverdatum en kwaliteitseisen.
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Het relatiemanagement met LNV (als grootste financier en de opdrachtgever van
WDT) heeft niet alleen de aandachtvan het programmamanagement maar ook van de
directie. Het strategisch management wordt ondersteund door een adviesraad van
financiers (o.a. LNV, LBS,RABO) en andere kliënten welke bijvoorbeeld 1keer per jaar
vergadert; de samenstelling van deze raad kan per keer wisselen (afhankelijk van het
onderwerp), en de vergaderingen hebben een explorerend karakter. Terzijde wordt er
aan herinnerd dat ook de visitatiecommissie tot de instelling van een dergelijke raad
heeft geadviseerd en dat er opmerkingen in die richting bij de programma-evaluatie
zijn gemaakt. Deze adviesraad vormt ook het volgens de EG-verordeningen verplichte
streekcomité dat het bedrijfskeuzeplan goedkeurt.
Processen:

1.4 Evalueren consequenties
1.5 Bepalentarieven voor produkten
1.6 Beslissen over produktnormen, kwaliteitseisen en wijzen van
aanpassen

Door de boekhoudsecties wordt nagegaan welke consequenties de voorstellen voor
nieuwe produkten hebben voor de produktieprocessen en welke kosten er aan verbonden zouden zijn. Op basis van de gewenste produktspecificaties en de consequenties brengt het programmateam een advies (bijvoorbeeld in de vorm van een bijgesteld projectplan) uit over in het komend jaar uit te voeren veranderingen in het
produktenpakket, waarover de directie besluit. Daarbij worden tarieven voor de
produkten vastgesteld, en evtueel de 'normatieve werklast' waarop de verdeling van
de werkzaamheden over de TAM's bij dewerkplanning wordt gestuurd.

3.7

Vaktechnisch management

Omschrijving functie: In detail vastleggen welke informatie verzameld en verstrekt
wordt en op welke wijze de kwaliteit van de informatie wordt gewaarborgd.
Processen:

2.1 Opstellen bedrijfskeuzeplan
2.2 Specificeren opzetPR
2.3 Onderhouden deelnemersverslag
2.4 Specificeren details onderzoeksbehoefte

Het opstellen van het bedrijfskeuzeplan is een bestaand proces, dat voor visserij en
evt. bosbouw op afdelingsniveau kan worden uitgevoerd. Voor land- en tuinbouw
gebeurt dat (nu al) geïntegreerd en in een multi-afdelingsproject. Het specificeren van
de opzet van de PRgebeurt in de toekomst eveneens voor land- en tuinbouw geïntegreerd (multi-afdelingsproject / programmamanagement). Hetzelfde geldt voor het
specificeren van de details onderzoeksbehoefte (BDL-variabelen, incl. EG-formulier).
Mede naar aanleiding van reacties van klanten, wordt nog eens bezien of er wijzigingen in de methode van publikatie (sneller, actueler) gewenst zijn. Al deze processen
kunnen onder verantwoordelijkheid van het programma-management worden uitgevoerd, met eventueel enige decentralisatie naar de afdelingen visserij en SO (bosbouw).
Op projectbasis en naar aanleiding van (exit-)interviews met deelnemers en registratie van hun wensen commentaar (functie Boekhouden) vindt er op projectbasis bijstelling plaats van de produktnormen (inhoud, levertijd, kwaliteit) voor het deelnemersverslag. Decentralisatie naar afdelingsniveau is hier mogelijk, maar binnen het
programmateam kan waarschijnlijk van synergie sprake zijn, ook gezien de samenhang met gegevensbeheer. Belangrijk is wel dat deze activiteit door de TAM's wordt
aangestuurd.
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Processen:

2.5 Opstellen vaktechnische instructie (aanpassen informatiemodel,
rekeningschema, coderingen,toelichtingen e.d.)

Het gegevensbeheer vindt centraal plaats via het onderhouden van het proces- en
datamodel van het Bedrijven-lnformatienet. Deze modellen omvatten niet alleen de
datadictionairy (DD) van alle attributen die via schermen worden ingevoerd, maar ook
het rekeningschema, alle coderingen, de kwaliteitstests (controlepunten) en alle
toelichtingen op de data-definities. Definities die in het onderzoek worden gebruikt
en van algemeen LEI-belang zijn horen in de centrale onderzoeksdatabank thuis en
vallen ook onder dit gegevensbeheer. Al deze know-how wordt samengevat in één
losbladige uitgave, waarvoor één of twee redacteuren (tevens gegevensbeheerder)
worden aangewezen. Deze uitgave is op zijn minst voor onderzoekers ook elektronisch toegankelijk. Gezien de samenhang tussen DD, rekeningschema, koderingen,
instructies e.d.vindt dit beheer gecentraliseerd plaats in een multi-afdelingsproject.
Er komt één codestelsel rekeningschema + instructie die wordt gehanteerd voor
onderzoek, boekhouding LB, boekhouding TB en boekhouding Bosbouw. Dit om de
samenhang tussen onderzoek en boekhouding te versterken en de huidige belasting
van de staf van de secties boekhouding (werken met meerdere codestelstels) te verminderen. Voorzover mogelijk en efficient wordt hierbij uitgegaan van externe standaards. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat op alle bedrijven hetzelfde (kalender)boekjaar kan worden gehanteerd en dat de gegevens naar de werkelijke BTWsituatie worden vastgelegd.Voor visserij kan desgewenst gekozen worden voor decentraal gegevensbeheer, metname rond instructies en rekeningschema. De resultaten
van dit proces zijn ruim voor de start van het nieuwe boekjaar beschikbaar. De gegevensbeheerders en zijn verantwoordelijk voor de eenheid in terminologie op het LEIDLO, en de inpassing van de terminologie in het applicatiebeheer. Daarbij dient
bedacht te worden dat er in de nieuwe situatie een steeds sterkere verstrengeling
plaats zal vinden tussen gebruiksaanwijzingen van software, de aanwijzingen hoe
bepaalde met software ondersteunde activiteiten moeten worden uitgevoerd, de in de
boekhouding te gebruiken waarderingsnormen en rekenregels en help-functies.
Bij het naderen van de afsluiting van het project wordt besloten over de definitieve
organisatorische plaats van dit beheer. Denkbaar is dat dit wordt ondergebracht bij
een cie.vaktechniek met één of twee full-time gegevensbeheerders alssecretaris.
De taken van deze cie. vaktechniek worden in de huidige situatie uitgevoerd door
meerdere personen /organen: o.a. de werkgroep boekhouding LB,sectiehoofd TB, de
gegevensbeheerder bij CIVA en Rabeco.
De organisatorische plaats van de cie.vaktechniek is voor de toekomst nog niet zo
eenvoudig. Volgens de literatuur is het zeer problematisch om daarvoor meerdere, en
bovendien operationele managers verantwoordelijk te stellen. Idealiteir zou dat een
apart staforgaan onder het lijnmanagement moeten zijn (op dat niveau waar de lijnafdelingen in het organisatieschema 'samen komen').Voorlopig wordt voorgesteld om
hier de verantwoordelijkheid neer te leggen bij het programma-team (als een soort
staforgaan) en dat daarbinnen te delegeren aan één van de sectiehoofden boekhouding. Deze wordt namens het programmateam voorzitter van de cie.vaktechniek.
Processen:

2.6 Opstellen bedrijfstypering
2.7 Opstellen normen

Het opstellen van normen leent zich goed voor een (multi-afdelings) projectmatige
aanpak, wat ook grotendeels al het geval is. Onderscheid wordt gemaakt tussen de
normen voor bedrijfsgrootte en bedrijfstype (sbe, bss en nge) en de normen voor
waardering en kostentoerekening.
Ten aanzien van het verstrekken van rekeningschema's en waarderingsnormen aan
derden is nader overleg gewenst met de VLB als beheerder en exploitant van het
GRAS.
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Processen:

2.8 Bepalen kwaliteitsindicatoren
2.9 Definiëren van controle-maatregelen

In deze functie wordt verder op projectbasis nagedacht over de kwaliteitscontrole,
mede op basis van risico-analyse. Doel daarvan is het bepalen van de kwaliteit van de
gegevens waarbij vergelijking plaats vindt met materiaal uit andere bronnen. Mede op
basis daarvan worden suggesties voor de bedrijfskeuze gedaan en worden controlepunten voor het boekhoudproces zelf geformuleerd. In de verdere toekomst kunnen
ISO9000technieken daarbij aan de orde zijn.
3.8

Operationeel management

Omschrijving functie: Bewaken van de voortgang bij de activiteiten in het kader van
het Bedrijven-lnformatienet en het dagelijks beheer van personeel, financiën en
middelen.
Processen:
3.1 Opstellen werkplan
3.2 Bijhouden agenda's
3.3 Verantwoorden tijdbesteding
3.4 Bewaken voortgang
3.5 Beheren personeel
3.6 Beheren geldmiddelen
3.7 Beheren materieel
Het operationeel management vindt decentraal plaats en wordt net als nu uitgevoerd door de hoofden van de boekhoudsecties in overleg met hun districtchefs.
Vanzelfsprekend bewaken ook alle medewerkers zelf hun voortgang. Planningen
worden daarbij inzichtelijk gemaakt en op basis van verder te ontwikkelen prestatieindicatoren (standvan uitwerking, kosten per boekhouding,tevredenheid deelnemers,
moment van oplevering) worden er management-gesprekken gevoerd tussen sectiehoofden en afdelingshoofden resp. programmamanagers.
Sectiehoofden zetten de produktnormen om in procesnormen en zijn (als projectleider) verantwoordelijk voor de tot stand koming van het produkt. Ze zijn dus ook
aanspreekbaar op de resultaten uit deelprojecten die ze uitbesteden aan ondersteunende afdelingen (drukkerij, CIVA). In overleg met afdelingshoofden / directie is
daarbij vrijheid van leverancierskeuze denkbaar (logischerwijze niet per door te voeren
aanpassing van software, maar per deelsysteem). De in projectvorm aan te pakken
activiteiten (bedrijfskeuze, vaktechniek, maken PR,softwarebeheer, opstellen normen
etc.) krijgen bij voorkeur een projectleider uit de betrokken operationele secties (boekhouding LB,boekhouding TB,evt.PRF).
Bij het P-, F-, en M-beheer hebben de betrokken centrale secties P&O en FMA2 een
ondersteunende rol. Bij het financieel beheer wordt gewerkt met tarieven per dienst
en wordt de uiteindelijke facturering door FMAZ uitgevoerd. Dezelfde onderteunende
rol geldt voor het hoofd CIVA ten aanzien van het gegevensbeheer (proces 2.5) en het
applicatiebeheer (functie 8).

3.9

Verwerven bronnen

Omschrijving functie: bepalen van de deelnemers als steekproef uit de populatie
van geregistreerde landbouwbedrijven en verantwoorden van de steekproef aan de
EU.
Processen:

4.1Verwerven Meitellingsgegevens
4.2 Bedrijfskeuze
4.3 Werven deelnemers
4.4 Opstellen verslag bedrijfskeuze
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Bij de bedrijfskeuze worden de door de directie overgenomen aanbevelingen uit
het rapport "netjes over de drempel" geïmplementeerd. De werving wordt ondersteund door een geautomatiseerde vastlegging van de uitkomsten (registratie redenen
non-respons).
Het opstellen van het verslag van de bedrijfskeuze vindt in hetzelfde (multi-afdelings)project plaats alshet opstellen van het keuzeplan (cf. de huidige situatie).

3.10

Applicatiebeheer

Omschrijving functie: Onderhouden van software en instructies en zorgen dat
medewerkers er mee kunnen werken
Processen:

8.1 Inventariseren wensen systeemgebruikers
8.2 Bepalen systeem-eisen
8.3 Aanpassen software en instructies
8.4 Testen software en instructies

Het applicatiebeheer is in de eerste plaats een zorg van de gebruikende secties. Zij
zijn daarvoor in gemeenschappelijk overleg verantwoordelijk. CIVA heeft als ondersteunende afdeling de rol van adviseur (met name ten aanzien van het bepalen van de
systeemeisen) en voert bepaalde activiteiten in deelprojecten uit (m.n. aanpassen
software en bijbehorende gebruiksaanwijzingen).
De wensen voor aanpassingen in de software worden regelmatig (bijvoorbeeld één
keer per jaar) geïnventariseerd door de sectiehoofden, hetzij per sectie, hetzij in een
gezamenlijke cie. software-beheer die onder leiding van één van de sectiehoofden
staat. Op basis van deze wensen en in wisselwerking met aanpassingen in het procesen datamodel worden de eisen bepaald welke aan het systeem worden gesteld. Het
hoofd CIVA heeft daarbij een adviserende rol en brengt zijn materiekennis in. Uitkomst van die activiteit iseen projectplan om de software aan te passen of te ontwikkelen. Methodiek, testprocedure, kosten en opleverdatum zijn daarin vastgelegd. Ten
aanzien van methodiek en de afstemming tussen informatiemodellen en software,
speelt de gegevensbeheerder een rol. Hierbij moet bedacht worden dat de grens
tussen instructies, gebruiksaanwijzingen en software (help-functies) steeds vager
wordt. Over dit plan wordt onderhandeld met de afdeling CIVA (of andere softwareaanbieders).
Bij het herzien van de software worden ook de werkinstructies herzien. Deels
betreft het 'gebruiksaanwijzingen' die door de software-leverancier (incl. CIVA) worden geschreven en deels gaat het om werkprocedures op te stellen door de secties
voor hun buitendienst medewerkers. Instructies vaktechniek (waaronder definities van
gegevens) worden zoveel mogelijk (ook) in de software (Help-schermen) geïntegreerd.
Software en instructies komen tijdig voor de aanvang van een boekjaar beschikbaar.
Processen:

8.5 Invoeren aanpassingen
8.6 Ondersteunen TAM's

Het bemannen van een help-desk voor de TAM's is een taak van de betrokken
secties, die zonodig terug kunnen vallen op de cie. vaktechniek en de software-leverancier (2e lijn).

3.11

Slotopmerkingen

Het voorgaande lijkt misschien futuristisch en nieuw, maar dat valt wel mee. Het
huidige boekhoudpakket heeft al veel trekjes van wat hierboven staat beschreven,
wellicht met uitzondering van het feit dat het huidige rekeningstelsel (d.w.z. dat voor
de TAM's) ook wordt gebruikt om technische informatie vast te leggen en dat er
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centraal met wat anders wordt gewerkt. Verder gaat de nadruk op tijdigheid (liquiditeitsverslag) een grotere rol spelen,waardoor de TAM zijn deelnemers beter van dienst
kan zijn en de rapportage over m.n. milieu- en inkomensontwikkelingen actueler kan
worden.
Op het organisatorische vlak zijn de veranderingen ook te overzien.Veel van de als
projectmatig uit te voeren projecten zijn er al.Detabel in bijlage 2 geeft een overzicht
van de in de nieuwe situatie voorziene projecten binnen het programma voor de WDT
(dus excl. studiebedrijven). Projecten zijn aan produkten en processen gekoppeld en
aangegeven iswie er projectleider isin de nieuwe situatie.Ter vergelijking isde huidige projectcode en wat commentaar opgenomen. Deze projectindeling zou per 1
januari 1995 al kunnen worden ingevoerd bij het nieuwe projectcoderingssysteem.
We kunnen de nieuwe werkwijze ter illustratie met een oud probleem als voorbeeld
bezien: de introductie van het verzamelen van bestrijdingsmiddelen-data. In het
verleden is op een laat moment (niet op basis van eigen ideeën maar onder druk van
buiten, nadat CBSal een enquête was gegund) besloten deze gegevens te gaan verzamelen. Vervolgens isbij de afd. LBspecifieke software ontwikkeld waarna dit ook door
de afd. TB is ingevoerd en daar weer is geammandeerd o.a. om ook nutriënten te
verzamelen. De software is lang in beheer gebleven bij de onderzoekers/ontwikkelaars. Over de opslag in BDL is weinig nagedacht (indelingen cf. Nefyto, toegankelijkheid van geaggregeerde data als herbiciden) en de procedures voor het beheren van
indelingen van stoffen zijn nog steeds een punt van onduidelijkheid.
Ook in de nieuwe werkwijze kan het zijn dat de klantenwens direct door één van
de afdelingen in een betaalde opdracht kan worden gegoten en dat op basis daarvan
de gemeenschappelijke proces- en datamodellen en de software worden aangepast.
De andere afdelingen krijgen dan vrijwel automatisch ook aangepaste software. Daar
waar de concurrentiepositie niet zodanig is dat klanten als vanzelfsprekend een
betaalde opdracht bij ons neerleggen, wordt getracht in een veel eerder stadium
(functie-strategisch management) in te spelen op mogelijke klantenwensen. Vervolgens (na besluitvorming door de directie) wordt een (multi-afdelings)project opgezet
met districtchefs, onderzoekers en gegevensbeheerders. Dezelfde weg wordt bewandeld bij grote aanpassingen in het kader van een betaalde opdracht. Dit project levert
de volgende documenten op: een projectplan om software te ontwikkelen (Zie softwarebeheer), een aangepast proces- en datamodel met instructies en de vastlegging van
de data in BDL (cie. Vaktechniek). Op basis van deze door het project opgeleverde
documenten gaan de betrokken afdelingen, gegevensbeheerders en software
ontwikkelaars aan de slag en worden de projectresultaten geïntegreerd in de organisatie (beheersfase).

3.12

Conclusies

De belangrijkste veranderingen in de dagelijkse werkzaamheden zijn hieronder per
groep van betrokkenen nog kort weergegeven:
TAMS:

*
*
*
*
*

Meer zelfstandigheid en minder afhankelijk van hoofdkantoor
voor maken verslag,controle e.d.
Betere mogelijkheden voor dienstverlening aan deelnemers
Eenvoudiger elektronische communicatie met hoofdkantoor
Gewijzigd boekhoudpakket, meer scherm-georiënteerd
Gewijzigd rekeningschema
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Sectiehfd.

Meer coördinatie tussen LB en TB en (in mindere mate) met Bosbouw en Visserij
Geautomatiseerde ondersteuning werkplanning en deelnemerbeheer
Geen besluiten meer mogen nemen over gegevensbeheer: één van
de sectiehoofden LB/TB wordt namens het programmateam voorzitter cie. vaktechniek
Besluiten over aanpassingen van software worden genomen in cie.
software-beheer (functioneel applicatiebeheer).
Softwareaanpassingen verlopen projectmatig en zijn in lijn met
besluiten van de commissie vaktechniek. Stuurmiddel is geld.
Sectiehoofden zijn ook aanspreekbaar op bij CIVA of elders uitgezette werkzaamheden.
Zelfstandiger TAM's dienen wellicht anders te worden aangestuurd
(minder "oogcontrole").

Progr.mgt.

Nadruk (in een kleiner aantal vergaderingen) ligt bij een meer
commerciële rol op strategisch vlak.
Delegeert vakinhoudelijke discussies naar cie. vaktechniek.

CIVA

Adviseert vakmatig aan sectiehoofden over software
Neemt van tak-afdelingen projecten aan en concurreert daarbij
indirect met de markt.
Voert technisch applicatiebeheer, aangestuurd door de voorzitter
van de commissie software alsfunctioneel applicatiebeheerder.
Verwerft kennis op terrein van in Boekhouding 2000 ontwikkelde
software en software-ontwikkelingstechnieken.

Gegevensbeh.'

Staat onafhankelijk ten opzichte van de huidige secties boekhouding, PRFen onderzoek
Beheert vaktechniek boekhouden en monitoring
Wordt aangestuurd door cie. Vaktechniek en het (namens het
programmateam) voorzittende sectiehoofd in het bijzonder.

Directie/HV

Krijgt enkele malen per jaar strategische keuzen rond BedrijvenInformatienet voorgelegd.
Krijgt in bijzondere gevallen planningsproblemen voorgelegd
Ziet op afstand toe op uitvoering van contracten tussen CIVA en
takafdelingen rond uitvoering software (arbitrage).
Draagt zorg voor afstemming onderzoek en boekhouding via de
aangereikte strategische activiteiten.
Accodeert belangrijke besluiten van cie. vaktechniek
Kan deel van relatiemanagement overdragen aan de adviesraad
vanfinanciers en programmamanagement.

*

Deelnemers *

Krijgen betere informatie (en dus minder uitval)

Klanten

Onderzoekers krijgen betere toegang tot gegevensbeheer
Onderzoekers krijgen met gewijzigd en verder verbeterd BDL te
maken
Onderzoekers krijgen meer zicht / invloed op aanpassingen
Externe klanten krijgen eerder cijfers (voorlopige cijfers, halfjaarperioden), in aansprekender vorm en kunnen makkelijker extra gegevens laten verzamelen
Relatiebeheer wordt versterkt, zodat band met afnemers wordt
versterkt en externe financiers meer inzicht in boekhoudnet en
meer invloed krijgen, bijvoorbeeld via Adviesraad van financiers.

•3R

*

Randvoorwaarden om dit te kunnen doen slagen zijn:
* Het delegeren van bevoegdheden aan lagere niveau's resp.twee specifieke commissies en programmamanagement, welke delegatie niet eenvoudig doorbroken kan
worden door bijvoorbeeld onderonsjes
* Besturen op hoofdlijnen en nakomen van afspraken
* Geüniformeerd gegevensbeheer over afdelingen heen
* Planmatige koppeling aan onderzoeksbehoeften.
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4.

HETGEGEVENSMODEL

4.1

Objectmodel

Het objectmodel van het Bedrijven-lnformatienet geeft een beschrijving van de
objecten, waarover we gegevens willen vastleggen. Deze worden door de processen in
het procesmodel gecreëerdof gebruikt (bijlage 4).
Het objecttype is een soort object waarvan het belangrijk is "iets" te weten. Een
objecttype wordt beschreven door een min of meer formele definitie die vervolgens
met een toelichting nader omschreven wordt. In de informatieanalyse worden de
objecttypen gedetailleerd t o t entiteittypen en compleet gemaakt met een lijst van
attributen en relaties. Attributen zijn karakteristieken die een beschrijving geven van
de entiteittypen. Relaties zijn in feite de namen van andere entiteittypen die als een
soort attribuut van de entiteittypen kan worden beschouwd.
De objecten zijn in het huidige globale objectmodel volledig dekkend. In de vervolgfase zullen een aantal objecttypen nog verder uitgewerkt moeten worden t o t
echte entiteittypen. Het entiteittype veestapel zal bijvoorbeeld verder gedetailleerd
moeten worden naar echte objecten als koe, koppel leghennen etc.
Veranderingen ten opzichte van het objectmodel zoals dat in het huidige systeem
wordt gehanteerd, zijn de expliciete aandacht voor het management en de expliciete
onderkenning van objecten. De definitie van objecten isin het huidige systeem ondergebracht in het rekingschema. Ook in het nieuwe objectmodel staat de financiële
transactie als waargenomen eenheid centraal. Nieuwe echter is de aandacht in het
model voor defysieke objecten waarop de financiële transacties betrekking hebben.

4.2

Onderliggende deelsystemen

In het objectmodel van Bedrijven-lnformatienet zijn eentweetal delen te onderkennen, waartussen het objecttype "bedrijf" de verbinding vormt :
A. Een objectmodel met boekhoudspecifieke gegevenssoorten
In dit datamodel vindt een beschrijving plaats van de gegevens die samenhangen
met de functies "vastleggen gegevens" en "rapporteren". De beschrijvingen van de
objecttypen sluiten aan op de datadefinities die bij het Takdoorsnijdend Model en het
Geüniformeerde Rekeningschema in deAgrarische Sector zijn gebruikt.
In het voorliggende objectmodel nemen de objecttypen bedrijf en transactie een
centrale plaats in. Het objecttype transactie is bijzonder te noemen, omdat het geen
echt objecttype is. Het is een uitwerking op fysiek niveau, die toch opgenomen is,
omdat het voor het objectmodel een financieel referentiemodel als een van de uitgangspunten genomen is. Dit uitgangspunt is belangrijk uit oogpunt van administratieve organisatie en kwaliteitscontrole (inboeken via financiële boekingen) en uit
kostenoverwegingen omdat daardoor van een referentiemodel gebruik kan worden
gemaakt. Daarnaast iservoor gezorgd dat alle objecten waarvoor gegevens vastgelegd
worden in het objectmodel opgenomen zijn.
Dit deel van het datamodel beschrijft de gegevens die worden vastgelegd als basis
voor de rapportages en voor (ten dele nog niet bekende) onderzoekprojecten in de
volgende jaren. Het beschrijft de schatkamer van het LEI-DLO. Defuncties "vastleggen
gegevens" en "rapporteren" zijn niet uitgewerkt in (sub)processen op een zodanig
niveau dat tussen processen en objecten uit dit model relaties kunnen gelegd, verdergaand dan "alles wordt vastgelegd" en "alles wordt gebruikt in rapportages". Toch is
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het van belang dat het datamodel wel tot dit detailniveau is gespecificeerd. Het legt
de mogelijke produkten van het Bedrijven-lnformatienet vast. Objecttypen die niet in
dit datamodel zijn opgenomen, kunnen ook geen onderwerp zijn van rapportages.
Het aandachtsgebied van de vervolgprojecten is beperkt tot deze gegevens. Extra
gegevens opnemen zou een uitbreiding van het Bedrijven-lnformatienet inhouden.
B.Een objectmodel met gegevenssoorten ter ondersteuning van het boekhoudproces
In dit model worden de gegevens beschreven, die samenhangen met het bedrijfskeuzesysteem dat gebruikt wordt bij de werving van de LEI-steekproefbedrijven,planning en voortgangscontrole van het werk en het beheer van financiële, personele en
materiële zaken. Het objecttype "bedrijf" neemt ook in dit objectmodel een centrale
plaats in.
Het subsysteem dat betrekking heeft op het financiële, personele en materiele
beheer zal niet verder worden uitgewerkt. Er zal gekozen worden voor standaard
oplossingen; de interfaces hiervoor zijn wel gedefinieerd.

4.3

Harmonisatie

Bij het opstellen van het objectmodel isuitgegaan van de volgende uniformeringen:
- Het Bedrijven-lnformatienet gaat met een nieuw rekeningschema aan de slag. Er
wordt gebruik gemaakt van het Geüniformeerde Rekeningschema Agrarische
Sector.
- De boekjaren zullen allemaal op 1 januari beginnen en eindigen op 31 december
- Voor de gewassen, veestapel, duurzame produktie middelen etc. zal een uniforme
codelijst worden opgesteld.
- De BTW problematiek zal in het nieuwe systeem voor de bedrijven, die in de landbouwregeling dan wel in de ondernemersregeling vallen op een eenduidige manier
worden verwerkt.
De eerste projecten in het vervolgplan hebben betrekking op de praktische uitwerking en in dat kader ook de toetsing van de juistheid van de genoemde uitgangspunten.
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5.

5.1

SYSTEEMARCHITECTUUR

Onderkende informatiegebieden en noodzakelijke vernieuwingen

De informatiegebieden zijn weergegeven in bijlage 5 (c/u-matrix). Een bijzonder
aspect in de architectuur is dat "gegevensvastlegging" en "informatieproduktie" als
afzonderlijke informatiegebieden onderscheiden zijn. Dat is naar de mening van de
projectgroep om een aantal redenen noodzakelijk. De eerste isdat de gegevens door
de processen "vastleggen gegevens" en "rapporteren" vanuit een totaal andere
dimensie worden benaderd. De tweede is dat deze processen ook in gescheiden
organisatieonderdelen moeten worden uitgevoerd. De derde is dat in het proces
"vastleggen gegevens" op boekjaarbasis wordt gewerkt en in het proces "rapporteren" op basis van langere tijdreeksen. De vierde isdat de relatie tussen te produceren
informatie en vast te leggen gegevens niet heel strikt is te beschrijven, omdat de
toekomstige informatiebehoefte slechtsten dele concreet te beschrijven is.
Het is om deze redenen van groot belang dat een goed gestructureerd model van
de als basis voor de informatieproduktie vastte leggen bedrijfsgegevens wordt opgesteld. Een kader daarvoor is aangegeven in hoofdstuk 4. Dat is een excercitite die het
LEI-DLO qua materiekennis op grond van ervaring zonder meer kan uitvoeren. De
noodzaak om in het kader van pakketselectie vastleggen en rapporteren geïntegreerd
te bestuderen isook niet erg dringend, omdat de te produceren financiële rapportage
niet bijzonder ingewikkeld is,slechts een deel bestrijkt vande fiscale financiële rapportage en door elk financieel pakket wel te leveren zal zijn. Derelatie tussen de informatiegebieden "gegevensvastlegging" en "informatieproduktie" bestaat dus uit een op
voorhand vast te leggen beschrijving van de vast te leggen gegevens. In het onderhoud van die beschrijving na realisatie van de nieuwe systemen is in het procesmodel
voorzien: het onderhouden van de modellen en definities van vastte leggen gegevens
ishet belangrijkste aandachtsgebied van de functie "vaktechnisch management".
De informatiegebieden en noodzakelijke vernieuwingen worden in de rest van
deze paragraaf beschreven.

(1) Produktspecificatie
Het informatiegebied "produktspecificatie" omvat de processen uit functie "strategisch management" en de daarop aansluitende processen die gericht zijn op gedetailleerde specificatie van de output van het Bedrijven-lnformatienet. De interfaces naar
andere informatiegebieden zijn tekstueel van aard (managementcontract, boekhoudingsoort, bedrijfskeuzeplan). Van automatisering zijn geen grote verbeteringen te
verwachten. Noodzakelijk is versterking van het strategisch management van het
Bedrijven-lnformatienet en in aansluiting daarop een projectmatige specificatie-indetail van nieuwe produkten of aanpassing van produkten, ter realisatie van het
ideaalbeeld dat in hoofdstuk 3 geschetst is voor de processen in dit informatiegebied
(processen 1.1 t/m 2.4).

(2) Ontwerp van processen,systemen en kwaliteitszorg
Het informatiegebied "ontwerp van processen,systemen en kwaliteitszorg" beslaat
de processen die het ontwerpen en aanpassen van het produktie apparaat van het
Bedrijven-lnformatienet tot doel hebben. Ook in dit informatiegebied "ontwerp van
processen, systemen en kwaliteitszorg" zijn procedurele verbeteringen noodzakelijk
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om het ideaalbeeld uit hoodstuk 3 te realiseren. In dit gebied liggen de aangrijpingspunten voor het gegevensbeheer. Aanpassing van produktiesystemen zal meer dan in
het verleden projectmatig worden uitgevoerd. Procedures voor aanpassing moeten
beschreven worden. In de aanpassingsprocedures is expliciete aandacht voor verankering van kwaliteitszorg in de werkprocessen nodig. Automatisering is binnen dit
informatiegebied vooral gericht op vastlegging van modellen, coderingen, normen en
toelichtingen op zodanige wijze dat zij in andere informatiegebieden efficient te
gebruiken zijn. De modellen, coderingen, normen en toelichtingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de informatiegebieden 6 (gegevensvastlegging) en 7 (informatieproduktie).
(3)Werkplanning en voortgang
Het informatiegebied "werkplanning en voortgang" sluit aan op 'strategische
management", waarin het managementconract wordt opgesteld. Het omvat de planning van werkzaamheden c.q. projecten, de toewijzing van bedrijven aan TAM's en
wijzigingen daarin, gedetailleerde werkplannen van dag t o t dag, tijdregistratie en
voortgangsrapportage van de werkzaamheden, ook op het gebied van applicatiebeheer. Oplossingen voor informatievoorziening moeten gezocht worden in implementatie van software voor projectmanagement, workflow management en agendabeheer, waarbij vooral de verweving met informatiegebied 6 (gegevensvastlegging) van
belang is. De systemen moeten aansluiten aan op de bestuurlijke systemen van het
instituut voor personeel, financiën, projectadminstratie en materieelbeheer.
(4) Bestuurlijke informatievoorziening
De bestuurlijke informatievoorziening wordt verzorgd door de systemen die ook
voor de rest van het instituut worden toegepast voor P-, F- en M-beheer. Voor het
Bedrijven-lnformatienet hoeven geen specifieke voorzieningen getroffen te worden.
(5) Landbouwtelling en steekproef
Het informatiegebied "landbouwtelling en steekproef" bestrijkt de systemen voor
vastlegging en ontsluiting van de landbouwtellingbestanden en het samenstellen van
een steekproef uit de geregistreerde agrarische bedrijven. Voor de landbouwtelling
wordt gebruik gemaakt van de bestaande systemen. Het deelsysteem voor de bedrijfskeuze is in het kader van de harmonisatie van de steekproef aan een grondige revisie
toe. Het is een systeem waarin complexe wiskundig-statistische technieken worden
toegepast. De interfaces vanuit dit gebied naar andere informatiegebieden bestaan uit
de NAW-gegevens van de deelnemers (naar informatiegebied 6 Gegevensvastlegging)
en de basis voor aggregatie van de gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet t o t het
niveau van de populatie van de landbouwtelling (naar gebied 7 Informatieproduktie).
(6) Gegevensvastlegging
Het informatiegebied "gegevensvastlegging" wordt gekenmerkt door verwerking
van grote hoeveelheden gegevens, die wordt uitgevoerd op de regionale kantoren.
Ingang voor het vastleggen van de gegevens is de financiële administratie, waarbij
door saldocontroles volledigheid wordt gewaarborgd. Gekoppeld aan de financiële
gegevens worden grote hoeveelheden technische gegevens van uiteenlopende aard
vastgelegd.
De verwerking is in het huidige systeem al vergaand geautomatiseerd. De vergaande automatisering met verouderde technieken heeft tot verstarring van de systemen
geleid. In het nieuwe systeem moet de prioriteit liggen bij het ten minste handhaven
en zo mogelijk vergroten van de huidige efficiency bij vergroting van de flexibiliteit.
Het moet uitgesloten worden geacht dat het mogelijk zou zijn met de bestaande
software te voldoen aan de eisen die in hoofdstuk 3gesteld zijn.
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Nu al wordt gebruik gemaakt van het aftappen van EDI-berichten. De verdere
mogelijkheden van "aftappen" van EDI en bedrijfsmanagementsystemen en electronisch inlezen van met de hand geschreven documenten moeten worden onderzocht,
opdat de "normale" efficiencyverbetering van enkele procenten per jaar in dit informatiegebied kan worden voortgezet.
Het ligt voor de hand om voor de financiële kern van het systeem gebruik te maken
van een parametriseerbaar financieel pakket of een referentiemodel. De toepasbaarheid daarvan met nog nader worden onderzocht. Voor de vastlegging van de technische gegevens moeten aanvullende modules worden ontwikkeld, die goed met het
financiële pakket geïntegreerd moeten zijn, gezien de verwevenheid van vastlegging
van financiële gegevens met de vastlegging van technische gegevens. Bij de keuze
voor een pakket moeten de efficiency van het vastleggingsproces, de mogelijkheid om
via batchprocedures EDI-gegevens in te laden, de mogelijkheid om nog niet tot boekingen verwerkte EDI-gegevens te gebruiken voor rapportages, de mogelijkheid om
technische gegevens efficient en goed gestructureerd (genormaliseerd) op te slaan, de
toegankelijkheid van de datastructuur en de integreerbaarheid met een workflowmanagementpakket zwaar wegen. Ook belangrijk zijn de betrouwbaarheid van de
leverancier, de innovatiebereidheid van de leverancier en de mogelijkheid om zelf het
pakket aan te passen. Van minder gewicht zijn de rapportagemogelijkheden (zie
onder informatiegebied 7 Informatieproduktie).
Gezien het aandeel in de totale kosten van het Bedrijven-lnformatienet zal de
functionaliteit die voor Landbouw en Tuinbouw nodig is van doorslaggevend belang
zijn voor beslissingen over dit informatiegebied. Voor Bosbouw/natuurbeheer moet
worden aangesloten bij de gekozen oplossingen. Vervolgens moet worden bezien of
de ontwikkelde systematiek en werkwijze, eventueel met aanpassingen in verband
met het gebruik van reizen als ingang,ook voor Visserij bruikbaar zijn.
In dit informatiegebied ligt het zwaartepunt van de produktiekosten van het
Bedrijven-lnformatienet Tevens ligt hier dan ook het zwaartepunt van planning en
voortgansrapportage binnen het Bedrijven-lnformatienet. Dat betekent dat er een
zwaar interface is met informatiegebied 3. Het ligt voor de hand daarvoor een
workflow-managementpakket te gebruiken. Selectie daarvan moet in het vervolgtraject plaatsvinden. Het informatiegebied heeft verder een zwaar interface met informatiegebied 7 (Informatieproduktie).
(7) Informatieproduktie
De informatiegebieden "gegevensvastlegging" en "informatieproduktie" vormen
de kern van het Bedrijven-lnformatienet. Het zware interface tussen deze informatiegebieden vergt een sterk gegevensbeheer, waaraan in het informatiegebied "vaktechnisch management" vorm gegeven wordt. Een belangrijke kenmerk van dit informatiegebied isdat de verschillende deelsystemen een gemeenschappelijke set van rekenregels voor de berekening van economische kengetallen hebben. De deelsystemen in
het gebied "informatieproduktie" moeten zorgen voor verslaggeving aan de deelnemers, voor produktie van de periodieke rapportages en voor beschikbaarheid van de
gegevens in een goed toegankelijke databank met geïntegreerde rekenregels voor het
onderzoek en voor produktie van de periodieke rapportages en de gegevens voor
RICA en CBS. De centrale set van uniforme rekenregels geldt voor al deze deelsystemen.
Van groot belang in dit informatiegebied isde efficiency waarmee de onderzoekers
van het instituut gegevens uit de databank kunnen verkrijgen, direct bruikbaar voor
statistische verwerking. Ook de problematiek van aggregatie van de steekproef naar
het niveau van de totale populatie isdaarbij van belang. Integratie met de landbouwtelling via poststratificatie en eventueel met andere bestanden moet mogelijk blijven.
In het gebruik van de gegevens in het onderzoek doen zich in de huidige situatie geen
bijzondere problemen voor op technisch gebied. Het huidige systeem (BDL) ondersteunt op efficiënte wijze het beschikbaar stellen van gegevens , hoewel het user
interface van dit systeem op een termijn van enkele jaren wel aan een opwaardering
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toe is en de gebruikersdocumentatie van de inhoud problematisch is. ook wordt het
opvragen van technische specificaties (dpm, gewasbeschermingsmiddelen) door de
gebruikers als verre van eenvoudig ervaren. Het mag echter uitgesloten worden
geacht dat voor het beschikbaarstellen en beheren van de gegevens op dit moment
meer geschikte software op de markt verkrijgbaar is.
Daarnaast zijn goede standaardvoorzieningen nodig voor rapportage, zowel voor
de produktie van deelnemersverslagen alsvoor de produktie van periodieke rapportages en de ad hoc rapportages voor onderzoekprojecten en externe klanten. Een deel
van de deelnemersverslagen isfinancieel van aard en zal,alsvoor de realisatie van het
financiële deel van het vastleggingssysteem voor een financieel pakket wordt gekozen, vrijwel zeker door dat systeem geproduceerd kunnen worden omdat aan de
financiële rapportage op bedrijfsniveau in het Bedrijven Informatienet geen specifieke
eisen worden gesteld. Dat iswel het geval bij de technisch-economische rapportages.
Naast het beschikbaarstellen van de gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet valt
ook het beschikbaarstellen van de gegevens van de andere deelnemende landen aan
het RICA binnen dit informatiegebied.
(8) Klantencontact
In het informatiegebied "klantencontact" dekt de functie "bedienen klanten". Er
wordt gebruik gemaakt van de onderzoekdatabank voor het beantwoorden van ad
hoc vragen. De processen moeten worden ondersteund door een klantenregistratiesysteem, waarin ook de programmatuur/queries en output worden opgeslagen. Voor
verstrekte informatie worden facturen opgesteld en verzonden, waarbij wordt aangesloten bij het instituutssysteem voor de financiële administratie. Voor de registratie
en bewaking van de afhandeling van opdrachten en van fouten en klachten wordt
gebruik gemaakt van het workflow management pakket (zie informatiegebied 3).
(9) Applicatiebeheer
Voor de ondersteuning van het applicatiebeheer moet worden gebruik gemaakt
van workbenches en project management software. Vernieuwing van de organisatie
van het applicatiebeheer isnodig om eenjuiste toepassing van de modellen, coderingen, normen en toelichtingen zoals die in gebied 2 zijn vastgesteld, te garanderen en
om een betere projectmatige beheersing mogelijk te maken. Een ideaalbeeld voor de
toekomstige organisatie is geschtst in hoofdstuk 3. Daarnaast zijn aanpassingen in
gebruikte methoden en technieken nodig. Door toepassing van applicatiegeneratie,
waarmee het schrijven van programmatuur gedeeltelijk wordt geautomatiseerd, en
andere technieken voor "rapid applictions development" (RAD) worden de flexibiliteit
van systemen en de efficiency van het onderhoud verbeterd. Nauwe aansluiting bij de
informatiegebieden 2 en 3 is nodig. Bijzondere aandacht is nodig voor de inrichting
van de helpdeskfunctie. Ondersteuning moet worden geboden aan TAM'svanverschillende afdelingen en aan afnemers vande gegevens.

5.2

Informatiesystemen

In de voorgaande paragraaf is de opdeling in informatiegebieden aan de orde
geweest. Ter ondersteuning van de processen iseen architectuur van geautomatiseerde systemen ontworpen die is weergegeven in fig. 5.2. Bovenin de figuur staan de
bestaande systemen die voor algemeen gebruik binnen het instituut bedoeld zijn en
die, afgezien van de uitwisseling van gegevens, buiten het aandachtsgebied van de
vervolgprojecten kunnen blijven.'

1) Infig. 5 2 zijn alleen de relaties weergegeven die relevant lijn vanuit het oogpunt van het Bedrijven-lnformatienet.
De relaties van de systemen voor algemeen gebruik met de specifieke systemenvoor het Bedrijven-lnformatienet zijn
wel weergegeven. De onderlinge relatiestussen de algemene systemenzijn niet weergegeven.
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Het "produktieapparaat" van het Bedrijven Informatienet wordt gevormd door de
systemen voor bedrijfskeuze en werving van deelnemers, gegevensvastlegging, beschikbaarstellen van gegevens en rapporteren. Deze kern van systemen is specifiek
voor het Bedrijven-lnformatienet en bevat ook veel voor het Bedrijven Informatienet
specifieke functionaliteit. Deze systemen zijn het onderwerp van de keuzes in deze
fase van het project. Naast de produktiesystemen moeten voor planning en beheersing
van de produktie een workflow management pakket en een "agendasysteem" (voor
werkplanning op dagelijkse basis) worden geïmplementeerd.
In enkele systemen worden NAW-gegevens beheerd (deelnemers, dataleveranciers,
klanten). Omdat de betrokken partijen ook worden benaderd vanuit andere bedrijfsprocessen binnen het LEI-DLO, ishet verstandig de NAW-gegevens op te nemen in het
relatiebeheerssysteem "Connect", dat in 1995wordt geïmplementeerd.
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Figuur 5.2 Systemen en hun onderlinge samenhang

5.3

Specifieke systemen voor het Bedrijven-lnformatienet

5.3.1

Gegevensstroom

De ontworpen doorstroming van gegevens in het produktieproces van het
Bedrijven-lnformatienet isweergegeven in figuur 5.3.
Het systeem voor bedrijfskeuze en werving ondersteunt het trekken en verantwoorden van de steekproef op grond van het bedrijfskeuzeplan en het werven van de
potentiële deelnemers. De output iseen deelnemersbestand dat informatie bevat over
de deelnemers en de delen van de populatie die zij representeren.
Het systeem voor gegevensvastlegging onderhoudt een databank met vastgelegde
gegevens over de deelnemers. Voor het beschikbaarstellen van de gegevens voor
onderzoek worden de gegevens fysiek overgebracht naar de bedrijvendatabank.
Verslagen voor deelnemers worden in principe ook uit de onderzoekdatabank geproduceerd, opdat voor alle rapportages een gegarandeerd eenduidige set rekenregels
wordt gehanteerd.
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figuur S.3 Gegevensstroom Inhetproduktieprocesvan het Bedrijven-lnformatienet
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5.3.2

Gegevensvastlegging

Het systeem voor gegevensvastlegging staat centraal in het produktieproces van het
Bedrijven-lnformatienet. Efficiency en aanpasbaarheid van het Bedrijven-lnformatienet
als geheel worden voor een groot deel bepaald door de efficiency en de aanpasbaarheid van dit systeem. Het merendeel van de systeemontwikkelingsinspanning in het
vervolgtraject zal op dit systeem gericht zijn. Daarbij zal de toepasbaarheid van een
financieel standaardpakket voor vastlegging van de financiële gegevens beoordeeld
moeten worden.
De toepasbaarheid van een financieel pakket voor dit doel staat niet bij voorbaat
vast, omdat het merendeel van de vast te leggen gegevenssoorten niet-financiële
gegevens betreft (technische- en milieugegevens), die geïntegreerd en consistent met
de financiële gegevens behandeld moeten worden. Een mogelijkheid kan zijn het
toepassen van een referentiemodel, integratie daarvan met het datamodel voor de
bedrijfsgegevens en vervolgens genereren van een systeem. Welke oplossingsrichting
ook wordt gekozen, voor de vastlegging van de niet-financiële gegevens zal een
aanzienlijk stuk eigen nieuwbouw moeten plaatsvinden. In de vervolgactiviteiten
wordt aan de te maken keuze expliciet aandacht besteed.
Het systeem zal eerst worden ontwikkeld en geïmplementeerd voor het Bedrijvenlnformatienet landbouw en tuinbouw, en vervolgens worden uitgebreid voor bosbouw en natuur, overige administraties en visserij. Bij ontwerp en realisatie van het
systeem is een gerichte inbreng door de TAM's wenselijk, op dat het systeem in de
praktijk effectief is en ook een efficiente afhandeling van werkzaamheden mogelijk
maakt. In de onwerpfase moet ook expliciet aandacht worden besteed aan de mogelijkheden die door technische ontwikkelingen geboden worden (EDI,scanning e.d.).
Een bijzonder punt van aandacht bij het ontwerp van het systeem voor gegevensvastlegging isde distributie van de gegevens. Op het hoofdkantoor worden het rekeningstelsel en andere coderingen onderhouden. Die moeten op de regionale kantoren
beschikbaar zijn. De gegevensvastlegging vindt plaats op de regionale kantoren, in
bepaalde gevallen na verdeling van centraal ontvangen gegevens van dataleveranciers. De vastgelegde gegevens moeten uiteindelijk op het hoofdkantoor beschikbaar
zijn, waarbij steeds hogere eisen aan de actualiteit worden gesteld (vanjaarbasis naar
dagbasis).
5.3.3

Rapportage

De databank voor het onderzoek wordt nadrukkelijk als op zichzelf staand systeem
gezien, los van het systeem voor gegevensvastlegging. Er zal tussen deze systemen
altijd een fysieke overdracht naar een andere structuur nodig zijn. Het databanksysteem voor het Bedrijven-lnformatienet moet gezien worden als afdeling van een
"information warehouse", waarin naast de gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet
ook de landbouwtellingen en mutaties, RICA- en andere bedrijfsgegevens zijn opgenomen. In de huidige situatie worden de gegevens ontsloten met de BDL-software (BDL
staat voor Bedrijven Databank LEI-DLO). Wat software betreft is dat ook voor de
komende jaren in het vernieuwde Bedrijven-lnformatienet een adequate oplossing.
Het iswel wenselijk de toegankelijkheid van de databank te verbeteren (betere handleiding, codering gebaseerd op GRAS en eigentijds user interface).
De deelsystemen voor deelnemersverslagen, bedrijfsvergelijkende overzichten en
periodieke rapportages moeten een gemeenschappelijke basis hebben voorde berekening van kengetallen. De berekening van die kengetallen moet uniform zijn in alle
deelsystemen, en moet bovendien in de databank voor het onderzoek beschikbaar
zijn. De eis van uniforme berekening, de vereiste nauwkeurigheid en de complexiteit
van de berekeningen maken dat standaardfaciliteiten van DBMS's en 4GL-tools hier
niet toereikend zijn. Dezefunctionaliteit isingebouwd in de software van de Bedrijven
Databank LEI-DLO. Voor de produktie van de rapportages moet een afzonderlijk
standaardrapportagepakket worden geselecteerd. De ontwikkeling van de rapporten
met behulp van dit standaardrapportagepakket valt binnen de scope van de vervolg38

projecten. Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor de plaats waar de berekeningen
worden uitgevoerd.
5.3.4

Klantencontact

Voor het relatiebeheer wordt Connect gebruikt. Het systeem voor het klantencontact moet daarbij aansluiten. Het gaat enerzijds om het uitleveren en factureren van
standaardproducten, anderzijds om het beantwoorden van vragen van klanten met
behulp van de onderzoekdatabank. In dat laatste geval moeten query en resultaat
bewaard kunnen worden, gekoppeld aan de klant, omdat klanten vaak terugkomen
op eerder gestelde vragen voor detaillering of actualisatie. Verder is dit soort documentatie van belang omdat veel klanten soortgelijke vragen stellen. Voor een goede
ondersteuning van de dienstverlening aan de klanten ishet verder ook van belang dat
het systeem voorziet in klachtenregistratie en bewaking van de afhandeling.
5.3.5

Bedrijfskeuze en werving

Voor de bedrijfskeuze en werving moet een nieuw systeem worden ontwikkeld om
de geharmoniseerde steekproef op een efficiente wijze te kunnen trekken en verder
verwerken. Het systeem moet de werving administratief ondersteunen. Een koppeling
met het relatiebeheerssysteem is wenselijk omdat de deelnemers ook voor andere
bedrijfsprocessen binnen LEI-DLO relevant zijn.
5.3.6

Werkplanning en voortgang

Ter ondersteuning en besturing van het geheel aan werkzaamheden in het boekhoudnet zijn twee systemen nodig. In de eerste plaats is er behoefte aan een systeem
voor agendabeheer en daaraan gekoppeld tijdregistratie, met een koppeling naar
MPA. In de tweede plaats, en gekoppeld aan het eerstgenoemde systeem is een
systeem nodig voor werkplanning en -verdeling en voortgangscontrole en -rapportage. In principe is dat te realiseren met een workflow management pakket. In het
vervolgtraject moet een informatieanalyse worden uitgevoerd die op selectie van een
workflow management pakket gericht is.
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6.

TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR

Het is niet verstandig om over de toekomstige technische infrastructuur op dit
moment besluiten te nemen. De technische infrastructuur is sterk afhankelijk van
keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de wijze van realisatie. Die keuzes kunnen pas na de informatieanalyse worden gemaakt. De beslissingen die daaruit voortvloeien over de technische infrastructuur hebben betrekking op:
- de communicatiestructuur en distributie van data en verwerking ten behoeve van het
informatiegebied gegevensvastlegging;
- de ontwikkelomgeving die gekozen wordt, ook op basis van de eisen die uit gegevensvastlegging en een eventueel daarvoor te kiezen pakket voortvloeien (omdat dit
informatiegebied het zwaartepunt is van de informatievoorziening binnen het instituut) een
- de produktieomgeving, ook op basisvan de eisenvan gegevensvastlegging.
In het vervolgplan zijn daarvoor de deelprojecten Tl (ontwerpen communicatiestructuur), T2 (kiezen ontwikkelomgeving) en T3 (kiezen produktieomgeving) opgenomen.
Daarnaast is het nodig technologische ontwikkelingen in kaart te brengen en de
toepasbaarheid ervan voor het Bedrijven-lnformatienet te onderzoeken (T4).
Ten aanzien van het deelproject T1 (ontwerpen communicatiestructuur) zijn in deze
quick scan geen concrete uitgangspunten aangegeven. Centraal staat het vraagstuk
van de distributie van de verwerking over het hoofdkantoor en de ongeveer 15 bijkantoren. Een lijst van mogelijke alternatieven moet worden opgesteld in overleg met
specialisten. De alternatieven moeten vervolgens worden beoordeeld op consequenties, zoals gevolgen voor de functionaliteit, datacommunicatiekosten en investeringen
in netwerkapparatuur. De punten waarover beslissingen moeten worden genomen
zijn:
- de architectuur (alternatieven: centraal met terminals, lokaal met PC's,lokaal met C/5netwerken per kantoor, combinatie centraal/lokaal met PC's),
- welke soort datacommunicatieverbinding wordt gebruikt (agronet, ISDN, kieslijnen),
- hoe gegevens van derden verkregen en eventueel over de TAM's gedistribueerd
worden en
- dewijze waarop deTAM's met derden kunnen communiceren.
Het deelproject T2 (kiezen ontwikkelomgeving) leidt tot een keuze voor de wijze
van realisatie, die toegepast wordt voor het informatiegebied gegevensvastlegging.
Belangrijk uitgangspunt is dat voor de ontwikkeling van de systemen LIA gevolgd
wordt. Het is op voorhand al duidelijk dat, als voor het informatiegebied gegevensvastlegging een pakket wordt gekozen, dat pakket ingrijpende aanpassingen zal
behoeven. De te kiezen ontwikkelomgeving moet in dat geval worden afgestemd op
het pakket. Bijvoorbeeld valt hier te denken aan toepassing van Gembase in combinatie met het pakket Renaissance/CS van Ross. Als dat pakket gebruikt kan worden,
scheelt dat aardig in de aanschafkosten omdat DLO het al heeft. Als het niet mogelijk
of niet efficient blijkt om een pakket te gebruiken, moet de ontwikkelomgeving
worden afgestemd op de vernieuwde ontwikkelingsaanpak. Als eerste moet onderzocht worden of Oracle daarbij toepasbaar is.Zo niet, dan moeten andere alternatieven worden onderzocht. Als het systeem met Oracle wordt gerealiseerd, zal Oraclecase
als workbench worden gebruikt. Anders wordt SDW gebruikt, tenzij dat niet spoort
met de andere keuzes die ten aanzien van de ontwikkelomgeving worden gemaakt.
SDW is beschikbaar bij het LEI-DLO en de ontwikkelgroep is goed ingespeeld op
gebruik van deze workbench.
In deelproject T3 (kiezen produktieomgeving) wordt met name de apparatuur en
systeemprogrammatuur voor het informatiegebied gegevensvastlegging geselecteerd.
Als uitgangspunt wordt genomen dat Oracle voor de gegevensopslag wordt gebruikt,
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tenzij dat niet realiseerbaar is in relatie met de uitkomsten van T1 en T2 en eventueel
een geselecteerd pakket voor gegevensvastlegging. Verder moeten de keuzes worden
gebaseerd op de uitkomsten van T1 en T2 en de eisen die voortkomen uit de
informatie-analyse. Het LEI-DLO gebruikt nu Digital-computers met OpenVMS en PC's
met Windows. Als die mogelijkheid bestaat binnen de gestelde voorwaarden, verdient
een keuze voor deze infrastructuur de voorkeur. Voor de data-opslag wordt in de
beschreven systeemarchitectuur een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het informatiegebied gegevensvastlegging (lopende boekjaar, beperkt tot Bedrijven-lnformatienet, dynamisch, veel transacties) en de Bedrijvendatabank voor rapportages en
onderzoek (lange tijdreeksen, koppeling aan andere bronnen, statisch, intensieve
massaverwerking) . De laatste is een "information warehouse", terwijl de eerste een
operationeel produktieproces moet ondersteunen. Hiervoor is een gescheiden opslag
nodig. Daarbij moet in gedachten worden gehouden dat de Bedrijvendatabank ook
gegevens uit vele andere bronnen bevat. Een besluit om voor de Bedrijvendatabank
andere software te gaan gebruiken raakt eenveel breder gebied in het onderzoek. De
huidige software veroorzaakt geen knelpunten in het onderzoek. Uitgangspunt is
daarom dat de huidige BDL-software in gebruik blijft voor de information warehousefunctie.
Het vierde deelproject (T4) dat op het gebied van de technische infrastructuur moet
worden uitgevoerd, is het onderzoeken van de mogelijkheden die technologiche
ontwikkelingen voor het boekhoudnet bieden. Te denken valt aan scanning, EDI en
objectoriëntatie. Dit deelproject moet voorafgaand aan de pakketselectie en keuze
van de ontwikkelaanpak worden uitgevoerd, omdat het gezichtspunten kan opleveren
die daarvoor van belang zijn.

41

7.

PLANVAN AANPAK VOOR DEDERDEFASE

7.1

Doel vervolgplan

De vernieuwing van het boekhoudnet is geen sinecure. Men mag de omvang en
complexiteit van de activiteiten op de in paragraaf 4.2 genoemde aandachtsgebieden
niet onderschatten.
• Ten eerste, omdat nu in relatief korte tijd een nieuwe werkwijze moet worden
ontwikkeld en ingevoerd, die adequaat moet worden ondersteund door geautomatiseerde hulpmiddelen, terwijl de huidige systemen gedurende circa negen jaar zijn
ontwikkeld en zijn aangepast aan allerlei in de loop van die tijd geformuleerde
eisen en wensen van medewerkers.
- Ten tweede, omdat alleen al de vervanging van de bestaande systemen,die functioneel gezien uitgebreid entechnisch gezien complex zijn,veel werk is.
- Ten derde, omdat de verwachting van de organisatie over de functionaliteit en
gebruikersvriendelijkheid van de nieuwe systemen hoog is, de nieuwe systemen in
een voor het LEI-DLO nieuwe ontwikkelomgeving en nieuwe technische infrastructuur worden gerealiseerd en 'last but not least' omdat de tijdsdruk voor ontwikkeling hoog is.
- Ten vierde omdat het LEI-DLO weinig ervaring heeft met op tijd en binnen budget
uitvoeren van de veranderings- en systeemontwikkeltrajecten van dergelijke omvang.
Deze complicerende factoren voor de werkwijze en systemen die zo bepalend zijn voor
de (positieve) beeldvorming over het LEI-DLO als geheel, vergen een zorgvuldige
uitbesteding alsmede goed projectmanagement en scherpe kwaliteitsbewaking.
Behalve de bovenstaande waarschuwing is ons inziens ook belangrijk dat onderkend wordt, dat het hier niet louter om een moeilijk systeemontwikkelingstraject gaat.
Hoewel de vernieuwing van het boekhoudnet de aanleiding voor de Quick Scan is
geweest, is er een sterk aangepaste werkwijze ontstaan. Tevens is de organisatorische
context veranderd (LEI bij DLO, resultaatverantwoordelijkheid) en zal de werkinhoud
van de TAM's anders worden door toenemende decentralisatie. Er is dus inmiddels
sprake van een forse verandering van de werkwijze. Dit maakt noodzakelijk dat alle
activiteiten van de vier genoemde typen activiteiten worden uitgevoerd. Tot nog toe
blijkt uit het functioneren van de Stuurgroep en de bemerkingen van het reviewteam
dat de aandacht zich nog steeds concentreert op de automatisering en techniek. Hierin
zal ons inziens verandering moeten komen met meer aandacht voor organisatorische
inpassing, planning envoortgang en kwaliteitsbewaking.
In dit vervolgplan wordt aangegeven welke activiteiten moeten worden uitgevoerd
om het nieuwe Bedrijven-lnformatienet te ontwikkelen, in te voeren en adequaat te
(doen) gebruiken. Er worden vier soorten vervolgactiviteiten (veelal in projectvorm)
onderkend, te weten systeemontwikkeling, ontwikkeling van de administratieve
organisatie en controlemaatregelen, organisatie ontwikkeling &training en ontwikkeling van de technische infrastructuur.

7.2

Typen activiteiten

De vier bovengenoemde typen activiteiten moeten om verschillende redenen
worden uitgevoerd.
Voor de activiteiten voor systeemontwikkeling geldt het volgende. In de toekomst
zullen de afnemers van informatie steeds hogere eisen aan flexibiliteit en actualiteit
van de gegevens stellen. De meer integrale benadering van de agrarische sector in
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onderzoek en periodieke rapportages vraagt om verdergaande harmonisatie van de
gegevensverzameling in de verschillende takken. De deelnemers zullen steeds hogere
eisen aan de tijdigheid en toepasbaarheid van de teruggeleverde informatie stellen.
Op ontwikkelingen in de informatiestromen in de agrarische sector en de toepassing
van managementsystemen op de bedrijven moet worden ingespeeld om ook op
termijn deelnemers te kunnen blijven werven. Een marktgerichte aanpak maakt efficiënter werken nodig. Daarvoor iseen aanpasbaar en beheersbaar informatiesysteem
nodig. Omdat de huidige systemen niet aan deze kwalificaties voldoen en niet meer
goed aanpasbaar zijn, is vernieuwing nodig. De produkten van het vernieuwde informatiesysteem zijn onder meer de periodieke rapportages, de deelnemersverslagen, de
databank voor onderzoek, de berichtgeving aan de Europese Commissie en de aan het
CBS te leveren gegevens voor de nationale rekeningen; met name de eerste drie zullen
aan de eisen van de tijd worden aangepast. Van deze vernieuwde produkten moet in
het vervolg een gedetailleerde specificatie worden opgesteld op basis waarvan geautomatiseerde systemen kunnen worden gerealiseerd.
De activiteiten voor het ontwerpen en inrichten van de administratieve organisatie/interne controle zijn belangrijk omdat het Bedrijven-lnformatienet dé gegevensbron is voor het onderzoek van het LEI-DLO. Deze gegevens moeten dus valide en
betrouwbaar zijn en gedurende het vastleggings- en bewerkingsproces betrouwbaar
blijven. Daarom zullen zowel in het geautomatiseerde informatiesysteem als in de
procedures rondom het systeem maatregelen moeten worden ontworpen, die deze
betrouwbaarheid "garanderen". Het ontwerpen van de AO zal plaatsvinden in een
aparte fase van het systeemontwikkelingstraject, te weten de AO-ontwerpfase (zie
LIA). In deze fase zullen op basis van risicoanalyses verschillende beschikbare maatregelen op hun veronderstelde effect en prijs worden gewogen.Waarna deze maatregelen zowel in de specificaties van het geautomatiseerde systeem als in het procedurele
deel van de informatieverwerking worden vastgelegd.
Activiteiten voor organisatie ontwikkeling & training moeten garanderen dat zowel
de organisatiestructuur, taakverdeling, werklast en zeggenschapsverhoudingen als de
medewerkers geschikt zijn gemaakt voor de vernieuwde werkwijze. De werkwijze, die
wordt ontworpen in het Bedrijven-lnformatienet zal vermoedelijk nieuwe werkafspraken vergen, andere taakverdelingen tussen centraal en decentraal mogelijk maken en
zal nieuwe kennis en vaardigheden vergen. Deze serie activiteiten isdus van wezenlijk
belang voor een goede invoering en adequaat gebruik van het systeem. Ook zullen
deze activiteiten bijdragen aan een positieve waardering voor het nieuw gerealiseerde
Bedrijven-lnformatienet.
De activiteiten voor het ontwerpen en realiseren van de technische infrastructuur
zijn noodzakelijk om te garanderen dat de verschillende medewerkers zo zijn uitgerust
met technische hulpmiddelen, dat zij plezierig en flexibel gebruik kunnen maken van
de mogelijkheden van (de hulpmiddelen van) het nieuwe systeem. De infrastructuur
bestaat onder meer uit computerapparatuur en bijbehorende besturingsprogrammatuur,
netwerkfaciliteiten,
een
databasemanagementsysteem,
onderhoudshulpmiddelen en uit "hulpmiddelen" voor de ontwikkeling van nieuwe systemen. Bijzondere aandacht dient de netwerk- •-> communicatie-infrastructuur te
krijgen die er voor moet zorgen dat men efficiënt kan werken, ook over lokaties heen.
Tenslotte, een goede infrastructuur dient er voor te zorgen dat het systeem kan voldoen aan de functionele entechnische prestatie-eisen die de LEI-medewerkersstellen.

7.3

Aanpak

Hierboven zijn vier typen activiteiten onderkend. Met name de wijze waarop de
ontwikkeling van informatiesystemen en het ontwerpen/inrichten van de Administratieve Organisatie zal plaatsvinden behoeft toelichting.
Het LEI-DLO wil in dit project overgaan op het toepassen van Information
Engineering-concepten en de ontwerp- en vastleggingstechnieken alsook de fasering
van LIA. Tot nog toe heeft het LEI-DLO om een aantal redenen SDM en SDW gehan43

teerd. Eénvan die redenen ishet feit dat LIA een forse inzet van gebruikerszijde vergt,
die binnen het LEI-DLO niet op die manier te realiseren is. Uitgangspunt bij het LEIDLO is nu om de voordelen van de LIA-fasering en technieken en de daaraan gekoppelde kwaliteitsborging te benutten, maar daarbij tevens te experimenteren met een
vorm van (intensieve) gebruikersbetrokkenheid, die aansluit bij wat mogelijk is binnen
het LEI-DLO. Deze vorm is die van zogenaamde gebruikerssessies (JAD-sessies), waarin
circa tweemaal per week door een groep materiedeskundigen, onder leiding van een
methodisch begeleider, de specificaties worden vastgesteld. De gebruikerssessies
leiden tot een iteratieve manier van analyseren, die zowel methodisch begeleiders als
materiedeskundigen inzicht geeft in de mogelijkheden en beperkingen van het nieuw
te ontwikkelen systeem. Deze methode doet recht aan de wens van mensen in de
organisatie om betrokken te zijn bij en invloed te hebben op de vernieuwing van de
systemen. Bijkomend voordeel is dat de materiedeskundigen ook worden ingewijd in
de LIA-technieken.
In de AO-ontwerpfase zal opnieuw nagegaan moeten worden of de werkwijze met
gebruikerssessies de meest ideale c.q.best haalbare is.In ieder geval zal ook in die fase
de inventarisatie en weging van risico's en definitie van maatregelen nadrukkelijk
door de medewerkers/het management moeten worden uitgevoerd.

7.4

Activiteiten/projecten

In de CU-matrix zijn de volgende informatiegebieden onderkend (zie aldaar):
Produktspecificatie, Ontwerp van proces systemen en kwaliteitszorg, Werkplanning &
voortgang, Bestuurlijke informatievoorziening, Landbouwtelling en steekproef, Gegevensvastlegging, Informatieproduktie, Klantencontact en Applicatiebeheer.
In het onderstaande activiteitenoverzicht zijn voornamenlijk die activiteiten/projecten benoemd die de eerst komende drie jaar zullen worden uitgevoerd. De
activiteiten één tot en met negentien van systeemontwikkeling en AO-ontwerp betreffen voornamenlijk de informatiegebieden Produktspecificatie, Gegevensvastlegging en
Informatieproduktie.
Per type activiteiten zijn de volgende activiteiten/projecten onderkend. Een meer
uitgebreide beschrijving van de projecten is beschikbaar bij de afdeling CIVA van het
LEI-DLO.

Systeemontwikkeling en AO-ontwerpflC:
1.
analyseren noodzaak/mogelijkheden verandering boekjaar en uniforme BTWbehandeling;
2.
opstellen plan voor versnelde of halfjaarlijkse rapportages;
3.
opstellen nieuw rekeningschema;
4.
informatieanalyse van gegevensvastlegging Landbouw en Tuinbouw onder
behoud vanJAD-sessies & prototyping;
5.
analyse werkplanning/voortgangsbesturing;
6.
testen en keuze Workflowmanagement;
7.
AO-ontwerp gegevensvastlegging Landbouw en Tuinbouw;
8.
realisatie en testen gegevensvastlegging LBen Tb c.q. pakketkeuze entesten;
9.
proeftuin en invoering systeem gegevensvastlegging;
10
realiseren AO-gegevensvastlegging;
11.
uitvoeren enquête onder deelnemers over gewenste verslaggevening;
12.
informatie-analyse van de verslaggeving deelnemers en beschikbaarstellen
gegevens o.b.v. JAD-sessies & protoyping;
13.
AO-ontwerp van de verslaggeving deelnemers en beschikbaarstellen gegevens;
14.
realisatie van de verslaggeving inclusief interfaces c.q. keuze standaardprogrammatuur;
15.
invoeren verbeterde systematiek en inrichten daarbijbehorende gebrui44

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

kersondersteuning;
aanpassen en invoeren gegevensvastlegging en raportage Bosbouw&Natuur;
aanpassen en invoeren (deel) administraties loonwerk, slachtkuikens, leghennen en vleesvee;
Informatie-analyse en AO-ontwerp gegevensvastlegging en rapportage Visserij;
realisatie,testen en invoeren gegevensvastlegging en rapportage Visserij;
verkorte analyse en keuze van systeemvoor klantencontact;
realisatie en invoering van systeem voor klantencontact;
de vernieuwing en harmonisatie bedrijfskeuzeprogrammatuur;
keuze en invoering standaard reportingfaciliteiten voor vernieuwde produkten/standaardrapportages (rapportgeneratoren) incl. produktie van BUL, BUT,
FITenFIP.

Organisatieontwikkeling & training:
1.
trainen medewerkers CIVAin nieuwe werkwijze van systeemontwikkelen;
2.
inrichten gegevensbeheer;
3.
verzorgen voorlichting aan LEI-medewerkers (w.o. presentaties, overleg en
nieuwsbrief);
4.
verzorgen training voor toekomstige of beoogde JAD-sessie medewerkers;
5.
verzorgen tijdelijke extra ondersteuning TAM's;
6.
inrichten applicatiebeheer en helpdesk-Boekhouding;
7.
inrichten structuur en onderhoud van software en vaktechniek.
8.
vastleggen wijze en conventies van ontwikkeling (aanpassen handboek systeemontwikkeling inclJAD en prototyping, codegeneratie);
9.
het ontwikkelen van een structuur om produkten-in-detailte specificeren;
10.
opzetten handboek voor procesontwerp en kwaliteitszorg;

Technische infrastructuur:
1.
ontwerpen communicatiestructuur (incl. centraal-decentraal);
2.
kiezen ontwikkelomgeving (mede op basis van JAD-sessies en Informatieanalyses);
3.
kiezen produktieomgeving waaronder computerapparatuur, databasemanagement-systemen en operatingsystemen, e.d.;
4.
onderzoeken bruikbaarheid/noodzaak nieuwe technologieën (EDI, scanning,
Object Oriented);
5.
invoeren communicatiestructuur;
6.
invoeren ontwikkelomgeving;
7.
invoeren produktieomgeving.

7.5

Uitgangspunten en randvoorwaarden

De hierbovengenoemde activiteiten worden veelal in projectvorm uitgevoerd. Voor
de besturing van de uitvoering van deze projecten wordt hierna een projectorganisatie geschetst. Deze beoordeelt en bestuurt de projecten op afwijkingen ten opzichte van de planning voor wat betreft doorlooptijd, mensinzet, kosten, inhoudelijke en
vaktechnische kwaliteit. Eengoed functionerende projectorganisatie iseen belangrijke
eisvoor het binnen doorlooptijd en budget uitvoeren van de projectenkalender.
Bij de hierna opgestelde projectenkalender is er van uit gegaan dat de tijdige
realisatie van een vernieuwd boekhoudnet dringend noodzakelijk is. Dit betekent dat
de projectenkalender weliswaar rekening houdt met de pieken in de werkdruk van
diverse betrokkenen, maar dat daarnaast toch bijna continu aan de verschillende
projecten wordt gewerkt (zij het met wisselende intensiteit van wisselende betrokkenen). De start van de projecten wordt dus niet uitgesteld t o t na de zomervakantie,
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nen). De start van de projecten wordt dus niet uitgesteld tot na de zomervakantie,
omdat wanneer dat nu noodzakelijk zouworden geacht, elkjaar slechts beperkt aan
de realisatie van de vernieuwing zou kunnen worden gewerkt. Men zou daardoor
motivatie en momentum verliezen, hogere kosten moeten maken door inefficiënt
werken,versieproblemen krijgen eneenzeer latedatumvaninvoering (opzijnvroegst
daneind'99).
Kortom, eentijdige start voor ensnelle ontwikkeling van devernieuwde boekhouding wordt noodzakelijk geacht. Wanneer de projectenkalender wordt gevolgd
kunnen de afdelings- ensectiechefsécht rekening houden metvervanging vanmedewerkers indien nodig.Wij zoudenzelfszover willen gaandoor testellen dat debenodigde inzet van de medewerkers van boekhoudsecties prioriteit heeft boven alle
andere werkzaamheden van deze medewerkers, mits de werkzaamheden buiten
piekperiodes worden gepland. Ter compensatie van die inzet worden middelen beschikbaargesteld.
Verder geldt dat deprioriteit vanCIVAbij devervullingvandeze projectenkalender
ligt. Voor het voerenvandegespreksleiding bijJAD-sessieslaten zijzichbijstaan door
externe adviseurs, die zelf uitgebreide ervaring hebben met de gekozen werkwijze
(LIA-IE,JAD-sessies,prototyping).
Tenslotte zijnoverwegingen dat:
- de continuïteit vande produktie met deoude systemenmoetworden gegarandeerd,
zowel voor wat betreft ondersteuning door systeemontwikkeling als wat betreft de
inzet van materiedekundigen bij begeleiding van het dagelijkse boekhouden en de
produktie vanPR's;
-ergeenrisico'swordengenomendiedeproduktie ingevaarbrengen;
- medewerkers van boekhoudsecties voornamenlijk buiten de piekperiodes worden
ingezet.
7.6

Uitgangspunten doorlooptijd en kostenschatting

Bij deschatting vandoorlooptijd enkosten iservan uitgegaan dat het systeemeen
vergelijkbare omvang en complexiteit zou hebben als het huidige boekhoudnet (o.m.
circa 80.000 regels code FORTRAN). Deze omvang en complexiteit is geschat op basis
van een middeling van de uitkomsten van detoepassing vanschattingsmodelllen van
Boehm, Putnam en Florijn-Höppener. Vervolgens is het aantal manjaren benodigd
voor ontwikkeling gecorrigeerdvoor detoepassingvan:
- lastige rekenkundige processenaldanniet inFortran(+10%);
- eencomplexenuitgebreid datamodelvoordevastte leggengegevens(+10%);
- JAD,prototyping,referentiemodellen (-25%);
- eenraamcontract met leverancier/"preferredsupplier" (-7,5%-10%).
De omvangs- en complexiteitsschatting leidt tot een kostenschatting van circa zes
miljoengulden.
Meer indetail zijnuitgangspunten voor deplanning dat:
- in JAD- en prototype-sessies circa 4-5 medewerkers 2 dagen netto per week
gedurende delooptijdvanhet project beschikbaar zijn;
- in JAD-en prototypesessies 2CIVA-professionalsen2externe medewerkers betrokkenzijn;
- de tarieven van alle LEI-medewerkersƒ 100.000,-perjaar bedragen,terwijl die van
externe analisten ƒ 350.000,- en van externe programmeurs/analisten ƒ 200.000,bedragen;
- in de Realisatiefase ongeveer een inzet wordt geleverd van de helft interne en de
helft externe programmeurs/analisten;
- de prijsschatting isgebaseerdopƒ275,-pernetto-functiepunt vanaf de informatieanalyse.
Eensamenvatting vandekostenschatting isgegeven inbijlage6.
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7.7

Projectkalender

Voor de uitvoering van de 40 deelprojecten iseen projectenkalender opgesteld die
gericht is op volledige invoering van de vernieuwde systemen en werkwijze met
ingang van het boekjaar 1998. Eerdere afronding is niet mogelijk, onder andere
omdat de bij planning van projectwerktwerkzaamheden rekening moet worden
gehouden met pieken in de werklast van het produktiewerk. Voor een aanpak met
eenmalige overgang op een nieuw systeem in plaats van geleidelijke invoering moest
gekozen worden uit kostenoverwegingen en omdat geleidelijke overgang ook integratie van vernieuwde delen met het huidige systeem nodig zou maken. Dat zou
gezien het ook in dit rapport geconstateerde gebrek aan aanpasbaarheid onvoorspelbare consequenties hebben voor kosten en doorlooptijd. De projectkalender is weergegeven in figuur7.1.
De deelprojecten zijn geordend naar informatiegebied, met daarnaast een aantal
voorbereidende deelprojecten en projecten die betrekking hebben op technische
infrastructuur en organisatieverandering. Het zou niet verstandig zijn om over de
uitvoering van een project van deze omvang nu al een beslissing voor het geheel te
nemen. Om grip op het project te houden is het nodig het project op te delen in een
aantal stappen die in van tevoren bepaalde perioden gezet moeten worden en die
meetbare resultaten opleveren (mijlpalen). Op basis daarvan kan dan over uitvoering
en financiering van de volgende stap een besluit worden genomen.Voor het management van de uitvoering is het van belang binnen de stappen afzonderlijke plannen
voor de afzonderlijke deelprojecten te maken:
(1)
De eerste stap heeft als kern de informatieanalyse van gegevensvastlegging
en werkplanning en voortgang. Het resultaat van deze stap is een voldoende
basis voor de keuze van de aanpak van de realisatie (pakket/referentiemodel/zelfbouw), de ontwikkelomgeving en de technische
infrastructuur. Tevens moet in deze stap de harmonisatie en vernieuwde
werkwijze worden vastgelegd. Na de eerste stap wordt een in feite onomkeerbare beslissing genomen over de voortzetting van het project. De deelprojecten van de eerste stap zijn in de projectenkalender met een * gemerkt;
(2)
De tweede stap heeft als kern ontwerp van de administratieve organisatie van
gegevensvastlegging en informatieanalyse voor de informatieproduktie;
(3)
De kern van de derde stap wordt gevormd door de realisatie van het systeem
voor gegevensvastlegging en de praktijktoets voor de invoering in een proeftuin. De ervaring leert dat in ontwikkelingsprojecten dit de fase iswaarin het
risico van uitloop en kostenoverschrijding het grootst is. De voorgaande stappen moeten de instrumenten bieden om deze fase te beheersen. Deze stap
leidt tot het definitieve besluit tot invoering.
(4)
Vervolgstappen, later in detail te plannen.
Bijlage 6 bevat de kostenschatting. Een bijzonder punt van aandacht daarin is de
P.M.-post voor de migratieproblematiek. Daarmee wordt bedoeld de "inhaalslag" die
bij de overgang van het oude naar het nieuwe systeem gemaakt moet worden, enerzijds als gevolg van het verleggen van de boekjaren voor een deel van de bedrijfstakken, anderzijds door de verkorting van de termijn waarop tuinbouwbedrijven uitgewerkt moeten zijn om versnelde rapportage mogelijk te maken. Bij simpelweg stellen
dat de tijdreeksen continu moeten doorlopen en volledig dekkend moeten zijn, zou
een extra inspanning van 6500 mensdagenTAM-capaciteit nodig zijn. Die hoeveelheid
menskracht is niet op te brengen, omdat goed opgeleide, ingewerkte mensen nodig
zijn, nog afgezien van de financiële consequenties. Dit betekent dat de vernieuwing
van het Bedrijven-lnformatienet onvermijdelijk discontinuïteiten in de rapportage t o t
gevolg zal hebben. De deelprojecten S2 en S3 hebben tot doel de consequenties in
beeld te brengen. Op basis daarvan worden in overleg met gebruikers en financiers
besluiten genomen over de wijze van oplossing van de migratieproblematiek.
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Figuur 7.1

Projectenkalender
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Detaak van de verschillende organen isalsvolgt voorzien:
Directeur:
Opdrachtgever, beslist over mensen, middelen, tijd, acceptatie van Produkten, afronding project (decharge van PMGen projecteams)
PMG:
Bestaat uit hoofden van afdelingen die capaciteit leveren, de projectleider^), de plv. directeur als voorzitter, een secretaris/plv. voorzitter (bijvoorbeeld voorzitter programmateam) en een of meer externe adviseurs.
De PMG stuurt de voortgang, kwaliteit, geld, menscapaciteit en neemt
maatregelen bij geconstateerde afwijkingen tussen plan en realisatie.
De PMG vergadert elke twee weken en betrekt de afstemming tussen
project en operationele gang van zaken (normale werk) in zijn afwegingen.
KBG:
Bestaat uit opinion-leaders uit de organisatie (waaronder TAM's en
onderzoekers), aangevuld met deskundigen uit FD en evt. LNV's
FEZ/Acc.Dienst en DLO-C.
Vergadert ongeveer elke anderhalve maand en adviseert PMG over
inhoud en bruikbaarheid van de concept-produkten en evt. plannen van
aanpak.
QA:
Groepje van specifieke deskundigen (bijvoorbeeld van FD en TFDL) die
PMG en projectleiders adviseren over de vaktechnische kwaliteit van het
proces (hoe komen de Produkten tot stand), de produktiviteit van de
projectgroepen en de vaktechnische kwaliteit van de produkten. Brengt
advies uit om de concept-produkten al of niet te accepteren en adviseert
evt. over te nemen maatregelen om gesignaleerde problemen op te
lossen. Voert kwaliteitsreviews uit op mijlpaalprodukten. Samenstelling
van QA kan wisselen in de loop der tijd, afhankelijk van benodigde deskundigheid.
Projectgroepen:
bestaan uit medewerkers van het Bedrijven-lnformatienet, van CIVA,
onderzoekers en externen (bijvoorbeeld leiders JAD-sessies). Projectgroepen hebben per fase (activiteit uit het vervolgplan) een wisselende samenstelling (behalve de projectleider).
Financiers: Deze worden niet specifiek in uitvoeringsorganen van het project opgenomen. De voorzitter van de PMG overlegt op verzoek van de directeur
ca.elke anderhalve maand met de financiers over de voortgang.
Gegevensbeheer:
Staat onafhankelijk van projectorganisatie. Adviseert projectgroepen en
ontvangt van hen de concept-produkten en beoordeelt of zij voldoen
aan de normen. Bewaakt met name de harmonisatie. Wordt zonodig
geadviseerd door QA.
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8.

CONCLUSIES ENAANBEVELINGEN

8.1

De noodzaak t o t vernieuwing

Conform de opdracht aan de projectgroep (zie § 1.3) is in dit rapport allereerst
aandacht besteed aan de huidige informatievoorziening en de bijbehorende organisatie. Op basis van de eerder verschenen Interne Nota 410 kan de conclusie worden
getrokken dat de betrokken systemen aan herziening toe zijn. De doelstellingen,
kritische succesfactoren en strategische prioriteiten van het LEI-DLO, als ook de eisen
enwensen van het management en de belangrijkste gebruikersgroepen geven aan dat
het Bedrijven-lnformatienet volop recht van bestaan heeft, doch gezien de veranderende omgeving aanpassing behoeft. Deze aanpassing betreft o.a. een verdere integratie tussen afdelingen, een uitdrukkelijker strategisch en vaktechnisch management
en een grotere nadruk op actuele berichtgeving, o.a.via een beter gebruik van nieuwe
methoden en technologieën (zoals datacommunicatie). De huidige systemen zijn
dermate verouderd dat daarmee niet op de veranderingen in de omgeving en de
daaruit voortkomende behoeften van de gebruikers kan worden ingespeeld. Om de
noodzakelijke aanpassingen te kunnen realiseren, moeten de systemen volledig
worden vernieuwd. Deze vernieuwing is te beschouwen als een vervangingsinvestering: de verouderde systemen moeten vervangen worden opdat het Bedrijven-lnformatienet ook op langere termijn in de informatiebehoeften van beleidsmakers kan
voorzien.

8.2

Aandachtsgebieden voor vernieuwing

In hoofdstuk 3 is een uitgebreide schets gegeven van de nieuwe werkwijze en de
belangrijkste veranderingen voor de verschillende betrokkenen. De vernieuwing kan
worden gerealiseerd door uitvoering van de in hoofdstuk 7 beschreven deelprojecten,
die naast vernieuwing van de software ook harmonisatie van de verzamelde gegevens
envernieuwing vanwerkwijze en organisatie alsdoel hebben.
Voor vernieuwing van de systemen zijn de volgende, in hoofdstuk 5 onderscheiden
aandachtsgebieden relevant:
- produktspecificatie;
- ontwerp van processen,systemen en kwaliteitszorg;
-werkplanning en voortgang;
- bestuurlijke informatievoorziening;
- landbouwtelling en steekproef;
- gegevensvastlegging;
- informatieproduktie;
- klantencontact;
- applicatiebeheer.
Van deze gebieden zijn gegevensvastlegging en informatieproduktie de kern, het
produktieproces van het Bedrijven-lnformatienet. Hier ligt het zwaartepunt van de
noodzakelijke systeemontwikkelingsactiviteiten. Een groot risico van ontwikkeling van
nieuwe systemen is dat kennis en ervaring die in de huidige systemen besloten ligt,
verloren gaat. Om dat risico in te perken en optimaal gebruik te maken van de bestaande expertise bij de boekhoudsecties, wordt gebruik gemaakt van snelle systeemontwikkelingsmethoden met interactieve groepssessies en prototyping als basis voor
het systeemontwerp. Daardoor kan een effectieve terugkoppeling met de TAM's
worden bereikt
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Opdat in de informatiebehoeften van de gebruikers voldaan kan worden is harmonisatie van de verzamelde gegevens nodig in de volgende opzichten:
- boekjaar;
- BTW-behandeling;
- rekeningschema (GRAS);
- coderingen;
- subadministraties.
Verder is het, om de gewenste verbetering van de actualiteit van de geleverde informatie te realiseren, nodig om de werkwijze bij de verzameling van de gegevens te
veranderen. Enkele voorgestelde deelprojecten hebben dan ook als doel de mogelijkheden t o t harmonisatie en verbetering van de actualiteit te onderzoeken en de consequenties ervan in kaart te brengen.
Met betrekking tot de organisatie is een aantal projecten voorgesteld, die als doel
hebben:
- de klantgerichtheid te verbeteren door structurele afstemming met gebruikers en
financiers
- projectmatige aanpak van systeemaanpassingen die daaruit voortvloeien
- gegevensbeheer dat gericht is op kwaliteit van de gegevens en behoud van de
harmonisatie
Doel van de organisatieverandering isdaarmee een actief besturen van het BedrijvenInformatienetformatienet in wisselwerking met gebruikers en financiers mogelijk te
maken, waarin een voortdurende afweging gemaakt kan worden van omvang en
detailniveau van de output, kosten, actualiteit, nauwkeurigheid en mogelijkheden t o t
extra financiering alsbasisvoor investeringen in aanpassing van het Bedrijven-lnformatienet. Daarnaast zijn in het systeemontwikkelingstraject projecten opgenomen die
gericht zijn op de administratieve organisatie, waarin ook de personele organisatie
aan de orde komt.
Hoewel de verouderde toestand van de systemen en de daardoor veroorzaakte
blokkades voor aanpassing de aanleiding voor dit projectzijn, behelst de vernieuwing
meer dan louter een vernieuwing van de software. Eenvernieuwing van de Produkten
van het Bedrijven-lnformatienet en van de werkwijze waarmee deze produkten worden aangepast, isnodig en vernieuwing van de software isdaarvoor een voorwaarde.

8.3

Vernieuwing van de produkten van het Bedrijven-lnformatienet

De voorgestelde vernieuwing van het Bedrijven-lnformatienet is in de eerste plaats
een vervangingsinvestering die tot doel heeft de toekomstige informatievoorziening
voor de beleidsvorming veilig te stellen. Daarnaast iseen vernieuwing van de produkten een direct resultaat. De volgende produkten worden door uitvoering van dit
project gerealiseerd:
+ in december 1998 (of eerder) een rapportage over de belangrijkste inkomens- en
milieu-ontwikkelingen over het eerste half jaar van 1998, gebaseerd op de door de
TAM's verwerkte gegevens van eensubstantieel aantal bedrijven.
+ in de zomer van 1999 (bijvoorbeeld in samenhang met het LEB)een vergelijkbare
rapportage over de tweede helft van 1998.
+ de klantvriendelijkheid meetbaar te vergroten door instandhouding van het
Bedrijven-lnformatienet met nieuwe produkten en een betere respons dan in
ongewijzigd beleid, waar de toenemende complexiteit van bedrijven steeds grotere
problemen veroorzaakt.
+ voor 1 september 1999 (dus binnen 9 maanden na afsluiten van het boekjaar
1998) de definitieve resultaten over boekjaar 1998 beschikbaar in één publikatie
geïntegreerd voor akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en bosbouw.
+ daarnaast worden publikaties ontwikkeld, gericht op specifieke groepen gebruikers.
+ een efficiency-winst en kwaliteitsverbetering doordat een aantal werkzaamheden
vervallen en in een aantal gevallen beter beheer mogelijk is (bijvoorbeeld TOBS,
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datamanagement concentreren, PPRF's voorlopige uitkomsten bij een kalenderboekjaar, enige integratie met prijsstatistiek, combineren van enkele publikaties)
c.q. door hogere opbrengst uit onderzoek door actuelere en flexibeler data. Deze
efficiencywinst moet ten minste de 1,5% opgelegde produktiviteitsverbetering per
jaar realiseerbaar maken.
Daarnaast wordt voor het vernieuwde Bedrijven-lnformatienet een voortdurende
afstemming van de Produkten op de behoeften van de gebruikers in wisselwerking
met de gebruikers en de financiers tot stand gebracht.

8.4

Aanbevelingen aan de directeur

De conclusie van de projectgroep is dat vernieuwing van het Bedrijven-lnformatienet nu noodzakelijk is en dat het mogelijk is die vernieuwing voor het jaar 2000 te
realiseren. Als in het najaar van 1995 met de werkzaamheden wordt begonnen, kan
met ingang van het boekjaar 1998 de vernieuwde werkwijze volledig worden ingevoerd. Dat betekent dat in de loop van 1998 de eerste tussentijdse resultaten beschikbaar komen en dat in 1999 voor het eerst in de vernieuwde vorm kan worden gerapporteerd.
De projectgroep isvan mening dat zo spoedig mogelijk de projectorganisatie zoals
beschreven in paragraaf 7.8 ingesteld moet worden om de voorgestelde deelprojecten
te kunnen starten, uitvoeren en besturen. Naast de benoeming van medewerkers in de
projectorganisatie ishet overdragen van hun huidige werkzaamheden en het voorzien
in de opvang daarvan een punt dat de aandacht moet hebben.
De eerste opdracht voor de nieuwe projectorganisatie iseen gedetailleerd werkplan
op te stellen voor de eerste stap op de weg naar het vernieuwde Bedrijven-lnformatienet, zoals beschreven in paragraaf 7.7. Dit werkplan moet namen en tijdsbeslag van
medewerkers bevatten, opdat een goede inschatting van de gevolgen voor de produktiewerkzaamheden en de op basis daarvan te nemen maatregelen gemaakt kan
worden. Tevens moet het dienen als basis voor een gedetaillerde begroting en moet
het mijlpalen voor de besturing voor de eerste stap bevatten. De eerste stap omvat de
voorbereidende projecten (S1t/m 53) de informatieanalyses voor gegevensvastlegging
en planning en voortgang (S4 en 55), de deelnemersenquête (511), de voorbereiding
van de keuze van de technische infrastructuur (T1). Verder is het nodig een aantal
begeleidende activiteiten op het gebied van training, voorlichting en werkorganisatie
te starten (01 t/m 05). Dit betekent dat nu een beslissing genomen moet worden over
ca. 1000 mensdagen capaciteit van LEI-DLO en een bedrag van f 725.000,- out of
pocket.
Verder beveelt de projectgroep aan op zo kort mogelijke termijn een structuur voor
regelmatige afstemming over het project met de financiers in te stellen, met als doel
actief management van het Bedrijven-lnformatienet te initiëren. Daarbij kunnen dan
gaande het proces afspraken worden gemaakt over de aanwending van de baten van
de investering.
Na de eerste stap moet een beslissing genomen worden over de voortzetting van
het project. De projectgroep beveelt aan in de nieuwe projectorganisatie aan de PMG
op te dragen de om de criteria voor voortzetting van het projekt na de eerste stap te
formuleren voordat de informatieanalyses starten. De projectgroep beveelt aan daarbij in ieder geval de volgende voorwaarden voor voortzetting te hanteren:
-de eerste stap isop tijd afgerond (refererend aanvertrouwen in draagvlak);
-de analyse isvolledig en bevat geen open einden (inperking van risico in realisatie);
-de analyse biedt voldoende achtergrond en criteria voor de keuze voor een pakket of
referentiemodel en ontwikkelmethode (te verifiëren door QA).
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8.5

Aandachtspunten voor het management

Randvoorwaarden bij de realisatie van de gewenste verbeteringen zijn (§ 7.5) dat
hiervoor additionele capaciteit beschikbaar komt en dat de continuïteit van het oude
systeem gedurende het project wordt gegarandeerd. Dit zijn zware voorwaarden,
omdat voor het tot stand brengen van de vernieuwing juist de meest onmisbare
mensen uit de huidige organisatie nodig zijn.
Het belangrijkste knelpunt (en daarmee het grootste risico) bij de realisatie is naar
de mening van de projectgroep gelegen in het draagvlak voor het project, vooral ook
binnen de eigen organisatie. Met betrekking tot projectmatig werken in grotere multiafdelingsprojecten bevindt het DLO zich nog in een leerfase (en cultuuromslag).
Vandaar dat de projectgroep het uitermate belangrijk vindt dat gekozen wordt voor
een zo kort mogelijke doorlooptijd, waarbij via de voorgestelde interactieve gebruikerssessies en prototyping zo snel mogelijk produkten beschikbaar komen die op een
draagvlak binnen de organisatie mogen rekenen. Inaanvulling op de hiervoor gedane
voorstellen rond de projectenkalender (§ 7.7) en de organisatie (§ 7.8) denkt de projectgroep dat de in- en externe druk op het project (noodzakelijk voor een succesvolle
afronding) nog kan worden verhoogd door de volgende aanvullende maatregelen:
* De aan het project toe te kennen capaciteit duidelijk af te bakenen en niet op
voorhand aan sectiesvoor besteding vrijte geven.
* De projectleider budget-houder te maken die met dit budget zaken kan doen met
sectiehoofden die voor bijvoorbeeld gebruikers-sessies capaciteit beschikbaar moeten stellen.
* Per projectonderdeel een gedetailleerd plan van aanpak op te laten stellen, alsmede -na afronding- een evaluatierapport en een aantal tussentijdse reviews (bijvoorbeeld door de QA-groep), zowel op produkten alsop processen.
* Met de financier een aantal duidelijke produkten overeen te komen. Uitgaande van
de hiervoor genoemde projectkalender (informatieanalyse in 1995 en 1996, realiseren en testen in 1996 en proeftuin inl997), kan het nieuwe systeem volledig worden ingevoerd voor het boekjaar 1998.

8.6

Op korte termijn te nemen maatregelen

Het onderkennen van het genoemde risico ten aanzien van het draagvlak voor het
projekt wil niet zeggen dat er bij de projectgroep zelf geen enthousiasme zou zijn om
dit project tot een goed einde te brengen. Om dat te onderstrepen heeft de projectgroep zich afgevraagd wat er gedaan zou kunnen worden, vooruitlopend op de
goedkeuring en financiering van het voorstel voor het vervolg van het project. Het
betreft hier een drietal categoriën: zaken die weinig of niet kosten, zaken die toch
moeten gebeuren (in het kader van het huidige onderhoud) en zaken die uit nog
beschikbaar budget kunnen worden gefinancierd. Deze zaken zullen overigens voor
het merendeel alleen effect hebben als aansluitend ook de vernieuwing van het
Bedrijven-lnformatienet gerealiseerd wordt, omdat implementatie in de huidige
systemen niet mogelijk is.
Zaken die (bijna) niets kosten:
* het met onmiddelijke ingang vervangen van de term "boekhoudnet" door
'Bedrijven-lnformatienet' en het uitbrengen van een bijbehorende folder (waarvan het
concept gereed is).
* het breed uitdragen van de resultaten van deze fase en het plan voor het vervolg, in
het bijzonder naar de TAM's o.a. in een gezamenlijke bijeenkomst voor alle TAM's.
* het deze zomer instellen van de projectorganisatie zoals beschreven in §7.8, in het
bijzonder de Project-Management Groep, de klankbordgroep en de projectleider van
de projectgroep Systeemontwikkeling & AO/IC en de gegevensbeheerder. Dit mede in
verband met het uitvoeren en inkaderen van een aantal van de hieronder genoemde
activiteiten.
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* het op basis van een door de projectleider georganiseerde brainstorming en geschreven notitie in de Project-Management Groep besluiten tot harmonisatie van
boekjaar en BTW-verwerking.
Zakeendie toch moeten gebeuren:
Ten behoeve van het huidige systeem c.q.huidige publikaties wordt er momenteel een
aantal werkzaamheden uitgevoerd die zonder veel extra kosten in de vorm van Boekhouding 2000 kunnen worden gegoten. Het gaat hierbij om de volgende zaken:
* het onderhoud en de datastructuur van de bestrijdingsmiddelen gegevens is momenteel onderwerp van studie. Daarbij kan gemakkelijk een datamodel en procesmodel worden opgeleverd, alsmede een aantal beheersafspraken (vaktechnisch management)
* de afdeling Tuinbouw heroriënteert zich op dewijze waarop de vervangingswaarde
van vaste activa kan worden vastgesteld en streeft daarbij afstemming met de afd.
Landbouw na. Dit onderwerp leent zich voor een proef-JAD- sessie en levert in ieder
geval een gezamenlijke lijst met vasteactiva codesen afschrijvingsmethodieken op.
* voor PR-63 (sbe en bss) worden bijlagen gemaakt met alle EG-rubrieken en Meitellingsrubrieken. Ook wordt nog (met Eurostat) bezien hoe de set-aside wordt verwerkt.
Dit kan worden aangevuld met gewascodes uit het Bedrijven-lnformatienet zodat een
codelijst voor produkten en kostenplaatsen ontstaat.
* Met terugwerkende kracht wordt per 1januari het MPA-systeem gevuld met een
nieuwe projectcodering. Voor het Bedrijven-lnformatienet zal deze worden afgestemd
op het procesmodel van Boekhouding 2000.
* Door CIVA en IECwordt momenteel nagegaan of het LNV-pakket Connect geschikt
is als relatiebeheer-systeem op het LEI-DLO. In dat kader zal worden bezien of de in
het Bedrijven-lnformatie netbeheerde deelnemers- en klantgegevens ook in dit pakket
kunnen worden ondergebracht. Daarbij zullen met name de bijbehorende attributen
en de privacy-aspecten in kaart worden gebracht.
Zaken die kunnen worden aangepakt met nog beschikbaar budget.
Na oplevering van dit rapport is er nog enig budget beschikbaar. Voorgesteld wordt
om dat aan te wenden om het nieuwe rekeningschema te ontwerpen en zo mogelijk
een aantal verfijningen in het datamodel (attributen) aan te brengen. Voor het rekeningschema wordt gebruik gemaakt van het (gemodificeerde) GRAS,waaraan specifieke rekeningen voor het Bedrijven-lnformatienet worden toegevoegd en waaruit nietbenodigde rekeningen worden verwijderd. Niet in het rekeningschema passende BDLvariabelen worden in het datamodel ondergebracht.

8.7

Ter afsluiting

De conclusie van de projectgroep is dat voor continuering van het Bedrijven-lnformatienet een grote investering in de vernieuwing ervan noodzakelijk is. Die vernieuwing vergt van het LEI-DLO de voortzetting van een ingezette cultuuromslag, maar zal
er ook aan bijdragen. Dit project is een uitdaging aan het management van het instituut om de, ook in de missie verwoorde, pretenties ten aanzien van klantgerichtheid
en projectmatig werken waar te maken.Aan de financiers ishet een uitdaging om het
vertrouwen te tonen in het management van het LEI-DLO als betrouwbare partner in
informatieverzorging die met grote efficiency in de behoefte voorziet. Wij hebben er
alle vertrouwen in dat management en medewerkers van het instituut het project naar
beste kunnen zullen steunen en dat de financiers bereid zullen zijn om deel te nemen
aan het actief besturen van het Bedrijven-lnformatienet.
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Bijlage 1

Contextdiagram en belangenanalyse

Figuur B.1.1. bevat eencontextdiagram waarin alle actoren en informatiestromen
rondhetsysteemzijnweergegeven.
Figuur B.1.2.bevat een belangen-analyse. Deze belangen zijn te onderscheiden in
zaken die mengraaggerealiseerdzouwillen zien("Do's") endiewelke menhet liefst
zouwillenvermijden("Don't-s").
Figuur B.1.1 Contextdiagram
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FiguurB.1.2 Belangenanalyse
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*) Inde huidige situatie zijn vrijwel alle dienten onder te brengen in decategorien Periodieke
Rapportage (opdrachtgever: LNV/DWK) resp. Onderzoeker (soms met extra data-verzameling
voor een betalende opdrachtgever). Directe levering van gegevens aan derden komt weinig
voor en isniet onomstreden omdat dit voor het onderzoek alsconcurrentie-vervalsing ervaren
kanworden.
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Bijlage 2

Overzichtvanprojecten indenieuwe situatie
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Bijlage 3

Functiedecompositie

Ontwerpbeslissingenten aanzienvande functiedecompositie
Ten aanzien van functie 2 (vaktechnisch management) is discussie mogelijk over de
vraag of de eerstevier processenwel "passen" indezefunctie. Bij deafbakening van
vaninformatiegebieden loopt degrenstussentwee gebieden nudwarsdoor functie2.
De projectgroep heeft gemeend toch voor deze indeling van processen te moeten
kiezen, omdat functie 1in het model nu een duidelijk resultaat heeft (het managementcontract), dat nuook het interface metfunctie3vormt.Verder hebbendeeerste
vier processenvanfunctie 2met deoverige processen in dezefuntie gemeen dat een
sterke inhoudelijke deskundigheid nodig isen dat zij vanuit die deskundige inbreng
deprocessenindekernfuncties4t/m7aansturen.
Tenaanzienvanfunctie3zijnertwee puntenvandiscussie:
- het detailniveau vandeeerstevier processenverschiltduidelijk vandatvandelaatste
3; de reden daarvan isdat de eerste vier specifiek zijnvoor het Bedrijven-lnformatienet, terwijl voor de andere drie wordt aangesloten bij wat algemeen isvoor het LEIDLO. De werkplanning en voortgangscontrole in het Bedrijven-lnformatienet is een
zwaar aspect van het management en duidelijk afwijkend van de werkplanning en
voortgangscontrole inhet onderzoek.
-zit er voldoende samenhang indeprocessenomzeineenfunctie samente brengen?
Naar de mening van de projectgroep wel, omdat alle processen uit die generieke
systemen die hier relevant zijn, louter betrekking hebben op het operationele management.
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1 strategisch management
beheren van de doelstellingen en definieren van de Produkten van het BedrijvenInformatienet endaaraantestellen kwaliteitseisen
1.1analyseren ontwikkelingen
beschrijven welke ontwikkelingen in de sector en de informatiestromen in de sector
plaatsvinden en onderzoeken wat het mogelijke belang ervan isvoor het BedrijvenInformatienet; bepalenop welke ontwikkelingen ingespeeldmoetwordenenbeschrijvenwelke probleemvelden dekomendejarencentraalstaaninhet onderzoek

1.2inventariserenproduktwensen
in overleg met cliënten en opdrachtgevers binnen en buiten het LEI-DLOnagaan met
welke veranderingen in het produktenpakket van het Bedrijven-lnformatienet ingespeeld kan worden op de relevante ontwikkelingen en welke wensen ten aanzien
vanhet Bedrijven-lnformatienet degebruikers hebben
1.3specificeren nieuwe produkten
globaal ontwerpen van nieuwe produkten enopstellen van produktnormen enkwaliteitseisen
1.4evalueren consequenties
nagaan welke veranderingen in de produktieprocessen nodig zijn om de nieuwe
produktente realiseren,hoedieveranderingen uitgevoerdzoudenkunnenworden en
wat deverwacht kostenenbatenervanzijn
1.5 bepalentarievenvoor produkten
bepalen van de tarieven waarvoor produkten van het Bedrijven-lnformatienet geleverd kunnen worden
1.6 beslissenover produktnormen, kwaliteitseisen enwijzevanaanpassen
vaststellenwelke produkten het Bedrijven-lnformatienet indetoekomst zalleverenen
vaststellen op welke wijze de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd moeten
worden
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2 vaktechnisch management
in detail vastleggen welke informatie verzameld en verstrekt wordt en hoe dat uitgevoerd en bestuurd wordt en hoe de kwaliteit van de informatie gewaarborgd wordt
2.1 opstellen bedrijfskeuzeplan
bepalen van de strata en aantallen te trekken bedrijven in de steekproef
op grond van de vastgestelde produktnormen en kwaliteitseisen
2.2 specificeren opzetPR
vaststellen van structuur en inhoud van de tabellen in de PR's als uitwerking van
genomen strategisch beslissingen ten aanzien van de PR's
2.3 onderhouden deelnemersverslag
aanpassen van het ontwerp van de deelnemersverslagen als gevolg van veranderde
produktnormen
2.4 specificeren details onderzoekbehoefte
specificeren van de veranderingen in de aan het onderzoek aan te leveren gegevens
als uitwerking vanvastgestelde produktnormen
2.5 opstellen vaktechnische instructie
voeren van het gegevensbeheer en ouderhouden van het procesmodel voor het
gehele Bedrijven-lnformatienet, inclusief de definitie van in periodieke rapportages,
verslaggeving aan deelnemers en toepassingen in het onderzoek te hanteren definities, het rekeningschema en alle andere coderingen, kwaliteitscontrole en managementinformatie en het beheren van de aanvullende toelichtingen
2.6 opstellen bedrijfstypering
opstellen van de rekenregels voor typering van bedrijven
2.7 opstellen normen
berekenen van jaargebonden, periodegebonden en tijdloze kwantitatieve normen
voor (inhoudelijke) toepassing in het boekhoudnet
2.8 bepalen kwaliteitsindicatoren
uitvoeren van een risicoanalyse en op grond daarvan bepalen van de meetpunten voor
de kwaliteit van de gegevens in het Bedrijven-lnformatienet
2.9 definieren controlemaatregelen
bepalen van de aanpassingen in het informatiemodel die nodig zijn om te waarborgen
dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan
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3 operationeel management
besturenvandeprocessen4.1enverder
3.1opstellen werkplan
periodiek opstellenenbijwerkenvaneenplan meteentijdschemawaarinaangegeven
is welke activiteiten moeten worden uitgevoerd, welke resultaten moeten worden
opgeleverd,enwelke middelenworden ingezet.
3.2bijhouden agenda's
vastleggenvandedagelijkseplanningvanmedewerkers
3.3verantwoorden tijdsbesteding
periodiek vastleggenvandebestedetijd per bedrijf, medewerker enactiviteit
3.4bewaken voortgang
periodiek opstellen van rapporten waarin de voortgang van activiteiten en verbruik
vanmiddelenwordenvergeleken methet werkplan
3.5P-beheer
beherenen beslissenover aanwendingvandepersonele middelen
3.6F-beheer
beherenen beslissenover aanwendingvande geldmiddelen
3.7M-beheer
beherenenbeslissenover aanwendingvanmaterieel,voorradenenkantoren
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4 verwerven bronnen
bepalen van de deelnemers als steekproef uit de populatie van geregistreerde landbouwbedrijven en verantwoorden van de steekproef aan deEU
4.1verwerven Meitellinggegevens
aanvragen, accepteren en gebruiksklaar maken van Meitellinggegevens en bijbehorende NAW-gegevens
4.2 bedrijfskeuze
specificeren entrekken van de steekproef op basisvan het bedrijfskeuzeplan
4.3werven deelnemers
benaderen van gekozen deelnemers en vaststellen van de bereidheid tot deelname en
van de bruikbaarheid van de administratie
4.4 opstellen verslag bedrijfskeuze
verantwoorden van de steekproef volgens de richtlijnen van de EG-verordening

67

5 vastleggen gegevens
verwerkenvangegevensdievolgenste makenafsprakengeleverdworden door
deelnemersof andere,door deelnemersgemachtigde,berichtgevers, tot
afgesloten boekhoudingen enbijbehorende technische gegevens
5.1makenvanafspraken metdataleveranciers
maken en controleren van afspraken met houders van systemen waaruit na machtigingdoor deelnemers,geautomatiseerdgegevensoverdeelnemersworden verstrekt
5.2makenvanafsprakenmetdeelnemers
voorbereiden enjuridisch afdekken van detoelevering van gegevens door dedeelnemer en derden die daartoe door deelnemers gemachtigd zijn; controleren of de
toeleveringvolgensdeafspraken plaatsvindt
5.3verzamelengegevens
inontvangst nemen,registreren,eventueel interndistribueren enopbruikbaarheid en
volledigheid controleren van aangeleverde gegevens, verzoeken om aanvulling en
retouneren gegevensdragers(inclusief gegevenseerstejaarvandeelname)
5.4 invoeren encoderengegevens
verwerken van aangeleverde gegevens tot boekingen en vastgelegde technische
gegevens
5.5 afsluiten boekhouding
bewerken, controleren en aanvullen van vastgelegde gegevens tot afgesloten boekhoudingen enberekenenvandekengetallen voor hetverslag
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6 rapporteren
producerenvandeuit het Bedrijven-lnformatienette verstrekken rapportages
6.1beschikbaar stellen boekhoudgegevens
vastleggen van een bevroren toestand van de boekhouding voor statistisch gebruik
met aggregatie naar de totale populatie, uitvoeren van controles en berekenen van
kengetallen; gebruikers informeren over de status en geven van toestemming voor
gebruik
6.2opstellen individueelverslag
opstellenvandeverslaggevingover individuele bedrijven
6.3opstellen bedrijfsvergelijkende overzichten
samenstellenvandegroepen enproducerenvandebedrijfsvergelijkende overzichten
6.4verstrekkenverslagenaandeelnemers
verstrekken aandeelnemersvandeverslagenvanhuneigen bedrijf envan bedrijfsvergelijkende overzichtenenbesprekenvandeverslagenmetdedeelnemers
6.5maken PR
producerenvanperiodieke rapportagesvolgensdevastgestelde specificaties
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7 bedienen klanten
onderhouden van de contacten met klanten en verkopen van de Produkten van het
Bedrijven-lnformatienet
7.1uitleverengegevens,modellenennormen
leveren van statistische Produkten, ad hoc rapporten, informatiemodellen, rekeningschemaenkwantitatieve normenaan klanten
7.2 factureren
opstellenenverzendenvanfacturenvoorgeleverde prestaties
7.3 afhandelenfouten enklachten
registreren van fouten en klachten van cliënten van het Bedrijven-lnformatienet en
verzorgen en bewaken vande afhandeling ervantot en met deterugmelding aan de
cliënten
7.4 beheren klantgegevens
onderhouden van de gegevens over afnemers en potentiële afnemers van produkten
vanhet Bedrijven-lnformatienet
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8 applicatiebeheer
onderhouden van software en instructies en zorgen dat medewerkers ermee kunnen
werken
8.1 inventariseren wensen systeemgebruikers
verzamelen en in termen van systeemaanpassingen en verwachte kosten en baten
beschrijven van de gewenste veranderingen in de software en de instructies
8.2 bepalen systeemeisen
beslissen welke aanpassingen uitgevoerd worden op grond van aanpassingen van het
informatiemodel en wensen van systeemgebruikers
8.3 aanpassen van software en instructies
onderhouden van de software voor uitvoering van de processen van het BedrijvenInformatienet en onderhouden van de werkinstructies voor de medewerkers die
werkzaam zijn in het Bedrijven-lnformatienet
8.4 testen van software en instructies
controleren of software en instructies voldoen aan de gestelde systeemeisen
8.5 invoeren aanpassingen
nemen van de organisatorische maatregelen en geven van de voorlichting die nodig
zijn om de wijzigingen in het Bedrijven-lnformatienet daadwerkelijk in te voeren bij
toeleverancies van data, bij medewerkers en bij afnemers van informatie
8.6 ondersteunen TAM's
beantwoorden van vragen van TAM's en oplossen van problemen die TAM's hebben
met de toepassing van het boekhoudsysteem en de instructies
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Bijlage 4

Objectmodel

Ontwerpbeslissingenten aanzienvanhet objectmodel
In het datamodel komt de dualiteit tot uitdrukking die inherent isaan alle financiële
informatievoorziening. Enerzijds willen we de informatie binden aan objecttypen uit
de reële wereld.Anderzijds willen we definanciële transacties met betrekking tot die
objecttypen op eenuniforme manier alsboekingenop rekeningenvastleggen.Wat uit
het gezichtspunt van de informaticus een attribuut is van een entiteittype met een
eigen lexicale identificatie,isvanuit het standpunt vandefinanciële expert bezieneen
attribuut vanhetentiteittype transactie,geïdentificeerddoor eenrekeningnummer en
een boekingnummer en eventueel toegerekend aan een eenheidvan allocatie. Attribuutnamenworden geprojecteerdopeendecoderingstabel.
Als louter financiële informatie wordt verwerkt, ismet deze aanpak goed te werken.
In het Bedrijven-lnformatienet echter is het merendeel van de vastgelegde soorten
gegegevens niet financieel. Inhet objectmodel ismet deze dualiteit rekening gehouden. Enerzijds isde realiteit uitgemodelleerd in een groot aantal objecttypen. Anderzijds ismet het objecttype "transactie" eenfinanciële kern in het model aangebracht,
met relaties naar het grootboek (rekeningschema) enallocatie enerzijdsende onderscheiden werkelijke objecttypen anderzijds. Deze aanpak biedt een goede basisvoor
realisatie van het systeemmet behulp vaneenfinancieel pakket of een referentiemodel.
In het bijgevoegde model is alle niet-financiële informatie "opgehangen" aan het
begrip transactie. In de informatieanalyse moet dit aspect van de structuur van het
model niet automatisch worden overgenomen. De belangrijkste kwaliteit van het
bijgevoegde model isdat hetwat objecttypen betreft dekkend isvoor deaandachtsgebiedenvanhet Bedrijven-lnformatienet.
Op devolgende bladzijden zijn detwee delen van het objectmodel schematisch weergegeven. Dedefinities van de objectsoorten zijn beschikbaar bij de afdeling CIVAvan
hetLEI-DLO.
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Bijlage 5

C/u-matrix

Objectsoorten

Onderscheiden
informatiegebieden
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Bijlage6

Kostenschatting LEI-Boekhouding2000fase3

De kostenschatting bevat de verwachte inzet van medewerkers van LEI-DLO in mensdagen,
uitgesplitst inde volgende categorien:
A Uitvoerende activiteiten door functionarissen die alsoverhead worden beschouwd
B Gebruikersinzetvanuit de boekhoudsecties
C Inzet LEI-medewerkersin project
(afgezien van de projectleider zijn managementactiviteiten niet meebegroot)
Daarnaast bevat de kostenschatting de out-of-pocket-kosten voor aanschaffingen en externe
deskundigen.Op bepaalde punten issubstitutie mogelijk tussenCen out-of-pocketkosten.
(de deelprojecten van de eerstestap zijnmet een * gemerkt)
MensdagenLEI-OLO

Out-of-Pocketkosten

B
Voorbereidendeprojecten:
S1*

Boekjaar enBTWharmoniseren

15

S2*

Versnelde rapportage

50

S3*

Opstellenrekeningschema

09

Productspecificatie

210
75
140

210

Bedrijfskeuze t n Werving:
S22

120

Ontwerp enrealisatieB&W

Gegevensvastlegging LB enTB:
S4*

IA Gegevensvastlegging

256

250

S5*

IAPlanningenvoortgang

16

25

/

50.000,-

56

PakketselectieP&V

40

ƒ

75.000,-

57

AOontwerpGV

110

/

40.000,-

58

Pakket/RealisatieGV

300

/

800.000,-

59

Proeftuin+invoeringGV

50

/

100.000.-

S10

RealisatieAO GV

600

150
872

1025

/ 400.000,-

ƒ 150.000,ƒ 1.615.000,-

Verslaggeving deelnemers LBenTB:
S11*

Enquêtedeelnemers

512

IAinformatieproduktie

513

AOontwerpIP

514

Realisatie BDLenVD

160
132

183
55
700

132

1098

ƒ

20.000,-

ƒ 500.000,ƒ

20.000,-

ƒ 100.000,ƒ 640.000,-

Periodieke rapportages LBenTB:
S23

78

Pakket/ontwerp/realisatie PR

600

50.000,-

Klantencontact:
520

IA klanten

20

521

Realisatie klantencontact

75
95

Projecten buiten Informatienet LB en TB:
516

Bosbouw en natuurbeheer

517

Deeladministraties

518

IA+AOVisserij

519

Realisatie en invoering V

25

100

ƒ

25

100

40

150

100
190

350

100.000,/

100.000,-

/

150.000,-

ƒ

150.000,-

700

ƒ

SOO.000,-

Technische infrastructuur:
T1

Ontwerp communicatie

T2

Keuze ontwikkelomgeving

T3
T4

/

50.000,-

20

ƒ

10.000,-

Keuze platform

20

ƒ

10.000,-

Verkenning technologie

20

ƒ

10.000,-

T5/6/7

25

150
210

25

ƒ

800.000,-

ƒ

880.000,-

Begeleidende projecten:
S15

Invoering systematiek-helpdesk

100

/

100.000,-

01*

Training CIVA

40

/

75 000,-

02*

Inrichten gegevensbeheer

25

ƒ

25.000,-

04*

Training deelnemers IA

03

Voorlichting medewerkers

05

Tijdelijke onde'steuning TAM's

40

ƒ

25.000,-

185
20

migratieproblematiek 1)

210
P.M.

05

Inrichten applicatiebeheer

50

ƒ

25.000,-

07

Inrichten vaktechnisch beheer

50

ƒ

50.000,-

08

Handboek systeemontwikkeling

50

O10

Handboek processenontwerp/QA
20

Projectleiding

250

50
550

ƒ

300.000,-

525

Totaal
378
1444
4948
f 3.935 000.1)
Met migratieproblematiek wordt bedoeld de problematiek die ontstaat door het verleggen
van het boekjaar en de inhaaloperatie die nodig isvoor versnelde rapportage (zie par. 7.7).
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