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WOORDVOORAF
Omdevele informatieendebedrijfsgegevensvooralletuinders
zoveelmogelijk opelkaaraftestemmen,isin1985deStichting
Informatieverwerking Tuinbouw (SITU)opgericht.
EénvandeaktiviteitenvandeSITUricht zichophet opstellen
vande informatiemodellenvoordeverschillende tuinbouwtakken.
Een informatiemodel iseensystematischebeschrijvingvanhet
helegebeuren ophettuinbouwbedrijf.Dezebeschrijving vindt
plaats insamenwerkingmetallebetrokkenpartijen.Doordeze
gezamenlijke aanpakprobeertdeSITUbijtedragenaanstandaardisatieenuniformering inhetgebruikvangegevens.Ditis
belangrijk bijhetvergelijkenvangegevenstussenbedrijven.
Vooru ligthetrapportvandeuitwerkingvanhetonderdeel
PERSONEELSBEHEER vanhet informatiemodel Glastuinbouw.
Hetresultaat istotstandgekomen insamenwerking methetonderzoek,voorlichting enbedrijfsleven.
DeSITUhooptdatookvoorandereprojekten opeenzelfdewijze
kanwordensamengewerkt.
Tenslotteeenwoordvandankaaniederdie,namens zijn/haar
organisatieeenbijdrageheeftgeleverd aandetotstandkomingvan
ditrapport.
K.Verbeek
Voorzitter Stichting Informatieverwerking Tuinbouw
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1.INLEIDING
DeuitwerkingvanhetINFORMATIEMODEL GLASTUINBOUW vindt
gefaseerd plaats.Inmei 1986 isdeeerste fase,hetglobale
informatiemodel,voltooid.Vervolgens isgestartmetde
detaillering,ofweldeverdereuitwerkingvanditglobalemodel.
Gekozen isvooreenuitwerking indelen (clusters).
Ditrapportheeftbetrekking opdeuitwerkingvande cluster
PERSONEELSBEHEER. Dedetaillering vanhetInformatiemodel Glastuinbouw iseengezamenlijke aktievanhettuinbouwbedrijfsleven,
hetonderzoek endevoorlichting. Decoördinatievanditprojekt
isinhandenvandetakorganisatie SITU (Stichting Informatieverwerking Tuinbouw).
Bijdedetaillering wordtuitgegaanvanhetglobale informatiemodel Glastuinbouw.Hierover iseenrapportverschenen. Inde
publicatie 'Hetgedetailleerde informatiemodel glastuinbouw:
basisvoorautomatisering enuniformering'wordendedoelstellingvandedetaillering,degevolgdemethodiek,deprojektorganisatie endeprojektuitvoering toegelicht.Begrippenals
processen,entiteittypen enattributen zijnhierinbeschreven.
Dezealgemene inleiding isuitgangspuntvoordegeheledetailleringsfase.
Achtereenvolgens komen inditverslagdevolgende onderwerpen
naarvoren:
*hoofdstuk 2:-omschrijving inhoudvandecluster
-projektuitvoering
*hoofdstuk 3:-toelichting bijdeuitwerkingvandecluster
*hoofdstuk 4:-opmerkingenbijderesultaten
Debijlagen 4totenmet 6bijditrapportbevatten eencomplete
weergavevanhetprocesmodel enhetdatamodelvandecluster.
Hetmodelbeschrijfteenmomentopname.Doorvoortschrijdende
ontwikkelingen ennieuwe inzichten ishetmodel aanveranderingenonderhevig.Onderhoud isdaarom noodzakelijk.

2.CLUSTER PERSONEELSBEHEER
2.1 Beschrijvingvandecluster
Personeel isopeenbedrijfnodigvoorhetuitvoerenvanwerkzaamheden.Hiervoor ishetvanbelangdathetjuistepersoneel
aanwezig isendatdeomstandigheden dusdanig zijndatdemedewerkersgoedkunnen functioneren.Delaatstetweepunten zijn
belangrijkbijdezecluster.
Inhetglobalemodel zijndevolgendeprocessen onderscheiden
metbetrekking totpersoneelsbeheer:
- werven/ontslaan
- inventariseren personeelszaken
- opleiden
Dezeprocessen zijnuitgangspuntenvoordedetaillering.
Tijdensdeuitwerking isgeblekendatdeterm 'personeelsbeheer'
eenteengevisieweergeeft.Personeelsaangelegenheden dienenin
eenbrederkadertewordengezien,namelijk inhetkadervande
gehelearbeidsorganisatie.Hiermeewordtaangegevendathetwel
ofnietgoed lopenvandewerkuitvoering nietdirect afhankelijk
hoefttezijnvanhetpersoneel,maarookkansamenhangenmet
hetgevoerdepersoneelsbeleid, dewerkorganisatie ophetbedrijf
endeomgangmethetpersoneel.
Hetonderwerpvandezecluster istegenwoordig zeeraktueel.De
personeelsvoorziening indetuinbouw lijkteensteedsgroter
probleemteworden.Inconcentratiegebieden bestaateen
duidelijktekortaan (geschoold)personeel.Uiteenuitgevoerd
onderzoeknaardepersoneelsvoorzieningsproblematiek inde
glastuinbouw inhetWestland komeneenaantalbelangrijke zaken
naarboven:
-Velenhebbeneennegatiefbeeldvandeglastuinbouw als
werkomgeving.
- Bijwervingvanpersoneelwordtweiniggebruikgemaaktvan
arbeidsbureaus.Deervaringenmetarbeidsbureaus zijnoverhet
algemeennietergpositief.
-Voordeindividuele ondernemer zijnveelproblementerugte
voeren ophetontbrekenvaneenvroegtijdige arbeidsplanning.
-Geconstateerd isdathetpersoneelsbeleid vandetuindersvaak
tewensenoverlaat.
Deze,welliswaar onvolledige,opsommingvanknelpuntengeefteen
ideevandeproblematiek.
Het isgoed om inditkaderaantegevendathet informatiemodel
eenbeschrijving isvandehuidige situatie,bezienvanuitde
informatievoorziening zoalsdieopdetuinbouwbedrijvenvoorkomt.
Het isduidelijknietdedoelstellingvanditrapportomvoorde
aangegevenproblemenoplossingen aantedragen.
2.2Projektuitvoering
Deprojektgroepbestond uiteenuitvoeringsteam eneenteamvan
deskundigen.Hetuitvoeringsteam heefttottaakdeinformatie,
diedoordedeskundigenwordtgeleverd,tevertalen intermen
vanhet informatiemodel.Detotalegroep iseendrietalmalen
bijeengekomen.Tussentijds zijndedeskundigen doormiddelvan
interviewsbenaderd.Erhaddengeenpraktiserende tuinders
zitting indeprojektgroep.

Wel zijneenmaalderesultatenvandeuitwerkingen aaneentuindervoorgelegd omdeze inhoudelijktetoetsen.Bijlage 1bevat
een lijstmetpersonen en instellingen,diebetrokken zijn
geweestbijdeuitwerkingvandecluster Personeelsbeheer.

3.RESULTATENBESCHRIJVING
3.1Inleiding
Deprimair opteleverenProduktenbijdedetailleringsfasevan
een informatiemodel zijnvoorhetprocesmodel:
- een procesdecompositiediagram
- procesbeschrijvingen
envoorhetdatamodel:
- een entiteittypen-relatiediagram,
- entiteittype-beschrijvingen
- attribuutbeschrijvingen.
Overzichtenhiervan zijntevinden indebijlagen 4,5 en6.Omde
beschrijvingen teverduidelijken zijndezevaakvoorzienvan
opmerkingen. Indithoofdstukwordtnaderetoelichting gegeven
opderesultaten.Dezetoelichtingen zijnvaneenmeer algemene
strekking dandeopmerkingenbijdebeschrijvingen.
Het informatiemodel moetwordengezienalseenreferentiemodel.
Ditbetekentdatbijdeuitwerkingvande aandachtsgebieden
wordtgeprobeerd omeen zovolledigmogelijkebeschrijving te
geven,datgeldig isvooralleglastuinbouwbedrijven. Dit
betekent echternietdatopeenbedrijf inallegevallen alle
onderscheiden processenwordendoorlopen enallebeschreven
gegevenswordengebruikt.
3.2Procesmodel cluster personeelsbeheer
Eenprocesdecompositiediagram geefteenoverzichtvandeprocessenbinnenhetprocesmodel.Hiermeewordtdestruktuurvanhet
procesmodel duidelijkgemaakt.Deonderlinge relatiestussen
deprocessenworden echternietaangegeven.
Inhetprocesdecompositiediagram vanhetglobaalmodel (schema1)
zijndeprocessen,diebehorentothetonderdeelpersoneelsbeheer,omkaderd. Dezeprocessenhebbenalsuitgangspunt gediend
bijdeuitwerkingvandecluster 'personeelsbeheer'.Analoogaan
hetglobaalmodel isvoordeonderscheiden deelprocessen inde
detailleringsfase eendecompositiediagram opgesteld. Dit isweergegeven inschema 2.
Eengoedhulpmiddel bijhetonderscheidenvan elementaire
processen zijnzogenaamdeprocesafhankelijkheidsdiagrammen.
Hiermeekanperproceswordenvastgesteld welke informatie
benodigd isenwelkewordt opgeleverd.
Eenafhankelijkheidsdiagram geeftslechtsdeafhankelijkheid wat
betreft informatieaan.Depreciezeaanduidingvanbenodigdeen
opgeleverde gegevensperprocesvindtplaats indeprocesbeschrijvingen (bijlage4 ) .
Inhetnavolgendewordenhetprocesdecompositiediagram (schema
2)endeprocesafhankelijkheidsdiagrammen (schema 3en4)
besproken.
HetprocesWERVEN isopgedeeld inBESLISSEN TOTWERVENen
WERVEN PERSONEEL (schema2).
Bijhetbeslissentothet ingang zettenvandewervingsprocedure
zullenmeerdere overwegingen spelen.Hetbeslissen totwerven is
optevatten alseen organisatievraagstuk.
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Schema2.
Procesdecompositiediagram
cluster:Personeelsbeheer
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HetprocesWERVEN PERSONEEL isnogeenniveaudieperuitgewerkt.
Dezedeelprocessen gevendeverschillende stappenweerdieworden
doorlopenbijheteigenlijkewervingsproces.
Hierbijmoetwordenaangetekend datnietaltijd allestappen
wordendoorlopen.Wanneerbijdewervinggebruikwordtgemaakt
vaneenuitzendbureau,dan ishetprocesSELECTEREN KANDIDAAT
nietvantoepassing.
Bijvergelijking vanhetprocesdecompositiediagramvanhet
globalemodel (schema 1)methetdecompositiediagram vande
clusterPersoneelsbeheer (schema2)blijktdathetoorspronkelijkeprocesOPLEIDEN isvervallen.Hetopleidenvanmedewerkers
c.q. deondernemer enhetvolgenvancursussengebeurtnietop
hetbedrijf zelf.Uit informatie-oogpunt zijndebeslissingtot
hetvolgenvancursussenenderegistratievandegevolgdecursus
relevant,maardedaadwerkelijke invullingvandeopleidingvan
minderbelang.Omdezereden ishetprocesOPLEIDEN nietmeer
onderscheiden.Debeslissingtotopleidingwordtdoordeondernemergenomen.Dit iseenuitkomstvanhetprocesEVALUEREN
ARBEIDSORGANISATIE.Hetvolgenvan interneopleidingen kan inde
meestegevallenwordengezienalshetinstruerenvan (nieuwe)
medewerkers.Dit instruerenwordtgezienalsietswattijdensde
werkuitvoering plaatsvindt.Bijhetmakenvande operationele
planning,waarbijdeuittevoerenbewerkingen aandeverschillendemedewerkerswordentoegewezen,kantijdvoor instructie
worden ingeruimd. Instruerenkanwordengezienalsoverheadarbeid.
HetprocesWERVEN zoalsnuisonderkend isafgeleid uithet
procesWERVEN/ONTSLAAN uithetglobaalmodel.Het 'ontslaan'
ishieruitweggevallen.Wanneeropdegegevensvaneenmedewerker
opeenbepaald bedrijf eenzogenaamde levenscyclus-analyse wordt
gedaan isdewerving destartenhetontslag,ofbetergezegdde
beëindigingvandearbeidsovereenkomst,heteindpuntvandeze
cyclus. Ditlaatste isterugtevinden inhetprocesBIJSTELLEN/BEEINDIGENARBEIDSOVEREENKOMST.Hetbeëindigenvaneenarbeidsovereenkomst issterkaanregelsgebonden.Dezeprocedure isniet
inhet informatiemodel beschreven,maarverwezenwordtnaarde
CAO-voorwaarden voordetuinbouw.
Indeprocesafhankelijkheidsdiagrammen (schema's 3en4)zijn
strategische,taktischeenoperationele planningsfuncties
opgenomen.Indezeclustergaathetomdekortetermijn
(operationele)beslissingen.Hieronderwordtkort ingegaan opde
driesoortenvanplannings-ofbeslissingsniveau1senwordtde
onderlinge samenhang endeaansluitingmetvoorgaande clusters
aangegeven.
1.langetermijnofstrategischeplanning.Detevolgen
strategiewordthierintotuitdrukking gebracht.Dezeheeft
betrekking opmeerderejarenenvindt zijnweerslag inde
bedrijfsuitrusting.VoordeSTRATEGISCHE ARBEIDSPLANNING
zijn indecluster Planningtweeprocessen onderscheiden:
- Proces:Vaststellen randvoorwaarden arbeid
-Proces:Bepalen arbeidsstrategie
Indezeprocessenwordteengewenst personeelsbestand
geformuleerd.

Schema 3
Procesafhankelijkheidsdiagram
cluster Personeesbeheer

13.1.1
beslissen
lot
werven

Schema 4.
Procesafhankelijkheidsdiagram
cluster Personeelsbeheer
proces 3 1 •Werven

arbeidsevaluatie
13.1.1
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tot
werven

functieprofiel

13.1.2.1
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doelgroep
wervingsproces

doelgroep

13.1.2.2
kiezen
wervingskanaal

CAO

13.1.2.4
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Ditwordt indezeclustergebruiktbijhetBESLISSENTOT
WERVEN.Eenopleidingsstrategie kanviahetEVALUERENVANDE
ARBEIDSORGANISATIE resulteren inhetvolgenvaneenopleiding.
2.middellange termijnoftaktischeplanning. Dezeplanning
heefteenkortere levensduurdandestrategischeplanning.
Taktischeplannenwordenopgesteld binnendegekozenen
gerealiseerdebedrijfsopzet.Deduurvanhettaktischeplan
wordtbepaald doorhetteeltplan ofdeteeltperiode.Vaakis
dit indeordevangroottevaneenjaar.Hetteeltplandient
alsbasisvoordeTAKTISCHEARBEIDSPLANNING watresulteertin
eenarbeidsplan:
- Proces:Opstellenarbeidsplan (cluster Planning)
Hetarbeidsplan endebegrote arbeidskosten speleneenrolbij
het BESLISSEN TOTWERVENenhetSELECTERENvaneenKANDIDAAT.
3.kortetermijn ofoperationeleplanning ishetniveauvandeze
cluster.Hetnemenvanbeslissingen opkortetermijn staat
hierbij centraal.Eentweetalvoordezecluster relevante
processenmetbetrekking totdeOPERATIONELE PLANNING zijnin
decluster Inventarisatie/coördinatie beschreven:
- Proces:Vaststellenweekplan
- Proces:Opstellenvoorlopige dagplannen
Inbovenstaandeprocessenwordteen werktijdtekort/-overschot
gesignaleerd. Ditkanaanleiding zijnvoorhet ingang zetten
vanhetprocesBIJSTELLEN PERSONEELSTEKORT/-OVERSCHOT KORTE
TERMIJN.
Ziekteverzuim kaneensignaal zijnbijhetEVALUERENVANDE
ARBEIDSORGANISATIE. Dehandelingvanhetregistrerenvande
afwezigheidvanmedewerkers isopzicheenproceduredieniet
ineenproceswordtbeschreven.Degegevensover afwezigheid
wordenwelgebruiktbijdefunctieOperationeleplanning.Dit
kan zijnonderdeprocessenVaststellenweekplan enOpstellen
voorlopigedagplannen,maarookopkorteretermijnonderhet
procesVaststellen/bijstellendagplan.Opbasisvandegeregistreerde afwezigheid kandebeschikbaarheid vandemedewerkers,nodigvoordearbeidsplanning,wordenbijgesteld.
Centraal inhetprocesafhankelijkheidsdiagram (schema 3)staat
hetprocesEVALUERENARBEIDSORGANISATIE. Bijeengoedpersoneelsbeleid zalveelwaardewordengehechtaanhetevaluerenvande
arbeidsorganisatie. Dezebeoordelingvindtnietopeenbepaald
tijdstipplaats (bijvoorbeeld aanheteindevaneenteelt),maar
iseenaktiviteitdieminofmeercontinuwordtuitgevoerd.Om
dezereden isditprocesopoperationeel niveauonderscheiden,
integenstelling totandereevaluatieprocessen,dieoptaktisch
niveauplaatsvinden.
Zeerbelangrijkvoordebedrijfsvoering isderelatiewerknemer
-werkgever. Dezeisvooreengrootdeelbepalendvoorde
effectiviteitvandearbeidsorganisatie. Bijdebeoordelingvan
dearbeidsorganisatie wordtnagegaanhoedeze functioneerten
wordtbekeken ofverbeteringenmogelijk zijn.Deoverigeprocessen indezecluster,behalveBIJSTELLEN PERSONEELSTEKORT/-OVERSCHOT,worden indemeestegevallengeïnitieerd doorhetresultaatvandearbeidsevaluatie.
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Bijvoorbeeld descholing/opleidingvanpersoneel staattegenwoordigveel indebelangstelling.Uitkomstvanhet evaluatieproces
kaneengeplande opleiding zijn,voortgekomenuit initiatiefvan
deondernemer ofdemedewerker.
Apartonderscheiden ishetprocesVASTSTELLEN VERBETERENDE
MAATREGELEN.Uitgangspunt ishierbijdebeoordeling vande
arbeidsorganisatie.Maatregelen diedeveelbesprokenarbeidsmotivatie doentoenemenkunnenonderanderehiertoegerekend
worden.Hierbij kanbijvoorbeeld wordengedacht aanhet
meerbetrekkenvandemedewerkersbijhethelebedrijfsgebeuren,
maarookaaneenverbeteringvandearbeidsomstandigheden.
Ervindt altijd eenterugkoppeling plaatsvangenomenverbeterendemaatregelen naardeevaluatievandearbeidsorganisatie.
Daarwordtheteffectvandemaatregelen beoordeeld.
HetprocesBEPALENVERDIENSTENbestaathoofdzakelijk uitrekenregels. Deberekeningswijzeisafhankelijkvanhet soortdienstverband.Het isnoodzakelijkdateenregistratieplaatsvindtvan
hetaantalgewerkte (over)uren.Onderdefunctie FINANCIEEL
BEHEERvindtverwerkingplaatsvandeberekendeverdiensten.
Tweetermendienen inhetkadervandezeclustergenoemd te
worden,tewetenCOÖRDINERENenORGANISEREN.
Terrealiseringvanhetproduktieplan dienendeaktiviteitenop
hetjuistemoment -binnendegesteldekwantitatieve en
kwalitatievegrenzen indeplanning -tewordenuitgevoerd. De
arbeidsafstemming ofcoördinatie isuitgewerkt indecluster
Inventarisatie/coördinatie. Coördinatie iseenonderdeelvande
operationeleplanning.
Voorhetuitvoerenvangeplandeakties ishetnoodzakelijk
tijdigbeschikking tehebbenoverdebenodigdeproduktiemiddelen.
Dezorghiervoorkanhetorganiserenwordengenoemd.Hetorganiserenvanarbeid isindezeclusterterugtevinden indeprocessenBESLISSENTOTWERVEN, indedeelprocessenvallend onder
WERVEN PERSONEELeninhetprocesBIJSTELLEN PERSONEELSTEKORT/OVERSCHOT KORTETERMIJN.Hetaanschaffenvanbenodigdevlottende
produktiemiddelen zoalsuitgangsmateriaal,meststoffen,potgrond,
etc. isinandereclustersbeschreven.
Hetverwervenvanuitgangsmateriaal valtonderdecluster
Uitgangsmateriaal. Deaanschafvanoverigevlottendeproduktiemiddelenkomt indeclusterFinanciëntersprake.
3.3Datamodel cluster Personeelsbeheer
3.3.1 Inleiding
Deentiteittypen zijnonderverdeeld inviersoorten.Deze
opdeling leidttoteenbetere struktuur inhetdatamodel,watde
duidelijkheidtengoedekomt.Opgemerktdienttewordendatdeze
opdeling nietaltijd 'zwart/wit'is,d.w.z.erzijnnamelijk
entiteittypenwaarvanhetmoeilijk isomaantegeventotwelke
soortdezebehoren.Deverschillende soorten zijnalsvolgtte
beschrijven:
- BEDRIJFSGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypendiebetrekking hebbenopde
bedrijfsuitrusting,demedewerkers endeexternerelaties.
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- OPERATIONELEGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypen,metgegevensdieworden
gebruiktbijkortetermijnaktiviteiten.Dezegegevenszijn
overhetalgemeen slechts relevantvooreenkorteperiode.
-NORMGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypenwaarin ervaringvoor
toekomstiggebruikwordtvastgelegd.Denormenkunnenverkregen
zijnuitervaring opheteigenbedrijfuitvoorgaandeperioden.
Ookkunnennormendoorderdenwordenopgelegd (veilingvoorschriften).Overhetalgemeen zijnexternenormennoggeen
bedrijfsnormen.Bijvoorbeeld eentaaktijd uiteenexternebron
verkregen,wordtpaseenbedrijfsnormwanneerdegeldigheid
hiervan isaangetoond opheteigenbedrijf.
Normgegevenskomen inhetdatamodelvandecluster
Personeelsbeheer nietvoor.
-TAKTISCHE PLANGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypendiegegevensbevattenoverde
taktischeplanning,maarnietgerekend kunnenwordentotde
normgegevens.Degegevenskunnenderesultante zijnvanmeerderenormgegevens (bijvoorbeeldmeerdereteelten ineenafdelingmet iedereteeltandereklimaatnormen) ofgebaseerd zijn
opexterneadviezen en/ofinformatie.
3.3.2 Opmerkingent.a.v.hetdatamodel
Deonderlinge relatiestussendeentiteittypen kunnenworden
weergegeven ineenentiteittypen-relatiediagram.Ditdiagram
vandecluster Personeelsbeheer isopgenomen inschema5.
Centraal inrelatiediagram staathetentiteittypeMEDEWERKER.
Talvanandereentiteittypen zijnhieraan gekoppeld.
Inde figuur zijnookdeentiteittypen ONDERNEMER enBEDRIJF
opgenomen. Indeprocesbeschrijvingen zijndeze entiteittypen
nietvanbelangen zijnderhalvenietinhetdatamodel
opgenomen.Deredendatzeinhetdiagram zijnopgenomen isom
derelatiestussendeverschillende entiteittypen duidelijker
aantegeven.
Bijde indienstneming vaneenmedewerkerwordt eenarbeidsovereenkomstgeslotentussendeondernemer endemedewerker.Een
arbeidsovereenkomst wordt inmodelmatige terminologie gezienals
eendocumentwatnietalszodanig inhetmodel isopgenomen omdat
hetallerlei soortenvangegevensbevat.Gegevensdie ineenarbeidsovereenkomst voorkomen zijninhetdatamodel ondergebracht
bijdevolgendeentiteittypen:
- MEDEWERKER
- FUNCTIE
- BELONINGARBEID
-ARBEIDSTIJD AFWIJKEND
Hetentiteittype LEVERANCIER/AFNEMER wordt indezecluster
gebruiktvoorhetweergevenvaneenwervingsorganisatie (zoals
uitzendbureau,arbeidsbureau,krant)diedoordetuinderkan
worden ingeschakeld bijdewervingvanmedewerkers.
Inhetgeval eentijdelijkemedewerker isaangetrokkenviaeen
uitzendbureau wordtgeenarbeidsovereenkomst metdemedewerker
gesloten,maareenOVEREENKOMSTmethetdesbetreffendebureau.
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3.4Frequentiesvanprocessen
De frequentiesvandeonderscheiden elementaireprocessen spelen
eenrolbijdebepalingvanprioriteiten tenaanzienvante
automatiseren delenvanhetbedrijfsgebeuren.Bijdebepaling
wordtuitgegaanhetmaximum aantalmalenpertijdseenheid dateen
proceswordtuitgevoerd.Uitgegaan isvandeclassificering:
-dagelijksvoorkomend
-wekelijksvoorkomend
-maandelijks of4wekelijksvoorkomend
- jaarlijksvoorkomend
- incidenteel voorkomend
Defrequentiesvandeelementiareprocessen indezeclusterzijn
weergegeven inschema6.
SCHEMA6
FREQUENTIESVAN PROCESSEN
13.1.1 beslissentotwerven
13.1.2.1kiezendoelgroepwervingsproces
13.1.2.2kiezenwervingskanaal
13.1.2.3 selecterenkandidaat
13.1.2.4evaluerenwervingsproces
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.2.5

mnd
mnd
mnd
mnd
mnd

evaluerenarbeidsorganisatie
wk
bijstellen/beëindigenarbeidsovereenkomst wk/mnd
vaststellenverbeterendemaatregelen
wk/mnd
bijstellenpersoneelstekort/overschot
kortetermijn
wk/dg
bepalenverdiensten
wk

Deinhetschemaaangegeven frequenties gevenslechtseen
indicatie.Deverschillen infrequentiestussenbedrijvenzal
voornamelijkwordenveroorzaaktdoordepersoneelsomvang enhet
soortpersoneel.
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4.OPMERKINGEN BIJDERESULTATEN
Praktische toepasbaarheid vanderesultaten
Opbasisvanhet informatiemodel kan inhoudwordengegevenaan
indetoekomstteontwikkelen systemen.Hetdatamodel isbijde
ontwikkelingvannieuwesystemenvanbelang,omdathetaangeeft
welkegegevensstruktuur eraaneenglastuinbouwbedrijften
grondslag ligt.Hetprocesmodelverschaft inzicht inde
processen dieondersteund kunnenwordendoorsystemen.Bijde
ontwikkeling vaneensysteem,gebaseerd ophet gedetailleerde
informatiemodel,zalwordennagegaanwelkedelenuithetmodel
inhetsysteemworden opgenomen.Dezeafweging isonderandere
afhankelijk vandedoelgroepwaardesysteemontwikkelaar zichop
richtenvandeeisendieaanhetteontwikkelen systeemworden
gesteld.
Zoalshetbovenstaandemisschiendoetsuggereren ishetnietzo
datopditmomentallerleisystemen ontwikkeld kunnenwordenop
basisvanhet informatiemodel.Eenheeleenvoudigevoorstelling
van zaken isdevolgende:
model
wat

> systeem
specificatie
> hoe

Het informatiemodel iseengestructureerde beschrijvingvande
huidigekennisvanhetbedrijfsgebeuren,vanuithetoogpuntvan
informatievoorziening. Erwordtbeschrevenwatergebeurt.In
velegevallenbestaatdituiteenopsommingvanallegegevens
diebijeenprocesmeespelen.Somsishetmogelijk omhet
gegevensgebruik verdertekwantificereninrekenregels.Vaakis
hetechter zodaterbijeenbeslissing nietalleenmet
kwantificeerbarecijferswordtgewerkt,maardatervaring,
advieseneeneigen interpretatievandeaktuele omstandigheden
eenbelangrijke rolspelen.Methetopstellenvanhet
informatiemodel wordtkennisgebrek zichtbaargemaaktenblijkt
datveel aanwezigekennisnietduidelijk, formaliseerbaar,op
papier istezetten.
Hetinformatiemodelkaneenhulpmiddel zijnbijdekeuzevaneen
teontwikkelen deelsysteem. Binnendegehanteerdemethodiekbij
hetopstellenvanhetmodel zijntechniekenaangegevenom
processen engegevensdieveelverbandmetelkaarvertonente
groeperen.Opzo'nmanierkunnenonderwerpen goedworden
afgebakend.
Bijdekeuzevanonderwerpenvoordeontwikkeling van
(geautomatiseerde) informatiesystemen isdevraaguitde
praktijk ookbelangrijk. Inzicht inde automatiseringsbehoeften
indepraktijk isdaaromgewenst.
Momenteel zijnregistratiepakketten opdemarktvoordevastleggingvanarbeidsgegevens,teeltgegevens enopbrengstgegevens.De
arbeidsgegevens hebbenhierbijvooralbetrekking opdewerkuitvoering.Opbasisvandezegegevenskaneenbeterewerkplanning
worden gemaakt.Decluster Personeelsbeheer richt zichopde
arbeidsorganisatie.
15

Registratievanalgemenepersoneelsgegevens ingeautomatiseerde
bestandeneneengeautomatiseerde loonadministratie kunnenin
grotere (tuinbouw)ondernemingenwaardevol zijn.
Indespecificatiestap,zoalshierboven isaangegeven,wordteen
keuzegemaakthoeeenprocesofbeslissingwordtuitgevoerd.
Anderzijdswordthet informatiemodel,watbedoeld isals
referentiemodelwaarelkbedrijfinmoetpassen,verder
afgebakend ofspecifiekgemaaktvoorhetbeoogdebedrijfstype.
Totslotmoetwordenopgemerkt,datalle inhet informatiemodel
gebruiktegegevens zijngedefinieerd.Waarbegrippen verschillend
werdenuitgelegd isgeprobeerd overeenstemming tebereiken.Op
dezemanierwordteenvandedoelstellingen vanhet informatiemodel,namelijk 'hetuniformerenvanrekenregels enbegrippen'
nagestreefd.Onafhankelijkvanmogelijke systeemontwikkeling
kunnendebeschreven gegevensdirectworden toegepastbijgegevensgebruik en-uitwisseling.
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BIJLAGE4

PROCESMODELCLUSTER PERSONEELSBEHEER
- PROCESDECOMPOSITIEDIAGRAM
- ELEMENTAIRE PROCESBESCHRIJVINGEN

Indeprocesafhankelijkheidsdiagrammen (schema's 3en4)wordt
desamenhangtussendeprocessenweergegevendoormiddelvan
pijlen ofzogenaamde informatiestromen.Dezeinformatiestromen
zijn indeschema'sbenoemd.Denaamgeving komtechterniet
altijd overeenmetdenaamvanhetbijbehorendeentiteittype.
Bijdeprocesbeschrijvingen indezebijlage isineenaantal
gevallenmet information-viewsaangegevenwelkebenamingvande
informatiestroom inhetafhankelijkheidsdiagram overeenkomtmet
welkeentiteittypen.
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Procesdecompositiediagram
cluster Personeelsbeheer

13.2
inventarisere n
personeelszaken

13.1
wer /en

}

—
13.1.1
beslissen
tot
werven

r-

I

—\

13.2.1
evalueren
arbeidsorganisatie

13.2.2
bijstellen.'
beëindigen
arbeidsovereenkomst

13.1.2
werven
personeel

—

J

1

ç13.1.2.1
kiezen
doelgroep
wervingsproces

^

.

13.2.3
vaststellen
verbeterende
maatregelen

'
r-

13.1.2.2
kiezen
wervingskanaal

—

J

13.2.4
bijstellen
personeelstekort/
-overschot
korte termijn

•

'
13.2.5
bepalen
verdiensten

13.1.2.3
selecteren
kandidaat

13.1.2.4
evalueren
wervingsproces

22

PROCES 13.1.1: BESLISSENTOTWERVEN
OMSCHRIJVING:
Hetbeslissentothetaantrekkenvanpersoneel enhet opstellen
vanprofielschetsvoorde funktie,inclusief degewenste
persoonlijke kwaliteiten.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
ATTRIBUUT
* Informationview:gewenst personeelsbestand
(uit:strategische arbeidsplanning)
Randvoorwaarde arbeid
Funktie

-min.aantalvastemedewerkers
-max.aantalvastemedewerkers
-max.aantal lossemedewerkers
- funktieaanduiding
- taken
- bevoegdheden
- verantwoordelijkheden
-vereiste opleiding
-vereiste ervaring
-vereiste leeftijd
- kwalitatieve vaardigheden
gewenst
-plaats inorganisatie
- funktieklasse gesteld
- arbeidsomstandigheden
- werkbelasting
-beloning
- aantalwerkurenperweek

*uit:taktische arbeidsplanning
Arbeidsplan

nummerteeltplan
periodenummer
aantalurenvastemedewerkers
aantal overurenvaste
medewerkers
aantaluren lossemedewerkers
kostenvastearbeid
kostenlossearbeid

* Informationview: arbeidsovereenkomst
(aktuelebezetting)
Medewerker

naammedewerker
datum geboorte
funktieaanduiding
soortdienstverband
aantal arbeidsdagen
arbeidstijd
min.arbeidsduurperweek
max.aantal overurenperweek
aantal dienstjaren
soortCAO
opleiding
ervaring
23

Arbeidsevaluatie

-beoordeling arbeidsbezetting
- aanbeveling totwerving

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
ATTRIBUUT
* Informationview:funktieprofiel
Funktie

Werving

- funktieaanduiding
-taken
- bevoegdheden
-verantwoordelijkheden
-vereiste opleiding
-vereiste ervaring
-vereiste leeftijd
-kwalitatievevaardigheden
gewenst
-plaats inorganisatie
- funktieklasse gesteld
- arbeidsomstandigheden
- werkbelasting
-beloning
- aantalwerkurenperweek
-datum startwerving
- datum indiensttreding gewenst

PROCESUITVOERING
- Selecteerdegrenzenvandearbeidsbezetting t.a.v.hetaantal
medewerkers endeverhouding tussen losenvastpersoneel.
- Selecteerdeplannenm.b.t.hetwijzigenvanhet
personeelsbestand naaraantal en/of samenstelling.
- Selecteerdeperperiodebegrotehoeveelheidvasteenlosse
medewerkers endedaarbijbehorende arbeidskostenbinnende
randvoorwaadent.a.v.arbeid.
- Beschouwdehuidige (maximale)personeelsbezetting.
-Vergelijkhetgewenstepersoneelsbestand uitde strategische
planningmetdeaktuelebezetting.
-Vergelijk hetarbeidsplanmetdeaktuelebezetting.
- Beschouwdesignalenoverarbeidstekorten uitdekortetermijn
arbeidsplanning.
- Stelvasthetpersoneelstekortvoorde (middel)langetermijn
endenoodzaaktothetaantrekkenvanmedewerkers.
- Inventariseerdemogelijkheden tot funktieverschuiving van
huidigemedewerkers.
- Stelvasthet funktieprofielendegewenstepersoonlijke
kwaliteitenvandeaantetrekkenmederwerker(s).
- Beschouwdebegrotearbeidskosten enganaofhetaantrekken
vaneenofmeermedewerkersbinnendebegrotingvallen.
- Beslistothetaantrekkenvanmedewerkers.
- Steldetermijnvastwaarbinnen defunktie ingevuld dientte
worden.
- Steldeduurvande funktievast.
OPMERKING:
-Hetproces istebeschouwen alseen organisatievraagstuk.
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PROCES 13.1.2 :
PROCES 13.1.2.1:

WERVEN PERSONEEL
KIEZENDOELGROEP WERVINGSPROCES

OMSCHRIJVING:
Opbasisvanhetfunktieprofielenhethuidigepersoneelsbestand
kiezenvandedoelgroepwaarophetwervingsproces zichgaat
richten.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Funktie

Werving
* overzicht personeelsbestand:
Medewerker

ATTRIBUUT
- funktieaanduiding
-vereiste opleiding
-vereiste ervaring
-vereiste leeftijd
- aantalwerkurenperweek
-kwalitatieve vaardigheden
gewenst
- opmerkingent.a.v.werving
- naammedewerker
-datum geboorte
- funktieaanduiding
- funktieklasse ingedeeld
- aantal funktiejarenaktief
- aantal funktiejaren toegekend
- soortdienstverband
- aantal arbeidsdagen
- arbeidstijd
-min.arbeidsduurperweek
-max.aantal overurenperweek
- aantal dienstjaren
- soortCAO
- opleiding
- ervaring

OVERIG
- ervaringen/kennisvandediversedoelgroepen opde
arbeidsmarkt.
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Werving

ATTRIBUUT
-doelgroepwerving

PROCESUITVOERING
- Beschouwhetfunktieprofielendegewenstepersoonlijke
kwaliteitenvandeaantetrekkenmedewerker(s).
- Beschouwhethuidige personeelsbestand.
- Beschouwdeeerdereervaringenmetdeverschillende
doelgroepen opdearbeidsmarkt.
- Kiesdedoelgroepwaarophetwervingsproces zichmoetgaan
richten.
OPMERKING:
-Voorbeeldendoelgroep:
- schoolverlatersmiddelbare tuinbouwschool
- tweedegeneratiebuitenlandse werknemers
- huisvrouwen
25

PROCES 13.1.2 :
PROCES 13.1.2.2:

WERVEN PERSONEEL
KIEZENWERVINGSKANAAL

OMSCHRIJVING:
Kiezenvanhetkanaalmiddelswelkededoelgroepwaaropde
werving zichricht,zalwordenbenaderd enhetvervolgens
betredenvanditkanaal.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Funktie

Werving
Leverancier/afnemer

ATTRIBUUT
- funktieaanduiding
-vereiste opleiding
-vereiste ervaring
-vereiste leeftijd
-aantalwerkurenperweek
-kwalitatievevaardigheden
gewenst
- datum indiensttreding
gewenst
-doelgroepwerving
- naam leverancier/afnemer
-opmerkingen t.a.v
leverancier/afnemer

OVERIG
- ervaringen/kennisvandemogelijkewervingskanalen andersdan
dereedsopgenomen wervingsorganisaties
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Werving

Leverancier/afnemer
Overeenkomst

ATTRIBUUT
- wervingskanaal
-datumgerealiseerd
- opmerkingent.a.v.werving
(=uitgevoerde akties)
-naam leverancier/afnemer
-datum overeenkomst
-volgnummer overeenkomst
- status overeenkomst
-duur overeenkomst

PROCESUITVOERING
- Beschouwdedoelgroep,hetfunktieprofielendegewenste
persoonlijkekwaliteitenvandeaantetrekkenmedewerker(s).
- Inventariseerdepotentiëlewegenomdedoelgroep tekunnen
benaderen.
- Kieshetwervingskanaal (ofdekanalen)enschakelditkanaal
in.
OPMERKING:
-Voorbeeldenwervingskanaal:-advertenties invakbladen
- arbeidsbureau
- 'mondtotmond'
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PROCES 13.1.2 :
PROCES13.1.2.3:

WERVEN PERSONEEL
SELECTEREN KANDIDAAT

OMSCHRIJVING:
Opbasisvande funktiebeschrijvingbeoordelen enselecterenvan
depotentiële kandidaten,inclusiefhetopstellenvande
arbeidsovereenkomst.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Funktie

Werving
Arbeidsplan

ATTRIBUUT
- funktieaanduiding
- taken
- bevoegdheden
- verantwoordelijkheden
-vereiste opleiding
-vereiste ervaring
-vereiste leeftijd
- kwalitatieve vaardigheden
gewenst
-plaats inorganisatie
- funktieklasse gesteld
- arbeidsomstandigheden
- werkbelasting
-beloning
- aantalwerkurenperweek
-datum indiensttreding gewenst
-kostenvastearbeid
-kosten lossearbeid

OVERIG
-CAO-richtlijnen
- sollicitatiegegevens
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
ATTRIBUUT
* Informationview: arbeidsovereenkomst
Medewerker

- naammedewerker
-datum geboorte
- adres
-woonplaats
- telefoonnummer
-datum indiensttreding
- funktieaanduiding
- funktieklasse ingedeeld
- aantal funktiejarenaktief
- aantal funktiejarentoegekend
- soortdienstverband
- aantal arbeidsdagen
- arbeidstijd
-minimale arbeidsduurperweek
-maximaal aantal overurenper
week
- aantal dienstjaren
- soortCAO
- opleiding
- ervaring
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Beloning arbeid

-datum opmaak
-uurloon
of weekloon
of jaarloonberekend
-uurloon overwerk

Vaardigheid medewerker
Werving

-vaardigheid
-datum gerealiseerd
- opmerkingent.a.v.werving

PROCESUITVOERING
- Selecteerdepotentiëlekandidatendiehebbengereageerd opde
wervingsaktie.
- Toetsdekwaliteitenvandezekandidaten aandegewenste
kwaliteiten.
- Kiesdegeschiktekandidaat.
- Steldearbeidsovereenkomstop.
OPMERKINGEN:
- Inhetentiteittype 'Arbeidsplan'iseenbegrotingvande
arbeidskosten opgenomenvanhetgekozen teeltplan.Deondernemerkandezegegevenshanterenalsrandvoorwaarde bijhet
vaststellenvandearbeidsovereenkomst.
-Het ismogelijkdatgeengeschiktekandidaatwordtgevonden
tijdenshetwervingsproces.Ditwordtvermeld onderhet
attribuut 'opmerkingent.a.v.werving'.
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PROCES 13.1.2 :
PROCES 13.1.2.4:

WERVEN PERSONEEL
EVALUEREN WERVINGSPROCES

OMSCHRIJVING:
Hetnaafloopbeoordelenvandewervingvaneenofmeer
medewerkers.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Funktie

Medewerker

Vaardigheid medewerker
Werving

Leverancier/afnemer
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Werving
Leverancier/afnemer

ATTRIBUUT
- funktieaanduiding
-taken
- bevoegdheden
-verantwoordelijkheden
-vereiste opleiding
-vereiste ervaring
-vereiste leeftijd
-kwalitatievevaardigheden
gewenst
-plaats inorganisatie
- funktieklasse gesteld
- arbeidsomstandigheden
- werkbelasting
-beloning
- aantalwerkurenperweek
- naammedewerker
- datum geboorte
-datum indiensttreding
- funktieklasse ingedeeld
- aantal funktiejarenaktief
- aantal funktiejarentoegekend
- soort dienstverband
- aantal arbeidsdagen
- arbeidstijd
-minimalearbeidsduurperweek
-maximaal aantaloverurenper
week
- aantal dienstjaren
- soortCAO
- opleiding
- ervaring
-vaardigheid
- datum indiensttreding gewenst
-datum gerealiseerd
-doelgroepwerving
- wervingskanaal
-opmerkingen t.a.v. werving
- naam leverancier/afnemer

ATTRIBUUT
-beoordeling werving
- opmerkingen t.a.v. werving
- opmerkingen t.a.v.
leverancier/afnemer
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PROCESUITVOERING
- Beschouw funktieende funktie-eisenwaaraan deaantetrekken
medewerkermoestvoldoen.
- Beschouwdeeigenschappenvandeaangetrokkenmedewerker.
- Beschouwdegewensteendeeigenlijkedatumvan
indiensttreding.
- Beschouwdeopgedaneervaringenmethetwervingskanaal en/of
de ingeschakeldewervingsorganisatie (=leverancier).
- Beoordeel ofdedoelstellingvandewerving isgerealiseerd en
ofdewervingsprocedure naarwens isverlopen.
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PROCES 13.2.1: EVALUEREN ARBEIDSORGANISATIE
OMSCHRIJVING:
Het periodiek beoordelen van de organisatie met betrekking tot
de arbeid, het aangeven van eventuele knelpunten en het
beslissen tot het soort van maatregelen ter verbetering.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
ATTRIBUUT
* Information view: arbeidsproduktiviteit
Arbeid gerealiseerd

- naam bewerking
- weeknummer
of periodenummer
- naam medewerker
- afwijking werktijd besteed/
benodigd
- opmerkingen t.a.v. afwijking

* Information view: kwaliteitsbeoordeling
Bewerking uitgevoerd

- aanduiding bewerking
voorgesteld
- datum werkuitvoering
- opmerkingen t.a.v. uitvoering
en coördinatie

* Information view: opleidingsstrategie
Opleiding gepland

- naam aktiviteit

* Information view: arbeidstekort/-overschot
Arbeidstekort/-overschot

- weeknummer
of dagaanduiding
- vaardigheid tekort/overschot
- werktijd tekort/overschot
- opmerkingen t.a.v. tekort/
overschot
* Information view: houding medewerker

Funktionering medewerker

- periodenummer
of weeknummer
- houding
- inzet
- opmerkingen t.a.v. funktioneren

* Information view: genomen maatregelen
Verbeteringsaktie

- naam maatregel
- periodenummer uitvoering
of weeknummer uitvoering
of datum uitvoering
- omschrijving maatregel
- duur maatregel
- doelgroep maatregel

* Information view: verzuim
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Afwezigheid medewerker

-weeknummer afwezigheid
of dagaanduiding afwezigheid
dagdeel
reden afwezigheid

* Informationview:verloop
Medewerker

-naammedewerker
-datum uitdiensttreding

OVERIG
- resultatenbedrijfsvergelijkingarbeid
- externeadviseringm.b.t. arbeidsorganisatie
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
ATTRIBUUT
* Informationview: arbeidsevaluatie
Arbeidsevaluatie

-beoordeling arbeidsbezetting
- aanbeveling totwerving
-beoordeling medewerkers
-beoordelingarbeidsmanagement
- aanbevelingenvoorverbetering

* Informationview: funktiebeoordeling
Funktionering medewerker

-naammedewerker
-datum
-houding
- inzet
- resultaat
funktioneringsgesprek
- opmerkingen t.a.v.
funktioneren

* Informationview:opdrachttotopleiding
Opleiding gepland

-naammedewerker
- naam aktiviteit
-duuraktiviteit
-datumvanaanvang

OPGELEVERDEAFGELEIDE GEGEVENS
- ziekteverzuim
- personeelsverloop
REKENREGELS
aantaldagen ziek
* ziekteverzuim =

*100
aantalwerkdagen
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OPMERKINGEN:
-Het ziekteverzuimkan zowel opindividueel niveaualsop
groepsniveauwordenberekend.
-Afwezigheid wegens ziektewordtgeregistreerd onderhet
entiteittype 'Afwezigheidmedewerker'.
- Deondernemer kan zelfkiezenoverwelketijdsperiodehijhet
ziekteverzuim wiltweten.
aantalvastemedewerkers nieuw
*verloopvast=
personeel

*100
aantalvastemedewerkerstotaal
aantal tijdelijkemedewerkersnieuw

*verlooptijdelijk=
personeel

*100 °
aantal tijdelijkemedewerkers totaal

OPMERKINGEN:
-Onderscheid isgemaakttussenverloopvanvastentijdelijk
personeel.Tijdelijkpersoneel kansnel achterelkaarwisselen,
wathettotaleverloop ergkanbeïnvloeden.
-Hetverloopmoetaltijd inrelatiewordengezienmethet
totalepersoneelsbestand.Alseenmedewerker eenbedrijfverlaatmeteenpersoneelsbestand vantweevastemedewerkersis,
dan ishetverloop50%.
PROCESUITVOERING:
- Selecteerdeopmerkingen aangaandedeafwijkingenvande
gerealiseerde arbeidscijfersmetdegeplandecijfers.
- Selecteerdeopmerkingen overdekwaliteitvanuitgevoerde
werkzaamheden.
- Beschouwhet funktionerenvandemedewerkersenvoer
funktioneringsgesprekkenuit.
- Beschouw degeplandeopleidingen.
- Beschouwdesignalenm.b.t.arbeidstekort/-overschot.
- Beschouwderesultatenvan arbeidsvergelijkingen.
- Beschouwdeondernomenaktiesterverbetering vande
arbeidsorganisatie.
- Beschouwhet ziekteverzuimvandemedewerkers.
- Beschouwhetpersoneelsverloop.
- Beoordeel dearbeidsorganisatie.
- Betrekexterne adviezenbijdebeoordeling.
- Gademogelijkhedennaterverbeteringvande
arbeidsorganisatie.
OPMERKINGEN:
- Hetproces leidttoteenbeoordeling eneenbeslissing omtrent
hetsoortvanaktie,datgenomenkanwordenterverbeteringvan
het funktioneren. Deprecieze invullinghiervanvindtnietin
ditprocesplaats.
Hetbeoordelenvanhet funktionerenvanhetpersoneel isals
zodanig eenteengebenadering.Oorzakenvaneennegatieve
beoordeling kunnenookopeenandervlak liggen,zoalseen
slechte arbeidsplanning, inefficienteindelingvandeschuur,
mindergoedearbeidsomstandigheden, arbeidsmanagement inzijn
algemeenheid,etc.
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Ziekteverzuimenpersoneelsverloop kunneneengraadmeter zijn
voordekwaliteitvanhetpersoneelsbeleid, dearbeidsorganisatieenhet funktionerenvanmedewerkers.
Hetvoerenvan funktioneringsgesprekken iseenonderdeelwat
bijeengoedpersoneelsbeleid past.Doelvan zo'ngesprek is
datheteenopengesprek iswaarbijvanbeidekanten,wanneer
nodig,puntenvankritiekkunnenworden ingebracht.
Debeoordelingvaneenmedewerker dienegatief iskan leiden
tothetbeëindigenvanhetdienstverband. Hiertoewordtpas
overgegaanwanneeralleanderemogelijkhedenvoorhetoplossen
vandeproblemen zondersucceszijnuitgeprobeerd.
Eenaantal evaluerende en/ofbewakingsprocessen m.b.t.de
arbeidsorganisatie isinandereclustersuitgewerkt.Deze
processenhebben rechtstreekstemakenmetdeuitvoeringvan
handelingen, integenstelling totdeprocessen indecluster
Personeelsbeheer.
Hieronderwordeneenkortoverzichtvanrelevanteprocessenuit
voorgaande clustersgegeven:
*Hetproces 'vaststellen/bijstellendagplan'bevatde
tijdsbewakingvandeuitvoering.Wanneerwerkzaamhedenworden
vertraagd wordtditgesignaleerd ingenoemdprocesenkunnen
mogelijkmaatregelenwordengenomenbinnendezelfdedag.
*Kwaliteitsbewaking vindtplaatsbijdeuitvoerende
processen zelf.Eventueleopmerkingenhieroverkunnenworden
vastgelegd.
* Controleopdevoortgang aanheteindvandedagvindt
plaats inhetproces 'bewakenuitvoeringsplan'. Indien
opgedragenbewerkingen nietvolledig zijnuitgevoerd wordt
nagegaan ofenhoedezehetbestkunnenworden afgerond.
* Inhetproces 'beoordelenbestedewerktijd'wordtde
gerealiseerdewerktijd vergelekenmetdegeplandewerktijd.
Ditkano.a.wordengebruiktalseencontroleophet
gerealiseerde arbeidstempo.

34

PROCES 13.2.2: BIJSTELLEN/BEËINDIGEN ARBEIDSOVEREENKOMST
OMSCHRIJVING:
Hetnagaanvandewijzevanaanpassingvande funktie-invulling,
debeloning enoverigewijzigingenmetbetrekking totde
arbeidsovereenkomst enhetuitvoerenvandewijzigingen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Medewerker

Beloning arbeid

Vaardigheid medewerker
Arbeidsevaluatie
Funktionering medewerker

ATTRIBUUT
-naammedewerker
-datum geboorte
- adres
-woonplaats
- telefoonnummer
-datum indiensttreding
- funktieaanduiding
- funktieklasse ingedeeld
- aantal funktiejarenaktief
- aantal funktiejaren toegekend
- soort dienstverband
- aantal arbeidsdagen
- arbeidstijd
-minimalearbeidsduur perweek
-maximaal aantal overurenper
week
- aantal dienstjaren
- soortCAO
- opleiding
- ervaring
-datum opmaak
-uurloon
of weekloon
of jaarloonberekend
-uurloonoverwerk
-vaardigheid
-beoordelingmedewerker(s)
- naammedewerker
- resultaat
funktioneringsgesprek
- opmerkingent.a.v.
funktioneren

OVERIG
- CAO-voorwaarden
-gevolgde opleiding
- opzegging doormedewerker
OPGELEVERDE GEGEVENS
Medewerker

naammedewerker
datum geboorte
adres
woonplaats
telefoonnummer
datum indiensttreding
funktieaanduiding
funktieklasse ingedeeld
aantal funktiejaren aktief
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Beloning arbeid

- aantal funktiejarentoegekend
- soortdienstverband
- aantal arbeidsdagen
- arbeidstijd
-minimalearbeidsduurperweek
-maximaal aantal overurenper
week
- aantal dienstjaren
- soortCAO
- opleiding
- ervaring
- datum uitdiensttreding
-datumopmaak
-weekloon (nieuw)
of uurloon (nieuw)
of jaarloonberekend (nieuw)

PROCESUITVOERING
- Beschouwdearbeidsovereenkomst vaneenmedewerker.
- Steldealgemenepersoneelsgegevens bij (bijvoorbeeld een
adreswijziging).
- SelecteerdeCAO-voorwaarden enwijzigde arbeidsovereenkomst
overeenkomstig dezevoorwaarden.
- Selecteerdegevolgde opleidingendooreenmedewerker.
- Stelhetopleidingsniveauvaneenmedewerkerbijopbasisvan
gevolgde opleidingen.
- Selecteerdebeoordelingvanhet funktionerenvaneen
medewerker endewensentotverbetering (incl.verdere
ontplooiing)vanhet funktioneren.
- Gademogelijkhedennavaneengewensteverandering van
funktievaneenmedewerkerbinnendeorganisatie.
-Wijzigde funktiebeschrijving vaneenmedewerker.
- Stelde funktieklassevaneenmedewerkerbijopbasisvan
vaardigheden,opleidingsniveau engewijzigde funktiemet
inachtnemingvandeCAO-voorwaarden.
- Steldebeloningvaneenmedewerkerbijnaaraanleidingvan
eenbeoordeling ofeengewijzigde funktie.
- Beschouwdewenstotbeëindigingvandearbeidsovereenkomst en
startdeontslagprocedure opnadatdoorminstenseenvande
tweepartijenbesloten istoteendefinitievebeëindigingvan
deovereenkomst.
OPMERKINGEN:
-Vanuithetproces iseenterugkoppeling metdeevaluatievande
arbeidsorganisatie.Heteffectvandeuitgevoerdebijstellingen
kanhiermeewordenbeoordeeld. Ookkanworden aangegevendat
bepaaldevoorgestelde/wenselijke bijstellingen binnende
organisatieopdatmomentnietverwezenlijktkondenworden.
Beëindigingenvanovereenkomsten gevenovereen langeretermijn
informatie overhetpersoneelsverloop.
- Funktie-klasse,beloning enhetaantalvakantiedagen kunnen
wordengewijzigd krachtensdeCAO,opbasisvan leeftijd en/of
aantaldienstjaren.
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Hetwijzigenvande funktieomschrijvingvaneenmedewerker
vanwegehetgoed funktioneren ofhetdisfunktioneren moetpassenbinnendearbeidsbezetting enmoetdaarom ookgezienworden
alseen organisatievraagstuk.
Een strukturele loonsverhoging andersdanvolgensdeCAOmoet
passenbinnenhetbegrotebudget.Indetaktische arbeidsplanningwordt eenbegrotingvandearbeidskostengemaakt.
Bijbeëindigingvanhetdienstverband ishetbelangrijk omde
CAO-regelstevolgen,omeventueleproblementevermijden.
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PROCES 13.2.3:VASTSTELLEN VERBETERENDE MAATREGELEN
OMSCHRIJVING:
Hetbepalenvandemaatregelen diedearbeidsorganisatie kunnen
verbeteren.Gedachtkanworden aanverbeteringen ophetgebied
vanarbeidsomstandigheden ofbedrijfsuitrustingofophet
personelevlak.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Doelstellingsaspekt
Arbeidsevaluatie
Functionering medewerker

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Verbeteringsaktie

Bewerking voorgesteld

ATTRIBUUT
- naamaspekt
- omschrijving
- prioriteit
-beoordeling medewerkers
-beoordeling arbeidsmanagement
- aanbevelingenvoorverbetering
- naammedewerker
- resultaat
funktioneringsgesprek
- opmerkingent.a.v.
funktioneren
ATTRIBUUT
-naammaatregel
-periodenummeruitvoering
of weeknummeruitvoering
of datum uitvoering
- omschrijving maatregel
- duurmaatregel
-doelgroepmaatregel
- aanduiding bewerking
voorgesteld
- statusbewerking voorgesteld
- tijdstip gewenst
-werktijd gepland
-urgentie vastgesteld
- opmerkingent.a.v.bewerking
voorgesteld

PROCESUITVOERING
- Beschouwdeevaluatie(s)vandearbeidsorganisatie ende
daarbijgedane aanbevelingen m.b.t.verbeteringen.
- Beschouwhet funktionerenvandemedewerkers.
- Beschouwdekwalitatieve doelstellingsaspekten m.b.t.de
arbeid.
- Beslistotverbeterendemaatregelen,diebinnende
doelstellingsaspektenvallen.
- Steleventueel eenbewerkingvoorgesteld opvoordeuitvoering
vandemaatregel.
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OPMERKINGEN:
- Indestrategische planningwordendoelstellingen geformuleerd
doordeondernemer.Dezedoelstellingen kunnenworden opgedeeld
inkwalitatieve enkwantitatieve aspekten.Kwalitatieveaspektendiebetrekking hebbenopdearbeidsorganisatie zijn bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, arbeidssfeer enleiderschapsstijl.
De faktorendiedearbeidsmotivatie bepalen zijnonderte
brengen ineendrietal faktoren,teweten:
* ontplooiing
* waardering
* erkenning
Bijhet formulerenvandegenoemdedoelstellingsaspekten zullen
deze faktoren eenrolspelen.
- Genomenmaatregelenwordenteruggekoppeld naardeevaluatie
vandearbeidsorganisatie.Meerderemalendezelfdepositieve
ervaringenmeteenbepaaldeaktiekanleidentot aanpassingen
indearbeidsstrategie.
-Verbeterendemaatregelen kunnenarbeidstijdvragen,
bijvoorbeeld bijhet inplannenvanmeerwerkoverleg.Overhead
arbeidwordtviahetentiteittype 'bewerkingvoorgesteld' inde
operationele arbeidsplanning meegenomen.
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PROCES 13.2.4:

BIJSTELLEN PERSONEELSTEKORT/-OVERSCHOTKORTE
TERMIJN

OMSCHRIJVING:
Hetoproepenvan lospersoneel ofheteventueel inschakelenvan
externewervingsbronnen voorhetoplossenvanhet arbeidstekort
opkortetermijn.Inhetgevalvaneenoverschothet informeren
van (tijdelijke losse)medewerkers.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Arbeidstekort/-overschot

Medewerker

Vaardigheid medewerker
Leverancier/afnemer

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Beschikbaarheid medewerker

Overeenkomst

Overeenkomstregel
Arbeidstekort/-overschot

ATTRIBUUT
- weeknummer
of dagaanduiding
-vaardigheid tekort/overschot
-werktijdtekort/overschot
- naammedewerker
- adres
-woonplaats
- tel.nr.
- funktieaanduiding
- soortdienstverband
- aantal arbeidsdagen
- arbeidstijd
-max.aantal overurenperweek
-vaardigheid
-naam leverancier/afnemer
-tel.nr.
- doelgroep
- opmerkingent.a.v.leverancier/
afnemer
ATTRIBUUT
-naammedewerker
-weeknummer
of dagaanduiding
-beschikbare uren
-beschikbare overuren
-dagdeel
-overeenkomstnummer
-naam leverancier/afnemer
- datum overeenkomst
-duur overeenkomst
- leveringsvoorwaarden
-betalingsvoorwaarden
- nummer overeenkomstregel
- naambewerking
- datumgepland
- weeknummer
of dagaanduiding
-vaardigheid tekort/overschot
-werktijd tekort/overschot

REKENREGEL
-Werktijd tekort/overschot=werktijd gepland totaal
werktijd beschikbaar totaal
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PROCESUITVOERING
- Beschouwhetberekendearbeidstekort/overschotvooreenweek
ofdag.
- Selecteerdetijdelijk inzetbaremedewerkersuithet
personeelsbestand enbepaalhunbeschikbaarheid.
- Schakel zonodigwervingsorganisaties invoorhetverkrijgen
vanvoldoende arbeid ensluiteenovereenkomst.
- Besteed zonodig en indienmogelijkopkortetermijnwerkuit
aaneenaanneemploeg.
- Doeverslag aandeoperationeleplanning overdebehaalde
resultaten.
- Informeerhettijdelijkepersoneelwanneer zeoverbodig zijn
geworden.
- Overlegmethetpersoneel overdemogelijkhedenvanhet
opnemenvanvrijedagen.
OPMERKINGEN:
-Naastoproepbare arbeidskrachten kunnenookwervingsorganisaties inhetpersoneelsbestand zittendiedoordeondernemer
kunnenworden ingeschakeldvoordeoplossingvan tijdelijke
arbeidsknelpunten.
- Indienhetnietmogelijk isomvoordebetreffende termijn
voldoendepersoneel tekrijgenkanhetprobleem terugworden
gegeven aandeoperationeleplanning,waarandere oplossingen
gevondenmoetenworden,zoalshetnietuitvoerenvanbewerkingenmet eenlageurgentie.
- Indepraktijk komenvaakproblemenvoorbijhet aantrekken
vanpersoneel bijarbeidspieken.Arbeidspieken komenbijvele
bedrijventegelijkvoor.Hetonvoldoendewerkenmet eentijdig
opgestelde arbeidsplanning isvaakdeoorzaakvandeproblemen.
- Inhetgevalvantijdelijk arbeidsoverschot kanworden
nagegaan ofhetuitvoerenvanextra (nog)nietgeplande
bewerkingenmogelijk is.Het inplannenhiervanvindt plaats
bijdeoperationeleplanning.
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PROCES 13.2.5: BEPALEN VERDIENSTEN
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellenvanhetverdiende loonvan eenmedewerkerop
basisvan:
- de inde (arbeids)overeenkomstvastgelegde arbeidstijd ende
beloningplushetaantalgewerkteoveruren.
-hetaantalgewerkteurenenoverurenenhetuurloon.
-hetaantalbewerkte,verwerkteofgeoogsteeenheden enhet
stukloon.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Werktijd gerealiseerd

Afwezigheid medewerker

Beloning arbeid

Overeenkomstregel

Arbeid gerealiseerd

ATTRIBUUT
-naammedewerker
-datum
ofweeknummer
ofperiodenummer
ofmaand
- aantalgewerkteuren
- aantalgewerkte overuren
-weeknummer afwezigheid
of dagaanduiding afwezigheid
- dagdeel
- redenafwezigheid
-datumopmaak
-uurloon
of weekloon
of jaarloon berekend
-uurloon overwerk
- aanduiding overeenkomst
-nummer overeenkomstregel
-uurbedrag
-uurloon
- naambewerking
- stukloon
- eenheid
- naam bewerking
- aantal gerealiseerd
- eenheid

OPGELEVERDEAFGELEIDE GEGEVENS
-naammedewerker
- dagverdienste
ofweekverdienste
ofmaandverdienste
ofverdiensteperuitgevoerde bewerking
REKENREGELS
Afhankelijkvandesoortovereenkomstkunnendeverdienstenals
volgtwordenberekend:
-verdienste=aantalgewerkteuren *uurloon+
aantal afwezigedoorbetaaldeuren *uurloon+
aantal gewerkteoveruren *uurloon overwerk+
incidentele loontoeslag
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-verdienste=maandloon+
aantalgewerkteoveruren *uurloon overwerk+
incidentele loontoeslag
-verdienste=aantalgerealiseerd *stukloon
Hetmaandloon iseenafgeleidevanhetjaarloon.
IndeCAO zijntoeslagpercentages aangegevenvoorhetuurloon
vanoverwerk.
PROCESUITVOERING
- Selecteerdegeregistreerde arbeidsurenvaneenmedewerker
overeenbepaaldetijdsperiode.
- Beschouwdeurenvanafwezigheid vaneenmedewerkerdiewel
wordendoorbetaald.
- Selecteerhetdooreenmedewerker/derden bewerkte,verwerkte
ofgeoogsteaantaleenheden.
- Selecteerdesalariëringvandemedewerker enberekende
verdiensten overdebetreffendetijdsperiode.
OPMERKINGEN:
- Indiengebruikwordtgemaaktvanuitzendkrachtenwordteen
vastgesteld uurbedraguitbetaald aanhetuitzendbureau,
bestaandeuiteenbrutosalarisenoverigetoeslagen.
- Bovenophetverdiende loonkaneen (incidentele) loontoeslag
wordengegeven.
- Inhetproces 'groeperenarbeidsgegevens' (clusterNormen
vooroperationeel gebruik)wordenhetaantalgewerkte (over)
urenvandeafzonderlijkemedewerkerspergewenste tijdsperiode
vastgelegd.
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BIJLAGE5

DATAMODELCLUSTER PERSONEELSBEHEER
- ENTITEITTYPENRELATIEDIAGRAMMEN
- ENTITEITTYPE-BESCHRIJVINGEN
Deentiteittypenworden inalfabetischevolgordebehandeld.
Perentiteittypewordtweergegegeven:
-denaam
- een omschrijving
- de attributen
-derelatiesnaarandere entiteittypen
Eenentiteittypewordtbeschrevendooreenaantal kenmerken,ook
welattributengenoemd.Hierbijkunnendrietypenattributen
wordenonderscheiden:
- sleutelattributen (symbool: * ) .
Deze zorgenvooreenunieke identificatievan verschillende
entiteitenbinneneenentiteittype.
- informatie-attributen (symbool:v,wanneerverplichtop
tenemenensymbool:-,wanneer optioneel).
Dit zijngegevensdie informatieverschaffen overeen
entiteittype.
- relatie-attributen (symbool:()).
Dezegevenhetverbandweertussentweeentiteittypen.
Devolledige sleutelvaneenentiteittype kanbestaanuiteenof
meersleutelattributen. Inhetgevaleenentiteittypemeer
sleutelattributen heeftkanhetsomspraktisch zijndeze
verkortweertegeven,bijvoorbeeld ineenprocesbeschrijving of
wanneereenaantal relatie-attributen tevens sleutelattribuut
vaneenentiteittype zijn.Dezeverkorteweergavevaneen
samengestelde sleutel is:AANDUIDING entiteittype.
Indeclusterkomenookentiteittypen tersprakediereedsin
anderecluster zijnbeschreven.Nietrelevanteattributen zijn
tussenaccoladen {}gezetenwordennietverderbeschreven.
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ENTITEITTYPE:AFWEZIGHEID MEDEWERKER
OMSCHRIJVING:
Registratievandeafwezigheid enderedenvanafwezigheid van
eenmedewerker.
ATTRIBUTEN:
*v (naammedewerker)
*vkeuzeuit:weeknummerafwezigheid
dagaanduiding afwezigheid
- dagdeel
v reden afwezigheid
OPMERKING:
- Een (geplande)snipperdagwordtookonderdit entiteittype
geregistreerd. Inhetgevalheteenvakantiebetreftwordtdit
onderhetentiteittype 'vakantieperiode'vermeld.
RELATIES:
-Afwezigheidsregistratieheeftbetrekking opeenmedewerker.
ENTITEITTYPE:ARBEIDGEREALISEERD
OMSCHRIJVING:
Dewerktijd dienodigwasvoorhetuitvoerenvaneenbepaalde
bewerking ineenbepaaldeperiode.
ATTRIBUTEN:
*v (naambewerking)
*v (naamgewas)
* - (naamteeltsysteem)
*vkeuzeuit:weeknummer
periodenummer
{vwerktijd besteed totaal )
v aantal gerealiseerd
v eenheid
{vwerktijd pereenheidbesteed )
- (naammedewerker)
- afwijkingwerktijd besteed/benodigd
- opmerkingen t.a.v.afwijking
{ -werktijd pereenheid gepland )
RELATIES:
- Dearbeid gerealiseerd heeftbetrekking opeenuitgevoerde
bewerkingvoorgesteld.
OPMERKING:
-Eenaantal informatie-attributen bestaatuitafgeleide (met
rekenregelsverkregen)gegevens.
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ENTITEITTYPE:ARBEIDSEVALUATIE
OMSCHRIJVING:
Weergavevandeevaluatievandearbeidsorganisatie.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit:periodenummer
weeknummer
-beoordeling arbeidsbezetting
- aanbeveling totwerving
-beoordeling medewerkers
-beoordeling arbeidsmanagement
-aanbevelingenvoorverbetering
RELATIES:
- Eenarbeidsevaluatie kanleidentothetuitvoerenvaneenof
meerverbeteringsakties.
- Eenarbeidsevaluatie kanleidentotdewervingvaneenofmeer
medewerkers.
ENTITEITTYPE:ARBEIDSPLAN
OMSCHRIJVING:
Eenplantot inzetvandevasteenlossemedewerkerstenbehoeve
vaneenteeltplan.
ATTRIBUTEN:
*v (nummerteeltplan)
]aanduiding arbeidsplan
*vperiodenummer
]
v aantalurenvastemedewerkers
- aantal overurenvastemedewerkers
- aantal uren lossemedewerkers
v kostenvastearbeid
- kosten lossearbeid
RELATIES:
- Eenarbeidsplanwordtdooreenondernemer opgesteld.
ENTITEITTYPE:ARBEIDSTEKORT/-OVERSCHOT
OMSCHRIJVING:
Hetarbeidstekort/-overschot optredend bijde operationele
planningwaarin nietvoorzien isofnietopgelost kanworden.
ATTRIBUTEN:
*v (naambedrijf)
*vkeuzeuit:weeknummer
dagaanduiding
*vvaardigheid tekort/overschot
vwerktijd tekort/overschot
- opmerkingent.a.v.tekort/overschot
RELATIES:
- Eenarbeidstekort/-overschot kanopeenbedrijfvoorkomen.

47

ENTITEITTYPE:ARBEIDSTIJDAFWIJKEND
OMSCHRIJVING:
Demetdemedewerkervooreenperiode overeengekomen
verschuiving vandearbeidstijden,binnendeCAOvoorwaarden.
ATTRIBUTEN:
*v (naammedewerker)
*vweeknummerbegin
v arbeidstijd overeengekomen
RELATIES:
- Eenarbeidstijd afwijkend heeftbetrekking opde invullingvan
dewerktijdenvaneenmedewerker.
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B
ENTITEITTYPE: BELONINGARBEID
OMSCHRIJVING:
Demetdemedewerker overeengekomen geldelijkebeloningvoor
zijnwerkzaamheden tenbehoevevanhetbedrijftijdensnormale
werkuren.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (naammedewerker)
(naam ondernemer)
*vdatum opmaak
v keuzeuit:weekloon
uurloon
jaarloonberekend
stukloon
eenheid
- uurloon overwerk
RELATIES:
- Debeloning arbeidheeftbetrekking opeenmedewerker ofeen
ondernemer.
ENTITEITTYPE:BESCHIKBAARHEID MEDEWERKER
OMSCHRIJVING:
Debeschikbaarheid (inwerkdagen)vaneenbepaaldemedewerker in
eenbepaaldeperiode.
ATTRIBUTEN:
*v (naammedewerker)
*vkeuzeuit:periodenummer
weeknummer
dagaanduiding
vbeschikbareuren
vbeschikbare overuren
- dagdeel
RELATIES:
- Eenofmeerbeschikbaarheden medewerker,uitgedrukt indagen
ofweken,hebbenbetrekking opeenmedewerker.
OPMERKINGEN:
- Opoperationeel niveauwordtdebeschikbaarheid vaneen
medewerker aangegevenmethetentiteittype 'beschikbaarheid
medewerker'.Optaktischniveauwordtdebeschikbaarheid van
eenmedewerker aangegevenmetdeentiteittypen 'medewerker'en
'vakantieperiode'.
ENTITEITTYPE:BEWERKINGUITGEVOERD
OMSCHRIJVING:
Detaakdieeenmedewerkerbinneneendagheeftgerealiseerd.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding bewerking voorgesteld)
*v (naammedewerker)
*vdatum werkuitvoering
{ -tijdstip aanvangwerk )
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{vwerktijd besteed
}
- opmerkingent.a.v.uitvoering encoördinatie
{ -opmerkingent.a.v.hetgewas)
RELATIES:
- Eenuitgevoerdebewerkingenvolgtuiteenvoorgestelde
bewerking.
- Eenbewerkinguitgevoerd isgerealiseerd dooreenmedewerker.
ENTITEITTYPE; BEWERKING VOORGESTELD
OMSCHRIJVING:
Eengeplandehandelingvoortkomend uitdeinventarisaties.
ATTRIBUTEN:
*vaanduidingbewerkingvoorgesteld:
[v (naambewerking)
{ [- (aanduidingpartij)
}
{ [-keuzeuit: (nummercel)
)
{[
(nummerafdeling)
)
{[
(nummerteeltlaag)
)
{ = [
(nummerteeltplaats)
)
{[
(naamd.p.m.)
}
{[
(nummervoorraadbak)
)
[ vkeuzeuit:weeknummeruitvoering
{[
teeltweeknr.uitvoering
)
{[
gewasstadium uitvoering
}
[
datumuitvoering
{ -keuzeuit:weeknummer inventarisatie
}
{
teeltweeknummerinventarisatie}
{
gewasstadium inventarisatie
}
{
datum inventarisatie
)
v statusbewerking voorgesteld
{ -tijdstipgewenst
)
-werktijd gepland
-urgentievastgesteld
{ -aantal
)
{ -eenheid
}
- opmerkingent.a.v.bewerking voorgesteld
RELATIES:
- Eenbewerkingvoorgesteld kanleidentoteenofmeer
bewerkingen uitgevoerd.
- Eenvoorgesteldebewerking kaneenofmeer gerealiseerde
arbeidstijdenopleveren.
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ENTITEITTYPE: DOELSTELLINGSASPEKT
OMSCHRIJVING:
Eenstrevenvandeondernemerdathijdoormiddelvanhet
bedrijfwilrealiseren.
ATTRIBUTEN:
*vnaamaspekt
* - (naam ondernemer)
v omschrijving aspekt
vprioriteit doelstellingsaspekt
SUBkwantitatieve doelstelling
{v streefwaarde}
{vminimum aantal}
{vmaximum aantal}
{veenheid }
{ -status (consistentJ/N) )
RELATIES:
- Eendoelstellingsaspekt hoortbijeenondernemer.
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ENTITEITTYPE:FUNKTIE
OMSCHRIJVING:
Debeschrijving vanhetgeheelvantaken,bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, die zijnverbonden aaneenfunktie.
ATTRIBUTEN:
*v funktieaanduiding
vtaken
v bevoegdheden
vverantwoordelijkheden
vvereiste opleiding
-vereiste ervaring
-vereiste leeftijd
v kwalitatievevaardigheden gewenst
vplaats inde organisatie
v funktieklassegesteld
- arbeidsomstandigheden
- werkbelasting
- beloning
- aantalwerkurenperweek
RELATIES:
- Een funktiewordtvervulddooreenofmeermedewerkers.
- Deinvullingvaneen funktiewordtverkregendooreenofmeer
wervingen.
OPMERKING:
- Degenoemdekenmerken zijnoptedelen indevolgendedrie
categorieën:
FUNKTIETAKEN: -taken
- bevoegdheden
-verantwoordelijkheden
FUNKTIEEISEN: -vereiste opleiding
-vereiste ervaring
-vereiste leeftijd
- kwalitatievevaardigheden gewenst
FUNKTIEWAARDERING:-plaats indeorganisatie
- funktieklasse gesteld
- arbeidsomstandigheden
- werkbelasting
-beloning
- aantalwerkurenperweek
Vanuit informatietechnisch oogpunt isergeenbehoefteomeen
opdeling temaken inentiteitsubtypen.
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ENTITEITTYPE:FUNKTIONERING MEDEWERKER
OMSCHRIJVING:
Weergavevanhet funktionierenvaneenmedewerkerbinnende
organisatie,gerelateerd aanzijnfunktie.
ATTRIBUTEN:
*v (naammedewerker)
*vkeuzeuit:datum
weeknummer
periodenummer
-houding
- inzet
- ambities
- toetsing funktieinhoud
- resultaat funktioneringsgesprek
- opmerkingent.a.v. funktioneren
RELATIES:
- Defunktionering heeftbetrekking opeen individuele
medewerker.
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L
ENTITEITTYPE:LEVERANCIER/AFNEMER
OMSCHRIJVING:
Eenpersoon of instelling dieaanhetbedrijf levertofwaaraan
hetbedrijflevert.
ATTRIBUTEN:
*vnaam leverancier/afnemer
- adres
v tel. nummer
{ -betaalwijze }
{ -korting
}
- opmerkingent.a.v. leverancier/afnemer
SUBtype leverancier
{ -bankgarantie }
- doelgroep
RELATIES:
-Een leverancier kaneenofmeerovereenkomsten afsluitenmet
eenondernemer ofbedrijf.
OPMERKINGEN:
-Alsleverancierwordt indezeclusterbedoeld een organisatie
diedoordeondernemerkanworden ingeschakeld bijhetwerven
vanpersoneel.
- Eenorganisatiekan inditgeval ookeenmedium zijnwaarin
kanwordengeadverteerd, zoalskrantenvakbladen.
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M
ENTITEITTYPE:MEDEWERKER
OMSCHRIJVING:
Persoondiemeewerktophetbedrijf (waaronderookgezinsleden),
naastdeondernemer(s).
ATTRIBUTEN:
*vnaam medewerker
vdatum geboorte
v adres
v woonplaats
- telefoonnummer
vdatum indiensttreding
v (funktieaanduiding)
v funktieklasse ingedeeld
- aantal funktiejarenaktief
- aantal funktiejaren toegekend
v soortdienstverband
- aantal arbeidsdagen
- arbeidstijd
-minimalearbeidsduurperweek
-maximum aantal overurenperweek
v aantal dienstjaren
v soortCAO
- opleiding
- ervaring
-datum uitdiensttreding
RELATIES:
- Eenmedewerkervervulteenfunktie.
- Eenmedewerker heefteenofmeervaardigheden.
- Eenmedewerker kenteenofmeervakantieperioden.
- Eenmedewerker kaneenofmeerderemalenafwezig zijn.
-Eenmedewerkerkan zijntaakuitvoerenvolgens,doorhetjaar
heen,verschillende arbeidstijden.
- Eenmedewerker isopeenofmeerdagenof ineenofmeerweken
beschikbaar.
- Eenmedewerker ontvangtgedurendedeperiodevande
arbeidsovereenkomst eenofmeervastgesteldebeloningen.
- Eenmedewerker kaneenofmeergeplandeopleidingenvolgen.
-Eenmedewerker kaneenmalig ofvakerwordenbeoordeeld opzijn
funktioneren.
- Eenmedewerker realiseertgedurendeeenofmeerdereperioden
eentotalewerktijd.
- Eenofmeermedewerkerswerkenopeenbedrijf.
- Eenmedewerker realiseert eenofmeerbewerkingen uitgevoerd.
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o
ENTITEITTYPE:OPLEIDING GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Hetvoornemenvandeondernemer omdeeltenemen aaneenstage,
cursusofopleiding,danwelomeenvan zijnmedewerkersdaaraan
telatendeelnemen, inhetbelangvanhetbedrijf.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (naammedewerker)
(naam ondernemer)
*vnaam aktiviteit
vdatumvan aanvang
v duurvandeaktiviteit
v aantalurenperweek
{ - (aanduiding arbeidsplan)
}
RELATIES:
- Eenopleiding gepland kanwordengevolgd dooreenmedewerker
ofeenondernemer.
ENTITEITTYPE:OVEREENKOMST
OMSCHRIJVING:
Deafsprakenmeteenanderepartij overdelevering en/of
betalingvangoederen,diensten (incl.arbeid)ofgeld.
ATTRIBUTEN:
*v aanduidingovereenkomst:
[ v (naam leverancier/afnemer)
= [vdatum overeenkomst
[ vvolgnummer overeenkomst
v status overeenkomst
- duur overeenkomst
- leveringsvoorwaarden
- betalingsvoorwaarden
RELATIES:
-Eenovereenkomstbestaatuiteenofmeerovereenkomstregels.
-Eenovereenkomstwordtgeslotenmeteenleverancierof
afnemer.
ENTITEITTYPE:OVEREENKOMSTREGEL
OMSCHRIJVING:
Afspraak overdelevering en/ofbetalingvaneenbepaald goed,
dienstofgeld.
ATTRIBUTEN:
*vnummer overeenkomstregel
*v (aanduiding overeenkomst)
SUBtype overeenkomstregel
WERK DOORDERDEN
- keuzeuit:
{ aanduidingpartij
( nummerteeltplaats
{ nummer afdeling
- naam bewerking
- datumgepland

}
)
)
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{ -aanvangstijdstip
{ -eindtijdstip
- uurbedrag
- uurloon
- stukloon
- eenheid

}
}

RELATIES:
- Eenofmeerovereenkomstregels hebbenbetrekkingopeen
overeenkomst.
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ENTITEITTYPE:RANDVOORWAARDE ARBEID
OMSCHRIJVING:
Degrenzendiegesteldworden aandeteplannen aantallen
medewerkers,alsgrensvandeondernemeren/ofdeomgeving.
ATTRIBUTEN:
*v (naambedrijf)
vminimum aantalvastemedewerkers
vmaximum aantalvastemedewerkers
-maximum aantal lossemedewerkers
RELATIES:
- Eenrandvoorwaarde arbeid geldtvooreenbedrijf.
OPMERKINGEN:
- Deondernemer kanvoor zichzelf eengrenstrekkentothoever
hijhetbedrijf alsgeheelkanbevatten.Dezogenaamde 'spanof
control'kanrandvoorwaarden aandehoeveelheid arbeidstellen.
Despanofcontrol ispersoonsafhankelijk enzal samenhangen
metdeleiderschapsstijlvaneenondernemer,hoeveelwerken
verantwoordelijkhedenkanenwilhijaananderen delegeren?
- Ingebiedenmetarbeidsschaarste kandeomgeving invloed
hebben opdevaststellenvanderandvoorwaarden arbeid.
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V
ENTITEITTYPE:VAARDIGHEIDMEDEWERKER
OMSCHRIJVING:
Dedoelmatigheid waarmeeeenpersoon ofeengroeppersoneneen
bewerking bijeengegevenwerkmethodeuitvoert.
ATTRIBUTEN:
*v (naambewerking)
*v (naammedewerker)
vvaardigheid
RELATIES:
- Eenofmeervaardigheden zijngekoppeld aaneenmedewerker.
ENTITEITTYPE:VAKANTIEPERIODE
OMSCHRIJVING:
Eenaaneengeslotenperiodevanvijfofmeervrijewerkdagen.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (naammedewerker)
(naam ondernemer)
*vdagaanduiding begin
vdagaanduiding einde
RELATIES:
- Eenvakantieperiode isvastgesteld dooreenmedewerker ofeen
ondernemer.
ENTITEITTYPE: VERBETERINGSACTIE
OMSCHRIJVING:
Maatregel terverbeteringvandearbeidsorganisatie.
ATTRIBUTEN:
*vnaammaatregel
*vkeuzeuit:periodenummeruitvoering aktie
weeknummeruitvoering aktie
datumuitvoering aktie
v omschrijving maatregel
-duurmaatregel
-doelgroep maatregel
RELATIES:
- Eenverbeteringsmaatregel komtvoortuitdearbeidsevaluatie.
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w
ENTITEITTYPE:WERKTIJD GEREALISEERD
OMSCHRIJVING:
Hetgeregistreerde aantalarbeidsurenvaneenmedewerker ineen
bepaaldetijdsperiode.
ATTRIBUTEN:
*v (naammedewerker)
*vkeuzeuit:datum
weeknummer
periodenummer
maand
v aantalgewerkteuren
- aantalgewerkte overuren
RELATIES:
- Eengerealiseerdewerktijd heeftbetrekking opeenmedewerker
ofeenondernemer.
ENTITEITTYPE:WERVING
OMSCHRIJVING:
Vastleggingvangegevensmetbetrekking toteenspecifieke
werving.
ATTRIBUTEN:
*v (funktieaanduiding)
*vdatum startwerving
- datum gerealiseerd
- datum indiensttreding gewenst
- doelgroepwerving
- wervingskanaal
-beoordelingwerving
- opmerkingent.a.v.werving
RELATIES:
- Eenwervingwordtgedaanterinvullingvaneenfunktie.
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BIJLAGE6
DATAMODELCLUSTER PERSONEELSBEHEER
- ATTRIBUUTBESCHRIJVINGEN

Deattributenworden inalfabetischevolgordebehandeld.
Perattribuutwordtweergegeven:
- denaam
-hetentiteittypewaarvanhetafkomstig is
- eenvoorstel totcodering
- eventueleopmerkingenentoelichtingen
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ATTRIBUUT:AANBEVELING TOTWERVING
VANENTITEITTYPE:arbeidsevaluatie
OMSCHRIJVING:
Signaaltothetaantrekkenvaneenofmeerderemedewerkers.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:AANBEVELINGEN VOORVERBETERING
VANENTITEITTYPE: arbeidsevaluatie
OMSCHRIJVING:
Voorstellen tothetnemenvanmaatregelen terverbeteringvande
arbeidsorganisatie.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:AANTALARBEIDSDAGEN
VANENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Aantaldagenperweekdateenmedewerkervolgenseen
arbeidsovereenkomstwerkt.
CODERINGSVOORSTEL: 1positie/numeriek
ATTRIBUUT:AANTALDIENSTJAREN
VAN ENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Hetaantal jarendateenmedewerker indienst isvaneen
bedrijf.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/jaar
ATTRIBUUT:AANTALFUNKTIEJARENAKTIEF
VANENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Hetaantal jarendateenmedewerker ineenbetreffende funktie
werkzaamis.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANTALFUNKTIEJAREN TOEGEKEND
VANENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Hetaantal jarendataaneenmedewerkervooreenbetreffende
funktiewordttoegerekend gezien zijnvaardigheden enervaring.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
OPMERKING:
-Hetaantal toegekende funktiejaren iseenbegripdatwordt
gehanteerd ombeloningstechnische reden.
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ATTRIBUUT: AANTAL GEREALISEERD
VAN ENTITEITTYPE: arbeid gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Het aantal bewerkte, verwerkte of geoogste eenheden van een
uitgevoerde bewerking.
CODERINGSVOORSTEL: 3 posities/numeriek
ATTRIBUUT: AANTAL GEWERKTE OVERUREN
VAN ENTITEITTYPE: werktijd gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Het aantal overuren dat een medewerker in een bepaalde
tijdsperiode heeft gewerkt.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/numeriek/O,25 uur
ATTRIBUUT: AANTAL GEWERKTE UREN
VAN ENTITEITTYPE: werktijd gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Het aantal uren dat een medewerker in een bepaalde tijdsperiode
heeft gewerkt.
CODERINGSVOORSTEL: 5 posities/numeriek/O,25 uur
ATTRIBUUT: AANTAL OVERUREN VASTE MEDEWERKERS
VAN ENTITEITTYPE: arbeidsplan
OMSCHRIJVING:
Het aantal uren per periode dat de vaste medewerkers naast de
vastgestelde standaarduren, bereid zijn te werken.
CODERINGSVOORSTEL: 3 posities/numeriek/uren

ATTRIBUUT: AANTAL UREN LOSSE MEDEWERKERS
VAN ENTITEITTYPE: arbeidsplan
OMSCHRIJVING:
Het aantal uren per periode, dat losse medewerkers worden
ingezet.
CODERINGSVOORSTEL: 3 posities/numeriek/uren
ATTRIBUUT: AANTAL UREN PER WEEK
VAN ENTITEITTYPE: opleiding gepland
OMSCHRIJVING:
Het aantal uur dat per week, gedurende de loop van de opleiding,
aan de betreffende opleiding wordt besteed.
CODERINGSVOORSTEL: 3 posities/numeriek/O,5 uur
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ATTRIBUUT:AANTALVASTEMEDEWERKERS
VAN ENTITEITTYPE:arbeidsplan
OMSCHRIJVING:
Hetaantalmedewerkersdatvastwordtaangenomen,t.b.v.het
realiserenvanhetteeltplan.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANTALWERKUREN PERWEEK
VANENTITEITTYPE:funktie
OMSCHRIJVING:
Hetgeplandeaantalwerkuren,behorendebijdeuitoefeningvan
eenfunktie.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:ADRES
VAN ENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Eenaanduidingwaarnatuurlijke ofrechtspersonen zijn
gevestigd, inderegel straatnaam +huisnummer ofpostbusnummer
+postcode+plaatsnaam.
CODERINGSVOORSTEL: 50posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT:AFWIJKINGWERKTIJD BESTEED/BENODIGD
VANENTITEITTYPE:arbeid gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Hetverschil tussendebestedeendebenodigdewerktijd.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,01eenheden
ATTRIBUUT:AMBITIES
VANENTITEITTYPE: functionering medewerker
OMSCHRIJVING:
Hetstreventothetbehalenvaneen zichzelfgesteld
prestatieniveau datdooranderenals zodanig erkendwordt.
ATTRIBUUT: ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VANENTITEITTYPE: funktie
OMSCHRIJVING:
Deomstandigheden dieaaneen funktie zijnverbonden.
Dezehebbenbetrekking opdeomgevingwaarindefuntiewordt
uitgeoefend endewijzewaaropdewerkzaamheden worden
uitgevoerd.
CODERINGSVOORSTEL: 2 regels/alfanumeriek
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ATTRIBUUT:ARBEIDSTIJD
VANENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Hetaantal urenperdag,dateenmedewerker (gemiddeld)werkt
volgensdeafgesloten arbeidsovereenkomst.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,25uur
ATTRIBUUT:ARBEIDSTIJD OVEREENGEKOMEN
VAN ENTITEITTYPE:arbeidstijd afwijkend
OMSCHRIJVING:
Hetovereengekomen aantalurenperdag,datdooreen
medewerker ineenbepaaldeperiodewordtgewerkt.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,25uur
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B
ATTRIBUUT: BELONING
VANENTITEITTYPE:funktie
OMSCHRIJVING:
Hetbrutosalaris,uitgedrukt inguldenspermaand,periode,
week ofperuur,dataaneenbepaalde funktieverbondenis.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/guldensper tijdseenheid
ATTRIBUUT: BEOORDELING ARBEIDSBEZETTING
VANENTITEITTYPE: arbeidsevaluatie
OMSCHRIJVING:
Resultaatvaneenevaluatievandearbeidsorganisatie met
betrekkingtotdearbeidsbezetting.
CODERINGSVOORSTEL: 2regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT:BEOORDELING ARBEIDSMANAGEMENT
VANENTITEITTYPE: arbeidsevaluatie
OMSCHRIJVING:
Resultaatvaneenevaluatievandearbeidsorganisatie met
betrekking tothetarbeidsmanagement.
CODERINGSVOORSTEL: 2regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT:BEOORDELING MEDEWERKERS
VANENTITEITTYPE: arbeidsevaluatie
OMSCHRIJVING:
Resultaatvaneenevaluatievandearbeidsorganisatie met
betrekking totdemedewerkers.
CODERINGSVOORSTEL: 3regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT:BEOORDELINGWERVING
VANENTITEITTYPE:werving
OMSCHRIJVING:
Resultaatvandeevaluatievanhetuitgevoerdewervingsproces.
CODERINGSVOORSTEL: 3regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT: BESCHIKBARE OVERUREN
VANENTITEITTYPE:beschikbaarheid medewerker
OMSCHRIJVING:
Hetbeschikbaaraantal overurenvaneenbepaaldemedewerkerin
eenbepaaldeweek ofopeendag.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,25uur
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ATTRIBUUT: BESCHIKBAREUREN
VANENTITEITTYPE:beschikbaarheid medewerker
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvanhetbeschikbaar aantalurenvaneenbepaalde
medewerker ineenbepaaldeweekofopeendag.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,25uur
ATTRIBUUT: BEVOEGDHEDEN
VAN ENTITEITTYPE:funktie
OMSCHRIJVING:
Beschrijving vandehandelingen,behorend totde funktie,die
mengerechtigd isuitteoefenen.
CODERINGSVOORSTEL: 2regels/alfanumeriek
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DOMEIN:DAGAANDUIDING
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvaneendag ineenbepaaldeperiode.
CODERINGSVOORSTEL:
7posities/numeriek/jaar,weeknr.,dagnr./jjjjwwd
OPMERKING:
-Maandag isdag 1,zondag isdag7.
ATTRIBUUT:DAGAANDUIDING AFWEZIGHEID
VANENTITEITTYPE:afwezigheid medewerker
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandedagwaaropeenmedewerkerafwezigis.
ATTRIBUUT: DAGAANDUIDING BEGIN
VANENTITEITTYPE:vakantieperiode
OMSCHRIJVING:
Deeerstedagvandevakantieperiode.
ATTRIBUUT: DAGAANDUIDING EINDE
VANENTITEITTYPE:vakantieperiode
OMSCHRIJVING:
Delaatstedagvandevakantieperiode.
ATTRIBUUT: DAGDEEL
VAN ENTITEITTYPE:beschikbaarheid medewerker, afwezigheid
medewerker
OMSCHRIJVING:
Hetdeelvandedagwaaropdebeschikbareurenvaneen
medewerkerbinnendiedagbetrekkinghebben.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
-mo
-mi
DOMEIN:DATUM
CODERINGSVOORSTEL:
8 posities/numeriek/jaar,maand,dag/jjjjmmdd
ATTRIBUUT:DATUM GEBOORTE
VANENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaarop eenmedewerker isgeboren.
ATTRIBUUT:DATUM GEPLAND
VANENTITEITTYPE:overeenkomstregel,ENTITEITSUBTYPE:werkdoor
derden
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaarop eenbewerkingdoorderden isgepland.
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ATTRIBUUT: DATUM GEREALISEERD
VAN ENTITEITTYPE: werving
OMSCHRIJVING:
De datum waarop het wervingsproces van een medewerker voor een
bepaalde funktie wordt afgesloten.

ATTRIBUUT: DATUM INDIENSTTREDING
VAN ENTITEITTYPE: medewerker
OMSCHRIJVING:
De datum waarop een medewerker op het bedrijf met zijn
werkzaamheden is begonnen.
ATTRIBUUT: DATUM INDIENSTTREDING GEWENST
VAN ENTITEITTYPE: werving
OMSCHRIJVING:
De gewenste datum waarop een aan te trekken medewerker op het
bedrijf met zijn werkzaamheden aanvangt.
ATTRIBUUT: DATUM OPMAAK
VAN ENTITEITTYPE: beloning arbeid
OMSCHRIJVING:
De datum waarop een loonbrief wordt opgesteld.
ATTRIBUUT: DATUM OVEREENKOMST
VAN ENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
De datum waarop de overeenkomst gesloten wordt.
ATTRIBUUT: DATUM START WERVING
VAN ENTITEITTYPE: werving
OMSCHRIJVING:
De datum waarop de wervingsprocedure wordt ingezet.
ATTRIBUUT: DATUM UITDIENSTTREDING
VAN ENTITEITTYPE: medewerker
OMSCHRIJVING:
De datum waarop de arbeidsovereenkomst met een medewerker is
beëindigd.
OPMERKING:
- De duur van een arbeidsovereenkomst kan worden afgeleid uit de
datum van indiensttreding en de geplande datum van
uitdiensttreding.
ATTRIBUUT: DATUM UITVOERING
VAN ENTITEITTYPE: bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
De datum waarop een bewerking dient te worden uitgevoerd.
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ATTRIBUUT: DATUMUITVOERING AKTIE
VANENTITEITTYPE:verbeteringsaktie
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaarop eenverbeteringsmaatregelwordt uitgevoerd.
ATTRIBUUT:DATUMVANAANVANG
VANENTITEITTYPE:opleidinggepland
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaarop eengeplandeopleidingbegint.
ATTRIBUUT:DATUMWERKUITVOERING
VAN ENTITEITTYPE:bewerkinguitgevoerd
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropdegeregistreerde gegevensvaneenuitgevoerde
werkopdracht betrekkinghebben.
ATTRIBUUT:DOELGROEP
VANENTITEITTYPE:leverancier/afnemer,ENTITEITSUBTYPE:
leverancier
OMSCHRIJVING:
Degroeppersonen,vande zijdevanaangeboden arbeidskrachten,
waareenwervingsorganisatie zichmetnameopricht.
CODERINGSVOORSTEL: 30 posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT: DOELGROEPWERVING
VANENTITEITTYPE:werving
OMSCHRIJVING:
Degroeppersonen,die inaanmerking komtvoorde funktiewaar
hetwervingsproces zichopricht.
CODERINGSVOORSTEL: 30posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT:DOELGROEPMAATREGEL
VAN ENTITEITTYPE:verbeteringsaktie
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandedoelgroep (groepvanmedewerkersbinnenhet
bedrijf)waaropdeverbeteringsmaatregel betrekkingheeft.
CODERINGSVOORSTEL: 30 posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT: DUURMAATREGEL
VANENTITEITTYPE:verbeteringsaktie
OMSCHRIJVING:
Detijdsperiode dieeenverbeteringsaktiebeslaat.
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ATTRIBUUT:DUUR OVEREENKOMST
VANENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Deperiodewaaroverdegemaakteovereenkomst loopt. (Ditkan
uitgedruktworden inweken,maanden ofjaren.)
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:DUURVAN DEAKTIVITEIT
VANENTITEITTYPE:opleidinggepland
OMSCHRIJVING:
Delengtevaneengeplandestage,cursusofopleiding.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/dagen
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ATTRIBUUT;EENHEID
VANENTITEITTYPE:diverseentiteittypen
OMSCHRIJVING:
Deeenhedenwaarinwordtgeleverd,gemetenofgeteld.
CODERINGSVOORSTEL: 15posities/alfanumeriek/eenheden.
ATTRIBUUT:ERVARING
VANENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Deervaring dieeenmedewerkerheeft inhetwerkwaarvoorhijis
aangenomen.
CODERINGSVOORSTEL: 2 regels/alfanumeriek
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ATTRIBUUT: FUNCTIEAANDUIDING
VAN ENTITEITTYPE:funktie
OMSCHRIJVING:
Denaamvaneenfunktie.
CODERINGSVOORSTEL:20posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT:FUNKTIEKLASSE GESTELD
VANENTITEITTYPE: funktie
OMSCHRIJVING:
De funktieklassewaarineen funktie isingedeeld.
CODERINGSVOORSTEL: indeling inklassenvolgensCAO,
klasse I-klasseVIII
ATTRIBUUT:FUNKTIEKLASSE INGEDEELD
VAN ENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Defunktieklassewaarineenmedewerker isingedeeld.
CODERINGSVOORSTEL: indeling inklassenvolgensCAO
klasse I-klasseVIII
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ATTRIBUUT:HOUDING
VANENTITEITTYPE: funktioneringmedewerker
OMSCHRIJVING:
Deinteressevoordeuittevoerenwerkzaamheden endesociale
opstellingvaneenmedewerkerbinnenhetbedrijf.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- zeergoed
-goed
- redelijk
-matig
- slecht
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I
ATTRIBUUT: INZET
VANENTITEITTYPE:funktioneringmedewerker
OMSCHRIJVING:
Dematewaarin eenmedewerker zichaanzijnuittevoerentaken
wijdt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- zeergoed
-goed
- redelijk
-matig
- slecht
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ATTRIBUUT:JAARLOON BEREKEND
VANENTITEITTYPE:beloning arbeid
OMSCHRIJVING:
Hetberekende jaarloonvandewerknemer/ondernemer
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/guldens
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K
ATTRIBUUT: KOSTEN LOSSE ARBEID
VAN ENTITEITTYPE: arbeidsplan
OMSCHRIJVING:
De kosten van losse arbeid per periode, bestaande uit het bruto
loon + de door de werkgever te betalen kosten, nodig voor de
uitvoering van het teeltplan.
CODERINGSVOORSTEL: 6 posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT: KOSTEN VASTE ARBEID
VAN ENTITEITTYPE: arbeidsplan
OMSCHRIJVING:
De kosten van vaste arbeid per periode, bestaande uit het bruto
loon + de door de werkgever te betalen kosten, nodig voor de
uitvoering van het teeltplan.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/nuitieriek/gulden

ATTRIBUUT: KWALITATIEVE VAARDIGHEDEN GEWENST
VAN ENTITEITTYPE: funktie
OMSCHRIJVING:
De persoonlijke eigenschappen van een medewerker die wenselijk
zijn voor een goede vervulling van de funktie.
CODERINGSVOORSTEL: 30 posities/alfanumeriek
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ATTRIBUUT: LEVERINGSVOORWAARDE
VANENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Devoorwaardewaaronder,volgensafspraak,delevering c.q.
uitzendingplaatsdienttevinden.
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ATTRIBUUT:MAXIMUMAANTALLOSSEMEDEWERKERS
VANENTITEITTYPE:randvoorwaarde arbeid
OMSCHRIJVING:
Hetgrootsteaantal lossemedewerkersdatdoorhetbedrijfkan
wordenaangetrokken.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:MAXIMUMAANTALOVERUREN PERWEEK
VANENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Hetmaximum aantal overurendatdebetreffendemedewerkerbereid
isovertewerken,perweek.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,25uur
ATTRIBUUT:MAXIMUMAANTALVASTEMEDEWERKERS
VANENTITEITTYPE:randvoorwaarde arbeid
OMSCHRIJVING:
Hetgrootsteaantalvastemedewerkersdatdoorhetbedrijfkan
wordenaangetrokken.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:MINIMALEARBEIDSDUUR PERWEEK
VANENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Hetmimimumaantalurendatdebetreffendemedewerkervolgensde
afgesloten arbeidsovereenkomst perweekdienttewerken.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,25uur
ATTRIBUUT:MINIMUMAANTALVASTEMEDEWERKERS
VAN ENTITEITTYPE:randvoorwaarde arbeid
OMSCHRIJVING:
Hetkleinsteaantalvastemedewerkersdatdoorhetbedrijfkan
wordenaangetrokken.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
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DOMEIN: NAAM
CODERINGSVOORSTEL: 1 regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT: NAAM AKTIVITEIT
VAN ENTITEITTYPE: opleiding gepland
OMSCHRIJVING:
De naam van de opleidingsaktiviteit. Dit kan zijn een stage,
cursus of opleiding.
CODERINGSVOORSTEL: 1 regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT: NAAM ASPEKT
VAN ENTITEITTYPE: doelstellingsaspekt
OMSCHRIJVING:
De naam van een aspekt waarvan de streefwaarde en/of
omschrijving een doelstelling voorstellen.
ATTRIBUUT:NAAM BEWERKING
VAN ENTITEITTYPE: diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
De naam van een reeks handelingen zoals die in de glastuinbouw
wordt gehanteerd, met een korte aanduiding van de te hanteren
methode van uitvoering.
ATTRIBUUT: NAAM LEVERANCIER/AFNEMER
VAN ENTITEITTYPE: leverancier/afnemer
OMSCHRIJVING:
De naam van de leverancier of afnemer, zoals deze bij de
tuinders bekend staat.
ATTRIBUUT: NAAM MAATREGEL
VAN ENTITEITTYPE: verbeteringsaktie
OMSCHRIJVING:
De naam van de maatregel die wordt uitgevoerd ter verbetering
van de arbeidsorganisatie.
ATTRIBUUT: NAAM MEDEWERKER
VAN ENTITEITTYPE: medewerker
OMSCHRIJVING:
Een unieke benaming van een medewerker binnen het bedrijf.

ATTRIBUUT: NUMMER OVEREENKOMSTREGEL
VAN ENTITEITTYPE: overeenkomstregel
OMSCHRIJVING:
Een unieke codering voor een overeenkomstregel.
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o
ATTRIBUUT:OMSCHRIJVING ASPEKT
VANENTITEITTYPE:doelstellingsaspekt
OMSCHRIJVING:
Debeschrijving vanhetkwalitatief aspektvandedoelstelling.
CODERINGSVOORSTEL: 5regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT:OMSCHRIJVING MAATREGEL
VAN ENTITEITTYPE:verbeteringsaktie
OMSCHRIJVING:
Debeschrijvingvandemaatregel diewordtuitgevoerd ter
verbeteringvandearbeidsorganisatie.
ATTRIBUUT:OPLEIDING
VANENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandeopleidingen(en)diedemedewerkerheeft
gevolgd.
CODERINGSVOORSTEL: 30posities/alfanumeriek
DOMEIN:OPMERKINGEN
CODERINGSVOORSTEL: 2regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.AFWIJKING
VANENTITEITTYPE:arbeid gerealiseerd
OMSCHRIJVING:
Eentoelichting ophetontstaanvandeafwijking tussenwerktijd
besteed/benodigd.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.BEWERKING VOORGESTELD
VAN ENTITEITTYPE:bewerkingvoorgesteld
OMSCHRIJVING:
Eentoelichting opeengeplandehandelingvoortkomend uitde
inventarisatie.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.FUNKTIONEREN
VANENTITEITTYPE: funktioneringmedewerker
OMSCHRIJVING:
Aanvullende opmerkingen tenaanzienvanhet funktionerenvaneen
medewerker.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.LEVERANCIER/AFNEMER
VAN ENTITEITTYPE: leverancier/afnemer
OMSCHRIJVING:
Aanvullende opmerkingen tenaanzienvaneen leverancierof
afnemer.Dezekunnenonderanderegebaseerd zijnopeerdere
ervaringenmetdebetreffende leverancier/afnemer.

ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.TEKORT/-OVERSCHOT
VANENTITEITTYPE: arbeidstekort/-overschot
OMSCHRIJVING:
Aanvullende opmerkingen tenaanzienvanhetpersoneelstekort/
-overschot opkortetermijn.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.UITVOERING ENCOÖRDINATIE
VANENTITEITTYPE:bewerking uitgevoerd
OMSCHRIJVING:
Aanwijzingen dievanbelang zijnvoordeoperationeleplanning,
bijvoorbeeld oprakenvandevoorraad vooreenbepaaldv.p.m.,en
algemeneopmerkingen betreffendedeuitvoeringvanhetwerk.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.WERVING
VANENTITEITTYPE:werving
OMSCHRIJVING:
Aanvullende opmerkingen tenaanzienvande (uitgevoerde)
werving.
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p
DOMEIN: PERIODENUMMER
OMSCHRIJVING:
Aanduiding van de betreffende periode (= 4 weken) waarin de
datum valt of moet vallen.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/nr 01-13

ATTRIBUUT: PERIODENUMMER UITVOERING AKTIE
VAN ENTITEITTYPE: verbeteringsaktie
OMSCHRIJVING:
De periode waarin een verbeteringsmaatregel wordt uitgevoerd.
ATTRIBUUT: PLAATS IN DE ORGANISATIE
VAN ENTITEITTYPE: funktie
OMSCHRIJVING:
Omschrijving van de hierarchische positie van de funktie binnen
de organisatie.
CODERINGSVOORSTEL: 30 posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT: PRIORITEIT DOELSTELLINGSASPEKT
VAN ENTITEITTYPE: doelstellingsaspekt
OMSCHRIJVING:
De rangorde dat het betreffende object heeft.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek
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ATTRIBUUT:REDEN AFWEZIGHEID
VANENTITEITTYPE:afwezigheid medewerker
OMSCHRIJVING:
Verklaringvandeafwezigheid vaneenmedewerker.
CODERINGSVOORSTEL: 20 posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT:RESULTAAT FUNKTIONERINGSGESPREK
VANENTITEITTYPE: funktioneringmedewerker
OMSCHRIJVING:
Uitkomstenvanofopmerkingen overeengevoerd
funktioneringsgesprekmeteenmedewerker.
CODERINGSVOORSTEL: 3regels/alfanumeriek
OPMERKING:
- Ineengesprek overhet funktionerenvaneenmedewerker
behoortvanbeidekanteneenaktieve inbrengmogelijktezijn
enbehoortdeaangevoerdegespreksstof bredertezijndanhet
funktionerenvandemedewerkeralleen.
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ATTRIBUUT: SOORT CAO
VAN ENTITEITTYPE: medewerker
OMSCHRIJVING:
Aanduiding van de van toepassing zijnde CAO.
CODERINGSVOORSTEL: 1 regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT: SOORT DIENSTVERBAND
VAN ENTITEITTYPE: medewerker
OMSCHRIJVING:
De hoedanigheid waarin de medewerker in dienst is van het
bedrijf.
CODERINGSVOORSTEL:
- onbepaalde tijd, vast, voltijd
- onbepaalde tijd, vast, deeltijd
- onbepaalde tijd, los
- bepaalde tijd, los
- bepaalde werkzaamheden
ATTRIBUUT: STATUS BEWERKING VOORGESTELD
VAN ENTITEITTYPE: bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Het stadium van uitvoering waarin een bewerking voorgesteld
verkeert.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- gepland
- opgedragen
- gedeeltelijk voltooid
- voltooid
- verwerkt
ATTRIBUUT: STATUS OVEREENKOMST
VAN ENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
De fase waarin een overeenkomst zich bevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- optionele fase
- onderhandelingsfase
- overeengekomen
- uitgevoerd
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ATTRIBUUT;STUKLOON
VANENTITEITTYPE:overeenkomstregel,ENTITEITSUBTYPE:werkdoor
derden
OMSCHRIJVING:
Desalariëring (hetbruto loon)vandemedewerker opbasisvan
bewerkte,verwerkte ofgeoogsteeenheden.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/O,01gulden
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ATTRIBUUT:TAKEN
VAN ENTITEITTYPE:funktie
OMSCHRIJVING:
Omschrijving vandewerkzaamheden,behorendebijdefunktie.
CODERINGSVOORSTEL: 3regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT: TELEFOONNUMMER
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Hettelefoonnummervaneenbetreffendepersoon ofinstantie.
CODERINGSVOORSTEL: 11posities/numeriek
ATTRIBUUT:TOETSINGFUNKTIE-INHOUD
VANENTITEITTYPE:funktioneringmedewerker
OMSCHRIJVING:
Opmerkingen tenaanzienvandevergelijkingvande
funktieomschrijvingvaneenmedewerkermetdedaadwerkelijke
inhoudvandeuittevoerentaken.
CODERINGSVOORSTEL: 2regels/alfanumeriek

u
ATTRIBUUT: URGENTIE VASTGESTELD
VAN ENTITEITTYPE: bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
De vastgestelde noodzaak voor het uitvoeren van een bepaalde
bewerking, eventueel bijgesteld op grond van de aktuele
omstandigheden. Bij het vaststellen van deze waarde is rekening
gehouden met kosten en baten die voortvloeien uit het wel of
niet uitvoeren van de bewerking.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN: 1 - 1 0
ATTRIBUUT: UURBEDRAG
VAN ENTITEITTYPE: overeenkomstregel
OMSCHRIJVING:
Het bruto loon plus overige toeslagen, dat de ondernemer
overeengekomen ismet een uitzendbureau te betalen voor de
geleverde werkzaamheden van een uitzendkracht.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/numeriek/O,01 gulden per uur
ATTRIBUUT: UURLOON
VAN ENTITEITTYPE: beloning arbeid, overeenkomstregel
OMSCHRIJVING:
De salariëring (het bruto loon) van de medewerker of
uitzendkracht op uurbasis.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/numeriek/O,01 gulden

ATTRIBUUT: UURLOON OVERWERK
VAN ENTITEITTYPE: beloning arbeid
OMSCHRIJVING:
De salariëring (het bruto loon) van de medewerker op uurbasis
bij het verrichten van overwerk.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/numeriek/O,01 gulden
OPMERKING:
- Voor de verschillende soorten overwerk zijn binnen de CAO
voorwaarden opgesteld. Het uit te betalen loon voor overwerk
wordt in de CAO uitgedrukt in percentages van het vastgestelde
basisuurloon.
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ATTRIBUUT: VAARDIGHEID
VAN ENTITEITTYPE: vaardigheid medewerker
OMSCHRIJVING:
Aanduiding van de doelmatigheid waarmee een persoon of een
groep personen een bewerking bij een gegeven werkmethode
uitvoert.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- geen (< 50 %)
- redelijk (= 80 %)
- goed (= 100 %)
- uitstekend (= 120 %)
ATTRIBUUT: VAARDIGHEID TEKORT/-OVERSCHOT
VAN ENTITEITTYPE: arbeidstekort/-overschot
OMSCHRIJVING:
Aanduiding van de doelmatigheid voor de uitvoering van
bewerkingen waar gebrek danwei overschot aan is.
ATTRIBUUT: VERANTWOORDELIJKHEDEN
VAN ENTITEITTYPE: funktie
OMSCHRIJVING:
Aanduiding van de aspekten binnen de funktie waarvoor de
uitoefenaar aansprakelijk is.
CODERINGSVOORSTEL: 3 regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT: VEREISTE ERVARING
VAN ENTITEITTYPE: funktie
OMSCHRIJVING:
Het aantal jaren dat een persoon ervaring moet hebben met een
teeltrichting, met teelten of bewerkingen binnen de
glastuinbouw.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek
ATTRIBUUT: VEREISTE LEEFTIJD
VAN ENTITEITTYPE: funktie
OMSCHRIJVING:
De mimimum leeftijd van een persoon om in aanmerking te komen
voor een bepaalde funktie binnen het bedrijf.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek
ATTRIBUUT: VEREISTE OPLEIDING
VAN ENTITEITTYPE: funktie
OMSCHRIJVING:
Een opleiding die wordt vereist t.b.v. de funktie.
CODERINGSVOORSTEL: 20 posities/alfanumeriek
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V
DOMEIN:VOLGNUMMER
OMSCHRIJVING:
Eennummer ineenopvolgende reeks,tebeginnenbij 1,diebij
elkaarhorendeentiteitenvan 1entiteittype,vanelkaar
onderscheidt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek
ATTRIBUUT:VOLGNUMMER OVEREENKOMST
VANENTITEITTYPE:overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Hetvolgnummer dataaneenovereenkomst istoegekend.
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ATTRIBUUT:WEEKLOON
VANENTITEITTYPE:beloning arbeid
OMSCHRIJVING:
Desalariëring (hetloon)vandemedewerkeropweekbasis.
CODERINGSVOORSTEL: 6 posities/numeriek/guldens
DOMEIN:WEEKNUMMER
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweek.
CODERINGSVOORSTEL:
6posities/numeriek/jaar,weeknr.,(jjjj,ww)
OPMERKING:
- Deweeknummering looptvolgens internationale afsprakenvan1
totenmet 53,waarbijweek 1vierofmeerdagenvanhetnieuwe
jaaromvat.Week 53wordtalleenonderscheidenwanneerweek53
vierdagenvanhet 'oude'jaaromvat,inalleanderegevallen
vallende laatstedagenvanhet 'oude'jaar inweek 1van
hetnieuwejaar.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER AFWEZIGHEID
VANENTITEITTYPE:afwezigheid medewerker
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarineenmedewerkerafwezigis.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER BEGIN
VANENTITEITTYPE:arbeidstijd afwijkend
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarineen overeengekomen
afwijkende arbeidstijdaanvangt.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER EIND
VANENTITEITTYPE:arbeidstijd afwijkend
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarin een overeengekomen
afwijkende arbeidstijd wordtbeëindigd.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER UITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerkingvoorgesteld
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarineenvoorgestelde bewerking
(mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER UITVOERING AKTIE
VANENTITEITTYPE:verbeteringsaktie
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarin eenverbeteringsmaatregel
wordt uitgevoerd.
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ATTRIBUUT:WERKBELASTING
VAN ENTITEITTYPE:funktie
OMSCHRIJVING:
Dematewaarinendewijzewaarop eenmedewerker ineen
betreffende funktie fysiekwordtbelast.
CODERINGSVOORSTEL: 2regels/alfanumeriek
OPMERKING:
-Mogelijkewervingskanalen zijnbijvoorbeeld arbeidsbureaus,
scholen,interne sollicitaties,advertentiesenuitzendbureaus.
ATTRIBUUT:WERKTIJDGEPLAND
VAN ENTITEITTYPE:bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Dewerktijd begrootvoordeuittevoerenbewerking,aangepast
aandeopgedragenomvangvandeopdrachtende omstandigheden
vandepartij/hetobject.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/O,25uur
ATTRIBUUT:WERKTIJD TEKORT/OVERSCHOT
VANENTITEITTYPE: arbeidstekort/-overschot
OMSCHRIJVING:
Hetaantal arbeidsuren datnietkanworden ingevuld doorhet
personeel ofopkortetermijnaantetrekkenmedewerkers ofhet
aantalbeschikbare arbeidsurendatdebenodigde arbeidstijd
overschrijdt.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/25urenperdag ofper
week
ATTRIBUUT: WERVINGSKANAAL
VANENTITEITTYPE:werving
OMSCHRIJVING:
Dewervingsbrondiewordt ingeschakeld bijeenwervingsproces.
CODERINGSVOORSTEL: 30 posities/alfanumeriek
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