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Eerder verschenen in het kader van de uitwerking van het informatiemodel glastuinbouw, de rapporten:
- Het gedetailleerde informatiemodel glastuinbouw,
cluster Uitvoering.
- Het gedetailleerde informatiemodel glastuinbouw,
cluster Normen voor operationeel gebruik.
- Het gedetailleerde informatiemodel glastuinbouw,
cluster Klimaatbeheersing
- Het gedetailleerde informatiemodel glastuinbouw,
cluster Inventarisatie/Coördinatie
Deze rapporten zijn verkrijgbaar door storting van f 50,-per
exemplaar op Rabobank Midden-Westland, rekeningnummer
13.53.78.990 ten name van SITU-Naaldwijk (gironummer bank:
148232).
Ook is een populair geschreven samenvatting van de cluster Klimaatbeheersing verschenen. Deze is te bestellen door overmaking
van f 10,-op bovengenoemd rekeningnummer onder vermelding van
publikatie nr. 94.
Een informatiemodel is een integrale beschrijving van een
bedrijf, gezien vanuit informatievoorziening. Doorvoortschrijdende ontwikkelingen en nieuwe inzichten is het glastuinbouwbedrijf en daarmee ook het informatiemodel Glastuinbouw aan
verandering onderhevig. Onderhoud van het model is daarom noodzakelijk. De SITU stelt het bijzonder op prijs reakties te ontvangen, die bijdragen aan een betere beschrijving van het glastuinbouwbedrijf. Commentaar op de uitwerking van het informatiemodel Glastuinbouw kan worden gericht aan:
SITU
Postbus 561
2675 ZV HONSELERSDIJK
T.a.v. ir. G. Selman

WOORDVOORAF
Omdevele informatie endebedrijfsgegevensvooralletuinders
zoveelmogelijk opelkaaraftestemmen isin1985deStichting
Informatieverwerking Tuinbouw (SITU)opgericht.
Eénvandeaktiviteiten vandeSITUricht zichophet opstellen
vande informatiemodellenvoordeverschillende tuinbouwtakken.
Een informatiemodel iseensystematischebeschrijving vanhet
helegebeuren ophettuinbouwbedrijf.Dezebeschrijving vindt
plaats insamenwerking metallebetrokkenpartijen.Doordeze
gezamenlijke aanpakprobeertdeSITUbijtedragen aanstandaardisatieenuniformering inhetgebruikvangegevens.Ditis
belangrijk bijhetvergelijkenvangegevenstussenbedrijven.
Vooruligthetrapportvandeuitwerkingvanhetonderdeel
Taktische enStrategische Planningvanhet informatiemodel
Glastuinbouw.Hetresultaat istot standgekomen insamenwerking
methetonderzoek,voorlichting enbedrijfsleven.
DeSITUhooptdatookvoorandereprojekten opeenzelfdewijze
kanworden samengewerkt.
Tenslotte eenwoord vandankaan iederdie,namens zijn/haar
organisatie eenbijdrageheeftgeleverd aandetotstandkoming van
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, ofweldeverdereuitwerkingvanditglobale
model.Gekozen isvooreenuitwerking indelen (clusters).Na
detaillering vanachtereenvolgens declusters:UITVOERING,
NORMEN VOOROPERATIONEEL GEBRUIKenKLIMAATBEHEERSING, isin
februari 1988gestartmetdedetailleringvandevierdeen
vijfdecluster:INVENTARISATIE/COÖRDINATIE enTAKTISCHEEN
STRATEGISCHE PLANNING.
Erzalverdergesprokenwordenover "clusterPLANNING".
Dedetailleringvanhet informatiemodel glastuinbouw iseen
gezamenlijke actievanhettuinbouwbedrijfsleven,het
onderzoek endevoorlichting. Decoördinatievanditprojekt
isinhandenvandetakorganisatie SITU (StichtingInformatieverwerking Tuinbouw).
MetnamehetP.B.N,hetP.T.G.enhetL.B.O.hebben eengrote
bijdragegeleverd aandedetailleringvandecluster
PLANNING.Verderhebbendeparticulierevoorlichting,de
overheidsvoorlichting, hetLEIendeLandelijke vereniging
vanAccountants-enBelastingadvies Bureaux "VLB"medewerking
verleend aandeuitwerkingvandegenoemdecluster.Bijlage1
geefteen lijstvanpersonenen instellingen diebetrokken
zijngeweestbijdedetailleringvandecluster.
Bijdedetaillering wordtuitgegaanvanhetglobale
informatiemodel glastuinbouw, zoalsdat isbeschreven inhet
rapport INFORMATIEMODEL GLASTUINBOUW. IndepublicatieHET
GEDETAILLEERDE INFORMATIEMODEL GLASTUINBOUW: BASISVOOR
AUTOMATISERING ENUNIFORMERING wordendedoelstelling vande
detaillering,degevolgdemethodiek,deprojektorganisatieen
deprojektuitvoeringtoegelicht.Begrippen alsprocessen,
entiteittypen enattributen zijnhierinbeschreven.Deze
algemenehandleiding isuitgangspuntvoordegehele
detaiHeringsfase.
Elkeclusterwordtafgeslotenmetdeuitgavevaneen
deelrapportwaarinderesultatenvandeuitwerking zijn
beschreven.Vooruligthetrapportdatbetrekkingheeftop
deuitwerkingvandecluster:Planning.
Achtereenvolgens komendevolgende onderwerpennaarvoren:
*hoofdstuk 2:-omschrijving inhoudvandecluster
-projektuitvoering
*hoofdstuk 3:-uitgangspunten bijdeuitwerkingvande
cluster
-toelichtingbijdeuitwerkingvandecluster
*hoofdstuk 4:-opmerkingenbijderesultaten
Debijlagen 4,5,6,7en8bijditrapportbevatteneen
completeweergavevanhetprocesmodel enhetdatamodelvande
cluster.Hetmodelbeschrijfteenmomentopname.Door
voortschrijdendeontwikkelingen ennieuwe inzichten ishet
model aanverandering onderhevig.

Denoodzaak omhetmodelaantepassenkanookontstaannaar
aanleidingvandedetailleringvanvolgende clusters.Onderhoud
zaldaarom noodzakelijkzijn.

2 . CLUSTER PLANNING

2.1 Inleiding
Deproduktieprocessen opeenbedrijfvormendemotorvoorhet
informatiemodel glastuinbouw,omdathierdebasisinformatievoor
hetbedrijfwordtgeleverd (ziebasispublikatie).Hetproduktieproceswordtvoordemiddellangetermijngestuurd dooreenteeltplan.Inhet informatiemodelwordtditopgesteld indefunktie
TAKTISCHE PLANNING.
Hetomvat inelkgeval eenproduktieplan (geheelvantetelen
partijen)metdaarnaast eventueeldeelplannenvoordeuitvoering
ervan.Hetopstellenvaneenteeltplanwordtmeestalvooreen
grootdeelgebaseerd opbedrijfseigenervaring,aangevuldmet
informatievanbuitenhetbedrijf overnieuweteeltenofteeltmethoden.Detaktischeplannenwordengebaseerd opdeproduktiemiddelendiereedsaanwezig zijnofspoedigbeschikbaarkomen.
Debedrijfsuitrusting legtdebedrijfsactiviteiten,ingrote
lijnen,voor langeretijdvastomdatzeopkortetermijnniet
zondereenaanzienlijk kapitaalsverlies kanwordengewijzigd.De
langetermijnplannenworden inhet informatiemodel opgesteld in
de funktieSTRATEGISCHE PLANNING. Zeomvattendedoeleindenvan
deondernemer hetbetrekking tot zijnbedrijfendeplannenvoor
(bedrijfs)aktiviteitenterrealiseringvandedoeleinden.De
doeleinden enplannen omvatten inhetalgemeeneentermijnvan
ééntottienjaar.Zehebbenbetrekking opeenaanpassingvande
produktiecapaciteit,deproduktkeuze endeproduktkwaliteit
inclusief dekeuzevanhetmarktsegment.
2.2 Beschrijvingvandecluster
Decluster PLANNING omvathetopstellenvanstrategische entaktischeplannenenhetopstellenvannormentenbehoevevande
operationeleplanning.
Erwordtuitgegaanvanbeschikbarebedrijfseigennormgegevensof
externegegevens.
Inschema 1isdecluster insamenhangmetandereclusters
weergegeven.
Destrategischeplanningvormtplannen diebetrekkinghebbenop
langetermijn.
Erwordt,nadatdedoelstellingen enrandvoorwaarden vanhet
bedrijfvastgesteld zijn,globaalbepaaldwatdetevolgenteeltrichting isvoordekomende 3tot 10jaarenwelkegroteinvesteringen, investeringen die3tot 10jaargevolgenmetzichmee
brengen,daarmeegepaardgaan.
Detaktischeplanning heeftbetrekking opeentermijnvan 1tot
Xhjaar.Hierwordtbepaaldhoehetteeltplanvoordekomende
termijneruitmoetgaan zienenwelkearbeids-,ruimte-,
klimaatinstellingenplan, etc.hierbijhoort.
Tenslottewordendestrategische entaktischenormen opgesteld.
Hierbijwordtuitgegaanvan informatiediewordt opgeleverd
vanuitderapportage enevaluatievandeplanning.Ookexterne
informatie kanbijhetopstellenvannormengebruiktworden.

SCHEMA 1.Plaatsbepalingvandecluster PLANNING
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2.3Projektuitvoering
Declusterwerkgroepbestaatuiteenuitvoeringsteam eneenteam
vandeskundigen.Hetuitvoeringsteam heefttottaakdeinformatie,diedoordedeskundigenwordtopgeleverd,tevertalenin
termenvanhet informatiemodel.Opbasisvande inhoudvande
cluster (paragraaf 2.2) iseenteamvandeskundigen samengesteld.
Omeenbreed draagvlakteverkrijgen,zijntijdensdeuitwerking
vandeclusterdedoordewerkgroepvoortgebrachteprodukten
maandelijksdooreenklankbordgroepbeoordeeld. Deklankbordgroep
isnaasteenaantalpraktiserendetuinders samengesteld uiteen
bredevertegenwoordiging vanbedrijfsleven,onderzoek envoorlichting.
VanuitdeNTS,VerenigingvanNederlandseTuinbouw Studiegroepen,
iseenwerkgroepvanpraktiserendetuinderssamengesteld aanwie
ineendrietalbijeenkomsten eenaantalpraktischevragen zijn
voorgelegd.
Bijlage 1bevateenlijstmetpersonenen instellingen,die
betrokken zijngeweestbijdeuitwerkingvandeclusterPLANNING.
2.4.Uitgangspuntenbijdeprojektuitvoering
Bijdedetaillering heefthetglobale informatiemodel als
uitgangspuntgediend,metdaarnaastdedetailleringvanhetglobalemodelvoor zoverditgereedwas.IndeclusterUITVOERING is
deprimairevastleggingvangegevensbeschrevenen indecluster
NORMENVOOROPERATIONEELGEBRUIK isbeschrevenhoehieruitnormen
teontwikkelen zijnvoorhetdagelijksgebruik ophetbedrijf.De
filosofiediehieruitnaarvorenkomt,datnormengebaseerd zijn
opbedrijfsregistratie, isindezecluster alsuitgangspuntgenomen.
Hetopstellenvaneenteeltplanenalledaarvan afgeleideplannen
zal,doordeondernemer,vooreengrootdeelwordengebaseerd op

ervaringuithetverleden.Eendeelvanhetteeltplankanworden
gemaaktopbasisvanexterne informatie.Omhetonderscheid tussenbedrijfsnormenenuitgangspunten gebaseerd opexternegegevensduidelijk aantegeven zijnnaastnormatievegegevensook
plangegevensgeformuleerd. Eenvoorbeeld daarvanvormthetsaldo
vaneenteelt:enerzijdswordtditaangegevenals "teeltsaldo
normatief"anderzijds als"teeltsaldo gepland".
De (bedrijfseigen)normenvoortaktischgebruikvormenvooreen
deeleentotaliseringvan (bedrijfseigen)normenvooroperationeelgebruik.Voorhetopstellenvantaktischenormennaastoperationelenormen isgekozen omeenuniverseletoepassingvanhet
modelmogelijktemaken.Detelerisnuvrijomtekiezenofhij
vanuitderegistratie alleennormenvoortaktischgebruikwil
afleiden,danweinormenvooroperationeel gebruik ofwelbeide.
Hetgevolgvandegehanteerdebenadering isdatereengroot
aantalplannen zijngedefinieerd,gebaseerd opbedrijfsnormen
(combinatiesofafwijkingenvandebestaande normen),ofgebaseerd opexterne informatie.Eenplan incombinatiemetdeuitvoeringvormtdandebasisvoorhetopstellen ofbijstellenvan
bedrijfsnormen. Inschema 2isbovenstaande schematischtezien.
SCHEMA 2.Schematischeweergavevandeuitgangspuntenbijde
projektuitvoering.
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RESULTATENBESCHRIJVING
3.1Inleiding
Deprimair opteleverenproduktenbijdedetailleringsfasevan
eeninformatiemodel zijnvoorhetprocesmodel:een
procesdecompositiediagram, procesafhankelijkheidsdiagrammen en
procesbeschrijvingen, envoorhetdatamodel:eenentiteittypenrelatiediagram, entiteittype-enattribuutbeschrijvingen.Overzichtenhiervan zijntevinden indebijlagen 4,5, 6,7en8.
Omdebeschrijvingen enigzinsteverduidelijken zijndezevaak
voorzienvanopmerkingen. Indithoofdstukwordtnaderetoelichtinggegeven opderesultaten.
Dezetoelichtingen zijnvaneenmeeralgemenestrekkingdande
opmerkingen bijdebeschrijvingen.
Bijdeuitwerkingvandezecluster zijndrie aandachtsgebieden
onderscheiden,teweten:
- strategische planning
- taktischeplanning
- evaluatie strategische entaktischeplanning
Het informatiemodelmoetgezienwordenalseenreferentiemodel
vanallemogelijketypenvan glastuinbouwbedrijven.
Ditbetekentdatbijdeuitwerkingvandeaandachtgebiedenwordt
geprobeerd omeenzovolledigmogelijkebeschrijving tegeven,
diegeldig isvooralleglastuinbouwbedrijven. Ditbetekent
echternietdatopeenbedrijf inallegevallen alleonderscheidenprocessenwordendoorlopen enallebeschreven gegevensworden
gebruikt.
3.2Procesmodelclusterplanning
3.2.1 Inleiding
Eenprocesdecompositiediagram geefteenoverzichtvandeprocessenbinnenhetprocesmodel.Hiermeewordtdestructuurvanhet
procesmodel duidelijkgemaakt.Deonderlinge relatiestussende
processenworden echternietaangegeven.
Inhetprocesdecompositiediagram vanhetglobaalmodel (schema
3)zijndeprocessen,dieeenrelatievertonenmetdeplanning
omkaderd. Dezeprocessenhebbenalsuitgangspunt gediend bijde
uitwerkingvandeclusterPLANNING.Analoog aanhetglobalemodel
zijnvoordeonderscheiden deelprocessen inde detailleringsfase
decompositiediagrammen opgesteld. Dezezijnweergegeven in
bijlage5.
Procesafhankelijkheidsdiagrammen.
Eengoedhulpmiddel bijhetonderscheidenvanelementaireprocessenzijnzogenaamdeprocesafhankelijkheidsdiagrammen (bijlage4).
Hiermeekanperproceswordenvastgesteldwelke informatiebenodigd isenwelkewordtopgeleverd.
Eenafhankelijkheidsdiagramgeeft slechtsdeafhankelijkheid wat
betreft informatieaan.Depreciezeaanduidingvanbenodigdeen
opgeleverdegegevensperprocesvindtplaats indeprocesbeschrijvingen (bijlage 5). Voordegenoemdedeelgebieden zijn
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afhankelijkheidsdiagrammenopgesteld,die indeparagrafen 3.2.2
en3.2.3 wordentoegelicht.
3.2.2 Strategischeplanning
Destrategischeplanning omvatdedoeleindenvandeondernemer
metbetrekkingtot zijnbedrijf endeplannenvoor (bedrijfs)aktiviteitenterrealiseringvandedoeleinden.Dedoeleindenen
plannen omvatten inhetalgemeeneentermijnvantien jaar.Ze
hebbenbetrekking opeenaanpassingvandeproduktiecapaciteit,
deproduktkeuze endeproduktkwaliteitinclusief dekeuzevan
hetmarktsegment.
3.2.2.1Formuleren doelstellingen
Doelstellingenbevatten zowelkwantitatieve alskwalitatieve
aspekten.Dewaardenvankwantitatieve aspekten zijndirectin
cijfersuittedrukken,bijvoorbeeld %uitval= 10%.De"waarden"vankwalitatieve aspekten zijnmetbehulpvanbijvoegelijke
naamwoordenduidelijk temaken,bijvoorbeeld arbeidssfeer=goed.
Kwalitatieve aspektenhebbeneeninvloed ophetkwantificeren
vankwantitatieve aspekten. (bijlage5,proces 1.1)
Eengewenstehoge levensstandaard zoubijvoorbeeld kunnenleiden
tothetstrevennaareenhogerinkomen.Inditgevalheeftde
gewenste levensstandaard een invloed ophetgewensteinkomen.
Opdezewijze zijnervelerelatiestussendekwalitatieve ende
kwantitatieve aspektenaantetonen.Voor iederbedrijfkunnen
andererelatiesgelden.
Voordebedrijfsregistratiekanhetgewenst zijndeze relaties
aantegeven.Zijkunnenbijevaluatiesvanpaskomen.
Inbijlage 10staateentabeldieeenaantalmogelijkekwalitatieveenkwantitatieve aspektenweergeeft.Dezekunnennaarkeuze
ineenmatrixwordengezet,zoalsinhetvoorbeeld. De,voorhet
bedrijfbelangrijke,relatieskunnendaarinwordenaangegeven.
3.2.2.2Formulerenproduktiemogelijkneden
Deproduktiemogelijknedenvaneenondernemerwordenvooreendeel
bepaalddoordeomgevingwaarinhetbedrijf zichbevindt.Het
proces isgesplitst indeelementaireprocessenVASTSTELLENRANDVOORWAARDEN BEDRIJFSUITRUSTING,-ARBEID,-FINANCIERING ENVASTSTELLENPRODUKTIEMOGELIJKHEDEN (bijlage5,proces 1.2).Desplitsing isgebaseerd opdeverschillende informatiebronnen dievoor
hetvaststellenvanderandvoorwaardenmoetenwordengeraadpleegd.Eenonderlinge samenhangtussendedeelprocessen isniet
aanwezig. InhetprocesFORMULEREN PRODUKTIEMOGELIJKHEDEN worden
debeperkingen concreetgemaaktin 'randvoorwaarden'dieaande
optestellenplannenworden opgelegd en 'wensen'diehetwijzigenvanteeltrichtingoplegt.

3.2.2.3Opstellenalternatieveplannen
InhetprocesOPSTELLENALTERNATIEVE PLANNENwordenwijzigingen
indebedrijfsuitrustingconcreetgeformuleerd,de teeltrichting
wordtglobaalvastgelegd endearbeidsstrategiewordtbepaald.
Uitdevoorgenomen investeringenwordteen investeringsplanopgesteld entenslottewordtdefinanciering strategisch vastgelegd.
Bijdeuitwerkingvanditproces isonderscheid gemaakt inde
processenOPSTELLEN PLANNENTEELTRICHTING, -BEDRIJFSUITRUSTING,
OPSTELLEN INVESTERINGSPLAN,OPSTELLEN FINANCIERINGSPLAN en
BEPALENARBEIDSSTRATEGIE. (Bijlage4,proces 1.3) Deteeltrichting isvanbelang omdeeconomische relevantievandeplannen
tenaanzienvandebedrijfsuitrustingtebeoordelen enomvastte
stellen inwelkemateergeldwordtvastgelegd indelevende
duurzame produktiemiddelen.
VoorhetOPSTELLEN PLANNEN BEDRIJFSUITRUSTING iseennader
onderscheid gemaaktnaarvervangings-,uitbreidings-enoverige
investeringen,metnameomduidelijktemakendatervele
alternatieven kunnenwordengeformuleerd.
Een investeringsplan dateentermijnbestrijktvan eenaantal
jaren zal inhetalgemeendiverse investeringenomvatten.
Selekteren encombinerenvan investeringsalternatieven eneen
plaatsing indetijdwordtalseenapartdeelprocesgezien.Voor
hetgeheleplankandande financieringwordenbekeken.
Hetglastuinbouwbedrijf isarbeidsintensief enwijzigingen inde
gekozen teeltrichting en/ofbedrijfsuitrustingheeft inveel
gevallen consequentiestenaanzienvandevereiste personele
bezetting en/ofdevereistekennis/ervaring.Omditduidelijkin
hetmodel totuitdrukking tebrengen isvoorhetbepalenvande
arbeidsstrategie eenapartprocesgemaakt.Geziende samenhang
metdegehelebedrijfsopzetisditprocesalsonderdeelgezien
vanhetopstellen alternatieveplannen.
3.2.2.4Selekterenuit alternatieven
Aanzettotditselectieprocesvormendeopgestelde alternatieve
investeringsplannen.Hierbij zaldebestaandesituatieveelalin
hetselectieprocesbetrokken zijn.Debestaande situatievormt
indezedandereferentie.Wanneereenbedrijfwordt opgestart
zalerenkel sprake zijnvan investeringsplannen.
Metbetrekking tothetrendementvanhetgeselecteerd investeringsplanwordenvooronzekere factoren gevoeligheidsanalyses
uitgevoerd.
Eventuelegevolgenhiervanvoordefinanciëlehaalbaarheid worden
getoetstaandefinanciële randvoorwaarden.
Degevoeligheidsanalyse kanookaanleiding zijnvoorhetopnieuw
opstellenvan (deonderdelenvan)hetbetreffende (investerings)planalsdeonzekere factor(en)eengrote invloedheeft (hebben)
ophetrendement. (Bijlage5,proces 1.4)

3.2.3 Taktische planning
3.2.3.1Opstellen teeltplan
In een teeltplan wordt beschreven welke teelten (soorten of
cultivars/rassen) er over de komende periode van 1 à \ \ jaar
geteeld gaan worden. 'Een teelt wordt gekenmerkt door de plantaardige soort of cultivar/ras, naam, start- en eindperiode en
teeltsysteem. Bovendien is een kenmerk van een teelt dat het geen
terugkerende jaarcyclus bevat.'
Met een terugkerende jaarcyclus wordt bedoeld dat er meerdere (2
of meer) 'jaren' tussen start- en eindperiode liggen die identiek
zijn.
Voorbeeld: * sla week 1-11 = 1 teelt
* gerbera 1\ jaar, steenwol, 5-rijig periode 7 - 1 3
(volgend jaar) = 1 teelt
* - roos 'Motrea' aanloopjaar, brede bedden, steenwol,
periode 13 - 13 (volgend jaar) = 1 teelt
- roos 'Motrea' volproduktieve fase, brede bedden,
steenwol, periode 1 - 13 = 1 teelt (5 maal).
Naast het startmoment en einddatum van de teelt wordt de hoeveelheid (oppervlakte, stuks of kg.) die geteeld gaat worden en de
teeltwijze, bepaald.
Een teeltplan wordt opgesteld om van te voren de beste teeltcombinatie samen te stellen. Dit houdt in dat de beschikbare
ruimte en de beschikbare arbeid zo goed mogelijk worden benut,
en een zo hoog mogelijk netto bedrijfsresultaat (voorheen ondernemersoverschot) wordt behaald. Dit alles moet binnen de mogelijkheden en wensen van het bedrijf vallen.
Het informatiemodel verdeelt het opstellen van een teeltplan in
drie onderdelen (bijlage 5, proces2.1):
1) Het kiezen van de mogelijke teelten
2) Het kiezen van de te plannen teeltcombinatie
3) het nader bepalen van de investeringen
Ad.1) kiezen teelten
Het eerste onderdeel, het kiezen van de mogelijke teelten,
bepaalt welke teelten voor de teler interessant zijn.
- Allereerst wordt er gekeken naar de saldi van de teelten.
Dit zijn de opbrengsten minus de toegerekende kosten. Het
teeltsaldo kan bijvoorbeeld worden uitgedrukt per
oppervlakte-eenheid of aantal planten.
- Op basis van de teeltsaldi en de mogelijkheden van de
bedrijfsuitrusting en de benodigde arbeid, worden er teelten
geselecteerd die voor het komende teeltseizoen in aanmerking
kunnen komen.
- Door randvoorwaarden kan de omvang van een teelt beperkt
worden. Randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld de kasoppervlakte
de klimaatsinstallatie, de liquiditeitspositie of de koopen verkoopovereenkomsten. De minimale en maximale omvang van
een teelt worden bepaald.
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Ad.2)kiezen teeltcombinatie
Hetkiezenvandeteplannenteeltcombinatie, iseenprocesdat
uitdevoorgenomen teeltenvanonderdeel 1,eencombinatievan
teeltenkiestdieeenzohoogmogelijknettobedrijfsresultaat
oplevert.
- Erwordendiversemogelijkecombinatiesvanteeltenbedacht,
metbijelketeelteenbijbehorende omvang.Natuurlijk
wordennietallemogelijkecombinatiesbekeken,maaralleen
welke logischerwijzeinaanmerking zoudenkunnenkomen.
-Vanelkegekozen combinatiewordtderuimteperperiode
vastgesteld.
- Ookwordt,percombinatie,dearbeidsbehoefteperperiode
bepaald endedaarbijbehorende arbeidskosten.
-Vervolgenswordenvoordegekozenteeltcombinaties,overeen
vastgestelde termijn,denettobedrijfsresultatenberekend.
Hetnettobedrijfsresultaatisdeopbrengstminusdesomvan
deteeltspecifiekekosten.
-Totslotwordt,metbehulpvanbovenstaandepunten,debeste
teeltcombinatiegekozen.
Ad.3)bepalen investering
Nadateenteeltcombinatie isgekozenwordendevoorgenomen
investeringen,uitdestrategischeplanning,naderbepaald.
Ookhetmomentwordtvastgesteldwaarop investeringenhetbeste
kunnenplaatsvinden. Deinvesteringenmoeten inhetteeltplan
passen,of ingevalvan investeringenmeteengroteurgentiemoet
hetteeltplan aande investeringenwordenaangepast.
3.2.3.2Opstellen afgeleideplannen
Alleprocessendiehiertoebehorenhebbenmetelkaargemeendat
zegebruiktwordenvoorhetdetaillerenvanhetteeltplan.Deze
processenwordenuitgevoerd alsergeenofonvoldoende (bedrijfseigen)normenbeschikbaar zijn. (Bijlage 5,proces 2.2)
Deplannen,verbijzonderingen,vormensamenmethetteeltplanen
dewelbeschikbarebedrijfsnormendeverbindende schakeltussen
detaktischeplanning enhetoperationeelbeheer.
Alseenteeltplanvolgensdebedrijfsnormenwordtuitgevoerd,
hetgeenveelal niethetgeval zal zijn,worden ergeenafgeleide
plannen opgesteld;m.a.w.deprocessenwordennietaangestuurd.
Deverbindende schakeltussendetaktischeplanning enhetoperationeelbeheerwordtdangevormd doorhetteeltplan ende
bedrijfsnormen.Zieschema4.
Schema 4:Hetvormenvaneenteeltplanmetbehulpvanbedrijfs
normenenverbijzonderingen.
bedrijfsnormen

voorlopig teeltplan
+

verbijzondering

teeltplan

afgeleideplannen

Bijhetopstellenvanafgeleideplannenmetbetrekking totde
teeltwijze,klimaatinstelling,voedingengewasbescherming kunnen
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deprocessenookeenaanzetgeventoteengewensteaanpassingvan
eenduurzaamproduktiemiddel.Dezerelatief kleine aanpassingen
betekeneneenverbeteringvanhetduurzaam produktiemiddel in
kwalitatieve en/ofkwantitatieve zin.Dezeaanpassingmoetniet
verwardwordenmeteenreparatieofeen ingrijpende aanpassing
vanhetduurzaam productiemiddel.Debeslissing tothetaldan
nietuitvoerenvandezeaanpassingwordtopoperationeel niveau
genomen.
Metbetrekking totdegeplandebewerkingen tenaanzienvanhet
watergeven/bemesten engewasbescherming kanonderscheid worden
gemaakttussenhetgeplandetijdstipvan inventarisatie enhet
geplandetijdstipvanuitvoeringvandebetreffende bewerking.
Ophetgeplandetijdstipvan inventarisatiewordtopoperationeelniveaubekekenofdebewerking ophetgeplandetijdstipmoet
wordenuitgevoerd ofdatdezewordtuitgesteld.
Bijhetbepalenvandebehoefteaanvlottende produktiemiddelen
gedurendehetproduktieproces ishetgeenszinsdebedoelingdat
ditprecieswordtberekend.Veeleer ishet inzicht indeorde
vangroottevandehoeveelheid tijdenshetproduktieprocesvan
belang.Eenbronvan informatie isdaarbijnietalleenhetgeplandeverbruik (bijdegeplandebewerkingen),maarookdegegevensuitdebedrijfsregistratie.
3.2.4 Evaluatie strategischeentaktischeplanning
Bijdeevaluatievanhettaktischplanwordtgekeken inhoeverre
degerealiseerde uitvoering aanhetteeltplanvoldoet.Vervolgens
worden,gegevendegerealiseerde situatie,deteeltsaldo'sberekend.Metdezeteeltsaldo'swordennieuweteeltplannen opgesteld.
Erisnauitgebreidediscussiesgekozenvoordevolgende
"saldo-typen":-saldoperm2
- saldoperweekm2
- saldoperuurteeltgebonden arbeid
- saldo,zonderaftrekenergiekosten,perm2
- saldo,zonderaftrekenergiekosten,perweekm2
- saldo,naaftrekkostenarbeid,perm2
- saldo,naaftrekkostenarbeid,perweekm2
- saldo,naaftrekkosten loonwerk,perm2
- saldo,naaftrekkosten loonwerk,perweekm2
- saldo,naaftrekkosten loonwerk,peruur
Afhankelijk vandesituatiekangekozenwordenuit bovenstaande
kengetallen. (Zieparagraaf 5.1 enbijlage 5,proces 16.1).
Bijdeevaluatie opstrategisch niveauwordende strategische
plannen,bijvoorbeeld investeringsplannen,aandeuitvoering
getoetst.Opbasisvandezetoetsingwordendenormenvoor
strategisch gebruik zonodigbijgesteld.
Bijdestrategischeplanningwordendevolgende kengetallen
gebruikt:-nettocontantewaarde (perjaarm 2 )
-annuïteitvandenettocontantewaarde
- terugverdientijd
- interne rentevoet
- fiscalewinst
- rentabiliteit
- betalingscapaciteit
- rentabiliteitvanhetgeïnvesteerd vermogen
- solvabiliteit
- liguiditeit.
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3.3 Datamodel clusterplanning
3.3.1 Inleiding
Deentitéittypen zijnonderverdeeld inviersoorten.Deze
opdeling leidttoteenstruktuurbinnenhetdatamodel diede
duidelijkheid tengoedekomt.Deonderdelen zijnalsvolgtte
beschrijven:
- BEDRIJFSGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypen diealsgegeven kunnenworden
beschouwd bijdeuitvoering.
- OPERATIONELEGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypendie indirekte zinverband
houdenmetdeproduktie.Degegevens zijnvoorhetbedrijf
alleentijdensdeduurvanhetproduktieproces (endeevaluatie
ervan)vanbelang enhebbendaarmeeeenkortelevensduur.
Deverdeling inoperationele gegevensenbedrijfsgegevensisniet
zwart-wit.
-NORMGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypenwaarin ervaring,verkregen
vanuithetproduktieproces,wordtvastgelegd.Tevensvallen
hieronderdeentiteittypen diebetrekking hebbenopvoorschriftendievanuitdeomgevingworden opgelegd (veilingvoorschriften).Externenormenwordenniet inhetmodelopgenomen.
- PLANGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypen diebetrekking hebbenop
investerings-enproduktieplannen. Zehebbenbetrekking opde
strategische endetaktischeplanning. Plangegevens zijnnodig
wanneermeerderenormgegevensgecombineerd moetenworden (een
klimaatplanvooreenafdelingmetdiverseteelten).Tevens zijn
plangegevensnodigwanneernormgegevens ontbreken enhetproduktieprocesbestuurdmoetwordenopbasisvanaangepasteexternenormenofgegevens.
Eenentiteittypeheeftbetrekking opeenbedrijfsobjeet.Het
bevatdegegevensdievoordebedrijfsvoeringrelevantzijn,
hierbijkunnendrietypenattributenworden onderscheiden:
- sleutel-attributen;dezegevendeunieke identificatievaneen
object. (Eensleutel kanuitmeerdereattributen bestaan.)
- relatie-attributen;dezegevendedirekteband aantussentwee
entiteittypen.
- informatie-attributen;dezegevenaanvullende informatieover
hetuniekeobject.
Desleutelvaneenentiteittype kanbestaanuiteenofmeer
sleutelattributen.Voordeverwijzing naareenentiteittypemet
eenmeervoudige sleutelwordtdezeverkortweergegevenmetde
term: aanduidingentiteittype.
Deonderlinge relatiestussendeentiteittypen wordentevens
weergegeven ineenentiteittypen-relatiediagram.Indezecluster
zijnvierdiagrammen opgenomen. Inelkdiagram staateenonderdeel,bedrijf/normen/plannen,strategisch entaktisch,centraal
metdeverbanden naardeandereonderdelen.
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3.3.2 Bedrijfsgegevens
De bedrijfsgegevens die reeds invorige clusters beschreven
werden zijn overgenomen voor zover ze voor het procesmodel van
deze cluster relevant waren. Het model is aangevuld met de
entiteittypen RANDVOORWAARDEN en DOELSTELLINGASPEKT. Verder zijn
de attributen van de entiteittypen duurzaam productiemiddel en
medewerker aangevuld. Dit gaf aanleiding tot het onderscheiden
van enkele nieuwe entiteittypen vanuit normalisatie-oogpunt.
In het diagram zijn tevens de entiteittypen weergegeven van de
andere onderdelen wanneer die direkt met de bedrijfsgegevens in
verband staan.
3.3.3 Normgegevens
De normgegevens die reeds in de cluster "normen voor operationeel
gebruik" werden beschreven zijn overgenomen voor zover ze voor
het procesmodel van deze cluster relevant waren. Ze zijn aangevuld met de entiteittypen KLIMAATINSTELLING NORMATIEF en BEWAARCONDITIE.
Voor het gebruik van de normen op taktisch en strategisch niveau
zijn enkele entiteittypen toegevoegd waarvan de attribuutwaarden
in principe af te leiden zijn uit de normen voor operationeel
gebruik.
Dit is gedaan om de mogelijkheid te creëren met een klein,
weinig gedetailleerd, datamodel systemen ter ondersteuning van
de planning te realiseren. Dit gedeelte omvat de entiteittypen;
TEELTRICHTING, TEELTSALDO NORMATIEF, BEHOEFTE ARBEID/RUIMTE/
MACHINES NORMATIEF en UITGAVE ONTVANGST NORMATIEF.
3.3.4 Plannen op taktisch niveau
De plangegevens hebben geheel betrekking op de cluster planning.
Centraal binnen het taktisch plan staan de entiteittypen; TEELT
VOORGENOMEN, PARTIJ GEPLAND en TEELTPLAN. De overige entiteittypen hebben vrijwel allen betrekking op van het teeltplan afgeleide plannen. Op diverse bedrijfstypen kan de ondernemer volstaan
met het werken vanuit de normen, zodat het niet zinvol is om
afgeleide plannen op te stellen. Wanneer normen ontbreken
(bijvoorbeeld TEELTSALDO NORMATIEF) kunnen plannen worden
gebruikt als uitgangspunt voor de bedrijfsvoering. Het vastleggen
van plannen is tevens van belang voor het evalueren van de uitvoering. Zie schema 2. De verbanden van de taktische plangegevens
met de normen en de strategische plangegevens zijn in het
entiteittype-relatiediagram uitgewerkt.
3.3.5 Plannen op strategisch niveau
Het aantal entiteittypen met betrekking tot de strategische planning is zeer beperkt. Het INVESTERINGSPLAN staat centraal met als
uitwerking de INVESTERING VOORGENOMEN en de FINANCIERING GEPLAND.
De voorgenomen investeringen worden nader uitgewerkt op taktisch
niveau tot INVESTERING GEPLAND terwijl de wensen vanuit het
teeltplan deels direkt uitgevoerd kunnen worden vanwege de geringe kosten via D.P.M. GEWENSTE AANPASSING en deels aanleiding
vormen tot het ontstaan van een nieuw strategisch investeringsplan via D.P.M. GEWENSTE INVESTERING.
Naast dit centrale plan kan ten aanzien van de afzet de
AFZETSTRATEGIE worden vastgelegd en ten aanzien van de arbeid de
OPLEIDING GEPLAND (zie 3.3.2.).
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3.3.6 Afstemmingproces-endatamodel
Vooreencompleet informatiemodel geldtdatproces-endatamodel
volledig opelkaarafgestemd moeten zijn.Voorhetproces-en
datamodel vaneenclusterhoeftditniet zotezijn.Hetis
immersmogelijk daterentiteittypenwaarvan indezecluster
alleenattributengebruiktofgecreëerdworden,die inandere
clustersookvoorkomen.
Omdeafstemming zoalsdie indezeclustervoorkomt zichtbaarte
maken zijnprocessentegenover entiteittypen gezet (ziehiervoor
bijlage9).
3.4Enkelekengetallen
STICHTINGSKOSTEN:
Dekosten,inclusief rentekosten,dieverband houdenmetaanleg
enverzorgingvaneenmeerjarigeplantopstand overdeperiode
vanafdevoorbereiding vandeteelttothetmomentwaaropde
opbrengstendekostengaanovertreffen.Deopbrengstenworden
daarbijberekend tegengenormaliseerde kostprijzen.
Bij fruitteeltgewassen (geenglastuinbouw) lopendestichtingskostendoortothetjaarwaarindeopbrengsten dekostenovertreffen;heteersteproduktiejaarvaneenappelbeplanting hoort
dusnogbijdeaanloopfase enhetverschil inkosten enopbrengsten indatjaarbijdestichtingskosten.
Bijbloemisterijgewassenovertreffendeopbrengsten dekostenal
heel snel, zodatdeperiodewaarin stichtingskostenwordengemaaktmeestalbeperktblijfttotheteersteteeltjaaroftothet
jaarwaarindeproduktiebegint.
Stichtingskosten kunnenwordengezienalseengespreide betaling
vaneen investeringvaneenlevendduurzaamproduktiemiddel.De
waardevanhet levend duurzaam produktiemiddel stijgtdaarbij
nognade "datumvan ingebruikname" (aanwasboeking).Destichtingskosten kunnenwordenonderverdeeld inaanleg-ofinsteekkosten,verzorgingskosteneneenevenredig deelvande indirekte
kosten.
AANLEG-OFINSTEEKKOSTEN
Dekostendiesamenhangenmethetstartenvandeteelt,datwil
zeggenallekostenvanafdevoorbereiding vandeteelttotenmet
hetmomentvanplanten.
Deaanleg-of insteekkosten omvattendekostenvanontsmetting,
grondbewerking, organische bemesting,plantmateriaal inclusief
royalties,diversematerialen,arbeid tenbehoevevandeaanleg
endekostenvan substraatvoor zoverhetgebruikte substraat
nietlangergebruiktwordtdandeduurvaneenteelt.
VERZORGINGSKOSTEN
Dekostendieverband houdenmetdeinstand houdingvanhetgewas
vanafhetplantentothetmomentwaarindeopbrengstendekosten
overtreffen.
Deverzorgingskosten omvattendeteeltspecifiekekostenvan
meststoffen,gewasbeschermingsmiddelen enz.endekostenvan
arbeid (evenredig deelvan indirecte kosten),duurzameproduktiemiddelen engrond gemaakttenbehoevevande instandhouding.
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OPMERKING:
Deteeltduurvaneengewasmoetwordengerekendvanaf (devoorbereidingvan)hetplanten totdatdelaatstemarktbare produkten
zijnverwerkt endeproduktieruimte vrijkomtvoornieuwegewassen.
Indiendeproduktenwordenaangewend voor interngebruik (preparatieenlaterbroeivanbollen)danwordendelatere teeltfasen
nietmeertotdeteeltduurvanhetgewasgerekend!Ditwordtals
eenaparteteeltgezien.
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4. OPMERKINGEN BIJ DE RESULTATEN
4.1 Sectorspecifieke invulling
Eén van de uitgangspunten bij de detailleringsfase van het
informatiemodel is om in eerste instantie te trachten de glastuinbouw als een geheel te beschouwen.
Voor de taktische planning is een planningstermijn van 1 â 1,5
jaar aangehouden. Dit is gekozen omdat de teeltplannen vaak een
omloop van 1 â \ \ jaar hebben. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals rozen en potplanten. Voor deze produkten geldt toch
een taktische planning van 1jaar. Er wordt ieder jaar opnieuw
een planning gemaakt, uitgaande van de bestaande situatie. Voor
de strategische planning is een planningstermijn van 3 â 10 jaar
aangehouden. Daar plannen op een termijn van 3 jaar al strategisch worden genoemd, zal over vrijwel alle investeringen op
strategisch niveau beslist worden. De nadere invulling van de
investeringen is een taktische aangelegenheid.
In deze cluster is ten aanzien van de keuze tussen verschillende
teelten de voorkeur uitgesproken voor het saldobegrip boven het
kostprijsbegrip. Dit heeft twee belangrijke redenen:
1) Bij de planning kan met het saldo worden volstaan omdat de
vaste (niet aan een teelt toe te rekenen) kosten vrijwel
vastliggen en daarom voor de keuze van een afzonderlijke
teelt minder relevant zijn.
2) Bij het vaststellen van de kostprijs is het erg moeilijk
bepaalde kosten-posten, zoals algemene kosten en kosten van
duurzame produktiemiddelen, aan teelten toe te rekenen. Daar
is geen eenduidige verdeelsleutel voor aan te geven. Weliswaar wordt in de praktijk (met name potplantenbedrijven) met
het kostprijsbegrip gewerkt, maar met een ander oogmerk. De
kostprijs wordt hier gebruikt bij de afweging nu verkopen of
volgens de planning verkopen. Dit is een afweging die tijdens
de uitvoering van het teeltplan plaats vindt;met andere
woorden, op operationeel niveau.
Om aan de vraag naar het kostprijsbegrip tegemoet te komen is
een voorstel gedaan voor het berekenen van de kostprijs; zie
bijlage 11.
Ook het begrip saldo is niet in alle gevallen ideaal. Daarom
zijn er enkele uitbreidingen ingevoerd. (Zie paragraaf 3.2.4).
4.2 Praktische toepasbaarheid van de resultaten
Op basis van het informatiemodel kan inhoud worden gegeven aan in
de toekomst te ontwikkelen systemen. Het datamodel is bij de
ontwikkeling van nieuwe systemen van belang, omdat het aangeeft
welke gegevensstruktuur er aan een glastuinbouwbedrijf ten grondslag ligt.
Het procesmodel verschaft inzicht in de verschillende delen die
een systeem kan bevatten. Bij de ontwikkeling van een systeem,
gebaseerd op het gedetailleerde informatiemodel, zal een keuze
gemaakt moeten worden op basis van welke delen uit het model het
systeem wordt opgebouwd. Deze afweging zal onder andere afhankelijk zijn van de doelgroep waar de systeemontwikkelaar zich op
richt en van de eisen die aan het te ontwikkelen systeem gesteld
worden.
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4.3 Benodigdeaanpassingenandereclusters
-Naam entiteittype BELICHTINGSINSTALLATIE wijzigen inREGELORGAAN.
- Entiteittype KRAANVAK:attribuut "capaciteitperm 2 "toevoegen.
-Entiteittype PLANTMATERIAAL:attribuut "kwaliteit"aande
sleutel toevoegen (dubbelesleutel= aanduiding....)
-Entiteittype-relatiediagramKLIMAAT:relatie CEL-TEELTPLAATS
bestaatniet.
-Entiteittype TEELTBESCHRIJVING: naamwijzigen in "startdatum
teelt" entoevoegenattribuut "aanduiding startdatumvolgteelt".
-AttribuutVENTILATIEGETAL kanookbetrekking hebbenopeenCEL.
(Opmerkingvoorcluster KLIMAATBEHEERSING.)
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BIJLAGE 2
Geraadpleegde literatuur
1. Werkgroep Informatiemodel
Glastuinbouw

Informatiemodel Glastuinbouw
mei 1986

2. Clusterwerkgroep

Het gedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
cluster: UITVOERING + bijlagen
juli 1987

3. Clusterwerkgroep

Het gedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
cluster: NORMEN VOOR OPERATIO
NEEL GEBRUIK + bijlagen
december 1987

4. Clusterwerkgroep

Het gedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
cluster: KLIMAATBEHEERSING
mei 1988

5. LEI/VLB

Geüniformeerd rekeningschema
agrarische sector (GRAS)
juli 1987 (versie 1)

6. LEI/VLB

Uniforme modellen voor
publikatie uit het rekeningsschema (UMPIRE)
het financiële verslag voor het
agrarische bedrijf,
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Poly-economisch zakboekje
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J.W.T. Alleblas

Management in de glastuinbouw
Een zaak van passen en meten,
onderzoeksverslag 34
1987
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BIJLAGE4
PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAMMEN
Voordeuitgewerkteprocessen isperaandachtsgebied een
afhankelijkheidsdiagramopgesteld. Inzo'ndiagramwordende
belangrijksteinformatiestromen tussendeprocessenbinnende
functie,alsmedederelatievandeonderscheiden elementaire
processenmetprocessenbuitenhetbetreffende deelgebied
aangegeven.
Eenafhankelijkheidsdiagramgeeft slechtsdeafhankelijkheidwat
betreft informatie aanendusnieteenvolledigebeschrijvingvan
devolgordevanprocessen.Depreciezebeschrijving vanbenodigde
enopgeleverde informatieperprocesvindtplaats inde
procesbeschrijving (bijlage5).
Aande linkerzijdevandediagrammen zijndeprocessen aangegeven
waaruitdebenodigde informatie afkomstig isenrechtsdeprocessenwaardeopgeleverdegegevensgebruiktworden.Bijde
informatiestromen staataangegevenwelksoortgegevens,inde
vormvanentiteittypen,vanbelangzijn.
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Procesafhankelijkheidsdiagram'kiezenteeltcombinatie'

teelt voorgenomen
kiezen
teelten

teeltsaldo gepland

bepalen
investering

randvoorwaarden
liquide middelen
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Procesafhankelijkheidsdiagram 'bepalen investering'

strategische
planning

specificeren
investering
investering
gepland

kiezen
teeltcombinatie

partijgepland
teeltplan

bepalen
investeringsmoment
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BIJLAGE5
PROCESMODEL CLUSTER PLANNING
-procesdecompositiediagrammen
- ELEMENTAIRE PROCESBESCHRIJVINGEN
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Globaaldecompositiediagram 'strategischeplanning'
strategische
planning

1.1

formuleren
doelstellingen

1.2

formuleren
produktiemogelijkheden

1.3

opstellen
alternatieve
plannen

1.4

selecteren
uit
alternatieven
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5 o
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PROCES 1.1:FORMULEREN DOELSTELLINGEN
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellenvandedoelstellingenvandeondernemervoorhet
bedrijf alsgeheel en inonderdelen.
PROCES 1.1.1: FORMULEREN KWALITATIEVE DOELSTELLINGEN
OMSCHRIJVING:
Hetselecteren enomschrijvenvandiedoelstellingsaspekten,
waarvangeenmeetbarewaardeofconcrete inhoud kanwordengegeven.Tenbehoevevandevaststellingvandezedoelstellingsaspektenworden kwalitatieve omschrijvingen gebruikt.Dezedoelstellingsaspektenwordenaangeduid alskwalitatievedoelstellingsaspekten en zijnveelalvan sociaal-economische ofsociaal-psychologischeaard.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Afgeleide gegevens
Doelstellingsaspekt

ATTRIBUUT
relevante resultatenverleden,
b.v.ENT.bedrijf
balansbedrijf
naamaspekt
naam ondernemer
omschrijving
prioriteit

D.P.M.

naamd.p.m.
naamd.p.m.categorie
capaciteit

D.p.m.gebruikswaarde

naamd.p.m.
kwaliteitskenmerk
waardekwaliteitskenmerk

Funktiebeschrijving medewerker naam funktie
aantalwerkurenperweek
arbeidsomstandigheden
werkbelasting
Ondernemer

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Doelstellingsaspekt

naam ondernemer
geboortedatum
karaktereigenschap(pen)
capaciteit(en)

ATTRIBUUT
naam aspekt
naam ondernemer
omschrijving
prioriteit

PROCESUITVOERING
- selecteer ofbenoem eenkwalitatief doelstellingsaspekt
-geefeenomschrijvingvanditdoelstellingsaspekt opbasisvan
dehistorieenhuidige situatievanhetbedrijf enbepaalhiervoordeprioriteit.

55

OPMERKINGEN:
- dekeuzeenomschrijving vanhetkwalitatievedoelstellingsaspekt iseensubjectieve zaak,m.a.w.het iseenbeschrijving
vanuitde individuele perceptievandeondernemer.
- inditproceskandeprioriteitvankwalitatievedoelstellingsaspektenwordenaangepastnaaraanleidingvaneenbeoordeling
vanhetcomplexvan doelstellingsaspekten.
TOELICHTING:
Vanwegehet subjectieve element ismoeilijk aantegeven inwelke
mate informatie relevant isbijhetkiezen,omschrijven enhet
bepalenvandeprioriteitvandekwalitatieve doelstellingsaspekten.
Procesfrequentie: 1maal in1-3 jaar.
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PROCES 1.1.2:FORMULEREN KWANTITATIEVE DOELSTELLINGEN
OMSCHRIJVING:
Hetselecteren enkwantificerenvandoelstellingsaspekten. Deze
doelstellingsaspekten worden aangeduid alskwantitatieve aspekten
enworden gekenmerkt doorhetkunnentoekennenvaneenmeetbare
waarde ofconcrete inhoud.
Bijkwalitatieve doelstellingsaspekten zijnerinenigegevallen
welmogelijkheden (gedeeltelijk)aanwezig deze ineenbepaalde
vorm tekwantificeren.
Dehiergenoemde doelstellingsaspekten zijnveelal financieel,
economisch oftechnischvanaard.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Intern

Doelstellingsaspekt

Sub kwantitatieve
doelstelling

ATTRIBUUT
relevanteresultatenverleden,
b.v.ENT.bedrijf
balansbedrijf
naamaspekt
naam ondernemer
omschrijving
prioriteit
streefwaarde
min.aantal
max.aantal
eenheid

D.P.M.

naamd.p.m.
naamd.p.m.categorie
capaciteit

D.p.m.gebruikswaarde

naamd.p.m.
kwaliteitskenmerk
waarde kwaliteitskenmerk

Funktiebeschrijving
medewerker

naam funktie
aantalwerkurenperweek
arbeidsomstandigheden
werkbelasting

Ondernemer

naam ondernemer
geboortedatum
karaktereigenschap(pen)
capaciteit(en)

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Doelstellingsaspekt

Sub kwantitatieve
doelstelling

ATTRIBUUT
naam aspekt
naam ondernemer
omschrijving
prioriteit
streefwaarde
min.aantal
max.aantal
eenheid
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PROCESUITVOERING
- selecteer ofbenoem eenkwantitatief doelstellingsaspekt
-bepaaldemeetbarewaarde ofconcrete inhoudvanditaspektop
basisvandehistorie enhuidige situatievanhetbedrijfen
bepaalhiervoordeprioriteit.
OPMERKINGEN:
-dekeuzeenconcretisering vanhetkwantitatievedoelstellingsaspekt iseensubjectieve zaak,m.a.w.het iseenbeoordeling
vanuitde individueleperceptievandeondernemer.
- inbepaaldegevallen kunnenkwalitatieve doelstellingsaspekten
(deels)doorkwantitatievedoelstellingsaspekten wordengeconcretiseerd.
- inditproceskandeprioriteitvankwantitatievedoelstellingsaspektenworden aangepastnaaraanleidingvaneenbeoordelingvanhetcomplexvan doelstellingsaspekten.
TOELICHTING:
Vanwegehetsubjectieve element ishetmoeilijk aantegevenin
welkemate informatierelevant isbijhetkiezen,kwantificeren
enbepalenvandeprioriteitvankwantitatievedoelstellingsaspekten.Metnamewanneerwordtgepoogd kwalitatievedoelstellingsaspekten openigerleiwijzeteconcretiseren. Ditlaatste
kan ineenrelatie-matrixwordenvastgelegd,waarbijverticaalen
horizontaal dekwalitatieve respectievelijk kwantitatieve doelstellingsaspekten zijnweergegeven.
Procesfrequentie: 1maal in1-3 jaar

PROCES 1.1.3: BEOORDELEN CONSISTENTIE DOELSTELLINGEN
OMSCHRIJVING:
Hetbeoordelenvandekwalitatieve respectievelijk kwantitatieve
doelstellingsaspekten inhunonderlinge samenhang. Ditproces
heefttendoelnategaanofdedoelstellingsaspekten metelkaar
inovereenstemming zijn,metanderewoorden of zeeenconsistent
geheelvormen. Ingevaldoelstellingsaspekten conflicteren zullen
zezodanigmetelkaar inovereenstemmingwordengebrachtdater
eenaanvaardbaar compromisontstaat.
TOELICHTING:
Metbehulpvanconsistentiecontroles kanbekekenwordenof bijvoorbeeld eensolvabiliteitvan 50%nagestreefd kanwordenmet
eenrentabiliteitvan+10%.
Dooreenprioriteitstelling vandoelstellingsaspekten inde
beoordeling tebetrekken,kunnendezezodanigwordenbijgesteld,
datereenaanvaardbaar compromisontstaat.Niettemin zaler
altijdweleenbepaaldematevanconflictbestaan tussende
doelstellingsaspekten.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Doelstellingsaspekt

Sub kwantitatieve
doelstelling

Extern

OPGELEVERDEGEGEVENS:
ENTITEITTYPE
Doelstellingsaspekt

Sub kwantitatieve
doelstelling

ATTRIBUUT
naam aspekt
naam ondernemer
omschrijving
prioriteit
streefwaarde
min.aantal
max.aantal
eenheid
consistentie controle
(rekenregels)

ATTRIBUUT
naamaspekt
naam ondernemer
omschrijving
prioriteit
streefwaarde
min.aantal
max.aantal
eenheid

PROCESUITVOERING
- neemdekwalitatieve respectievelijk kwantitatievedoelstellingsaspekten enbeoordeel zetenopzichtevanelkaarmetbehulpvan consistentiecontroles
-bepaalvankwantitatievedoelstellingsaspekten dedefinitieve
waardeofinhoud.
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OPMERKING:
- indienkwalitatieve ofkwantitatieve doelstellingsaspekten
onderling ingrotemate integenspraakmetelkaar zijn,vindt
eenterugkoppelingplaatsnaarproces 1.1.1 resp.1.1.2.
Procesfrequentie: 1maal in1-3 jaar.
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PROCES 1.2: FORMULEREN PRODUCTIEMOGELIJKHEDEN
OMSCHRIJVING:
Het vaststellen van de technische, economische en sociale
mogelijkheden c.q. voorwaarden voor het produceren.
Dit uitgaande van de huidige situatie en binnen de gekozen
doelStellingsaspekten.
PROCES 1.2.1: VASTSTELLEN RANDVOORWAARDEN TEELT/BEWAARRUIMTE;
OMSCHRIJVING:
Het vaststellen van de (technische) mogelijkheden van c.q. de
randvoorwaarden voor de bedrijfsuitrusting ten behoeve van de
produktie van glastuinbouwgewassen. Deze randvoorwaarden hebben
betrekking op de teelt- en bewaarruimte en daarin aanwezige
installaties.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bedrijf

ATTRIBUUT
oppervlakte perceel bebouwbaar
naam bedrijf

D.P.M.

naam d.p.m.
jaar van aanschaf
capaciteit
levensduur (economisch)

D.p.m. aanpassing

naam d.p.m.
datum aanpassing
omschrijving aanpassing

Afdeling

nummer afdeling
nummer kas
oppervlak bruto
oppervlak netto

Cel

nummer cel
lengte cel
breedte cel
hoogte cel
minimum temperatuur
realiseerbaar
maximum temperatuur
realiseerbaar

Regelorgaan

geïnstalleerd vermogen totaal
geïnstalleerd vermogen per m2
keuze uit: naam bedrijf
nummer afdeling
nummer kas
nummer cel
naam regelorgaan
volgnummer regelorgaan

Doelstellingsaspekt
Sub kwantitatieve doelstelling

naam aspekt
streefwaarde
min. aantal
max. aantal
eenheid
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EXTERN
infrastructurelemogelijkheden
subsidiemogelijkheden
milieu-eisen
hinderwet
nieuwe ontwikkelingen
toepassingsmogelijkheden
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Randvoorwaardeteelt/
bewaarruimte

ATTRIBUUT
keuzeuit:nummer afdeling
nummercel
max.beschikbare (bruto)opp.
hoogste verwarmingstemperatuur
realiseerbaar
laagsteventilatie-of
koeltemperatuur realiseerbaar

PROCESUITVOERING
-beschouwdebestaandebedrijfsuitrusting
- inventariseerde infrastructurelemogelijkhedenvoorhet
bedrijf
-bepaaldegrenzenvoordeomvang encapaciteitvandebedrijfsonderdelen,rekeninghoudendmetdegeformuleerdedoelstellingen.
OPMERKING:
- debepalingvandegrenzenmoetwordenbezien indecontextvan
hetgeen reëelgesproken nuen indenabijetoekomsthaalbaar
lijkt.
Procesfrequentie: 1maal in1-3 jaar.
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PROCES 1.2.2:VASTSTELLEN RANDVOORWAARDEN ARBEID
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellen vanderandvoorwaarden,betreffende dehoeveelheidmogelijkbeschikbare arbeid,rekeninghoudendmetdehuidige
arbeidsbezetting ende uitbreidings-/inkrimpingsmogelijkheden.
Erwordt rekeninggehoudenmetaantal enfunkties.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Medewerker

Doelstellingsaspekt
Subkwantitatieve doelstelling

ATTRIBUUT
naammedewerker
naam funktiebeschrijving
opleiding
ervaring
aantalurenperweek
max.aantal overuren (perweek)
naam aspekt
streefwaarde
min.aantal
max.aantal
eenheid

EXTERN
socialewetgeving
(max.werktijden,leeftijden,enz.)
verkrijgbare kennis
verkrijgbare ervaring
mogelijke opleidingen
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Randvoorwaarde arbeid

ATTRIBUUT
naambedrijf
min.aantalvaste
medewerkers
max.aantalvaste
medewerkers -ongeschoold
max.aantalvaste
medewerkers -geschoold
max.aantal losse
medewerkers

PROCESUITVOERING
-beschouwdebestaande arbeidsbezetting
- inventariseerdearbeidsmarktt.a.v.hetpotentieel aan
personeel,opleidingsmogelijkhedenensocialewetgeving
-bepaaldegrenzen enstructuurvandearbeidsbezetting,
rekening houdendmetdegeformuleerde doelstellingen.
OPMERKING:
- dearbeidsmarktkanookwordengeïnventariseerd ineenandere
vestigingsplaats danwaarhetbedrijf isgelegen.
Procesfrequentie: 1maal in1-3 jaar.
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PROCES 1.2.3:VASTSTELLEN RANDVOORWAARDEN FINANCIERING
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellenvandemogelijkheden tot financiering,rekening
houdendmetdevoorwaardenvan financieringsinstellingenenoverigen,voor zoverdezealsfinancieringsbronnengelden.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Balansbedrijf

Doelstel1ingsaspekt
Subkwantitatieve doelstelling

ATTRIBUUT
naambedrijf
datum opmaak
waarderingsgrondslag
totaalvermogen
eigenvermogen
omvangvorderingen
omvang schulden
naam aspekt
streefwaarde
min.aantal
max.aantal
eenheid

EXTERN
maatsch./economischeontwikkeling
(inflatie,rentestand,econ.groei,enz.
financieringsmogelijkneden)
(planonafhankelijkmax,min,enz.)
max.optebrengen financiële lasten
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Randvoorwaarde-financiering

ATTRIBUUT
naambedrijf
min. solvabiliteit
max. financierings%opd.p.m.
min.vereiste rentabiliteit

PROCESUITVOERING
-beschouw debestaandevermogenspositie vanhetbedrijf
- inventariseerde financierings-ensubsidiemogelijkheden ende
daarbijgeldende criteria
-bepaal deminimale ofmaximalewaardevandecriteriat.a.v.
het financierenmet (lang)vreemdvermogen.
OPMERKING:
-het financieringsplafondheeft inditkadereenrelatief
karakter.
Procesfrequentie: 1maalperjaar.

65

PROCES 1.2.4:VASTSTELLEN TEELTMOGELIJKHEDEN
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellenvandeteeltmogelijknedenvoorhetbedrijf,
tegenoverduurzameproduktiemiddelenendeafzetmarkt.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
D.P.M.

ATTRIBUUT
naamd.p.m.
levensduur (economisch)
capaciteit

D.p.m.aanpassing

naamd.p.m.
datum aanpassing
omschrijving aanpassing

Cel

nummercel
geïnstalleerd vermogen
belichtingsinstallâtie
min.temperatuur realiseerbaar
max.temperatuur realiseerbaar

Kas

nummerkas
goothoogte
kapbreedte

Afdeling

nummerafdeling
nummerkas

Regelorgaan

naam regelorgaan
volgnummer regelorgaan
keuzeuit:nummerkas
nummerafdeling
nummercel
geïnstalleerd vermogentotaal
geïnstalleerd vermogenperm2

Doelstellingsaspekt
Subkwantitatieve doelstelling

naam aspekt
streefwaarde
max.aantal
min.aantal
eenheid

Medewerker

naammedewerker
naam funktiebeschrijving
opleiding
ervaring

Teeltrichting

naam teeltrichting
teeltduur
vereiste opleiding
vereisteervaring

Extern

afzefcmogelijkheden
benodigde opleiding
benodigde ervaring
(sociale)wetgeving
subsidiemogelijkheden
milieu-eisen
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nieuweontwikkelingen
nieuwetoepassingsmogelijkheden
naam artikel
aanvoer
marktprijs
periodenummer
teeltrichting
bron/titel publicatie
vereiste kapbreedte
vereiste goothoogte
vereisteschermmateriaal
vereistewatergeefsysteem
vereistewaterkwaliteit
vereiste capaciteit
watergeefsysteem
vereiste regelorgaan
vereistecap.regelorgaan
V.P.M.

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Afzetstrategie

naamv.p.m.
merknaam
prijsnormatiefpereenheid
eenheid

ATTRIBUUT
naambedrijf
naam artikelgroep
keuzeuit:naamafnemer
naam afzetkanaal
productieverplichting
keuzeuit:
min.afzethoeveelheid
streefwaarde
afzethoeveelheid
max.afzethoeveel;heid
of:minimum afzet%
streefwaarde afzet%
maximum afzet%
wijzevan afleveren
streefwaarde prijsniveau
verwachteprijsgemiddeld

Afzetkanaal

naam afzetkanaal
afstand
afzetkosten

Teeltrichting

naam teeltrichting
vereiste opleiding
vereiste ervaring
vereiste leeftijd teeltduur
naamgewensted.p.m.
gewenstecapaciteitd.p.m.
gewenste kapbreedte
gewenste goothoogte
gewensttypekasdek
gewensttype luchting
naamgewensteschermdoek
naam gewensteverduisteringsdoek
naamgewenste zonweringsdoek
67

gewenstwatergeefsysteem
gewenst regelorgaan
gewenstecapaciteit regelorgaan
PROCESUITVOERING
- inventariseer deteeltrichtingen,dedaarvoorbenodigdeopleiding/ervaring,demarktverwachtingenendegeldendemilieueisen
- beschouwdebestaande situatiet.a.v.debedrijfsuitrustingen
opleiding/ervaring vanhetpersoneel (incl. ondernemer)
-bepaaldevoorhetbedrijf inaanmerking komendeteeltrichtingenen inherente afzetstrategie,binnendegeformuleerdedoelstellingen.
OPMERKING:
-debestaandebedrijfssituatieiseenstartpuntvoorditproces,
maarbepaaltnietuitsluitend descopevandeteeltmogelijkheden.
Procesfrequentie: 1maal in1-3 jaar.
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PROCES 1.3:OPSTELLENALTERNATIEVE PLANNEN
OMSCHRIJVING:
Opstellenvanplannenmetbetrekking totdeteeltrichting c.q.
hetteeltsysteem endebedrijfsuitrusting,inclusief definancieringervan.Ookdeaanhetplanverbondenarbeidsbehoeftewordt
globaalbepaald en indebegrotingbetrokken.
Uitgegaanwordtvandehuidige situatieendeplannenworden
getoetstaandedoelstellingenenrandvoorwaarden.
BENODIGDE/OPGELEVERDE GEGEVENS;ziebijverdereuitsplitsing.
PROCES 1.3.1:OPSTELLEN PLANNEN TEELTRICHTINGEN
OMSCHRIJVING:
Hetopstellenvanplannenmetbetrekking totde teeltrichting
inclusiefhetteeltsysteem voor zoverditrichting geeftaande
eisendieaandebedrijfsuitrustingmoetenwordengesteld.
BENODIGDE/OPGELEVERDE GEGEVENS;ziebijverdereuitsplitsing.
TOELICHTING:
Deduurzameproduktiemiddelendievooreenglastuinbouwbedrijfin
aanmerking komenzijnslechtsvooreengedeelte zondermeeralgemeen inzetbaar.Gebouweneninstallatieskunnen specifiekvoor
eenteeltworden aangepast enveelmachineswordenteeltspecifiek
ontworpen. Indeplannentenaanzienvan investeren induurzame
produktiemiddelenmoetde flexibiliteitmee inoverwegingworden
genomen.Demogelijkheid omdeplannen insterkematetelaten
bepalendoordetekiezenteeltrichting dientbewustgekozente
worden.
Dematevanspecialisatievanduurzameproduktiemiddelen kandus
bepalen inhoeverredeondernemer reedsopstrategischniveaude
flexibiliteitvan zijnbedrijfbeperktendaarmeedemogelijkhedenomoptaktischnivoopveranderingen tekunnen inspelen.
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PROCES 1.3.1.1:OPSTELLEN KEUZES TEELTRICHTINGEN
OMSCHRIJVING:
Opstellenvanalternatievenvoornieuweteeltrichtingen en/of
teeltsystemennaastvoortzetting vanhethuidigeteeltplan,voor
zoverditnietdevervangingvaneenmeerjarigplantopstandbetreft.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Partijgepland

ATTRIBUTEN
keuzeuit:aanduiding teeltsaldo
gepland
aanduiding teeltsaldo
normatief
nummerteeltplan
keuzeuit:oppervlaktetetelen
aantal stuksafte
leveren/tetelen

Teeltsaldogepland

naamteelt
keuzeuit:nummerafdeling
nummercel
keuzeuit:weeknummer
periodenummer
saldo (per:m2,weekm2,uur)
saldozonderaftrek energiekosten
(per:m2,weekm2,uur)
saldonaaftrekkostenarbeid
(perm2,weekm2)

Teeltsaldo normatief

aanduiding teeltbeschrijving
keuzeuit:nummer afdeling
nummercel
keuzeuit:weeknummer
periodenummer
saldo (per:m2,weekm2,uur)
saldo zonderaftrek energiekosten
(per:m2,weekm2,uur)
saldonaaftrekkostenarbeid
(per:m2,weekm2)

Teeltplan

nummerteeltplan
nettobedrijfsresultaat

Behoeftearbeid/ruimte/
machinegepland

nummerteeltplan
periodenummer
arbeidsbehoefte

D.P.M.

naamd.p.m.
capaciteit
levensduur

Kas

nummerkas
kapbreedte
goothoogte
typekasdek
type luchting
nummerafdeling
oppervlakte netto

Afdeling
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lichtdoorlaatfaktorscherm
open/dicht
naam energiedoek
naam verduisteringsdoek
naam zonweringsdoek
Regelorgaan

keuzeuit:naambedrijf
nummerkas
nummerafdeling
nummercel
naam regelorgaan
volgnummer regelorgaan
geïnstalleerd vermogenperm2

Cel

nummercel
inhoud nettobenutbaarcel
minimum temperatuur realiseerbaar
maximum temperatuur realiseerbaar

Medewerker

naammedewerker
opleiding
ervaring

Teeltrichting

naam teeltrichting
produktiejaar
teeltduur
keuzeuit:aantal stuks
aantalm2

Extern

geldopbrengst
grond-enhulpstofkosten
overigeproduktgebonden kosten
kosten loonwerk
kostenarbeid
kostend.p.m.
algemenekosten
stichtingskosten
behoeftevastemedewerkers
aantaluren lossemedewerkers
vereisteopleidingpersoneel
vereisteervaring personeel
tebetalenbasisloonperweek/uur
mogelijkheid totaantrekken
vereistpersoneel
aantalbedrijvenmetdeteelt
naamgebied

Doelstellingsaspekt

naam aspekt
naam ondernemer
prioriteit
streefwaarde
minimum aantal
maximum aantal
eenheid

Sub kwantitatieve
doelstelling

Randvoorwaarde arbeid
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naambedrijf
minimum aantalvastemedewerkers
maximum aantalvastemedewerkers
geschoold

maximum aantalvastemedewerkers
ongeschoold
maximum aantal lossemedewerkers
Randvoorwaardeteelt-/
bewaarruimte

keuzeuit:nummer afdeling
nummercel
maximaalbeschikbare (bruto)
oppervlakte

Afzetstrategie

naambedrijf
naam artikelgroep
keuzeuit:naam afnemer
naam afzetkanaal
minimumafzethoeveelheid

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltrichting

Investering voorgenomen

ATTRIBUTEN
naam teeltrichting
produktiejaar
indicatie geldopbrengst
indicatiekostengronden
hulpstoffen (exclenergie)
indicatiekosten toegerekende
energie
indicatie overige produktgebonden
kosten
indicatiekosten loonwerk
indicatiekostenarbeid
indicatiekostend.p.m.
indicatiealgemenekosten
indicatienettobedrijfsresultaat
indicatiestichtingskosten totaal
behoeftevastemedewerkers
maximalebehoefte losse
medewerkers
vereiste opleiding
vereiste ervaring
aanduiding investeringsplan
naamgewas
keuzeuit:oppervlakte
aantal
nummerafdeling

PROCESUITVOERING
- inventariseer demogelijketeeltrichtingen die inaanmerking
komen
-vergelijkhetnettobedrijfsresultaatvande alternatieve
teeltrichtingen methetnettobedrijfsresultaatvanhethuidige
teeltplan
-bepaal deconsequentiesvanomschakelenmetbetrekking totde
medewerkersfunkties endebedrijfsuitrusting
-bepaal ofdeconsequentiesbinnenderandvoorwaarden endoelstellingenvallen
-maak eenvoorlopige keuzeomaldannietomteschakelen.
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OPMERKINGEN:
- Indiendehuidigebedrijfsuitrustingnietvoldoet,moettevens
eenplanworden opgesteld voordeaanpassing ervan.
- Indiendegewensteopleiding/ervaring vanmedewerkersvoorhet
omschakelen naareenandereteeltrichting nietaanwezigis,
moethiervoor eenplanworden opgesteld.
- Deafstemmingvandeinvesteringen enmomentenvoor 'keuzes
teeltrichtingen'en 'plannenbedrijfsuitrusting'heeftplaats
inhetproces 'opstellen investeringsplan'.
Procesfrequentie: 1maal in1-3 jaar.
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PROCES 1.3.1.2:OPSTELLEN PLANNENVERVANGING PLANTOPSTANDEN
OMSCHRIJVING:
Opstellenvanplannenmetbetrekking tothet (gedeeltelijk)vervangenvandeaanwezigemeerjarigeplantopstand (levendeduurzameproduktiemiddelen) doorhetzelfdeofeenvergelijkbaar
plantopstand datbinnendehuidigebedrijfsopzetenmetde
huidigearbeidsbezetting kanworden gerealiseerd.
Ondereenmeerjarig plantopstand wordt eenteeltverstaanwaarvan
gedurendeverscheidene jarenwordtgeoogst.Daarnaast zijnerook
teeltenmet eenmeerjarige groeiduurvoordatgeoogstwordt.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Partijgepland

ATTRIBUTEN
aanduiding teeltsaldo normatief
nummerteeltplan
keuzeuit:oppervlakte tetelen
aantal stuksafte
leveren/tetelen

Teeltsaldo gepland

naamteelt
nummer afdeling
periodenummer
saldo (per:m2,weekm2,uur)
saldozonderaftrek energiekosten
(per:m2,weekm2,uur)
saldonaaftrekkostenarbeid
(per:m2,weekm2)

Teeltplan

nummerteeltplan
nettobedrijfsresultaat

Teeltsaldo normatief

aanduiding teeltbeschrijving
nummer afdeling
periodenummer
saldo (per:m2,weekm2,uur)
saldo zonderaftrek energiekosten
(per:m2,weekm2,uur)
saldonaaftrekkostenarbeid
(per:m2,weekm2)
naam teeltrichting
produktiejaar
teeltduur
keuzeuit:aantal stuks
aantalm2
indicatienettobedrijfsresultaat
indicatie stichtingskosten
behoeftevastemedewerkers
maximalebehoefte losse
medewerkers

Teeltrichting

Teeltsaldo gepland
(alternatief)

naamteelt
nummerafdeling
periodenummer
saldo (per:m2,weekm2,uur)
saldo zonderaftrek energiekosten
(per:m2,weekm2,uur)
saldonaaftrekkostenarbeid
(per:m2,weekm2)
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Doelstellingsaspekt
Sub kwantitatieve
doelstelling

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Investering voorgenomen

naam aspekt
naam ondernemer
prioriteit
streefwaarde
minimum aantal
maximum aantal
eenheid

ATTRIBUTEN
naamgewas
keuzeuit:oppervlakte
aantal
nummerafdeling
geplande stichtingskosten
geplandeteeltduur

PROCESUITVOERING
-vergelijk hetnettobedrijfsresultaatvanhetteeltplan zonder
vervangenmethetnettobedrijfsresultaatvandeteeltrichting
navervanging
-beoordeel deteeltrichting navervanging,rekening houdendmet
derandvoorwaarden endoelstellingen
-maak eenvoorlopige keuzetotgeheleofgedeeltelijkevervanging.
OPMERKINGEN:
- Hetvervangingsvraagstuk iseenvoudigerdanhet omschakelen
naareenanderteeltsysteem ofeenandereteeltrichting enis
daarom afzonderlijk onderscheiden.Opstellenvaneenplanvoor
vervangingvaneenmeerjarigplantopstand met gelijktijdige
verandering vanteeltwijze of-mediumvaltonderhetproces
"opstellenkeuzeteeltrichtingen".
- deafstemmingvande investeringen enmomentenvoor 'vervanging
plantopstanden'en 'plannenbedrijfsuitrusting'heeftplaatsin
hetproces 'opstellen investeringsplan'.
Procesfrequentie: 1maal in3-5jaar.
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PROCES 1.3.2:OPSTELLEN PLANNEN BEDRIJFSUITRUSTING
OMSCHRIJVING:
Hetopstellenvanplannenmetbetrekking totdeaanschafvanniet
levende,duurzameproduktiemiddelen en/ofhetafstotenvanreeds
aanwezigeniet levende,duurzameproduktiemiddelen.
BENODIGDE/OPGELEVERDE GEGEVENS;ziebijverdereuitsplitsing.
TOELICHTING:
Indemeestegevallen zalditprocesbetrekking hebbenopeen
bestaandebedrijfssituatiewaarinwijzigingenwordenoverwogen.
Binnenhetmodel isditprocesechterookgeldendvoor situaties
waarin eenbedrijf nogmoetwordengestichtofwaarin eenbedrijf
verplaatsing naareennieuwevestigingsplaats overweegt.Deaankoopvangrondvaltdusookonderditprocesalsookdeinvesteringen ingrond.
OPMERKING:
Hetproces "opstellenplannenbedrijfsuitrusting" isvanuithet
oogpuntvanoverzichtelijkheid gesplitst indeelementaire processen
*)"opstellenplannenvervangingsinvesteringen", "opstellenplannenuitbreidingsinvesteringen" en "opstellenplannen overige
investeringen". Dezeelementaireprocessen kunnen zelfstandig
wordenuitgevoerd doch inveelgevallen zaleen investeringsplan
totstand komendoorhetgecombineerd uitvoerenvantweeofzelfs
drievandezeelementaireprocessen.
*)vanuitmethodologisch oogpunt isdesplitsing nietnoodzakelijk.
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PROCES 1.3.2.1: OPSTELLEN PLANNEN VERVANGINGSINVESTERINGEN
OMSCHRIJVING:
Het opstellen van plannen voor vervanging van op het bedrijf
aanwezige niet levende duurzame produktiemiddelen.
TOELICHTING:
- Met uitzondering van grond ondergaan duurzame produktiemiddelen
(d.p.m.'s) gedurende opeenvolgende produktieprocessen een
veroudering. Deze veroudering kan zowel van technische als van
economische aard zijn.
- Grond kan onderhevig zijn aan slijtage, onder andere bij inklinking op een slappe ondergrond. Plannen tot ophoging zijn
te beschouwen als een onderhoud en vallen onder de taktische
planning.
- Bij vervanging wordt een d.p.m. aangeschaft dat voldoet aan de
eisen van het moment en dus niet een d.p.m. dat identiek is aan
het verouderde d.p.m.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltrichting

ATTRIBUTEN
naam teeltrichting
indicatie netto bedrijfsresultaat
behoefte vaste medewerkers
maximale behoefte losse
medewerkers
gewenste kapbreedte
gewenste goothoogte
gewenst type kasdek
gewenst luchtingstype
naam gewenste schermdoek
naam gewenste zonweringsdoek
naam gewenste verduisteringsdoek
gewenst watergeefsysteem
gewenst regelorgaan
gewenste capaciteit per m2
naam d.p.m. (waterbassin)
gewenste capaciteit

D.P.M, gewenste investering

keuze uit: nummer teeltplan
aanduiding partij
gepland
keuze uit
nummer kas
nummer afdeling
nummer cel
gewenste goothoogte
gewenste kapbreedte
gewenste type kasdek
gewenste regelorgaan
gewenste schermmateriaal
gewenste watergeefsysteem

Investering voorgenomen
(levende d.p.m.)

naam gewas
keuze uit: oppervlakte
aantal investering
voorgenomen
nummer afdeling
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Funktiebeschrijving
medewerker

naam funktiebeschrijving
arbeidsomstandigheden
werkbelasting

Bewerking gepland

naam bewerking
nummer teeltplan
naamd.p.m.
periodenummer

D.P.M.

naamd.p.m.
direkte opbrengstwaarde
capaciteit

D.p.m.gebruikswaarde

naamd.p.m.
kwaliteitskenmerk
waarde kwaliteitskenmerk

Extern

naamd.p.m.
aanschafwaarde
technische levensduur
economische levensduur
calculatierente

DoelStellingsaspekt

naam aspekt
naam ondernemer
prioriteit
streefwaarde
minimum aantal
maximum aantal
eenheid

Sub kwantitatieve
doelstelling

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Investering voorgenomen

ATTRIBUTEN
naamd.p.m.
keuzeuit:oppervlakte
aantal investering
voorgenomen
geplande aanschafwaarde
geplande levensduur
geplandverliesaanopbrengst

OPGELEVERDEAFGELEIDE GEGEVENS
nettocontantewaarde investering
annuïteitvandenettocontantewaarde
terugverdientijd
interne rentevoet
PROCESUITVOERING
-beschouw dewensent.a.v.niet levended.p.m.vanuitdegekozen/gewenste teeltrichting en/ofhethuidigeteeltplanen
confronteer ditmetdebeschikbared.p.m.
-beschouw deniet levendedpm ansich (quaouderdom en
prestatie)
-bepaalhet (de)tevervangen nietlevended.p.m.,rekening
houdendmetderandvoorwaarden endoelstellingen
-bepaalhette investerenbedrag endiversebeoordelingskengetallen.
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OPMERKINGEN:
-behalveeen investeringsplan voordevervangingvan eenniet
levend d.p.m. wordt inditprocesookeenplanopgesteldbij
continueringvandebestaandebedrijfssituatie.Hierbijwordt
hettevervangen niet levendedpmgewaardeerd tegendevervangingswaarde endirecte opbrengstwaarde
- inditproceswordteeneventuelevervangingvaneenmeerjarig
plantopstand mede inbeschouwinggenomen.
Procesfrequentie: 1-3 maal in1-3 jaar.
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PROCES 1.3.2.2:OPSTELLEN PLANNENUITBREIDINGSINVESTERINGEN
OMSCHRIJVING:
Hetopstellenvanplannenvooruitbreidingvandeophetbedrijf
aanwezigenietlevende,duurzameproduktiemiddelen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltrichting

ATTRIBUTEN
naam teeltrichting
indicatienettobedrijfsresultaat
behoeftevastemedewerkers
maximalebehoefte losse
medewerkers
gewenste kapbreedte
gewenste goothoogte
gewensttypekasdek
gewenst luchtingstype
naamgewensteschermdoek
naamgewenste zonweringsdoek
naamgewenste verduisteringsdoek
gewenst watergeefsysteem
aanduiding regelorgaan
gewenstecapaciteit/geïnst.
vermogenperm2
naamd.p.m. (waterbasin)
gewenste capaciteit

D.P.M,gewenste investering

keuzeuit:nummer teeltplan
aanduiding partij
gepland
keuzeuit:nummerkas
nummer afdeling
nummercel
gewenste goothoogte
gewenste kapbreedte
gewenstetypekasdek
gewenste regelorgaan
gewenste schermmateriaal
gewenste watergeefsysteem

Bedrijf

naambedrijf
adres
oppervlakte perceel bebouwbaar

Randvoorwaardeteelt-/
bewaarruimte

keuzeuit:nummerafdeling
nummercel
maximaalbeschikbare (bruto)
oppervlakte

Randvoorwaarde arbeid

naambedrijf
minimum aantalvastemedewerkers
maximum aantalvastemedewerkers
geschoold
maximum aantalvastemedewerkers
ongeschoold
maximum aantal lossemedewerkers
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Extern

bebouwbare oppervlakte
(nieuwperceel)
bouwvoorschriften
gemeenteverordening
naamd.p.m.
aanschafwaarde
technische levensduur
economische levensduur
calculatierente

Doelstellingsaspekt

naam aspekt
prioriteit
streefwaarde
minimum aantal
maximum aantal
eenheid

Sub kwantitatieve
doelstelling

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Investering voorgenomen

ATTRIBUTEN
naamd.p.m.
keuzeuit:oppervlakte
aantal investering
voorgenomen
geplande aanschafwaarde
geplande levensduur
geplandverliesaan opbrengsten

OPGELEVERDEAFGELEIDE GEGEVENS
nettocontantewaarde investering
annuïteitvandenettocontantewaarde
terugverdientijd
interne rentevoet
PROCESUITVOERING
-beschouwdewensent.b.v.deuitbreidingvand.p.m.vanuitde
gekozen/gewenste teeltrichting en/ofhethuidige teeltplan
-doeeenvoorlopige keuzet.a.v.deuitbreidingvand.p.m.
binnenderandvoorwaarden endoelstellingen
-bepaalhette investerenbedragendiversebeoordelingskengetallen
Procesfrequentie: 1maal in1-5 jaar.
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PROCES 1.3.2.3:OPSTELLEN PLANNENOVERIGE INVESTERINGEN
OMSCHRIJVING:
Hetopstellenvanplannenvooraanschafvannietlevende,
duurzameproduktiemiddelendienietvallenondervervangingsuitbreidingsinvesteringen.

of

TOELICHTING:
Onderditprocesvallen onderandere investeringen inschermenen
belichtingsinstallaties dieeenkwalitatieveverbeteringvande
kasofafdelingbetekenen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltrichting

ATTRIBUTEN
naam teeltrichting
indicatienettobedrijfsresultaat
behoeftevaste medewerkers
maximalebehoefte losse
medewerkers
gewenst luchtingstype
naamgewenste schermdoek
naamgewenste zonweringsdoek
naamgewenste verduisteringsdoek
gewenst watergeefsysteem
gewenst regelorgaan
gewenstgeïnstalleerd vermogen
perm2
naamd.p.m. (waterbasin)
gewenste capaciteit

D.P.M,gewenste investering

keuzeuit:nummerteeltplan
aanduiding partij
gepland
nummerkas
keuzeuit
nummer afdeling
nummercel
gewenste goothoogte
gewenste kapbreedte
gewenste typekasdek
gewenste regelorgaan
gewenste schermmateriaal
gewenste watergeefsysteem

Funktiebeschrijving
medewerker

naam funktiebeschrijving
arbeidsomstandigheden
werkbelasting

Extern

naamd.p.m.
aanschafwaarde
technische levensduur
economische levensduur
calculatierente

Doelstellingsaspekt

naam aspekt
prioriteit
streefwaarde
minimum aantal
maximum aantal
eenheid

Sub kwantitatieve
doelstelling
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Randvoorwaarde arbeid

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Investering voorgenomen

naam bedrijf
minimum aantalmedewerkersvast
maximum aantalmedewerkersvast
geschoold
maximum aantalmedewerkersvast
ongeschoold
ATTRIBUTEN
naam d.p.m.
keuzeuit:oppervlakte
aantal investering
voorgenomen
geplande aanschafwaarde
geplande levensduur

OPGELEVERDEAFGELEIDE GEGEVENS
nettocontantewaarde investering
annuïteitvandenettocontantewaarde
terugverdientijd
interne rentevoet
PROCESUITVOERING
-beschouwdewensen t.a.v. overiged.p.m. vanuitdegekozen/gewensteteeltrichting,huidigeteeltplan ofbestaandewerksituatie
- doeeenvoorlopige keuzet.a.v. de investering inoverige
d.p.m., rekeninghoudendmetderandvoorwaarden endoelstellingen
-bepaalhetteinvesterenbedragendiversebeoordelingskengetallen.
OPMERKING:
- investering inoveriged.p.m. wordtookweleensaangeduidmet
determ diepte-investering.
Procesfrequentie: 1maal in1-3 jaar.
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PROCES 1.3.3: OPSTELLEN INVESTERINGSPLAN
OMSCHRIJVING:
Het combineren van de voorgenomen investeringen tot een investeringsplan, dat zich over een aantal jaren kan uitstrekken, op
basis van de geldende randvoorwaarden en doelstellingen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltrichting

ATTRIBUTEN
naam teeltrichting
indicatie netto bedrijfsresultaat

Investering voorgenomen

naam d.p.m.
keuze uit: oppervlakte
aantal investering
voorgenomen
nummer afdeling
geplande aanschafwaarde
geplande levensduur
gepland verlies aan opbrengsten

Investering voorgenomen

naam gewas
keuze uit: oppervlakte
aantal investering
voorgenomen
nummer afdeling
geplande stichtingskosten
geplande teeltduur

Balans bedrijf

naam bedrijf
datum opmaak
waarderingsgrondslag
totaal vermogen
eigen vermogen

Balans privé

naam ondernemer
datum opmaak
waarderingsgrondslag
totaal vermogen
eigen vermogen

Extern

calculatierente

Doelstellingsaspekt

naam aspekt
prioriteit
streefwaarde
minimum aantal (liquidatiewaarde)
maximum aantal (solvabiliteit)
eenheid

Sub kwantitatieve
doelstelling

Randvoorwaarde financiering

naam bedrijf
minimale solvabiliteit
max. financierings % op d.p.m.
minimaal vereiste rentebiliteit
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BENODIGDEAFGELEIDE GEGEVENS
netto contantewaarde investering
annuïteitvandenettocontantewaarde
terugverdientijd
interne rentevoet
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Investeringsplan

ATTRIBUTEN
nr. investeringsplan ]aanduiding
datum opmaak
]investeringsplan
naam teeltrichting
calculatierente

Investering voorgenomen

aanduiding investeringsplan
naamd.p.m.
keuzeuit:oppervlakte
aantal investering
voorgenomen
gepland jaarvanaanschaf

Investering voorgenomen

aanduiding investeringsplan
naamgewas
keuzeuit:oppervlakte
aantal investering
voorgenomen
geplandplantjaar

OPGELEVERDEAFGELEIDE GEGEVENS
nettocontantewaarde investeringsplan
annuïteitvandenettocontantewaarde
terugverdientijd
interne rentevoet
PROCESUITVOERING
-bepaaldeprioriteitvandeverschillende investeringen
voorgenomen
-bepaalvoorde investeringenvoorgenomen eenjaarvan
investeren
- selecteereenaantal investeringen voorgenomen

86

PROCES 1.3.4:OPSTELLEN FINANCIERINGSPLAN
OMSCHRIJVING:
Inhet financieringsplanwordtvastgelegd hoe indevermogensbehoeftevanhetgehelebedrijfwordtvoorzien, zowel opmiddellangealsoplangetermijn.Bepaaldwordthoedeverdeling over
dezecatagoriën zal zijnenwelkaflossingsschema wordt
gehanteerd. Deplanningvandefinancieringwordtgebaseerd op
meerofminderuitgebreideprognosesvan rentabiliteits-en
liquiditeitsbegrotingen inclusiefde fiscaleaspekten.
TOELICHTING:
Devermogensbehoefte omvatnietalleenhetvermogenvastgelegd in
nietlevendeduurzameproduktiemiddelen maarookhetvermogen
datgedurende langeretijdwordtvastgelegd indelevendeinventaris enwerkkapitaal (bedrijfskapitaal).
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Investering voorgenomen

ATTRIBUTEN
aanduiding investeringsplan
naamgewas
keuzeuit:oppervlakte
aantal investering
voorgenomen
geplandplantjaar
geplandesticntingskosten
geplande levensduur

Investering voorgenomen

aanduiding investeringsplan
naamd.p.m.
keuzeuit:oppervlakte
aantal investering
voorgenomen
gepland jaarvan aanschaf
geplande aanschafwaarde
geplande levensduur

Uitgaven/ontvangsten
normatief

keuzeuit:naam teeltrichting
aanduiding teeltsaldo
normatief
naampost
periodenummer
bedrag uitgaven/ontvangsten
normatief

Balansbedrijf

naam bedrijf
datumopmaak
waarderingsgrondslag
bedrag kas/bank/giro

Overeenkomst

overeenkomstnummer
datum overeenkomst
duurvande overeenkomst

Overeenkomstregel
(lening/rek.courant)

overeenkomstregelnummer
kredietplafond
bedragopdatum
rente%

DoelStellingsaspekt
Sub kwantitatieve
doelstelling

naam aspekt
prioriteit
streefwaarde
minimum aantal (liquidatiewaarde)
maximum aantal (solvabiliteit)
eenheid

Randvoorwaarde financiering

naambedrijf
minimale solvabiliteit
max. financierings%opd.p.m.
minimaalvereiste rentabiliteit

Extern

subsidiemogelijkheden

BENODIGDEAFGELEIDEGEGEVENS
rentabiliteit (voorenna investering)
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Financiering gepland

ATTRIBUTEN
aanduiding investeringplan
kredietvorm
te financierenbedrag
aflossingsschema
financieringslastenperjaar

PROCESUITVOERING
-bepaalhette financierenbedragdatbijeenplanhoort
- toetsdeplanresultaten aanderandvoorwaardent.a.v.de
financiering.
- steldefinancieringsmogelijknedenvastenmaakeenkeuze.

PROCES 1.3.5:BEPALEN ARBEIDSSTRATEGIE
OMSCHRIJVING:
Hetopstellenvaneenplanmetbetrekking tothetwijzigenvan
hetpersoneelsbestand naaraantal en/of samenstelling enmet
betrekking tothet (doen)opleidenvanditpersoneel doormiddel
vancursussenengerichtopdoenvanervaring.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Medewerker

Doelstellingsaspekt
Sub kwantitatieve
doelstelling

ATTRIBUUT
naammedewerker
datum indiensttreding
duurdienstverband
soortdienstverband
opleiding
ervaring
naamaspekt
prioriteit
streefwaarde
minimum aantal
maximum aantal
eenheid

Teeltrichting

naam teeltrichting
arbeidsbehoeftevastemedewerkers
vereiste opleiding
vereiste ervaring

Investering voorgenomen

aanduiding investeringsplan
naamd.p.m.
keuzeuit:oppervlakte
aantal investering
voorgenomen

D.p.m.gebruikswaarde

naamd.p.m.
kwaliteitskenmerk
waarde kwaliteitskenmerk

Extern

mogelijkheid tot aantrekken
vereist personeel
tebetalenbasisloonper
week/uur

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Funktiebeschrijving
medewerker

Opleiding gepland

ATTRIBUUT
naam funktiebeschrijving
vereiste opleiding
vereiste ervaring
vereiste leeftijd
basisloonperweek/uur
aantalwerkurenperweek
arbeidsomstandigheden
werkbelasting
naammedewerker
naam aktiviteit
duurvandeaktiviteit
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datumvanaanvang
PROCESUITVOERING
-beschouwdewensent.a.v. hetpersoneelsbestand inkwantitatieveenkwalitatieve zinvanuitdeplannentot investeringen
inlevendeennietlevended.p.m. envergelijkditmethet
huidige personeelsbestand
- steleenplanopvoordearbeidsvoorziening endeopleidingvan
hetpersoneel binnenderandvoorwaarden en doelstellingen
Procesfrequentie: 1maalpertweejaar.
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PROCES 1.4: SELECTEREN UIT ALTERNATIEVEN
OMSCHRIJVING:
Het kiezen van een strategisch plan uit de alternatieve plannen
op basis van de criteria afgeleid van de doelstellingen. Voor
het geselecteerd strategisch plan worden gevoeligheidsanalyses
uitgevoerd om de stabiliteit van dat plan te bepalen.
TOELICHTING:
Het selectieproces kan betrekking hebben op plannen die elkaar
uitsluiten, maar ook op plannen die elkaar aanvullen. Tevens
levert het selectieproces een prioriteitenlijst op van de opgestelde alternatieve plannen.
PROCES 1.4.1: SELECTEREN STRATEGISCH PLAN
OMSCHRIJVING:
Het kiezen van een plan uit de alternatieve plannen, welke op
strategisch niveau worden vastgelegd, op basis van de doelstellingscriteria.
TOELICHTING:
Het strategisch plan kan een of meer plannen omvatten, waarbij
deze elkaar in het laatste geval aanvullen. Het geselecteerd
strategisch plan kan samengesteld zijn uit een plan voor een
teeltrichting, een plan voor investering in bedrijfsuitrusting
en een daarbij horend financieringsplan. Het financieringsplan
vormt altijd een onderdeel van het strategisch plan.
N.B.: De bij het geselecteerd strategisch plan behorende gegevens
- zoals teeltrichting, d.p.m. en de financiering - gaan vanuit
het proces 'opstellen alternatieve plannen' direct naar de
taktische planning. Dit wijkt af van het globale informatiemodel, waarin de inherente gegevens via het proces 'selecteren uit alternatieven' naar de taktische planning lopen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Investeringsplan
Afgeleid gegeven

ATTRIBUTEN
aanduiding investeringsplan
naam teeltrichting
calculatie-rente
begroot investeringsbedrag

Investering voorgenomen

aanduiding investeringsplan
keuze uit: naam d.p.m.
naam gewas
keuze uit: oppervlakte
aantal investering
voorgenomen
nummer afdeling

Sub type: Levende d.p.m.

gepland plantjaar
geplande stichtingskosten
geplande teeltduur
gepland jaar van aanschaf
geplande aanschafwaarde
geplande levensduur
gepland verlies aan opbrengst
netto contante waarde investering

Sub type: Niet levende d.p.m.

Afgeleide gegevens
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annuïteitnettocontantewaarde
terugverdientijd
interne rentevoet
Teeltrichting

naam teeltrichting
produktiejaar
teeltduur
keuzeuit:oppervlakte
aantal
indicatienettobedrijfsresultaat
indicatie stichtingskosten totaal
behoeftevastemedewerkers
max.behoefte lossemedewerkers

Financiering gepland

kredietvorm
aanduiding investeringsplan
te financierenbedrag
aflossingsschema
financieringslasten perjaar

DoelStellingsaspekt

naam aspekt
prioriteit
streefwaarde
minimum aantal
maximum aantal
eenheid

Sub kwantitatieve
doelstelling

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Investeringsplan

Afgeleid gegeven

ATTRIBUTEN
aanduiding investeringsplan
naam teeltrichting
calculatie-rente
prioriteit
begroot investeringsbedrag

PROCESUITVOERING
- neemde investeringsplannen met inherente financieringsplannen
envergelijk dezemetdehuidigebedrijfssituatie (planzonder
investeringen) aandehandvan beoordelingskengetallen
- kieshetmeestgunstigeplanopbasisvandedoelstellingscriteria.
OPMERKING:
-bijdekeuzevanhetstrategisch planwordt ookeengevoeligheidsanalyse inbeschouwinggenomen.
Procesfrequentie: 1maal in1-3 jaar.
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PROCES 1.4.2: UITVOEREN GEVOELIGHEIDSANALYSE
OMSCHRIJVING:
Het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse voor het geselecteerd
strategisch plan ten behoeve van het vaststellen van de stabiliteit cq. risicogevoeligheid van dat plan.
TOELICHTING:
Bij het opstellen van een plan worden de waarden van de factoren
cq. variabelen (bv. investeringsbedrag d.p.m., rente%) zorgvuldig
gekozen.
Niettemin is het verstandig het resultaat van het geselecteerd
plan te bepalen bij andere faktorwaarden, met name voor die
faktoren die een grote invloed hebben op het resultaat en/of
sterk kunnen fluctueren.
BENODIGDE GEGEVENS:
ENTITEITTYPE
Investeringsplan

Afgeleid gegeven

ATTRIBUTEN
aanduiding investeringsplan
naam teeltrichting
calculatie-rente
prioriteit
begroot investeringsbedrag

Extern

naam faktor
faktorwaarde (markt-)
% variatie (fluctuatie)

Teeltrichting

naam teeltrichting
produktiejaar
teeltduur
keuze uit: oppervlakte
aantal
indicatie netto bedrijfsresultaat
indicatie stichtings kosten
totaal
behoefte vaste medewerkers
max. behoefte losse medewerkers

Investering voorgenomen

aanduiding investeringsplan
keuze uit: naam d.p.m.
naam gewas
keuze uit: oppervlakte
aantal investering
voorgenomen
nummer afdeling
gepland plantjaar
geplande stichtingskosten
geplande teeltduur
gepland jaar van aanschaf

Sub type: Levende d.p.m.
Sub type: Niet levende
d.p.m.

geplande aanschafwaarde
geplande levensduur
gepland verlies aan opbrengst
Randvoorwaarde financiering
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naam bedrijf
minimale solvabiliteit
maximaal financierings% op d.p.m.
minimaal vereiste rentabiliteit

Benodigde afgeleidegegevens

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Plan gevoeligheidsanalyse

Opgeleverde afgeleide
gegevens

nettocontantewaarde investering
annuïteit nettocontantewaarde
terugverdientijd
interne rentevoet
ATTRIBUTEN
aanduiding investeringsplan
keuzeuit:naam d.p.m.
naamgewas
naam teeltrichting
naam faktor
procentuele stijging/daling
(faktorwaarde)
begroot investeringsbedrag
indicatienettobedrijfsresultaat
indicatie stichtingskosten totaal
geplande stichtingskosten
geplandverliesaan opbrengst
nettocontantewaarde investering
annuïteit netto contantewaarde
terugverdientijd
interne rentevoet

PROCESUITVOERING
- neemhet investeringsplan metdehoogste prioriteit
-beschouw devoordatplanrelevante factor(en)enbepaalde
consequentiesvandegewijzigde factorwaarde(n)opdebeoordelingskengetallen, rekeninghoudendmetde randvoorwaarden
t.a.v. definanciering.
OPMERKING:
- deuitgevoerde gevoeligheidsanalyse wordt inhetproces 'selecteren strategisch plan'bijdekeuzevanhet strategisch plan
betrokken.
Procesfrequentie: 1maal in1-3 jaar.
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Globaaldecompositiediagram 'taktischeplanning'
taktische
planning

2.1

opstellen
teeltenplan

2.2

opstellen
afgeleide
plannen
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Procesdecompositie 'opstellenteeltenplan'

2.1
opstellen
teeltenplan

2.1.1
kiezen
teelten
*.

2.1.2
kiezen
teeltcombinatie

2.1.3
bepalen
investering

2.1.2.1
bepalen
teeltcombinatie
enomvang

2.1.3.1
specificeren
investering

— *

f

2.1.1.1
berekenen
teeltsaldo

r

2.1.1.2
selecteren
teelten

2.1.2.2
vaststellen
ruimtebeslag

2.1.1.3
begrenzen
teeltomvang

2.1.2.3
vaststellen
arbeidsbehoefte
en-kosten

t

2.1.3.2
bepalen
investeringsmoment

2.1.2.4
berekenen
netto
bedrijfsresultaat

2.1.2.5
selecteren
teeltcombinatie
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PROCES 2.1

OPSTELLEN TEELTENPLAN

PROCES 2.1.1: KIEZEN TEELTEN
OMSCHRIJVING:
Het kiezen van een of meer teelten uit het aanbod van teelten op
basis van de gekozen teeltrichting, de bedrijfsuitrusting en het
teeltsaldo.
Teelt
OMSCHRIJVING:
Een teelt wordt gekenmerkt door een plantaardige soort of cultivar/ras, naam, start- en eindperiode en teeltsysteem. Bovendien
is een kenmerk van een teelt dat het geen terugkerende jaarcyclus
bevat.
TOELICHTING:
Met een terugkerende jaarcyclus wordt bedoeld dat er meerdere (2
of meer) 'jaren' tussen start- en eindperiode liggen die identiek
zijn.
Voorbeeld:

sla week 1-11 = 1 teelt
gerbera \\ jaar, steenwol, 5-rijig periode 7 - 1 3
(volgend jaar) = 1 teelt
- roos 'Motrea' aanloopjaar, brede bedden, steenwol,
periode 13 - 13 (volgend jaar) = 1 teelt
- roos 'Motrea' volproduktieve fase, brede bedden,
steenwol, periode 1 - 13 = 1teelt (5 maal).

PROCES 2.1.1.1: BEREKENEN TEELTSALDO
OMSCHRIJVING:
Het berekenen van een of meer saldokengetallen voor die teelten,
waarvan geen bedrijfseigene normen bestaan. Het teeltsaldo wordt
bepaald op basis van de opbrengsten en kosten die aan de betreffende teelt kunnen worden toegerekend.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltrichting

ATTRIBUTEN
naam teeltrichting
produktiejaar
teeltduur

D.P.M.

naam d.p.m.
omschrijving d.p.m.
keuze uit: nummer kas
nummer afdeling
naam regelorgaan
nummer cel
jaar van aanschaf

Kas

nummer kas
kastype
kapbreedte
goothoogte
type kasdek
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Afdeling

nummer afdeling
nummerkas
naamenergieschermdoek
naam verduisteringsdoek
naam zonweringsdoek

Regelorgaan

keuzeuit:nummer afdeling
nummerkas
nummercel
naam regelorgaan
volgnummer regelorgaan
geïnstalleerd vermogentotaal
geïnstalleerd vermogenperm2

Cel

nummercel
capaciteit koelinstallatie
capaciteitverwarmingsinstallâtie
capaciteit ventilatiesysteem
geïnstalleerd vermogen
belichtingsinstallâtie

Investering gepland

naamd.p.m.
keuzeuit:aanduiding partij
gepland
nummer teeltplan
weeknummervan investering
specifieke omschrijving

Teeltsaldo normatief

aanduiding teeltbeschr. ]
keuzeuit: nr. afdeling ]
nr.cel
]
keuzeuit: weeknr.
]
periodenr.
]

aanduiding
teeltsaldo
normatief

produktie eindprodukt
prijs (gemiddeld)
geldopbrengsten overig
kosten zaad,plant enpootgoed
kostenpotten
kostenpotgrond
kostenmeststoffen
kosten gewasbeschermingsmiddelen
kostenov.grond-enhulpstoffen
kostentoegerekende energie
verwarming
kostentoegerekende energie
elektra
kostenbind-ensteunmateriaal
kosten verpakkingsmateriaal
kosten fusthuureneenmalige fust
kostenbewaren enafleveren
kosten veilingprovisie
kostenheffing produktfondsen
ov.produktgebonden kosten
berekende renteomlopend vermogen
kosten loonwerk
kostenarbeid geschoold
kostenarbeid ongeschoold
saldo (per:m2,weekm2,uur)
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saldo zonderaftrek energiekosten
(per:m2,weekm2)
saldonaaftrekkostenarbeid
(per:m2,weekm2)
Behoeftearbeid,ruimte
machine normatief

aanduiding teeltsaldo normatief
keuzeuit:weeknummer
periodenummer
arbeidsbehoefte
ruimtebehoefte

Extern

naamteelt
keuzeuit:weeknummer
periodenummer
produktie eindprodukt
prijs
overige geldopbrengsten
zaad,plantenpootgoedkosten
potkosten
potgrondkosten
meststofkosten
gewasbeschermingskosten
ov.grond-enhulpstoffenkosten
toegerekende energiekosten
verwarming
toegerekende energiekosten
elektra
bind-en steunmateriaalkosten
verpakkingsmateriaalkosten
fusthuureneenmalige fustkosten
bewaren enafleveringskosten
veilingprovisie
heffing produktfondsen
ov.produktgebonden kosten
berekenderenteomlopend
vermogen
loonwerkkosten
arbeidskosten
saldo (per:m2,weekm2,uur)
saldo zonderaftrek energiekosten
(per:m2,weekm2)
saldonaaftrek kostenarbeid
(per:m2,weekm2)

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltsaldo gepland

ATTRIBUTEN
naamteelt
]aanduikeuzeuit:weeknr
]ding
periodenr
]teeltkeuzeuit:nrafdeling ]saldo
nrcel
]gepland
produktie eindprodukt
prijs (gemiddeld)
geldopbrengsten overig
kosten zaad,plantenpootgoed
kostenpotten
kostenpotgrond
kostenmeststoffen
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kosten gewasbeschermingsmiddelen
kostenov.grond-enhulpstoffen
kostentoegerekende energie
verwarming
kostentoegerekende energie
elektra
kostenbind-en steunmateriaal
kosten verpakkingsmateriaal
kosten fusthuureneenmaligefust
kostenbewarenenafleveren
kostenveilingprovisie
kostenheffing produktfondsen
ov.produktgebonden kosten
berekende renteomlopend vermogen
kosten loonwerk
kostenarbeid geschoold
kostenarbeid ongeschoold
saldo ((per;m2.weekm2,uur)
saldo zonderaftrek energiekosten
(per:m2,weekm2)
saldonaaftrekkostenarbeid
(per:m2,weekm2)
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PROCES 2.1.1.2:SELECTEREN TEELT
OMSCHRIJVING:
Hetselecterenvaneenofmeerteelten opbasisvandemogelijkhedenvandebedrijfsuitrusting,debenodigde arbeid enhet
teeltsaldo.Dekeuzebetreftteeltenvolgensdebedrijfseigene
norm,teeltendieeenaanpassing opdenorm zijnennieuweteelten.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltsaldo gepland

Teeltsaldo normatief

ATTRIBUTEN
aanduinaamteelt
keuzeuit: weeknr
] ding
periodenr j teeltsaldo
keuzeuit:nrafdeling]
gepland
nrcel
]
produktie eindprodukt
prijs (gemiddeld)
geldopbrengsten overig
kosten zaad,plantenpootgoed
kostenpotten
kostenpotgrond
kostenmeststoffen
kosten gewasbeschermingsmiddelen
kostenov.grond-enhulpstoffen
kostentoegerekende energie
verwarming
kostentoegerekende energie
elektra
kostenbind-ensteunmateriaal
kosten verpakkingsmateriaal
kosten fusthuureneenmalige fust
kostenbewarenenafleveren
kostenveilingprovisie
kostenheffing produktfondsen
ov.produktgebonden kosten
berekende renteomlopendvermogen
kosten loonwerk
kostenarbeid geschoold
kostenarbeid ongeschoold
saldo (per;m2.weekm2,uur)
saldo zonderaftrek energiekosten
(per:m2,weekm2)
saldonaaftrekkostenarbeid
(per:m2,weekm2)
aanduiding teeltbeschrijving
keuzeuit:nrafdeling
nrcel
keuzeuit:weeknr
periodenr

]
]
]
]
]

produktie eindprodukt
prijs (gemiddeld)
geldopbrengsten overig
kosten zaad,plantenpootgoed
kostenpotten
kostenpotgrond
kostenmeststoffen
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aandui
ding
teeltsaldo
normatief

kosten gewasbeschermingsmiddelen
kostenov.grond-enhulpstoffen
kostentoegerekende energie
verwarming
kostentoegerekende energie
elektra
kostenbind-en steunmateriaal
kosten verpakkingsmateriaal
kosten fusthuureneenmalige fust
kostenbewaren enafleveren
kostenveilingprovisie
kostenheffing produktfondsen
ov.produktgebonden kosten
berekende renteomlopend
vermogen
kosten loonwerk
kostenarbeid geschoold
kostenarbeid ongeschoold
saldo ((per;m2.weekm2,uur)
saldo zonderaftrek energiekosten
(per:m2,weekm2)
saldonaaftrekkostenarbeid
(per:m2,weekm2)
Behoeftearbeid/ruimte/
machine gepland

keuzeuit:aanduiding partij
gepland
nummer teeltplan
naam overhead
activiteit
keuzeuit:weeknummer
periodenummer
arbeidsbehoefte
ruimtebehoefte

Behoeftearbeid,ruimte
machine normatief

aanduiding teeltsaldo normatief
keuzeuit:weeknummer
periodenummer
arbeidsbehoefte
ruimtebehoefte

Teeltrichting

naam teeltrichting
produktiejaar
teeltduur

Teelt voorgenomen

keuzeuit:aanduiding teeltsaldo
gepland
aanduiding teeltsaldo
normatief
status (voorgeselecteerd)
minimum aantal
maximum aantal
eenheid

D.P.M.

naamd.p.m.
omschrijvingd.p.m.
keuzeuit:nummerkas
nummer afdeling
naam regelorgaan
nummercel
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kosten gewasbeschermingsmiddelen
kostenov.grond-enhulpstoffen
kostentoegerekende energie
verwarming
kostentoegerekende energie
elektra
kostenbind-ensteunmateriaal
kosten verpakkingsmateriaal
kosten fusthuureneenmaligefust
kostenbewaren enafleveren
kostenveilingprovisie
kostenheffing produktfondsen
ov.produktgebonden kosten
berekenderenteomlopend
vermogen
kosten loonwerk
kostenarbeid geschoold
kostenarbeid ongeschoold
saldo ((per;m2.weekm2,uur)
saldo zonderaftrek energiekosten
(per:m2,weekm2)
saldonaaftrekkostenarbeid
(per:m2,weekm2)
Behoeftearbeid/ruimte/
machinegepland

keuzeuit:aanduidingpartijgepland
nummer teeltplan
naamoverhead
activiteit
keuzeuit:weeknummer
periodenummer
arbeidsbehoefte
ruimtebehoefte

Behoeftearbeid,ruimte
machine normatief

aanduiding teeltsaldo normatief
keuzeuit:weeknummer
periodenummer
arbeidsbehoefte
ruimtebehoefte

Teeltrichting

naam teeltrichting
produktiejaar
teeltduur

Teeltvoorgenomen

keuzeuit:aanduiding teeltsaldo
gepland
aanduiding teeltsaldo
normatief
status (voorgeselecteerd)
minimum aantal
maximum aantal
eenheid

D.P.M.

naamd.p.m.
omschrijvingd.p.m.
keuzeuit:nummerkas
nummerafdeling
naam regelorgaan
nummercel
jaarvanaanschaf
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PROCES 2.1.1.3: BEGRENZENTEELTOMVANG
OMSCHRIJVING:
Hetbepalenvandegrenzen (min,max)voordeteselecteren teelten.
Eenaantal randvoorwaarden kunneneenbeperking opleggen aande
omvangvaneenteelt,zoalsoppervlakte kas,klimaatsinstallatie,
liquiditeitspositie, koop-enverkoopovereenkomsten.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltvoorgenomen

ATTRIBUTEN
keuzeuit:aanduiding teeltsaldo
normatief
aanduiding teeltsaldo
gepland
status (voorgeselecteerd)

Randvoorwaarde liquidemiddelen kredietvorm
kredietplafond
rentepercentage
OPMERKING:
behalvedebeschikbare liquidemiddelenvallenhieronderookde
potentieel teverkrijgenmiddelen.
Overeenkomst

aanduiding overeenkomst
duur overeenkomst

D.P.M.

naamd.p.m.
omschrijvingd.p.m.
keuzeuit:nummerkas
nummerafdeling
naam regelorgaan
nummercel
jaarvan aanschaf
capaciteit

Kas

nummerkas
kastype

Regelorgaan

keuzeuit:naambedrijf
nummerafdeling
nummerkas
nummercel
naam regelorgaan
volgnummer regelorgaan
geïnstalleerd vermogentotaal
geïnstalleerd vermogenperm2

Afdeling

nummerafdeling
nummerkas
oppervlaktebruto
oppervlakte netto
naam energieschermdoek
naam verduisteringsdoek
naam zonweringsdoek

Teeltplaats

nummer afdeling
volgnummer teeltplaats
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Subtypeplaats
Subtypegoot/draad
Subtypekap

oppervlakte beteelbaar
lengte
oppervlakte beteelbaarkap

Cel

nummercel
oppervlaktebenutbaarcel
inhoudbenutbaarcel

Investering gepland

naamd.p.m.
keuzeuit:aanduiding partij
gepland
nummerteeltplan
keuzeuit:oppervlakte
aantal investering
gepland
eenheid
nummerafdeling
weeknummervan investering
specifieke omschrijving

Weersgesteldheid

keuzeuit:weeknummer
periodenummer
instraling
windrichting
windsnelheid
neerslag
temperatuur buitenklimaat

Extern

naamteelt
naam artikel
aanvoer
prijs (midden)
kwaliteit
houdbaarheid

Extern

naam afvoerartikel
maximum afvoer
eenheid

Doelstellingsaspekt

naam aspekt
prioriteit
streefwaarde
minimum aantal
maximum aantal
eenheid

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltvoorgenomen
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ATTRIBUTEN
keuzeuit:aanduiding teeltsaldo
normatief
aanduiding teeltsaldo
gepland
status (voorgeselecteerd)
minimum aantal
maximum aantal
eenheid

PROCES 2.1.2

:KIEZEN TEELTCOMBINATIE

PROCES 2.1.2.1: BEPALEN TEELTCOMBINATIES + OMVANG
OMSCHRIJVING:
Het kiezen van een teeltcombinatie met omvang uit de geselecteerde teelten, rekening houdend met een optimale arbeids- en ruimtebenutting en met het beste bedrijfsresultaat.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teelt voorgenomen

ATTRIBUTEN
status (geselecteerd)
keuze uit: aanduiding teeltsaldo gepland
aanduiding teelt
saldo normatief
minimum aantal
maximum aantal
eenheid

D.P.M.

naam d.p.m.
naam d.p.m. categorie
capaciteit
jaar van aanschaf

Kas

nummer kas

Afdeling

nummer afdeling
nummer kas
opp. bruto
opp. netto

Cel

nummer cel
oppervlakte benutbaar cel
inhoud benutbaar cel

Medewerker

naam medewerker
aantal uren per week
maximaal aantal overuren per week

Doelstellingsaspekt

naam aspekt
prioriteit
Sub kwantitatieve doelstelling streefwaarde
min. aantal
max. aantal
eenheid
Behoefte arbeid/ruimte/
machines - gepland

keuze uit: aanduiding partij
gepland
nummer teeltplan
naam overheadactiviteit
periodenummer
arbeidsbehoefte
ruimtebehoefte
machinebehoefte

Extern

naam afvoerartikel
maximum aanvoer
eenheid
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Kas

jaarvan aanschaf
nummerkas
kastype
kapbreedte
goothoogte
typekasdek

Afdeling

nummerafdeling
nummerkas
naam energieschermdoek
naam verduisteringsdoek
naam zonweringsdoek

Regelorgaan

keuzeuit:nummerafdeling
nummerkas
nummercel
naam regelorgaan
volgnummer regelorgaan
geïnstalleerd vermogentotaal
geïnstalleerd vermogenperm2

Cel

nummercel
capaciteit koelinstallatie
capaciteitverwarmingsinstallâtie
capaciteit ventilatiesysteem

Investering gepland

naamd.p.m.
keuzeuit:aanduiding partij
gepland
nummer teeltplan
weeknummervan investering
specifieke omschrijving

D.P.M,periodiek onderhoud

naamd.p.m.
naambewerking
periodenummer

Doelstellingsaspekt

naam aspekt
prioriteit
streefwaarde
minimum aantal
maximum aantal
eenheid

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltvoorgenomen
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ATTRIBUTEN
keuzeuit:aanduiding teeltsaldo
normatief
aanduiding teeltsaldo
gepland
status (voor-/geselecteerd/
afgewezen)
minimum aantal
maximum aantal
eenheid

periodenr.
Investering gepland

naamd.p.m
keuzeuit:
keuzeuit

aanduiding partij
gepland
nummerteeltplan
oppervlakte
aantal investering
gepland

eenheid
nummerafdeling
weeknr.van investering
Teeltsaldo gepland

Teeltsaldo normatief

naamteelt
keuzeuit:nummerafdeling
nummercel
keuzeuit:weeknummer
periodenummer
keuzeuit:oppervlaktete
telen
aantal stuksafte
leveren
produktie eindprodukt
prijs (gemiddeld)
geld opbrengsten overige
kosten zaad,plantenpootgoed
kostenpotten
kostenpotgrond
kostenmeststoffen
kosten gewasbeschermingsmiddelen
kostenoverigegrond-en
hulpstoffen
kostentoegerekende energieverwarming
kostentoegerekende energieelectra
kostenbinden steunmateriaal
kosten verpakkingsmateriaal
kosten fusthuureneenmalige
fust
kostenbewaren enafleveren
veilingprovisie
heffing produktfondsen
overigeproduktgebondenkosten
berekenderenteoml.vermogen
kosten loonwerk
kostenarbeid geschoold
kostenarbeid ongeschoold
saldo (perm2,weekm2,uur)
saldo zonderaftrek energie
kosten (perm2,weekm2,uur)
saldonaaftrekkostenarbeid
(perm2,weekm2)
aanduiding teeltbeschrijving
keuzeuit:nummerafdeling
nummercel
keuzeuit:weeknummer
periodenummer
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keuzeuit:oppervlakte tetelen
aantal stuksafte
leveren
produktieeindprodukt
prijs (gemiddeld)
geld opbrengsten overige
kosten zaad,plantenpootgoed
kostenpotten
kostenpotgrond
kostenmeststoffen
kosten gewasbeschermingsmiddelen
kostenoverigegrond-en
hulpstoffen
kostentoegerekende energieverwarming
kostentoegerekende energieelectra
kostenbindensteunmateriaal
kosten verpakkingsmateriaal
kostenfusthuureneenmalige
fust
kostenbewaren enafleveren
veilingprovisie
heffing produktfondsen
overigeproduktgebondenkosten
berekenderente oml.vermogen
kosten loonwerk
kostenarbeid geschoold
kostenarbeid ongeschoold
saldo (perm2,weekm2,uur)
saldo zonderaftrek energie
kosten (perm2,weekm2,uur)
saldonaaftrekkostenarbeid
(perm2,weekm2)
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan

ATTRIBUTEN
nummerteeltplan
status (voorgenomen)
saldototaal zonderaftrekenergiekosten
kostentoegerekende energie

Partijgepland

keuzeuit:
aanduiding teeltsaldo normatief
aanduiding teeltsaldogepland
nummerteeltplan
keuzeuit:opp.tetelen
aantal stuksafte
leveren

D.p.m.gewenste investering

keuzeuit:nr.teeltplan
aanduiding partijgepland
gewenste kapbreedte
gewenste goothoogte
gewensttypekasdek
gewenstschermmateriaal
gewenstwatergeefsysteem
gewenst regelorgaan
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PROCESUITVOERING
-beschouwdegekozenteeltenendebestaandeen/ofgeplande
bedrijfsuitrusting
-bepaal decombinatie enomvangvandeteeltenvoorhetbedrijf
(-onderdeel),gegevendebeschikbare ruimteenarbeid enbinnen
degeformuleerde doelstellingen
-bepaal opbasisvaneenpartijofteeltcombinatie eengewenste
investering inbedrijfsuitrusting.
OPMERKINGEN:
-hetmomentvaneengeplande investering zalveelal eengegeven
vormenvoordeoptestellen teeltcombinatie
-hetbijhoudenvandegeplandebehoefteaanruimteenarbeidin
relatietotdebeschikbare ruimteenarbeid isgeen onderdeel
vanditproces,maarheeftplaatsindeprocessen 'vaststellen
arbeidsbehoefteen-kosten'en 'vaststellen ruimtebeslag'.
Procesfrequentie: 1-10 maalperjaar.
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PROCES 2.1.2.2:VASTSTELLEN RUIMTEBESLAG
OMSCHRIJVING:
Hetvaststellenvanhetruimtebeslag vandegekozenteeltcombinatieperperiode.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Doelstellingsaspekt

ATTRIBUTEN
naam aspekt
prioriteit
Subkwantitatieve doelstelling streefwaarde
min.aantal
max.aantal
eenheid
Afdeling

nr. afdeling
nr.kas
opp.bruto
opp.netto

Teeltplaats

nr. afdeling
volgnr.teeltplaats

Cel

nummercel
oppervlaktebenutbaarcel
inhoudbenutbaarcel

Partijgepland

keuzeuit:
aanduiding teeltsaldo normatief
aanduiding teeltsaldogepland
nr. teeltplan
keuzeuit:opp.tetelen
aantal stuksafte
leveren

Teeltplan

nr.teeltplan
statusvoorgenomen

Behoefte arbeid/ruimte/-machine normatief

aanduiding teelt
ruimtebehoefte

Extern

naamteelt
keuzeuit:weeknr/periodenr.
ruimtebehoefte

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Behoeftearbeid/ruimte/
-machinegepland

afgeleid gegeven
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ATTRIBUTEN
keuzeuit:aanduiding partij
gepland
nr. teeltplan
keuzeuit:periodenr.
weeknr.
ruimtebehoefte
ruimtebenutting

PROCESUITVOERING
-neemeenteeltcombinatiemetgeplandepartijen enbeschouwde
bestaande engeplandebedrijfsuitrusting
-bepaal hetbeslagvandepartijen opderuimtevanhetbedrijf
en/ofbedrijfsonderdelenentoetsditaandedoelstellingscriteria.
Procesfrequentie: 1-10 maalperjaar.
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PROCES 2.1.2.3;

VASTSTELLEN ARBEIDSBEHOEFTE EN-KOSTEN

OMSCHRIJVING:
Hetberekenenvandevoordeteeltcombinatiebenodigde arbeid in
deloopvanhetjaar,ingedeeldperperiode (vanb.v. 4weken),
alsmedededaaruitvoortvloeiende arbeidskosten.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Doelstellingsaspekt

ATTRIBUTEN
naam aspekt
prioriteit
Subkwantitatievedoelstelling streefwaarde
max.aantal
min.aantal
eenheid
Ondernemer

naam ondernemer
max.aantalwerkurenperweek

Medewerker

naammedewerker
aantalurenperweek
maximaal aantal overurenperweek

Beloning arbeid

keuzeuit:naammedewerker
naam ondernemer
datum opmaak
keuzeuit:weekloon
uurloon
jaarloonberekend

Teeltplan

nr. teeltplan
status (voorgenomen)

Partijgepland

keuzeuit:
aanduiding teeltsaldo normatief
aanduiding teeltsaldogepland
nr. teeltplan
keuzeuit:opp.tetelen
aantal stuksafte
leveren

Randvoorwaarde arbeid

naambedrijf
minimum aantalvastemedewerkers
max.aantalvastemedewerkers
geschoold
max.aantalvastemedewerkers
ongeschoold
max.aantal lossemedewerkers

Behoeftearbeid/ruimte/
machine normatief

aanduiding teeltsaldo normatief
arbeidsbehoefte

Extern

naamteelt
keuzeuit:weeknr.
periodenr.
arbeidsbehoefte

Evaluatie

overhead%
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OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan

Behoefte arbeid/ruimte
machine gepland

ATTRIBUTEN
nr. teeltplan
statusvoorgenomen
kosten loonwerk
kostenarbeid
keuzeuit:

aanduiding partij
gepland
nrteeltplan
naam overheadactiviteit

periodenr.
arbeidsbehoefte
PROCESUITVOERING
-neem eenteeltcombinatiemetgeplandepartijenenbeschouwhet
beschikbare arbeidsaanbod
-beschouwdeteeltgebondenarbeid endealgemenearbeid
-bepaaldearbeidsbehoefte enarbeidskostenvandeteeltcombinatieentoetsditaanderandvoorwaarden t.a.v.arbeid ende
doelstellingen.
OPMERKING:
-vooreenteelt zijn inhet 'saldometaftrekvanarbeidskosten'
dekostenvanteeltgebonden arbeidverdisconteerd. Inditproceskanpaswordenbepaaldwelkdeelvandearbeidsbehoefteuit
lossemedewerkersbestaatenwatuiteindelijk de arbeidskosten
zijn.
Procesfrequentie: 1-10 maalperjaar.
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PROCES 2.1.2.4: BEREKENEN NETTO BEDRIJFSRESULTAAT
(voorheen: ondernemersoverschot)
OMSCHRIJVING:
Het berekenen van het netto bedrijfsresultaat op basis van de
gekozen teeltcombinaties, over een vastgestelde periode.
Toelichting: Met netto bedrijfsresultaat wordt bedoeld de
opbrengsten minus de som van de teeltspecifieke kosten; kosten
d.p.m., arbeid en algemene kosten, over het gehele bedrijf.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan

ATTRIBUTEN
nr. teeltplan
status (voorgenomen)
saldo zonder aftrek energiekosten
totaal kosten toegerekende
energie
kosten loonwerk
kosten arbeid

D.P.M.

naam d.p.m.
vervangingswaarde
afschrijvingsstelsel
(bedrijfseconomisch)
keuze uit: afschrijving %
(bedrijfseconomisch)
afschrijvingsbedrag
keuze uit:
aanduiding teeltsaldo normatief
aanduiding teeltsaldo gepland
nr. teeltplan
keuze uit: opp. te telen
aantal stuks af te
leveren

D.p.m. periodiek onderhoud

naam d.p.m.
naam bewerking
bedrag d.p.m. periodiek onderhoud
periodenr.

Teeltrichting

naam teeltrichting
teeltduur
keuze uit: aantal m2
aantal stuks
indicatie alg. kosten

Investering gepland

naam d.p.m.
keuze uit: aanduiding partij gepland
nr. teeltplan
nr. afdeling
keuze uit: opp.
aantal investering
gepland
eenheid
afschrijvingsstelsel
(bedrijfseconomisch)
keuze uit: afschrijvings %
(bedrijfseconomisch)
afschrijvingsbedrag
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vervangingswaarde
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan

ATTRIBUTEN
nr.teeltplan
status (voorgenomen)
saldo zonderaftrek energie
kosten
totaal kosten toegerekende
energie
kosten loonwerk
kostenarbeid
kostend.p.m.
algemenekosten
nettobedrijfsresultaat

PROCESUITVOERING
- neemeenteeltcombinatiemet inherentbedrijfssaldoenarbeidskosten
- bepaaldekostenvandebedrijfsuitrusting (incl.geplande)en
dealgemenekostenbehorendebijdeze teeltcombinatie
-bepaal opbasisvandehiervoorgenoemdebouwstenen hetnetto
bedrijfsresultaatvandeteeltcombinatie.
Procesfreguentie: 1-10 maalperjaar.
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PROCES 2.1.2.5: SELECTEREN TEELTCOMBINATIE
OMSCHRIJVING:
Het kiezen van die teeltcombinatie uit een aantal alternatieve
combinaties, die het best voldoet aan de gestelde selectiecriteria.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Randvoorwaarde liquide
middelen

ATTRIBUTEN
kredietvorm
kredietplafond
rentevergoeding

Behoefte arbeid/ruimte gepland

keuze uit: aanduiding partij
gepland
nr. teeltplan
naam overhead
activiteit
periodenr.
arbeidsbehoefte
ruimtebehoefte

Doelstellingsaspekt

naam aspekt
prioriteit
streefwaarde
min. aantal
max. aantal
eenheid

Sub kwantitatieve doelstelling

Teeltplan

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan

nummer teeltplan
status (voorgenomen)
saldo totaal (zonder aftrek
energiekosten)
kosten toegerekende energie
kosten loonwerk
kosten arbeid
kosten d.p.m.
algemene kosten
netto bedrijfsresultaat
ATTRIBUTEN
nummer teeltplan
status geselecteerd

PROCESUITVOERING
- vergelijk de teeltcombinaties met inherent netto bedrijfsresultaat, arbeidsbehoefte en ruimtebenutting en selecteer een
teeltcombinatie op basis de doelstellingscriteria en binnen de
randvoorwaarden t.a.v. de liquide middelen.
OPMERKING:
- de korte termijn financiering wordt in dit proces mede in
beschouwing genomen i.v.m. de liquiditeit van het bedrijf.
Procesfrequentie: 1-3 maal per jaar.
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PROCES 2.1.3.1: SPECIFICEREN INVESTERING
OMSCHRIJVING:
De aard van een investering nader bepalen met behulp van het
opgestelde teeltplan.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Extern

ATTRIBUTEN
omschrijving overheidsmaat
regelen
advies van voorlichting
overig advies

Investering voorgenomen

aanduiding investeringsplan
naam d.p.m.
keuze uit: oppervlakte
aantal investering
voorgenomen

Investeringsplan

nummer investeringsplan
datum opmaak

Teeltplan

nr. teeltplan
status (geselecteerd)

Partij gepland

keuze uit:
aanduiding teeltsaldo normatief
aanduiding teeltsaldo gepland
nr. teeltplan
keuze uit: opp. te telen
aantal stuks af te
leveren

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Investering gepland

ATTRIBUTEN
naam d.p.m.
keuze uit: aanduiding partij gepland
nr. teeltplan
specifieke omschrijving
onderhoudscontract (J/N)

PROCESUITVOERING
- neem een voorgenomen investering in d.p.m. (bedrijfsuitrusting)
- beschouw de teeltcombinaties in wording
- specificeer het d.p.m. t.a.v. de technische kenmerken en betrek
daarin externe adviezen en overheidsregelingen.
OPMERKING:
- de d.p.m.-specificatie zal als uitgangspunt dienen voor het
plaatsen van een offerte bij een leverancier.
Procesfreguentie: 0-10 maal per jaar.
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PROCES 2.1.3.2:BEPALEN INVESTERINGSMOMENT
OMSCHRIJVING:
Hetbepalenvanhetmomentwaaropdetenemen investering dient
plaatstevinden.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Extern
D.p.m.periodiek onderhoud

Investering voorgenomen

Subtyped.p.m.

ATTRIBUUT
leveringstermijn
prijsfluctuatiesd.p.m.
naamd.p.m.
naambewerking
periodenr.
bedragd.p.m.periodiek
onderhoud
aanduiding investeringsplan
naamd.p.m.
nr. afdeling
keuzeuit:oppervlakte
aantal investering
voorgenomen
Gepland jaarvanaanschaf

Investering gepland

naamd.p.m.
keuzeuit:aanduidingpartijgepland
nr. teeltplan
keuzeuit:opp.
aantal investering
gepland
eenheid
nummer afdeling
specifieke omschrijving

Teeltplan

nr.teeltplan
statusgeselecteerd

Partijgepland

keuzeuit:
aanduiding teeltsaldo normatief
aanduidingteeltsaldogepland
keuzeuit:opp.tetelen
aantalstuksafte
leveren
nr.teeltplan

OPGELEVERDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Investering gepland

ATTRIBUUT
naamd.p.m.
keuzeuit:aanduidingpartij
gepland
nr. teeltplan
weeknummervan investering

PROCESUITVOERING
-neem eenvoorgenomen investering ind.p.m. (bedrijfsuitrusting)
-beschouwhetgeplandeonderhoud aanbestaanded.p.m.enteeltcombinaties inwording
-bepaalhetmomentvanhetuitvoerenvande investering.
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OPMERKINGEN:
-het investeringsmoment zalinsamenspelmetdeteeltcombinatie
wordenbepaald.Vaak zalhet investeringsmoment eenuitgangspunt zijnvoordeoptestellen teeltcombinatie
-prijsschommelingen ind.p.m. engeldende overheidsregelingen
wordenmede inbeschouwinggenomen.
Procesfreguentie: 0-10 maalperjaar.
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Procesdecompositiediagram 'opstellen afgeleide plannen'

f

2.2
opstellen
afgeleide
plannen

opstellenplan
spec.hand.
prod.
plantmateriaal

toewijzen
standplaats

opstellenplan
teeltwijze

opstellen
arbeidsplan

opstellenplan
klimaatinstelling

opstellenplan
verkoop

r

f

>
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opstellenplan
watergevenen
bemesting

opstellenplan
onderhoud
d.p.m.

opstellenplan
gewasbescherming

opstellenplan
v.p.m.-behoefte

opstellen
liquiditeitsplan

PROCES 2.2: OPSTELLEN AFGELEIDE PLANNEN
OMSCHRIJVING:
Op basis van een geselecteerde teeltcombinatie kunnen afgeleide
plannen worden gemaakt ten behoeve van een specifieke activiteit
of een specifiek produktiemiddel. Afgeleide plannen worden opgesteld ten behoeve van klimaatbeheersing, voeding, gewasbescherming, specifieke handelingen produktie plantmateriaal, specifieke
teelthandelingen, verkoop, beheer v.p.m., beheer d.p.m., personeelsbeheer en financieel beheer.
TOELICHTING:
De hier opgestelde plannen fungeren als richtsnoer voor het operationeel beheer en hebben als tijdseenheid een week of een periode (= 4 weken), afhankelijk van de teelt. De afgeleide plannen
zijn in feite een aanvulling op (detaillering van) de teeltcombinatie zonder wijziging van die teeltcombinatie, voorzover dat van
belang wordt geacht. Een nadere aanvulling op de teeltcombinatie
zou ook een praktijkproef kunnen zijn, wat de ondernemer wilt
uitvoeren. De plannen betreffen het gehele bedrijf ingeval de
plannen betrekking hebben op arbeid, verkoop, onderhoud van
d.p.m., behoefte aan v.p.m. en liquiditeit. De plannen hebben
betrekking op bedrijfsonderdelen als er sprake is van plannen ten
aanzien van specifieke handelingen produktie plantmateriaal,
teeltwijze, watergeven en bemesting, gewasbescherming en standplaatstoewijzing.
OPMERKING:
Alle 11 processen zijn in wezen gelijkwaardig. In het procesdecompositiediagram zijn de processen voor de duidelijkheid
schematisch op een ander wijze weergegeven. Hierbij hebben de
vijf processen in de linker kolom betrekking op de produktiefunktie en de zes processen in de beide andere kolommen betrekking op
de beheersfunktie. T.a.v. het laatstgenoemde is het proces
'opstellen liquiditeitsplan' apart gehouden omdat dit proces niet
alleen een nadere detaillering is van het teeltplan.
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PROCES2.2.1:

OPSTELLEN PLANSPECIFIEKEHANDELINGEN PRODUKTIE
PLANTMATERIAAL

OMSCHRIJVING:
Hetopstellenvanplannenmetbetrekking totdeaankoopvan
plantmateriaal ofdeaankoopvanplantmateriaal envermeerdering,
preparatie,etcvandatzelfdeplantmateriaal (bollen/knollen/stekken/etc)vooreigengebruik.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan

ATTRIBUTEN
nummer teeltplan

Partijgepland

keuzeuit:
aanduiding teeltsaldo ]
normatief
]aanduiaanduiding teeltsaldo ]ding
gepland
]partij
nrteeltplan
]gepland
keuzeuit:oppervlakte tetelen
aantal stuksafte
leveren

Teeltbeschrijving

aanduiding teeltsysteem
keuzeuit:weeknummer
periodenummer
teeltjaar

Plantmateriaal

naamplantmateriaal ]aanduiding
kwaliteit
]plantmateriaal
prijs
leveringstermijn

Leverancier/afnemer

naam leverancier/afnemer
betaalwijze
korting
bankgarantie

Subtype Leverancier
Klimaatinstelling normatief
kas

soortsnaam
naamcultivar/ras
tijdstip normatief
keuzeuit:gewasstadium
periodenummer
verwarmingstemperatuur normatief
gewensteRVnormatief

Klimaatinstelling normatief
cel

soortsnaam
naam cultivar/ras
ontwikkelingsstadium
periodenummer
verwarmingstemperatuur normatief
gewensteRVnormatief

Bewaarconditie normatief

aanduiding plantmateriaal
keuzeuit:
weeknr.beginbehandeling
normatief
periodenr.begin behandeling
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normatief
keuzeuit:
weeknr.eind behandeling
normatief
periodenur.eind behandeling
normatief
temperatuur normatief
R.V.normatief
ventilatiehoeveelheid normatief
Extern

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Aankoop plantmateriaalgepland

Bewaarplan

naam soort, cultivar/ras
gewasstadium
ontwikkelingsstadium
periodenummer
gewenstetemperatuur
gewensteRV
ATTRIBUTEN
aanduiding partijgepland
naam leverancier
weeknummervan levering
aanduiding plantmateriaal
aantalaankoop plantmateriaal
gepland
eenheid
naamplantmateriaal ]

aandui
ding

keuzeuit:
beginweek
]
bewaar
beginperiode
]
plan
eindweek/periode
keuzeuit:nummercel
nummerkas
aanduiding standplaatsgepland
Bewaarconditie gepland

aanduiding bewaarplan
temperatuur bewaren
R.V.
ventilatiegetal
keuzeuit:
weeknr.begin behandeling
gepland
periodenr.beginbehandeling
gepland

PROCESUITVOERING
- neem eengeplandepartij
-bepaalhetaankoopmomentvanhetbenodigde plantmateriaal
-bepaaldesgewenst opbasisvannormatieveengewensteklimaatinstellingen deconditieswaaronderendetijdsduurwaarinhet
plantmateriaal dienttewordenbewaard.
OPMERKING:
-hetaankoopmoment isnietidentiekaanhet aanwendingsmoment
vanwegedeleveringstermijnvanhetplantmateriaal.
Procesfrequentie: 0-100 maalperjaar.
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PROCES 2.2.2: OPSTELLEN PLAN TEELTWIJZE
OMSCHRIJVING:
Het opstellen van plannen met betrekking tot de wijze waarop de
teelten zullen plaatshebben. Meer dan uit de teeltcombinatie
volgt, kan hier aangegeven worden hoe de teelt wordt uitgevoerd.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan
Partij gepland
Teeltbeschrijving

ATTRIBUTEN
]
] zie proces 2.2.1.
]

Kas

nummer kas
kastype
kapbreedte
goothoogte
type kasdek

Afdeling

nummer afdeling
nummer kas
naam energieschermdoek
naam verduisteringsdoek
naam zonweringsdoek

Teeltlaag

nummer afdeling
volgnummer teeltlaag
type teeltoppervlak

Regelorgaan

keuze uit: nummer kas
nummer afdeling
nummer cel
naam regelorgaan
volgnummer regelorgaan

D.P.M, gebruikswaarde

naam d.p.m.
kwaliteitskenmerk
waarde kwaliteitskenmerk

Extern

naam gewas/teelt
keuze uit: weeknummer
periodenummer
omschrijving teeltsysteem
omschrijving bewortelingsmedium
plantdichtheid
plantverband
omschrijving leidsysteem
draadhoogte
potmaat
omschrijving baktype
baklengte
bakbreedte

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Partij gepland
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ATTRIBUTEN
keuze uit:
aanduiding teeltsaldo
normatief
aanduiding teeltsaldo gepland
nummer teeltplan

keuzeuit:
oppervlakte tetelen
aantal stuksafte leveren
bijzonderheid
D.P.M,gewensteaanpassing

naamd.p.m.
aanduiding partijgepland
periodenummer
omschrijving aanpassing

PROCESUITVOERING
- neem eengeplandepartij
-beschouwdeuitrustingvanhetbedrijfsonderdeelwaarde
partij isgeplaatst
-beschouw deteeltbeschrijving enteeltinformatievanuitde
omgeving
- bepaal naderdewijzewaaropdepartij zalwordengeteeld en
bepaal eventueel gewensted.p.m.-aanpassingen.
OPMERKINGEN:
- deteeltwijze iseennadereuitwerkingvande teeltbeschrijving
(normatief) ofdeconcrete invullingvaneennieuweteelt
-degewensted.p.m.-aanpassingenzijnbeperktvan (geld)omvang.
Procesfrequentie: 0-50 maalperjaar.
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PROCES 2.2.3:OPSTELLEN PLAN KLIMAATINSTELLING
OMSCHRIJVING:
Hetopstellenvanplannenbetreffendededetaillering vande
gewensteklimaatsinstellingen voordeafzonderlijke teeltenbinnen
eenteeltcombinatie.Onderdezeplannenworden ookverstaanplannenterverduistering enbelichtingvandegewassen.
Hetplanbetrefteenklimaatafdeling.Voormeerdereklimaatafdelingen zullenveelalmeerdereplannenwordenopgesteld.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan
Partijgepland
Teeltbeschrijving
Klimaatinstelling normatief
kas

ATTRIBUTEN
]
] zieproces 2.2.1
]
soortsnaam
naamcultivar/ras
tijdstip normatief
keuzeuit:gewasstadium
periodenummer
verwarmingstemperatuurnormatief
gewensteRVnormatief
hoog C02-nivo normatief
laagC02-nivonormatief
bodemverwarmingstemperatuur
normatief
gewasverwarmingstemperatuur
normatief

Klimaatinstelling normatief
cel

soortsnaam
naam cultivar/ras
ontwikkelingsstadium
periodenummer
verwarmingstemperatuur normatief
gewensteRV normatief

Extern

naam soort,cultivar/ras
keuzeuit:weeknummer
periodenummer
gewenste dagtemperatuur
gewenstenachttemperatuur
gewenstebodemtemperatuur
gewenste rel.luchtvochtigheid
gewenstC02-nivo
(gewenstC02 tijdsduur)

Subtype
Belichtingseisen teelt

gewenst belichtingsintensiteit
gewenst belichtingsfrequentie
gewenste belichtingsduur

Verduisteringseisen teelt

gewenst verduisteringsduur
gewenst verduisteringsfrequentie

Kas

nummerkas
kastype
typekasdek
typeluchting
typegevel
ventilatiegetal
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Afdeling

nummerafdeling
nummerkas
naamenergieschermdoek
naam verduisteringsdoek
naam zonweringsdoek
lichtdoorlatendheid scherm open
lichtdoorlatendheid schermdicht

Regelorgaan

keuzeuit:nummerkas
nummerafdeling
nummercel
naam regelorgaan
volgnummer regelorgaan
geïnstalleerd vermogentotaal
geïnstalleerd vermogenperm2
naam armatuur
lichtnivoopgewashoogte

Cel

nummercel
capaciteit koelinstallatie
capaciteitverwarmingsinstallatie
capaciteit ventilatiesysteem
geïnstalleerd vermogen
belichtings-installatie

D.P.M,gebruikswaarde

naamd.p.m.
kwaliteitskenmerk
waarde kwaliteitskenmerk

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Klimaatinstelling gepland

D.P.M,gewenste aanpassing

ATTRIBUTEN
keuzeuit:nummer afdeling
nummercel
periodenummer
instelwaarde dagtemperatuur
instelwaardeminimale
buistemperatuur
instelwaarde nachttemperatuur
instelwaarde relatieve
luchtvochtigheid
instelwaarde C02-nivo
instelwaarde belichtingsfreq.
instelwaarde belichtingsduur
instelwaarde verduisteringsduur
instelwaarde verduisteringsfreq.
naamd.p.m.
aanduiding partijgepland
periodenummer
omschrijving aanpassing
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PROCESUITVOERING
- neem eengeplandepartij
-beschouw deuitrustingvanhetbedrijfsonderdeelwaardepartij
isgeplaatst
-beschouwdenormatieveengewensteklimaatinstellingen enbetrek
daarinookdievananderegelijktijdigvoorkomende partijen
-bepaal deklimaatinstellingen voordezepartijenbepaal
eventueel gewensted.p.m.-aanpassingen.
OPMERKING:
- degewensted.p.m.-aanpassingenzijnbeperktvan (geld)omvang.
Procesfrequentie: 0-100 maalperjaar.
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PROCES 2.2.4:OPSTELLEN PLANWATERGEVEN EN BEMESTING
OMSCHRIJVING:
Hetopstellenvanplannen tenbehoevevanhetwatergeven enbemesten. Deplannen omvattendebewerkingenvoorhetuitvoerenvaneen
gewenstebemesting en/ofdegewenstevoedingstoestand vanhet
wortelmedium.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan
Partijgepland
Teeltbeschrijving
Extern

ATTRIBUTEN
]
] zieproces2.2.
]
naamgewas/teelt
keuzeuit week-/periodenummer
gewensteEC
gewenstepH
naamv.p.m.
aantal
eenheid
maximum ECwater

Verbruik normatief

naambewerking
naamv.p.m.
merknaam
aantalverbruik normatief
eenheid

Normatieve voedingstoestand
wortelmedium

aanduiding teeltbeschrijving
keuzeuit:week-/periodenummer
gewasstadium
soortvoedingsnorm
soortvoedingswaarde
ECwortelmedium norm
pHwortelmedium norm

Bewerking voorgenomen

naambewerking
keuzeuit:nr teeltbeschrijving
aanduid,teeltsysteem
keuzeuit:
weeknummergeplande uitvoering
periodenummergeplande
uitvoering
teeltweeknummer geplande
uitvoering

D.P.M.

naamd.p.m.
omschrijvingd.p.m.

Afdeling

nummerafdeling
nummerkas

Cel

nummercel
watergeefsysteemcel

Regelorgaan

keuzeuit:nummer afdeling
nummercel
naam regelorgaan
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volgnummer regelorgaan
geïnstalleerd vermogen totaal
geïnstalleerdvermogenperm2
D.P.M,gebruikswaarde

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerkinggepland

naam d.p.m.
kwaliteitskenmerk
waarde kwaliteitskenmerk

ATTRIBUTEN
keuzeuit:naambewerking
bewerkingscategorie
keuzeuit:nummer teeltplan
aand.partijgepland
nummercel
nummerafdeling
nummerteeltlaag
nummer teeltplaats
naam d.p.m.
nummervoorraadbak
keuzeuit:
weeknrgeplande uitvoering
periodenrgeplande uitvoering
teeltweeknrgeplandeuitvoering
keuzeuit:
weeknr inventarisatie
periodenr inventarisatie
teeltweeknr inventarisatie

Verbruik gepland

naambewerking
naamv.p.m.
merknaam
aantalverbruik gepland
eenheid

Voedingstoestand wortelmedium
gepland

aanduidingpartijgepland
keuzeuit:week-/periodenummer
gewasstadium
ECwortelmedium
pHwortelmedium

D.P.M,gewenste aanpassing

naam d.p.m.
aanduidingpartijgepland
periodenummer
omschrijving aanpassing

PROCESUITVOERING
- neem eengeplandepartij
-beschouw deuitrustingvanhetbedrijf enbedrijfsonderdeelwaar
departij isgeplaatst
-beschouwdenormatieve enexternegegevenst.a.v. hetwatergeven
enbemesten
-bepaaldebewerkingen enhoeveelheidmeststoffen ofvoedingstoestandvanhetwortelmedium enbepaal eventueel gewenste d.p.m.aanpassingen.
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OPMERKINGEN:
- eenbewerking isbv.uitstrooien,etc.;devoedingstoestand
geefto.a.hetnivovandepHenECaan.
- degewensted.p.m.-aanpassingenzijnbeperktvan (geld)omvang.
Procesfreguentie: 0-100 maalperjaar.

133

PROCES 2.2.5:OPSTELLEN PLAN GEWASBESCHERMING
OMSCHRIJVING:
Hetopstellenvanplannentenbehoevevandegewasbescherming.De
plannenhebbennietalleenbetrekking ophetvoorkomen enbestrijdenvan ziekten enplagen,maarookophetbevorderen enremmen
vandegroeienontwikkeling.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan
Partijgepland
Teeltbeschrijving
Extern

ATTRIBUTEN
]
2.1
] zieproces2.
]
naam gewas/teelt
keuzeuit:weeknummer
periodenummer
naam gewasbeschermingsbewerking
naamv.p.m.
aantal
eenheid

Bewerking voorgenomen

naam bewerking
keuzeuit:
nrteeltbeschrijving
aanduiding teeltsysteem
schadelijk organisme
keuzeuit:
weeknummer geplandeuitvoering
periodenrgeplandeuitvoering
teeltweeknr geplandeuitvoering
gewasstadium geplandeuitvoering
aantalherhalingen

Verbruik normatief

naambewerking
naamv.p.m.
merknaam
aantalverbruik normatief
eenheid

D.P.M.

naamd.p.m.
omschrijvingd.p.m.
keuzeuit:nummer afdeling
nummercel

Afdeling

nummer afdeling
nummerkas

Cel

nummercel

D.P.M,gebruikswaarde

naamd.p.m.
kwaliteitskenmerk
waarde kwaliteitskenmerk

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking gepland
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ATTRIBUTEN
keuzeuit:naam bewerking
bewerkingscategorie

keuzeuit:nummerteeltplan
aand.partijgepland
nummercel
nummer afdeling
nummerteeltlaag
nummer teeltplaats
naamd.p.m.
nummervoorraadbak
keuzeuit:
weeknrgeplandeuitvoering
periodenrgeplandeuitvoering
teeltweeknrgeplandeuitvoering
gewasstadium gepl.uitvoering
keuzeuit:
weeknr inventarisatie
periodenr inventarisatie
teeltweeknr inventarisatie
gewasstadium inventarisatie
aantalherhalingen
Verbruik gepland

naambewerking
naamv.p.m.
merknaam
aantalverbruikgepland
eenheid

D.P.M,gewenste aanpassing

naamd.p.m.
aanduiding partijgepland
periodenummer
omschrijving aanpassing

PROCESUITVOERING
- neem (een)geplandepartij(en)
-beschouwdeterbeschikking staandebedrijfsuitrusting
-beschouwdenormatieve enexternegegevenst.a.v.gewasbescherming
-bepaaldebewerkingen enhoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen
voordezepartij(en)enbepaal eventueelgewensted.p.m.aanpassingen.
OPMERKINGEN:
- eengeplandebewerking kanbetrekking hebbenopeenofmeer
partijen (bv.rokenvaneenafdeling)
- degewensted.p.m.-aanpassingen zijnbeperktvan (geld)omvang.
Procesfrequentie: 0-100 maalperjaar.
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PROCES 2.2.6:TOEWIJZEN STANDPLAATS
OMSCHRIJVING:
Het opstellenvanplannenmetbetrekking totdetoewijzingvande
standplaatsaanpartijenplanten (vanteeltenuitdeteeltcombinatie). Inditproceswordtbepaaldwaargedurendeeenbepaalde
periodeeenpartijplanten zichophetbedrijf zullenbevinden,
m.a.w.opwelkegeplandestandplaats.
Ditplanwordtperafdeling cq.teeltplaats opgesteld.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan
Partijgepland
Teeltbeschrijving
Afdeling

ATTRIBUTEN
]
2.1.
] zieproces2.
]
nummer afdeling
nummerkas
oppervlakte bruto
oppervlakte netto

Cel

nummercel
oppervlaktebenutbaarcel
inhoudbenutbaarcel

Teeltplaats

nummerafdeling
volgnummer teeltplaats
oppervlakte beteelbaar
lengte
oppervlaktebeteelbaarkap

Subtypeplaats
Subtypegoot/draad
Subtypekap
Verkoopgepland

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Standplaatsgepland

nummer teeltplan
naam artikel
naam leverancier/afnemer
keuzeuit:week-/periodenummer
aantalverkoopgepland
eenheid
prijs
ATTRIBUTEN
aanduidinggeplandepartij
keuzeuit:nummercel
nummer teeltplaats
datumbegin
datumeind
percentagebezet (teeltplaats/
cel)

PROCESUITVOERING
- neemgeplandepartijenperteeltplaatsofcel
-beschouw debeschikbare ruimteenindelingperteeltplaatsof
cel
-beschouwdegeplandeverkoopvanartikelen
-bepaaldestandplaatsenvandepartijen.
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OPMERKING:
-destandplaats geeftdepositievan (eendeelvan)departij
aan.
Procesfrequentie: 0-100 maalperjaar.
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PROCES 2.2.7: OPSTELLEN ARBEIDSPLAN
OMSCHRIJVING:
Het opstellen van plan met betrekking tot de arbeidsbehoefte en de
arbeidsvoorziening (vast en los) van een teeltcombinatie. Dit plan
zal voor het bedrijf als geheel worden opgesteld.
BENODIGDE GEGEVENS:
ENTITEITTYPE
Teeltplan
Partij gepland
Teeltbeschrijving

ATTRIBUTEN
]
] zie proces 2.2.1.
]

Medewerker

naam medewerker
naam funktiebeschrijving
soort dienstverband
aantal werkuren per week
max aantal overuren per week

Ondernemer

naam ondernemer
maximum aantal uren per week
keuze uit: naam medewerker
naam ondernemer
dagaanduiding begin
dagaanduiding einde

Vakantieperiode

Beloning arbeid

keuze uit: naam medewerker
naam ondernemer
datum opmaak
keuze uit: weekloon
uurloon
jaarloon berekend

Behoefte arbeid/ruimte/
machines gepland

keuze uit: aanduiding partij
gepland
nummer teeltplan
naam overheadactiviteit
keuze uit: weeknummer
periodenummer
arbeidsbehoefte

Randvoorwaarde arbeid

naam bedrijf
min aantal vaste medewerkers
max aantal vaste medewerkers
geschoold
max aantal vaste medewerkers
ongeschoold
max aantal losse medewerkers

Extern

type losse arbeid
keuze uit: tarief per week
tarief per uur

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Arbeidsplan
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ATTRIBUTEN
nummer teeltplan
periodenummer
aantal vaste medewerkers
geschoold

aantalvastemedewerkers
ongeschoold
aantal overurenvaste
medewerkers
aantaluren lossemedewerkers
kostenvastearbeid
kosten lossearbeid
PROCESUITVOERING
- neemdevoordegeplandepartijen endevoorde teeltcombinatie
benodigde arbeidsbehoefte
- beschouw debeschikbare arbeid endepotentieel teverkrijgen
arbeid
- bepaalperperiodedehoeveelheidvaste enlossemedewerkersen
de inherentearbeidskostenbinnenderandvoorwaarden t.a.v.
arbeid.
Procesfrequentie: 1-5 maalperjaar
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PROCES 2.2.8:OPSTELLEN PLANVERKOOP
OMSCHRIJVING:
Hetopstellenvaneenplanmetbetrekking totdeafzetvanProdukten. Ditplankanhettijdstip,hoeveelheid,prijs,kwaliteiten
afnemer omvatten.Onderdetermproduktwordtookverstaanhet
plantmateriaal,datnietvooreigendoeleindenwordtgebruikt.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan
Partijgepland
Teeltbeschrijving
Afzetstrategie

ATTRIBUTEN
]
2.1.
] zieproces2.
]
naambedrijf
naam artikelgroep
keuzeuit:naam afnemer
naam afzetkanaal
keuzeuit:min.afzethoeveelheid
streefwaarde afzethvh
max.afzethoeveelheid
of min.afzet%
streefwaardeafzet%
max.afzet%
wijzevanafleveren
streefwaarde prijsnivo
verwachteprijs (gemiddeld)

Afzetkanaal

naam afzetkanaal
afstand
afzetkosten

Leverancier/afnemer
Subtypeafnemer

naam leverancier/afnemer
kredietwaardigheid

Overeenkomst

aanduiding overeenkomst
duur overeenkomst
leveringsvoorwaarden
betalingsvoorwaarden

Extern

naambijzonderedag(en)
keuzeuit:weeknummer
periodenummer

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Verkoopgepland

ATTRIBUTEN
nummerteeltplan
naam artikel
naamafnemer
keuzeuit:week-/periodenummer
aantalverkoopgepland
eenheid
prijs

PROCESUITVOERING:
-neem eengeplandepartij
-beschouwgemaakteverkoopovereenkomsten en/ofbijzondere dagen
-bepaal hetafzetmoment,hoeveelheid endeverwachteprijsvoor
hetartikel,binnendeafzetstrategie.
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OPMERKING:
- erkunnenmeerdere afzetmomentenbestaanvoorhetartikel,
Procesfrequentie: 0-100 maalperjaar.
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PROCES: 2.2.9:OPSTELLEN PLANONDERHOUDD.P.M.
OMSCHRIJVING:
Hetopstellenvaneenplanmetbetrekking tothettijdstipvanhet
onderhoud aandeniet levendeduurzameproduktiemiddelen.
BENODIGE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan
Partijgepland
Teeltbeschrijving
D.P.M.

ATTRIBUTEN
]
] zieproces2.2.1.
]
naamd.p.m.
omschrijvingd.p.m.

D.P.M,periodiek onderhoud

naamd.p.m.
naambewerking
periodenummer
bedragd.p.m.periodiek onderhoud

Investering gepland

naamd.p.m.
keuzeuit:aanduiding partij
gepland
nummer teeltplan
keuzeuit:oppervlakte
aantal investering
gepland
eenheid
onderhoudscontract (J/N)
weeknummervan investering

Verbruik normatief

naam bewerking
naamv.p.m.
merknaam
aantalverbruik normatief
eenheid

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerkinggepland

Verbruikgepland

ATTRIBUTEN
keuzeuit:naambewerking
bewerkingscategorie
naamd.p.m.
keuzeuit:
weeknrgeplande uitvoering
periodenrgeplandeuitvoering
naambewerking gepland
naamv.p.m.
merknaam
aantalverbruikgepland
eenheid

PROCESUITVOERING
-beschouwdebedrijfsuitrusting,hetperiodiek onderhoud en
geplande investeringen
-planopbasisvandeteeltcombinatiede onderhoudsbewerkingen
voordebedrijfsuitrusting.
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OPMERKING:
- inditproceswordtookdebenodigdehoeveelheidv.p.m.bepaald.
Procesfrequentie: 1-3 maalperjaar.
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PROCES 2.2.10:OPSTELLEN PLANV.P.M.-BEHOEFTE
OMSCHRIJVING:
Hetopstellenvanbehoefteplanmetbetrekking totdehoeveelheden,
tijdstippen en leveringsconditiesvanvlottendeproduktiemiddelen.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan
Partijgepland
Teeltbeschrijving
Bewerkinggepland

ATTRIBUTEN
]
] zieproces2.2.1.
]
keuzeuit:naam bewerking
bewerkingscategorie
keuzeuit:nummer teeltplan
aand.partijgepland
nummercel
nummerafdeling
nummerteeltlaag
nummerteeltplaats
naamd.p.m.
nummervoorraadbak
keuzeuit:
weeknrgeplande uitvoering
periodenrgeplandeuitvoering
teeltweeknr geplandeuitvoering
gewasstadium gepl.uitvoering
keuzeuit:
weeknr inventarisatie
periodenr inventarisatie
teeltweeknr inventarisatie
gewasstadium inventarisatie
aantal herhalingen

Verbruikgepland

naam bewerking
naamv.p.m.
merknaam
aantalverbruik gepland
eenheid

Levering

weeknummer
volgnummer levering
datum levering
nummerovereenkomstregel
naamv.p.m.
aantal
eenheid

SubtypeToelevering

Vlottend produktiemiddel
Extern
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naamv.p.m.
merknaam
eenheid
naamv.p.m.
merknaam
eenheid

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
V.P.M,behoefte gepland

ATTRIBUTEN
naam v.p.m.
merknaam
periodenummer
aantalv.p.m. behoeftegepland
eenheid

PROCESUITVOERING
-beschouwdegeplandebewerkingent.b.v.departijenen/of
bedrijfsuitrustingende inherentebehoefteaanv.p.m.
-beschouwhetv.p.m.-verbruik invoorgaande jarenenexterne
gegevens
-bepaalperperiodedebehoefteaanv.p.m.
OPMERKING:
- inditproceswordtgeenrekeninggehoudenmet eventuele
voorraden.Debeoordelingwanneerenhoeveelv.p.m.moetworden
besteld iseenonderdeelvandefunktie 'beheervlottende
produktiemiddelen'.
Procesfreguentie: 1-5maalperjaar.
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PROCES 2.2.11: OPSTELLEN LIQUIDITEITSPLAN
OMSCHRIJVING:
Het opstellen van een plan van de te verwachten ontvangsten en
uitgaven per periode voor de duur van de teeltcombinatie. Onder
dit overzicht vallen behalve de bedrijfsontvangsten en -uitgaven
ook de prive-ontvangsten en -uitgaven.
Het liquiditeitsplan heeft op het gehele bedrijf betrekking.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
V.P.M, behoefte gepland

ATTRIBUTEN
naam v.p.m.
merknaam
periodenummer
aantal v.p.m. behoefte gepland
eenheid

Vlottend produktiemiddel

naam v.p.m.
merknaam
eenheid
prijs normatief per eenheid

Extern

naam v.p.m.
merknaam
eenheid
prijs per eenheid

Aankoop plantmateriaal gepland

aanduiding partij gepland
naam leverancier/afnemer
weeknummer van levering
aanduiding plantmateriaal
aantal aankoop plantmateriaal
gepland
eenheid

Arbeidsplan

nummer teeltplan
periodenummer
kosten vaste arbeid
kosten losse arbeid

Verkoop gepland

nummer teeltplan
keuze uit: naam artikel
naam leverancier/
afnemer
keuze uit: weeknummer
periodenummer
aantal verkoop gepland
eenheid
prijs

Uitgaven/ontvangsten normatief

keuze uit:
aanduiding teeltsaldo
normatief
naam teeltrichting
naam post
periodenummer
bedrag uitgaven/ontvangsten
normatief
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Investering voorgenomen
SubtypeNiet levended.p.m.
SubtypeLevended.p.m.

aanduiding investeringsplan
keuzeuit:naamd.p.m.
naamgewas
geplande aanschafwaarde
geplande stichtingskosten

Investering gepland

naamd.p.m.
keuzeuit:
aanduidingpartijgepland
nummer teeltplan
weeknummervan investering

Financiering gepland

kredietvorm
aanduiding investeringsplan
te financierenbedrag
aflossingsschema

Overeenkomstregel

overeenkomstregelnummer
aanduiding overeenkomst
kredietvorm
bedrag opdatum
rente%
aflossingsschema

SubtypeLening

Balansbedrijf

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Liquidemiddelengepland

naambedrijf
datum opmaak
waarderingsgrondslag
totaalvermogen
eigenvermogen
bedrag kas/bank/giro
ATTRIBUTEN
vorm
periodenummer
bedrag liquidemiddelen gepland

PROCESUITVOERING
- beschouw dev.p.m.-behoefte,aankoopvanplantmateriaal,de
arbeidskosten,geplandeverkopen,overigeuitgaven enontvangsten, financieringsverplichtingenengeplande investeringenmet
inherente financiering.
-bepaalperperiodede liquiditeit,uitgaandevandeliquiditeitspositievanhetbedrijf.
Procesfrequentie: 1-5maalperjaar.
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Globaaldecompositiediagram'evaluatie'
evaluatie

evalueren
taktische
planning

evalueren
strategische
planning
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FUNKTIE: EVALUATIE
PROCES 16.1:EVALUEREN TAKTISCH PLAN
OMSCHRIJVING:
Hetvergelijkenvanhetteeltplanmetdegerealiseerde uitvoering
enhetopstellenvanteeltsalditenbehoevevanoptestellen
nieuweteeltplannen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltplan

ATTRIBUUT
nr.teeltplan
status (voorgenomen/geselecteerd)
saldototaal
(zonderaftrekenergiekosten)
kostentoegerekende energie
kosten loonwerk
kostenarbeid
kostenduurzameproduktiemiddelen
algemenekosten
nettobedrijfsresultaat

Partijgepland

keuzeuit:
aanduid,teeltsaldo
]aanduigepland
]ding
aanduiding
]partij
aanduid,teeltsaldo
normatief
]
nummer teeltplan
]gepland
keuzeuit:oppervlaktetetelen
aantal stuksafte
leveren
bijzonderheid

Behoeftearbeidruimte/
machinegepland

keuzeuit:
aanduid,partijgepl.

Investering gepland

]aandui]beh.
nr.teeltplan
]arbeid/
]ruimte
naamoverheid activit.]mach.
gepland
keuzeuit:periodenr
weeknr
arbeidsbehoefte
ruimtebehoefte
machinebehoefte
naamd.p.m.
keuzeuit:
aanduiding partijgepland
nr.teeltplan
keuzeuit:
oppervlakte
aantal investering gepland
eenheid
nummer afdeling
onderhoudscontract (J/N)
weeknummervan investering
specifieke omschrijving
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afschrijvingsstelsel
(bedrijfseconomisch)
keuzeuit:afschrijvings%
(bedrijfsec.)
afschrijvingsbedrag
vervangingswaarde
SUBtyped.p.irt.
NIETLEVENDD.P.M.

geplande aanschafwaarde

Aankoopplantmateriaal
gepland

aanduiding partijgepland
naam leverancier
weeknummervan levering
aanduiding plantmateriaal
aantal aankoop plantmateriaal
gepland
eenheid

Bewaarplan

naamplantmateriaal ]aanduiding
keuzeuit:
beginweek
]bewaarplan
beginperiode ]
eindweek/periode
keuzeuit:nummercel
nummerkas
aanduiding standplaats gepland

Bewaarconditie gepland

aanduiding bewaarplan
temperatuur bewaren
R.V.
ventilatiegetal

D.p.m.gewenste aanpassing

naamd.p.m.
aanduidingpartijgepland
periode
omschrijving aanpassing

Klimaatinstelling gepland

keuzeuit:nummer afdeling
naam regelorgaan
periode
instelwaarde dagtemperatuur
instelwaardenachttemperatuur
instelwaarde relatievevochtigh.
instelwaarde C02-niveau
instelwaardeminimumbuistemp.
instelwaardebelichtingsfrequentie
instelwaarde belichtingsduur
instelwaardeverduisteringsfrequentie
instelwaarde verduisteringsduur

Bewerking gepland

keuzeuit:
keuzeuit:
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naam bewerking
bewerkingscatagorie
nummerteeltplan
aanduiding partij
gepland
nummercel
nummerafdeling
nummerteeltlaag

nummer teeltplaats
naamd.p.m.
nummervoorraadbak
keuzeuit:
weeknrgeplande uitvoering
periodenummer "
"
teeltweeknummer "
"
gewasstadium
"
"
keuzeuit:
weeknr inventarisatie
periodenummer
"
teeltweeknummer
"
gewasstadium
"
aantalherhalingen
Verbruik gepland

naambewerking gepland
naamv.p.m.
merknaam
aantalverbruik gepland
eenheid

Voedingstoestandwortelmediumgepland

aanduidingpartijgepland
keuzeuit:periodenummer/weeknr
gewasstadium
ECwortelmedium
PHwortelmedium

Standplaatsgepland

aanduiding gepl.partij ]aandui]ding
keuzeuit:
nr.cel
]standnr.teeltplaats
jplaats
datumbegin
]gepland
datumeind
percentagebezet
(teeltplaats/cel)

Arbeidsplan

nummerteeltplan ]aanduiding
periodenummer
jarbeidsplan
aantalvastemedewerkers
geschoold
aantalvastemedewerkers
ongeschoold
aantaloverurenvastemedewerkers
aantaluren lossemedewerkers
kostenvastarbeid
kostenlossearbeid

Verkoopgepland

nummerteeltplan
naam artikel
naam leverancier/afnemer
keuzeuit:periodenummer
weeknummer
aantalverkoop gepland
eenheid
prijs

V.p.m.behoeftegepland

naamv.p.m.
merknaam
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periode
aantalv.p.m.behoeftegepland
eenheid
Liquidemiddelen gepland

vorm
periode
bedrag liquidemiddelengepland

Extern

normen
kengetallen

Benodigde afgeleide
gegevens

deelverslagen
kengetallen

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Intern

ATTRIBUUT
overzichten/ deelverslagen

Opgeleverde afgeleide
gegevens

teeltduur
saldo (m2,weekm2,uur)
saldozonderaftrek energie
saldonaaftrekkostenloonwerk
saldonaaftrekkostenarbeid
nettobedrijfsresultaat

PROCESUITVOERING
-verzamel debenodigdegegevens
-bereken,viaderekenregels,deopteleverengegevensen
kengetallen.
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REKENSCHEMA TEELTSALDO
OPBRENGST
produktie eindprodukt
prijsgemiddeld
*)
geldopbrengsten overig
GROND-EN HULPSTOFKOSTEN
zaad-,plant-enpootgoed
gewasbesch.middelen
**)
meststoffen
**)
overigegrond- enhulpst.
waarvanpotten
potgrond
bind-ensteunm.
1-maligsubstr.
plastic
toegerekende energie
waarvanvoorverwarming
elektra
OVERIGE PRODUKTGEBONDEN KOSTEN
bewaren enafleveren
waarvanveilingprov.
heffingprod.fond.
fusthuuren
eenmalig fust
verpakkingsmat.
overigeproduktgeb.kosten
waarvan rente oml.verm.
KENGETALLEN:
TEELTDUUR
SALDO (perm2,perweekm2,per arbeidsuur)
SALDO ZONDERAFTREK ENERGIE
KOSTEN LOONWERK
loonwerk
KOSTENARBEID
arbeid geschoold
arbeid ongeschoold
KENGETALLEN:
SALDONAAFTREK KOSTEN LOONWERK (perm2,perweekm2,per
arbeidsuur)
SALDONAAFTREKKOSTENARBEID (perm2,perweekm2)
*)Prijsgemiddeld iseengewogengemiddeldevoordeteelt,op
basisvannormatieveproduktie ennormatieveproduktprijsper
periode.
**)Betreft alleenteeltspecifiekemiddelen,inalleoverige
gevallenworden dekostenvangewasbestrijdingsmiddelenen
meststoffen onderdealgemenekostengerekend.
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REKENREGELSVOOR DEKOSTENPOSTEN TEELTSALDO
ZAAD-,PLANT-ENPOOTGOED= (aantalgeplant,opgepot+uitval)*
prijsnormatief
N.B:uitval iseennorm.
POTTEN= (aantal opgepot+aantal gebroken) *prijs-normatief
N.B: aantalgebroken iseennorm.
POTGROND=aantal opgepot *potinhoud *prijs-normatief
MESTSTOFFEN =som {aantaleenhedenv.p.m. overdebewerkingen
voorgenomen *prijs-normatief}
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN (ziemeststoffen)
AARDGASVOORVERWARM.=
(somperioden-m)/ (deltaTbedrijf (j-1))* (bedrag (aardgas1correctieprivé+lichte-+ zwarestookolie) *correctiefaktor
1)) *deltaTgepland * ((opp.brutokas (afdeling))/ (somopp.
brutokas)) * (ruimtebehoefte/ (somopp.nettokas *52weken)).
-1)bijopwekking eigenelektram.b.v.eenTEinstallatie:
bedrag (aardgas)=bedrag (aardgasverw.)+bedrag (aardgasTE)*
warmte-rendementTE
ELEKTRA=aantal kwhgepland *prijs-normatief1)
-1)bijeigen elektra-opwekking:
prijsv.p.m. (elektra)=bedrag (aardgasTE)*correctiefaktor1)
* (1-warmterendement)*1/opgewektekwh
1)decorrectiefaktor bevateenaanpassingvoorprijs-en
hoeveelheidswijzigingdiewordtverwacht.
OVERIGEGRONDENHULPSTOFFEN=
som {aantalgepland *prijsnormatief)
VEILINGPROVISIE/HEFFING PROD.FONDS=
(percentage/100) * (prod,eindprod. *prijsgemiddeld)
N.B:prijsgemiddeld iseengewogengemiddeld voordeteelt,op
basisvannormatieveproduktie ennormatieveproduktprijsper
periode.
FUSTHUUR +EENM. FUST=
(produktieeindprodukt/aantal pereenheid fust) * ((huur)prijs
v.p.m.)
VERPAKKINGSMATERIAAL=
(produktie eindprodukt/aantal st.perverpakeenheid) *prijs
v.p.m.
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RENTEOMLOPENDVERMOGEN=
1.cumulatieve renteoverdeuitgaven/inkomsten normatiefvanaf
deaanwendingsperiode totheteindevandeteeltduur.
2.renteoverhetvastgelegdevermogen inzaad-plant-enpootgoed,potten,potgrond,bind-ensteunmateriaal, 1maligsubstraat,plastic eneventueel loonwerkvanafdebeginperiode
teelttotdeperiodewaarindeeersteopbrengstvalt.
OPMERKING:
- regel 1isdejuistewijzeomdeROVteberekenen dochis
zeerbewerkelijk omteberekenen.
- regel 2iseenbenaderingvoorpraktischgebruik.
ARBEID (teelt)=
arbeidsbehoefte teelt *prijsarbeid (gemid.CAOuurloon)
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REKENSCHEMA NETTO BEDRIJFSRESULTAAT.
OPBRENGST
saldo zonderaftrekenergiegeplandeteelt 1*hoeveelheid
saldo zonderaftrekenergiegeplandeteelt 2*hoeveelheid
enz.
GROND-ENHULPSTOFFEN
toerekenbare energiekosten totaal
KOSTENARBEID
KOSTEN DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN
ALGEMENE KOSTEN
KENGETALLEN:
NETTO BEDRIJFSRESULTAAT (perbedrijf,perm 2 )
REKENREGELS:
KOSTENARBEID=bedragj-1/(arbeidskosten) *correctiefaktor 1)
KOSTEND.P.M.=somdpm (n-m)* (vervangingswaarde *(l/levensduur)+rente* (verv.waarde/l)+verv.waarde*
(% onderhoud gepland/ 100))
ALGEMENEKOSTEN=bedrag j-1 (alg.en inc.kosten) *correctie
faktor1)
1)decorrectiefaktor bevateenaanpassingvoorprijs-en
hoeveelheidswijzigingdiewordtverwacht.

156

PROCES 16.2:EVALUEREN STRATEGISCHE PLANNING
OMSCHRIJVING:
Het vergelijken van het strategisch plan met de realisatie daarvan, met name op de realisering van de doelstellingen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Teeltrichting

Investeringsplan

ATTRIBUUT
naam teeltrichting
produktiejaar
teeltduur
keuze uit: aantal stuks
aantal m2
indicatie opbrengst
indicatie kosten grond- en
hulpstoffen (excl. energie)
indicatie toegerekende energie
indicatie overige produktgebonden kosten
indicatie kosten loonwerk
indicatie kosten arbeid
indicatie kosten d.p.m.
indicatie algemene kosten
indicatie netto bedrijfsresultaat
indicatie stichtingskosten
totaal
behoefte vaste medewerkers
maximale behoefte losse
medewerkers
vereiste opleiding
vereiste ervaring
bron/titel publicatie
gewenste kapbreedte
gewenste goothoogte
gewenst schermmateriaal
gewenste waterkwaliteit
gewenst watergeefsysteem
gewenste capaciteit watergeef
systeem
gewenst regelorgaan
gewenste capaciteit regelorgaan
gewenst geïnstalleerd vermogen
regelorgaan, per m2
gewenst type kasdek
gewenst type luchting
naam gewenste schermdoek
naam gewenste verduisteringsdoek
naam gewenste zonweringsdoek
naam gewenste d.p.m.
gewenste capaciteit d.p.m.
nr investeringplan ]aanduiding
datum opmaak
] investeringsplan
naam teeltrichting
calculatie-rente
prioriteit
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Investering voorgenomen

SUBtyped.p.m.
NIETLEVENDD.P.M.
gepland jaarvan aanschaf
geplande aanschafwaarde
geplande levensduur
geplandverliesaan opbrengsten

aanduiding investeringsplan
keuzeuit:naamd.p.m.
naamgewas
nummerafdeling
keuzeuit:oppervlakte
aantal investering
voorgenomen
LEVENDD.P.M,
geplandplantjaar
geplande stichtingskosten
geplandeteeltduur

Financiering gepland

kredietvorm
aanduiding investeringsplan
tefinancieren bedrag
aflossingsschema
financieringslastenperjaar

Opleiding gepland

naammedewerker
naam aktiviteit
datumvanaanvang
duurvande aktiviteit
aantaluurperweek
aanduiding arbeidsplan

Benodigdeafgeleide gegevens

deelverslagen
kengetallen

Extern

normen
kengetallen

OPGELEVERDE GEGEVENS
Intern

ATTRIBUTEN
deelverslagen

Opgeleverdeafgeleidegegevens

nettocontantewaarde
annuïteitnettocontantewaarde
terugverdientijd
interne rentevoet
rentabiliteit
fiscalewinst
betalingscapaciteit
rentabiliteitvanhet
geïnvesteerd vermogen
solvabiliteit
liquiditeit

PROCESUITVOERING
-verzamel gegevensmetbetrekking totdestrategische planning
- berekendekengetallen tenbehoevevanhetstrategischplan.
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REKENREGELS KENGETALLEN:
Inprincipehebbendehiernatenoemenkengetallen en inherente
rekenregels eenbedrijfseconomischewaarderingsgrondslag. Wanneer
sprake isvaneen fiscalewaarderingsgrondslag zaldatworden
aangegeven.
CASHFLOW
Omschrijving:
Dedoorhetbedrijfverkregenkasmiddelen,diebestemd zijnvoor
dividendbetaling, aflossingenvan leningenendeaanschafvan
kapitaalgoederen.Uitgavendiedirectbetrekkinghebbenophet
produktieproces zijnhiernietvoorbestemd.
Cash flow= fiscaleafschrijvingen +fiscalewinstvennootschapsbelasting
Rekenregel:
cash flow= +afschrijvingeneigenaar
+ afschrijvingenmachines,inventaris,etc
+ fiscalewinst
-vennootschapsbelasting *)
*)alleenvoorbedrijvenmetondernemingsvorm BV,NV,etc.
CONTANTEWAARDE
Omschrijving:
Dekasstromen,diehetgevolg zijnvanensamenhangenmeteen
investering (ofinvesteringen),welketegende disconteringsvoet
contant zijngemaakt.Kasstromen zijndeverwachte ontvangstenen
uitgavenmetuitzondering vanhet investeringsbedrag endebetaalderente (overeenleningt.b.v.diezelfde investering)gedurendedegeplande looptijdvandeinvestering.
Rekenregel:
T
w

t

= 2 . [(°NT -U I T )/ (1+i)]
t=l

t

waarbij: CW=contantewaarde
ONT=ontvangsten inherentaandeinvestering(en)
UIT=uitgaven inherentaandeinvestering(en)
i= disconteringsvoet
T =geplande looptijd investering injaren
t =jaar 1totjaarT.
NETTO CONTANTEWAARDE
Omschrijving:
Decontantewaardevandemetdeinvestering(en) samenhangende
kasstromenverminderdmethet investeringsbedrag. Een synoniem
voordenetto contantewaarde (NCW)isdekapitaalwaarde.
Rekenregel:
NCW=CW -I

waarbij I= investeringsbedrag.
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NETTO CONTANTE WAARDE PER JAARM2
Omschrijving:
De NCW van een investering omgerekend naar jaarm2.
Rekenregel:
NCW/jaarm 2 = NCW / (T *O )
waarbij:T = geplande looptijd investering in jaren
0 = bedrijfsoppervlakte inm2.
ANNUÏTEIT VAN DE NETTO CONTANTE WAARDE
Omschrijving:
De netto contante waarde van een investering wordt hierbij herleid tot een gelijk bedrag per jaar (annuiteit) ten behoeve van
het vergelijken van investeringen met verschillende looptijden.
Rekenregel:
-T
Annuïteit NCW = NCW * [i/ ( 1 - ( 1 + i ) ) ]
waarbij: T = geplande looptijd investering in jaren
i = disconteringsvoet.
INTERNE RENTEVOET
Omschrijving:
Dit is de rentevoet waarbij de contante waarde van toekomstige
kasstromen over de geplande looptijd van de investering gelijk is
aan het investeringsbedrag. Dit is identiek aan NCW = 0 en interne rentevoet = disconteringsvoet.
Rekenregel:
NCW = CW - I = 0 ,met geplande looptijd T en disconteringsvoet i.
TERUGVERDIENTIJD
Omschrijving:
De tijd (in jaren) waarin de som van de uit de investering voortvloeiende kasstromen gelijk is aan het investeringsbedrag.
Rekenregel:
bepaal jaar N waarvoor geldt:
N-l
E (ONT -UIT) < I en
t=l
t
N
E (ONT -UIT) >> I en
t=l
t
1 << N << T
waarbij: T = geplande looptijd investering in jaren
I = investeringsbedrag
ONT = ontvangsten inherent aan de investering(en)
UIT = uitgaven inherent aan de investering(en)
t = jaar 1tot jaar N.
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FISCALE WINST
Omschrijving:
De fiscale winst is de winst in fiscaal opzicht. Bij BV, NV, etc.
is dit de winst voor aftrek van vennootschapsbelasting.
Rekenregel:
voor rekenstelsel: zie bijlage 3van UMPIRE (TDM).
RENTABILITEIT
Omschrijving:
De rentabiliteit is het netto bedrijfsresultaat in procenten van
de kosten.
Rekenregel:
RENT = (NBR / Kosten) * 100
waarbij:RENT = rentabiliteit in procenten
NBR = netto bedrijfsresultaat
kosten = totaal van directe en indirecte kosten bedrijf.
BETALINGSCAPACITEIT
Omschrijving:
De hoeveelheid beschikbare middelen dat beschikbaar is voor rente
en aflossing. Wat resteert is voor investeringen en toename liquide middelen (eventueel extra aflossing).
Bij persoonlijke ondernemingen dienen uit de betalingscapaciteit
ook de privebestedingen en persoonlijke belastingen te worden
betaald. Aldus is sprake van:
- betalingscapaciteit uit bedrijf
- betalingscapaciteit na prive en/of belastingen.
Rekenregel:
betalingscapaciteit uit bedrijf =
+ fiscale winst
- vennootschapsbelasting
+ fiscale afschrijvingen 1)
+ betaalde rente2 ) .
1) zie bijlage 3van UMPIRE (TDM)
2) zie rubriek 4910, 4920 van GRAS (TDM).
betalingscapaciteit na privé =
+ betalingscapaciteit uit bedrijf
+ prive ontvangsten 1)
- privebestedingen1 ) .
1) zie rubriek 9900 van GRAS (TDM).
betalingscapaciteit na privé en belastingen =
+ betalingscapaciteit na prive
+ ontvangen persoonlijke belastingen en premies 1)
- te betalen persoonlijke belastingen en premies 1 ) .
1) zie rubriek 9900 van GRAS (TDM).
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RENTABILITEIT VAN HET GEÏNVESTEERD VERMOGEN
Omschrijving:
Dit is het netto bedrijfsresultaat in procenten van het gemiddeld
totaal geïnvesteerd vermogen.
Rekenregel:
RENT GV = NBR / [ ((TV 1/1) + (TV 31/12)) / 2 ]
waarbij:RENT GV = rentabiliteit van het geïnvesteerd vermogen
NBR = netto bedrijfsresultaat
TV 1/1 = totaal vermogen (balanstotaal) per 1/1/?? 1)
TV 31/12 = totaal vermogen (balanstotaal) per 31/12/?? 1)
1) zie rubriek 0van GRAS (TDM).
SOLVABILITEIT 1)
Omschrijving:
De solvabiliteit is het eigen vermogen in procenten van het totaal vermogen.
Rekenregel:
SOL = (EV / TV ) * 100
waarbij:SOL = solvabiliteit
EV = eigen vermogen per ? 2)
TV = totaal vermogen per ?
1) zie overzicht 5.3 van UMPIRE (TDM)
2) verschil som activa en som passiva: zie rubriek 0van GRAS
(TDM).
LIQUIDITEIT 1)
Omschrijving:
Het vermogen om direct opeisbare vorderingen onmiddelijk te voldoen. Hierbij kan de volgende onderverdeling worden gemaakt:
- primaire liguiditeiten: chartaal en giraal geld (kas,bank,
giro).
- secundaire liquiditeiten: saldi op spaar- en depositorekeningen
en deposito's.
Rekenregels: 2)
quick ratio = (prim. + sec. liquiditeiten) / kort vreemd vermogen
current ratio = vlottende activa / kort vreemd vermogen
waarbij:vlottende activa =
primaire + secundaire liquiditeiten
+ voorraden en vorderingen.
kort vreemd vermogen =
rekening courant + crediteuren +
+ overige schulden korte termijn.
1) zie overzicht 5.3 van UMPIRE (TDM)
2) zie bijlage 1van UMPIRE (TDM).
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BIJLAGE6

DATAMODEL-CLUSTER PLANNING
entiteittypen - relatiediagrammen
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BIJLAGE 7
DATAMODEL CLUSTER PLANNING
entiteittype-beschrijvingen
De entiteittypen worden in alfabetische volgorde behandeld. Per
entiteittype wordt weergegeven:
- de naam
- een omschrijving
- de attributen
- de relatie naar andere entiteittypen
Bij de attributen worden diverse typen attributen onderkend:
- sleutel-attribuut
- informatie-attribuut: -verplicht op te
nemen
- optioneel attribuut
- relatie-attribuut
- niet-relevant attribuut van entiteittype
voorgaande cluster
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=*
=v
== ()
= {}

ENTITEITTYPE:AANKOOP PLANTMATERIAALGEPLAND
OMSCHRIJVING:
Eenplanvoorhetverwervenvanplantmateriaalvooreenpartij.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding partijgepland)
* - (naam leverancier)
*vweeknummervan levering
v (aanduiding plantmateriaal)
v aantal aankoopplantmateriaal gepland
v eenheid
RELATIES:
- eenaankoopplantmateriaal geplandheeftbetrekking opeen
geplande partij.
- eenaankoopplantmateriaal geplandheeftbetrekking opeentype
plantmateriaal.
-eenaankoopplanplantmateriaalheeftbetrekking opeenleverancier.
OPMERKING:
- Hetweeknummervanleveringvormteennadereuitwerkingvande
startperiodezoalsdieinde "teeltvoorgenomen" isvastgelegd.
Hetbestelmomentkanwordenafgeleiduitdeleveringstermijn
van plantmateriaal enhetweeknummervanlevering.
ENTITEITTYPE:AFDELING
(ziecluster Klimaatbeheersing)
OMSCHRIJVING:
Deelvandekas,datuniform isingericht.
ATTRIBUTEN:
*vnummer afdeling
v (nummerkas)
- oppervlakbruto
- oppervlak netto
- naam energieschermdoek
- naam verduisteringsdoek
- naam zonweringsdoek
- lichtdoorlatendheid scherm open
- lichtdoorlatendheid schermdicht
{ -k-waarde schermdoek}

{ - t i j d e l i j k e k-waarde )
RELATIES:
- Eenofmeerafdelingen zijnonderdeelvaneenkas.
- Binnen eenafdeling kunneneenofmeerteeltlagenworden
onderscheiden.
-Hetklimaat indeafdelingwordtgestuurd doorverschillende
regelorganen.
ENTITEITTYPE:AFZETKANAAL
OMSCHRIJVING:
Eengroepvangelijksoortige afnemersdieniet individueel
onderscheidenworden.
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ATTRIBUTEN:
*vnaam afzetkanaal
- afstand
- afzetkosten
RELATIES:
-Eenafzetkanaalwordtbediendviaeenofmeerafzetstrategiën.
ENTITEITTYPE:AFZETSTRATEGIE
OMSCHRIJVING:
Eenvoornemenvandeondernemer(s)tothetproduceren enafzetten
vaneenartikelgroep doorhetbedrijf.
ATTRIBUTEN:
*v (naambedrijf)
*v (naam artikelgroep)
*vkeuzeuit: (naamafnemer)
(naam afzetkanaal)
-produktieverplichting (wel/niet)
v keuzeuit:-minimumafzethoeveelheid
- streefwaardeafzethoeveelheid
-maximumafzethoeveelheid
of -minimum afzet%
- streefwaarde afzet%
-maximumafzet%
-wijzevan afleveren
- streefwaarde prijsnivo
-verwachteprijs (gemiddeld)
RELATIES:
- Eenafzetstrategiewordtopgesteld doorhetbedrijf.
- Eenafzetstrategieheeftbetrekking opeenartikelgroep.
- Eenafzetstrategiebedienteenafnemer ofeenafzetkanaal.
ENTITEITTYPE:ARBEIDSPLAN
OMSCHRIJVING:
Eenplantot inzetvandelosseenvastemedewerkers tenbehoeve
vaneenteeltplan.
ATTRIBUTEN:
*v (nummerteeltplan)
]aanduiding arbeidsplan
*vperiodenummer
]
v aantalvastemedewerkers geschoold
v aantalvastemedewerkers ongeschoold
- aantal overurenvastemedewerkers
- aantal uren lossemedewerkers
v kostenvastarbeid
v kosten lossearbeid
RELATIES:
- Eenarbeidsplan heeftbetrekking opeenteeltplan.
- Eenarbeidsplan kanonderhoudsplannen (bewerking gepland)
omvatten.
- Eenarbeidsplan kandeopleidingengeplandomvatten.
- Eenarbeisplan kanoverige afgeleideplannen (bewerking
gepland)omvatten.
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ENTITEITTYPE:BALANS BEDRIJF
OMSCHRIJVING:
Zietakdoorsnijdendmodel.
ATTRIBUTEN:
*v (naambedrijf)
*vdatum opmaak
*v waarderingsgrondslag
v totaalvermogen
v eigenvermogen
- omvang vorderingen
- omvang schulden
-bedrag (kas/bank/giro)

]
]aanduiding balansbedrijf
]

RELATIES:
- eenbalansbedrijfbehoortbijhetbedrijf.
ENTITEITTYPE:BALANSPRIVE
OMSCHRIJVING:
Zietakdoorsnijdendmodel.
ATTRIBUTEN:
*v (naamondernemer)
]
*vdatum opmaak
] aanduidingbalansprive
*vwaarderingsgrondslag ]
v totaal vermogen
v eigenvermogen
RELATIES:
- Eenbalansprivébehoortbijeenondernemer.
ENTITEITTYPE:BEDRIJF
OMSCHRIJVING:
Eenproduktie-organisatie dieartikelenvoortbrengtwelkevoorde
consumentvoedings-en/of sierwaardehebben,waarbijdeleiding
hetbedrijf als instrumenthanteertvoordeverwezenlijking van
persoonlijkedoelStellingsaspekten.
ATTRIBUTEN:
*vnaambedrijf ]aanduidingbedrijf
{*-adres
]
)
{ vondernemingsvorm
}
{ -meitellingsgegevens )
{ -communicatienummers)
v oppervlakteperceel bebouwbaar
RELATIES:
- Eenbedrijf kentrandvoorwaarden tenaanzienvande
financiering endeduurzameproduktiemiddelen.
- Eenbedrijfbeheerteenaantalduurzameproduktiemiddelen.
- Eenbedrijfbeheerteenofmeerkassen.
- Eenbedrijf kaneenofmeercellenbeheren.
- Eenbedrijfkenteenofmeerfunktieomschrijvingen.
- Eenbedrijf stelt (perjaar)eenfiscaleeneventueel een
bedrijfseconomischebalansop.
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OPMERKING:
-Hetbedrijfvormteenbestuurlijkeeenheid,bedrijvenmetverschillendevestigingenworden (indienvangescheiden besturing
opstrategisch,taktisch ofoperationeel nivosprake is)niet
alseenglastuinbouwbedrijfbeschouwd. Datwil zeggendatde
relatiestussenmeerderebesturingseenheden ophetzelfdenivo
(bijvoorbeeld operationeel) niet zijnaangegeven.
ENTITEITTYPE;BEHOEFTEARBEID/RUIMTE/MACHINEGEPLAND
OMSCHRIJVING:
Deaanspraakdieeengeplandepartijofeenteeltplanmaaktopde
produktiefactorengrond (ruimte),d.p.m.enarbeid indeverschillendeproduktieperiodenvolgensdeplanningvandeondernemer.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (aanduidingpartijgepland)
(nummerteeltplan)
naam overheadaktiviteit
*vkeuzeuit:periodenummer
weeknummer
v arbeidsbehoefte
v ruimtebehoefte
v machinebehoefte

]aanduiding behoefte
]arbeid/ruimte/mach.
]gepland

RELATIES:
- Debehoefte arb./ruimte/mach.geplandhoortbijeengeplande
partijofbijeenteeltplan.
- Debenodigde arb./ruimte/mach. kanleidentoteenofmeer
investeringen gepland.
- Debenodigde arb./ruimte/mach kan leidentoteenofmeer
gewensteaanpassingend.p.m.
ENTITEITTYPE:BEHOEFTEARBEID/RUIMTE/MACHINENORMATIEF
OMSCHRIJVING:
Deaanspraakdieeenteeltmaakt opdeproduktiefactoren grond
(ruimte),d.p.m.enarbeid indeverschillende produktieperioden
bij uitvoeringvolgensdenormen.
ATTRIBUTEN:
*v aanduiding teeltsaldonormatief ]aanduiding behoefte
arbeid/ruimte/machine
normatief
*vkeuzeuit:periodenummer
weeknummer
v arbeidsbehoefte
v ruimtebehoefte
v machinebehoefte
RELATIES:
- Debehoefte arb./ruimte/mach.
voorgenomen.
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normatiefhoortbijeenteelt

B
ENTITEITTYPE:BELONINGARBEID
OMSCHRIJVING:
Demetdebedrijfsleidingovereengekomenbeloningvaneenmedewerkervoorwerkzaamheden tenbehoevevanhetbedrijftijdens
normalewerkuren.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (naammedewerker)
(naam ondernemer)
*vdatumopmaak
vkeuzeuit:weekloon
uurloon
jaarloonberekend
RELATIES:
- Debeloning arbeidhoortbijeenmedewerker.
ENTITEITTYPE:BEWAARCONDITIE GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Deconditieswaaronderplantgoedvolgensplanbewaardmoeten
worden.
ATTRIBUTEN:
*vaanduiding bewaarplan
*vkeuzeuit:weeknummerbeginbehandelinggepland
periodenummerbeginbehandeling gepland
- temperatuur bewaren
- R.V.
- ventilatiegetal
RELATIES:
- Debewaarconditie heeftbetrekking opeenbewaarplan.
ENTITEITTYPE:BEWAARCONDITIE NORMATIEF
OMSCHRIJVING:
Deconditiewaaronderplantgoed volgensnormbewaard dientte
worden.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding plantmateriaal)
*vkeuzeuit:weeknummerbeginbehandeling normatief
periodenummerbeginbehandeling normatief
v keuzeuit:weeknummer eindbehandeling normatief
periodenummereindbehandeling normatief
- temperatuur normatief
- RVnormatief
-ventilatiehoeveelheid normatief
RELATIE:
-Eennormatievebewaarconditie heeftbetrekking opeentype
plantmateriaal.
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ENTITEITTYPE: BEWAARPLAN
OMSCHRIJVING:
Een plan voor de bewaring van plantgoed.
ATTRIBUTEN:
* v (naam plantmateriaal )
]aanduiding bewaarplan
* v keuze uit: begin weeknr.
]
begin periodenr.
]
v eind weeknr./ periodenr.
v keuze uit: (nummer cel)
(nummer kas)
- (aanduiding standplaats gepland)
RELATIES:
- Een bewaarplan heeft betrekking op plantmateriaal.
ENTITEITTYPE: BEWERKING
(zie cluster Normen)
OMSCHRIJVING:
Een technisch samenhangend geheel van handelingen die aan een
teelt of productie-eenheid kan worden verricht en de wijze waarop
deze uitgevoerd dienen te worden
ATTRIBUTEN:
* v naam bewerking
- omschrijving bewerking
- bewerkingscatagorie
- aard werkzaamheden
- plantdichtheid
v keuze uit: taaktijd
taaktijdformule
- invloed produktiegrootte
- naam invloedsfactor 1
- invloed faktor 1
- naam invloedsfaktor 2
- invloed faktor 2
RELATIES:
- Een bewerking kan in meer bewerkingen normatief worden
opgenomen.
- Een bewerking kan leiden tot een normatief verbruik van een
of meer v.p.m.'s.
ENTITEITTYPE:BEWERKING GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Een handeling voortkomend uit de afgeleide plannen, opgesteld
binnen de taktische planning, waarbij is aangegeven wanneer deze
(mogelijk) uitgevoerd dient te worden.
ATTRIBUTEN:
* v keuze uit: (naam bewerking)
(bewerkingscatagorie)
* v keuze uit: (nummer teeltplan)
(aanduiding partij gepland)
(nummer cel)
(nummer afdeling)
(nummer teeltlaag)
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(nummerteeltplaats)
(naamd.p.m.)
(nummervoorraadbak)
*vkeuzeuit:weeknr
geplandeuitvoering
periodenummer
"
"
teeltweeknummer
"
"
gewasstadium
"
"
- keuzeuit:weeknr
inventarisatie
periodenummer
"
teeltweeknummer
"
gewasstadium
"
- aantalherhalingen
RELATIES:
- Eenofmeerbewerkingen geplandhebbenbetrekking opeen
teeltplan,opeengepland partij,opeend.p.m.ofopeenbepaaldeplaatsbinnenhetbedrijf.
ENTITEITTYPE:BEWERKING VOORGENOMEN
(zieclusterNormen)
Voorstel naamswijziging in:TEELTBEWERKING NORMATIEF
OMSCHRIJVING:
Debewerking dieaaneenteeltmoetwordenverricht endeperiode
waarinditmoetgeschieden.
ATTRIBUTEN:
*v (naambewerking)
*v keuzeuit: (nrteeltbeschrijving)
(aanduiding teeltsysteem)
(schadelijk organisme)
*vkeuzeuit:weeknr
geplandeuitvoering
periodenummer
"
"
teeltweeknummer
"
"
gewasstadium
"
"
*vkeuzeuit:weeknr
inventarisatie
periodenummer
"
teeltweeknummer
"
gewasstadium
"
- aantal herhalingen
RELATIES:
- Eenbewerkingvoorgenomenheeftbetrekking opeenteeltsysteem, eenteeltbeschrijving ofopeenafwijking,subtype
aantasting.
- Eenbewerkingvoorgenomenheeftbetrekking opeenbewerking.
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c
ENTITEITTYPE:CEL
(ziecluster Klimaatbeheersing)
OMSCHRIJVING:
Een isolerendeconstruktiewaarbinnenhetklimaat insterkemate
wordtbeheerstendiedientalsbewaar-ofteeltruimte.
ATTRIBUTEN:
*vnummercel
v capaciteit koelinstallatie
v capaciteit verwarmingsinstallatie
v capaciteit ventilatiesysteem
{ -typeventilatiesysteem }
- geïnstalleerd vermogen belichtingsinstallatie
-minimum temperatuur realiseerbaar
-maximumtemperatuur realiseerbaar
- lengtecel
-breedtecel
-hoogtecel
- oppervlaktebenutbaarcel
- inhoudbenutbaarcel
-watergeefsysteem cel
{ -k-waarde
}
{ ~typemeetpunt
}
{ -ijkwaarde
)
{ -hoogtemeetpunt }
RELATIES:
- Eenofmeercellen zijnonderdeelvaneenbedrijf.
- Eencel leverteenreeksklimaatrealisaties.
-Hetcelklimaatwordtgecontroleerd dooreen ingesteld alarm.

176

D
ENTITEITTYPE: DOELSTELLINGSASPECT
OMSCHRIJVING:
Eenstrevenvandeondernemerdathijdoormiddelvanhetbedrijf
wilrealiseren.
ATTRIBUTEN:
*vnaam aspect
* - (naam ondernemer)
v omschrijving
v prioriteit
SUBkwantitatieve doelstelling
v streefwaarde
vminimum aantal
vmaximum aantal
v eenheid
- status (consistent J/N)
RELATIES:
- Eendoelstellingsaspect hoortbijeenondernemer.
ENTITEITTYPE:DUURZAAM PRODUCTIEMIDDEL (D.P.M.)
(zieGlobaleModel)
OMSCHRIJVING:
Eenproduktiemiddel,levendofnietlevend,datwordtbeheerd
binnenhetbedrijfdat inzetbaar istenbehoevevaneenaantal
opeenvolgende productieprocessen.
ATTRIBUTEN:
*vnaam d.p.m.
- naamd.p.m. categorie
v omschrijving d.p.m. (b.v.whstype)
v keuzeuit: (naambedrijf)
(nummerkas)
(nummerafdeling)
(nummerteeltplaats)
(naam regelorgaan)
(nummercel)
v jaarvan aanschaf
vaanschafwaarde (bedrijfseconomisch)
v vervangingswaarde
- direkte opbrengstwaarde
{ -restwaarde )
v levensduur (economisch)
- afschrijvingsstelsel (bedrijfseconomisch)
v keuzeuit:afschrijvings% (bedrijfseconomisch)
afschrijvingsbedrag
- capaciteit
{v BTW%
)
RELATIES:
- Eend.p.m. heeftbetrekking ophetbedrijf,opeenkas,opeen
afdeling,opeenteeltplaats,opeenregelorgaan ofopeencel.
-Aaneend.p.m. kunnenkwaliteitenworden toegerekend.
- Eenduurzaam produktiemiddel kanaanpassingenondergaan.
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ENTITEITTYPE:D.P.M.AANPASSING
OMSCHRIJVING:
Eenverandering tenaanzienvaneend.p.m. diedekwaliteitvan
hetproduktie-middel en/ofdelevensduurervanverhoogt.
ATTRIBUTEN:
*v (naam d.p.m.)
*vdatum aanpassing
- omschrijving aanpassing
RELATIES:
- Eenaanpassing d.p.m. heeftbetrekking opeen d.p.m.
OPMERKING:
Ditentiteittypewordtverderuitgewerkt indecluster
AANSCHAFFEND.P.M.
ENTITEITTYPE:D.P.M.GEBRUIKSWAARDE
OMSCHRIJVING:
Eenkwaliteitdieeend.p.m. wordttoegemetentenaanzienvaneen
bepaald aspektvandit d.p.m.
ATTRIBUTEN:
*v (naam d.p.m.)
*v kwaliteitskenmerk
-waarde kwaliteitskenmerk
RELATIES:
-Eend.p.m. kwaliteitheeftbetrekking opeen d.p.m.
OPMERKING:
Ditentiteittypewordtverderuitgewerkt indecluster
AANSCHAFFEND.P.M.
ENTITEITTYPE:D.P.M.GEWENSTEAANPASSING
OMSCHRIJVING:
Eenwens,diebijhetopstellenvaneentactischplannaarvoren
komt,toteenbeperkteaanpassingvaneen d.p.m.
ATTRIBUTEN:
*v (naam d.p.m.)
* - (aanduiding partijgepland)
*vperiode
v omschrijving aanpassing
RELATIES:
- Eenofmeergewensteaanpassingen d.p.m. komenvoortuiteen
geplande partij.
- Eengewenste aanpassing d.p.m. heeftbetrekking opeen d.p.m.
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ENTITEITTYPE:D.P.M.GEWENSTE INVESTERING
OMSCHRIJVING:
Eenwenstot investering,gebaseerd opeenteeltplan,dievanuit
detactischeplanningwordtdoorgegeven aandestrategischeplanning.Opstrategisch niveauwordtbeslistofde investering
gerealiseerd kanworden.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (nr.teeltplan)
(aanduidingpartijgepland)
* -keuzeuit: (naam d.p.m)
(naamcel)
(naamkas)
(naam regelorgaan)
- gewenste goothoogte
- gewenste kapbreedte
-gewenst regelorgaan
-gewenste schermmaterialen
- gewenst watergeefsysteem
- gewensttypekasdek

ENTITEITTYPE:D.P.M.PERIODIEKONDERHOUD
OMSCHRIJVING:
Eenonderhoudsbewerking aaneenduurzaam produktiemiddeldie
regelmatig envoorzienbaarmoetwordenuitgevoerd terpreventie
vanonnodige slijtage en/ofuitval/storing.
ATTRIBUTEN:
*v (naam d.p.m.)
*v (naambewerking)
-periodenr.
-bedragd.p.m. periodiek onderhoud
RELATIES:
-Eenofmeerd.p.m. periodiekonderhoudhebbenbetrekking opeen
d.p.m.
- Eend.p.m. periodiek onderhoud kanleidentoteenbewerking
gepland.
OPMERKING:
Ditentiteittypewordtverderuitgewerkt inclusterAANSCHAFFEN
D.P.M.
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ENTITEITTYPE:FINANCIERING GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Hetvoornemenomeenhoeveelheid vreemd kapitaal aantetrekken
voorderealisatievaneen investeringsplan.
ATTRIBUTEN:
*vkredietvorm
*v (aanduiding investeringsplan)
v te financieren bedrag
- aflossingsschema
v financieringslastenperjaar
RELATIES:
- Een financieringgeplandheeftbetrekking opeeninvesteringsplan.
ENTITEITTYPE:FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER
OMSCHRIJVING:
Debeschrijvingvanhetgeheelvantaken,bevoegdheden engesteldeeisentenaanzienvanopleiding enervaring,diewordenopgelegd aaneenpersoon.Indebeschrijving istevensopgenomeneen
indicatievoordebeloning endeteleggenrelaties.
ATTRIBUTEN:
*vnaam functiebeschrijving
vvereiste opleiding
-vereiste ervaring
-vereiste leeftijd
vbasisloonperweek/uur
v aantalwerkurenperweek
- arbeidsomstandigheden
- werkbelasting
RELATIES:
- Een funktiebeschrijvinghoortbijeenbedrijf.
- Een funktiebeschrijving wordtvervuld dooreenofmeermedewerkers.
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ENTITEITTYPE:INVESTERING GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Eenverderuitgewerktplantotinvesteren.Ofhet iseendetailleringvaneen investeringvoorgenomen,waarnahetteeltplan
wordtopgesteld. Ofdeinvesteringgeplandwordtbepaald navaststellenvanhetteeltplan (tactisch).
ATTRIBUTEN:
*v (naamd.p.m.)
* -keuzeuit: (aanduidingpartijgepland)
(nr.teeltplan)
*vkeuzeuit:oppervlakte
aantal investering gepland
- eenheid
- (nummerafdeling)
- onderhoudscontract (J/N)
-weeknummervan investering
- specifiekeomschrijving
- afschrijvingsstelsel (bedrijfseconomisch)
- keuzeuit:afschrijvings% (bedrijfseconomisch)
afschrijvingsbedrag
- vervangingswaarde
vgeplande aanschafwaarde
RELATIES:
- Een investering gepland komtvoortuiteengeplandepartij.
- Een investering gepland leidttotaanschafvaneen d.p.m.
OPMERKING:
Ditentiteittypewordtverderuitgewerkt indecluster
AANSCHAFFEND.P.M.
ENTITEITTYPE:INVESTERING VOORGENOMEN
OMSCHRIJVING:
Eenstukgrond,eengebouw/installatie,eenmachine/werktuig of
eenmeerjarigeplantopstand, die/datdeondernemervoorzijn
bedrijf overweegt omaanteschaffenofaftestoten, (strategisch)
ATTRIBUTEN:
* - (aanduiding investeringsplan)
*vkeuzeuit: (naam d.p.m.)
(naamgewas)
- (nummerafdeling)
*vkeuzeuit:oppervlakte
aantal investering voorgenomen
SUBtype d.p.m.
NIETLEVENDD.P.M.
vgepland jaarvanaanschaf
v geplandeaanschafwaarde
vgeplande levensduur
vgeplandverliesaan opbrengsten

LEVENDD.P.M.
vgeplandplantjaar
vgeplande stichtingskosten
vgeplande teeltduur

RELATIES:
- Een investeringvoorgenomenmaaktdeeluitvaneeninvesteringsplan.
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I
ENTITEITTYPE:INVESTERINGSPLAN
OMSCHRIJVING:
Hetplanvandeondernemer omtrenttoekomstigevervanging,uitbreiding en/ofmoderniseringvan zijnbedrijf.
ATTRIBUTEN:
*vnummer investeringplan ]aanduiding investeringsplan
*vdatumopmaak
]
v naam teeltrichting
- calculatie-rente
- prioriteit
RELATIES:
- Een investeringplan komtvoortuiteenteeltrichting.
- Een investeringsplan omvateenofmeer investeringenvoorgenomen.
- Bijeen investeringplanhoorteenfinancieringsplan.
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ENTITEITTYPE:KAS
(ziecluster Klimaatbeheersing)
OMSCHRIJVING:
Nieuwvoorstel,dit inverbandmethetopeenlijnbrengenvande
omschrijvingen KASenCEL.Eengrotendeelsmettransparantematerialenopgebouwdeconstruktie waarbinnenhetklimaat inzekere
matebeheerstwordttenbehoevevandeteeltvanglastuinbouw
Produkten.Deconstruktie isaldannietverplaatsbaar enwordt
omgeven doorpermanentewandentenzijdaarbinnenverschillen in
construktieoptreden.
ATTRIBUTEN:
*vnummerkas
v kastype
- kapbreedte
{ -vaklengte
}
- goothoogte
{ -poothoogte
}
- typekasdek
{ -dakhelling
}
- type luchting
{ -typeluchtingmechaniek }
- typegevel
{ -typehoofdpad
}
{ -breedtehoofdpad
}
{ -nokrichting
}
{ -k-waarde
}
- ventilatiegetal
{ -beschutting
}
RELATIES:
- Eenkas isonderdeelvanhetbedrijf.
- Eenkas isverdeeld ineenofmeerafdelingen.
ENTITEITTYPE:KLIMAATINSTELLING GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Hetplantotgewenstetoestandvanhetkasklimaat (incl.groeimedium)endebegrenzingenvandevoorzieningen dievoorderealisatievanhetgewensteklimaat (incl.medium)nodigzijn.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (nummerafdeling)
(naam regelorgaan)
*vperiode
- instelwaarde dagtemperatuur
- instelwaardenachttemperatuur
- instelwaarde relatievevochtigheid
- instelwaarde C02-niveau
- instelwaardeminimumbuistemperatuur
- instelwaardebelichtingsfreguentie
- instelwaarde belichtingsduur
- instelwaarde verduisteringsfreguentie
- instelwaarde verduisteringsduur
RELATIES:
- Eenklimaatinstellingenplan heeftbetrekking opeenofmeer
geplandepartijen.
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ENTITEITTYPE:KLIMAATINSTELLING NORMATIEF CEL
(zieclusterklimaat)
OMSCHRIJVING:
Hetaangevenvandenormenvoordecelklimaatinstellingenbepaald
aandehandvanhetontwikkelingsstadium en/ofhetjaargetijde.
ATTRIBUTEN:
*v soortsnaam
* -naamcultivar/ras
*v ontwikkelingsstadium
*vperiodenr.
vverwarmingstemperatuur normatief (=koeltemperatuur
normatief)
- gewensteRVnormatief
OPMERKING:
Derelatiemetteeltbeschrijving isnietduidelijkaangegeven.
(puntvooronderhoud clusters?)
ENTITEITTYPE:KLIMAATINSTELLING NORMATIEF KAS
(ziecluster Klimaat)
OMSCHRIJVING:
Hetaangevenvandenormenvoordekasklimaatinstellingenbepaald
aandehandvanhetjaargetijde,hetgewasendeweersgesteldheid.
ATTRIBUTEN:
*v soortsnaam
* -naamcultivar/ras
*vtijdstip normatief
*vkeuzeuit:gewasstadium
periodenummer
* -stralingssom
* -buitentemperatuur
vverwarmingstemperatuur normatief
vventilatietemperatuurnormatief
- gewenstRV normatief
-hoogC02-niveaunormatief
- laagC02-niveau normatief
-bodemverwarmingstemperatuurnormatief
-gewasverwarmingstemperatuurnormatief
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ENTITEITTYPE:LEVERANCIER/AFNEMER
(zieglobalemodel)
OMSCHRIJVING:
Eenpersoon of instellingdieaanhetbedrijf levertofwaaraan
hetbedrijflevert.
ATTRIBUTEN:
*vnaam leverancier/afnemer
- betaalwijze
-korting
SUBtypeleverancier/afnemer
AFNEMER
- kredietwaardigheid

LEVERANCIER
-bankgarantie

RELATIES:
- Eenafnemerwordtgenoemd ineengeplandeverkoop.
- Een leverancierwordtgenoemd ineengeplande aankoop
plantmateriaal.
ENTITEITTYPE: LEVERING
(zieclusterUitvoering)
OMSCHRIJVING SUBENTITEIT:INTERNELEVERING
Deaanwendingvaneenhoeveelheid plantmateriaal ofproductvoor
eigengebruik ineenvolgende productiegang
OMSCHRIJVING SUBENTITEIT:AFLEVERING
Deoverdrachtvaneenhoeveelheid vaneenartikelvanhetbedrijf
aandeafnemer,onderbegeleidingvaneenregelopleveringsbon/
aanvoerbrief.
OMSCHRIJVING SUBENTITEIT:TOELEVERING
Deoverdrachtvaneenhoeveelheid plantmateriaal,productof
v.p.m.vandeleverancieraanhetbedrijf,onderbegeleidingvan
eenleveringsbon.
ATTRIBUTEN:
*vweeknummer
] nummer levering
*vvolgnummer levering ]
vdatum levering
- (nummerverwerktepartij)
SUBtype levering
INTERNELEVERING AFLEVERING
{vverrekenprijs) -(nr.o.v.k.regel)
-(nr. lidmaatschap)
{-typeaflevering }

TOELEVERING
-(nr. o.v.k.regel)
-keuzeuit:
(naamplantmateriaal)
(naamv.p.m.)
v aantal geleverd
v eenheid

o.v.k. =overeenkomst
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RELATIES:
-Een interne-ofafleveringbestaatuiteenofmeerverwerktepartijenvaneenzelfde soortproduct ofplantmateriaal ofuiteengedeeltevaneenverwerkte partij
(zaadenbollen).
-Eentoeleveringvanplantmateriaal bestaatuiteen
hoeveelheid vaneenzelfde soort,sorteringenz.
ENTITEITTYPE:LIQUIDEMIDDELEN GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Zietakdoorsnijdendmodel.
ATTRIBUTEN:
*vvorm
*vperiode
vbedrag liguidemiddelengepland
RELATIES:
- Deliguidemiddelengepland hebbenbetrekking opdeverwachte
uitgaven enontvangsten.
- Deliguidemiddelengepland leidentoteenofmeer overeenkomsten.
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ENTITEITTYPE: MEDEWERKER
OMSCHRIJVING:
Persoon die meewerkt op het bedrijf (waaronder ook gezinsleden),
naast de ondernemer(s).
ATTRIBUTEN:
* v naam medewerker
v (naam funktiebeschrijving)
{ v adres
}
v geboortedatum
{ - geslacht
}
{ v datum indiensttreding }
v duur dienstverband
v soort dienstverband
v aantal werkuren per week
- maximaal aantal overuren per week
- opleiding
- ervaring
RELATIES:
- Een medewerker vervult een funktiebeschrijving.
- Een medewerker kent een of meer vakantieperioden.
ENTITEITTYPE:NORMATIEVE VOEDINGSTOESTAND WORTELMEDIUM
OMSCHRIJVING:
De concentratie van voedingselementen, de EC of PH in hetwortelmedium die tijdens de teelt gewenst zijn volgens bedrijfsnormen
en/of laboratoriumnormen.
ATTRIBUTEN:
* v (aanduiding teeltbeschrijving)
* - keuze uit: weeknummer/ periodenummer
gewasstadium
* v soort voedingsnorm
* v soort voedingswaarde
- EC wortelmediumnorm
- PH wortelmediumnorm
- PH (KCL) wortelmediumnorm
- NH4 gehalte wortelmediumnorm
-K
"
- Na
"
- Ca
"
- Mg
"
- N03
"
- Cl
"
- S04
"
- HC03 "
- H2P04 "
- Fe
"
- Mn
"
- Zn
"
-B
"
- Cu
"
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RELATIES:
- Eennormatievevoedingstoestand wortelmilieu (medium?)wordtin
standgehoudendooreenofmeernormatievevoedingsoplossingen.
- Eenofmeernormatievevoedingstoestanden wortelmilieu horen
bijeenteeltbeschrijvingofbijeenbedrijf.
OPMERKING:
- Deattributen:Kgehaltewortelmediumnorm enz.zijnbeschreven
als1attribuut onderdenaamGEHALTEVOEDINGSELEMENT (zie
clusternormenvooroperationeel gebruik).
TOELICHTING:
Wanneerdenormatievetoestandwortelmilieu nietspecifiekis
vooreenteelt,dochvooreengeheleteeltgroepgelijk is,mag
inplaatsvanhetnr.teeltbeschrijving eenandere aanduiding
wordenweergegeven.
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ENTITEITTYPE:ONDERNEMER
OMSCHRIJVING:
Degenediehetbedrijf zelfstandig envooreigenrekeningen
risicoexploiteert,eventueel insamenwerking.
ATTRIBUTEN:
*vnaam ondernemer
{vadres
}
- geboortedatum
{ -geslacht}
vmaximaal aantalurenperweek
-capaciteit(en)
-karaktereigenschap(pen)
- opleiding
- ervaring
RELATIES:
- Eenondernemer exploiteert eenbedrijf.
- Eenondernemer formuleert doelstellingsaspekten.
- Eenondernemer steltrandvoorwaarden aande arbeidsvoorziening.
- Eenondernemerbrengteenvermogen (balansprivé)in.
ENTITEITTYPE:OPLEIDING GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Hetvoornemenvandeondernemeromdeeltenemenaaneenstage,
cursusofopleiding,danwelomeenvan zijnmedewerkers daaraan
telatendeelnemen,inhetbelangvanhetbedrijf.
ATTRIBUTEN:
*v (naammedewerker)
*vnaam aktiviteit
v datumvanaanvang
vduurvandeaktiviteit
v aantaluurperweek
- (aanduiding arbeidsplan)
RELATIES:
-Eenopleidinggeplandheeftbetrekking opeenondernemer ofop
eenmedewerker.
- Eenopleidinggeplandwordtopgenomen inhetarbeidsplan (per
periode).
ENTITEITTYPE:OVEREENKOMST
(zieGlobaleModel)
OMSCHRIJVING:
Deafsprakenmeteenanderepartij (leverancier/afnemer) met
betrekkingtotdeleveringenbetalingvangoederen,diensten
(inclusief arbeid)ofgeld.
ATTRIBUTEN:
*v (naamleverancier/afnemer)
*vdatum overeenkomst
*vvolgnummer overeenkomst
-duurvan overeenkomst
- leveringsvoorwaarden
- betalingsvoorwaarden

]
] aanduiding overeenkomst
]
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RELATIES:
- Eenovereenkomst kanwordenopgesteld naaraanleidingvaneen
plan.
ENTITEITTYPE:OVEREENKOMSTREGEL
(zieGlobaleModel)
OMSCHRIJVING:
Afspraak overdeleveringen/ofbetalingvaneenbepaald goed,
dienst ofgeld.
ATTRIBUTEN:
*vovereenkomstregelnr.
v (aanduiding overeenkomst)
SUBLENING/REKENING COURANT
v kredietvorm
v kredietplafond
-bedragopdatum
v rente%
- aflossingsschema
{ -onderpand )
{ -startdatum }
RELATIES:
- Eenovereenkomstregel isonderdeelvaneenovereenkomst.
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ENTITEITTYPE:PARTIJ GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Eenpartij,voorkomend ineenteeltplan.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (aanduidingteeltsaldogepland)
(aanduiding teeltsaldo normatief)
*v (nummerteeltplan)
vkeuzeuit:oppervlaktetetelen
aantal stuksafteleveren/tetelen
-bijzonderheid

]aanduiding
]partij
]gepland

RELATIES:
-Eenpartijgepland iseenhoeveelheidvaneenteeltnormatief.
- Eenpartijgepland isopgenomen ineenteeltplan.
- Eenpartijgepland kan leidentothetopzettenvaneenofmeer
partijen.
-Eenpartijgepland kan leidentoteenaantalafgeleideplannen.
ENTITEITTYPE:PLAN GEVOELIGHEIDSANALYSE
OMSCHRIJVING:
ATTRIBUTEN:
*vaanduiding investeringsplan
- naam teeltrichting
*vnaam factor
vprocentuele stijging/daling (factorwaarde)
- keuzeuit: (naamd.p.m.)
(naamgewas)
ENTITEITTYPE: PLANTMATERIAAL
(ziecluster Normen/Uitvoering)
OMSCHRIJVING:
Gesorteerd materiaal (zaad,stek,bol)datafkomstig isvan
zaad-,moerplantenofweefselkweek,eventueel gewonnenwordtin
deproductiefase alsbijproduct,endientalsstartmateriaal voor
devermeerderings-,opkweek-,behandelings-ofproductiefase.
ATTRIBUTEN:
aanduiding plantmateriaal
*vnaam plantmateriaal
*v kwaliteit
vprijs
-leveringstermijn
SUBtype plantmateriaal
OVERIG PLANTMATERIAAL
ZAAD
BOL/KNOL
} {-beworteling
)
{ -type zaad )
{vbolmaat
) {-sortering bijveredeld
{ - zaadfractie)
{-herkomst
plantmateraal )
{-grondsoort)
BIJVEREDELD PLANTMATERIAAL
{ -naam onderstam )
{ -grondsoort
)
RELATIES:
- Plantmateriaal kanwordenopgeslagen onderbepaaldecondities.
- Plantmateriaal kanvoorkomen ingeplande aankoopen
plantmateriaal.
- Plantmateriaal kanvolgenseenplanwordenbewaard.
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OPMERKING:
- Plantmateriaal voortulpen,lelies,freesiaenz.kanviaeen
procesvanverpoppen,verklisteren e.d. wordenverkregen.Het
uitgangsmateriaal daarvoorkanwordenbenoemd als"moerplant".
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ENTITEITTYPE:RANDVOORWAARDE ARBEID
OMSCHRIJVING:
Degrenzendiegesteldwordenaandeteplannen aantallen
medewerkers,alsgrensvandeondernemeren/ofdeomgeving.
ATTRIBUTEN:
*v (naambedrijf)
vminimum aantalvastemedewerkers
vmaximum aantalvastemedewerkers geschoold
vmaximum aantalvastemedewerkers ongeschoold
-maximum aantal lossemedewerkers
*vvolgnummer randvoorwaarde arbeid
RELATIES:
-Eenrandvoorwaarde arbeidwordtgestelddoordeondernemer.
ENTITEITTYPE:RANDVOORWAARDE FINANCIERING
OMSCHRIJVING:
Degrenzendiegesteldwordenaandehoeveelheid teverkrijgen
geldmiddelen oplangeretermijn,alsgrensvanuitdeomgeving.
ATTRIBUTEN:
*v (naambedrijf)
vminimale solvabiliteit
vmaximaal financierings%opd.p.m.
-minimaalvereiste rentebiliteit
*vvolgnummer randvoorwaarde financiering
RELATIES:
-Eenrandvoorwaarde financieringkanwordengestelddoorhet
bedrijf (ofdoorde omgeving).
ENTITEITTYPE:RANDVOORWAARDE LIQUIDEMIDDELEN
OMSCHRIJVING:
Eengrensvandehoeveelheid betalingsmiddelen diedoordeomgevingbeschikbaargesteldwordt.
ATTRIBUTEN:
*vkredietvorm
*vkredietplafond
- rentepercentage
RELATIES:
- Eenrandvoorwaarde liquidemiddelenwordtgesteld aanhet
bedrijf.
OPMERKING:
- Behalvedebeschikbaregestelde liquidemiddelenvallen
hieronderookdepotentieel teverkrijgenmiddelen.
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ENTITEITTYPE:RANDVOORWAARDE TEELT-/BEWAARRUIMTE
OMSCHIJVING:
Degrenzendiehetbedrijf stelttenaanzienvandebenodigde
teeltruimte.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (nummerafdeling)
(nummercel)
vmaximaalbeschikbare (bruto)oppervlakte
vhoogsteverwarmingstemperatuurrealiseerbaar
v laagsteventilatie-ofkoeltemperatuur realiseerbaar
*vvolgnummer randvoorwaarde teelt-/bewaarruimte
RELATIES:
- Eenrandvoorwaarde ruimtewordtgesteld doorhetbedrijf.
ENTITEITTYPE:REGELORGAAN
(ziecluster Klimaatbeheersing)
OMSCHRIJVING:
Installatie ineenafdeling,kasofcel,diedeteregelen
klimaatsfactor(en)beïnvloedt.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (naambedrijf)
(nummerafdeling)
(nummerkas)
(nummercel)
*vnaam regelorgaan
*vvolgnummer regelorgaan
-geïnstalleerd vermogentotaal
- geïnstalleerdvermogenpermz
{ -oriëntatie luchtingsramen )
-naam armatuur
- lichtnivo opgewashoogte
- warmteproduktie
- looptijd bedieningsmotor
- omlooptijd systeem
- dodetijd
- klepkarakteristiek

aanduiding regelorgaan

RELATIES:
-Eenregelorgaan isgeïnstalleerd binneneenafdeling,eenkas,
eencelofeenbedrijfofovereenaantalteeltplaatsen.
-Eenregelorgaanwordtgecontroleerd dooreen ingesteldalarm.
- Eenregelorgaanwordtgedeeltelijkgeregeld dooreeninstelling.
- Eenregelorgaan leverteenreeksbedrijfsindicaties.
-Een regelorgaankaneenhoeveelheidv.p.m.verbruiken.
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ENTITEITTYPE:STANDPLAATS GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Eenplanvoordeplaatsingvaneengeplandepartijbinnenhet
bedrijf.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding geplandepartij) ]
*vkeuzeuit: (nr.cel)
]aanduiding standplaats
(nr.teeltplaats) ]
*vdatumbegin
]
- datum eind
vpercentage bezet (teeltplaats/cel)
RELATIES:
- Een standplaatsgeplandheeftbetrekking opeenpartijgepland.
-Eenstandplaatsgeplandbetrefteentoekomstigebezettingvan
eenstandplaats.
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ENTITEITTYPE:TEELTVOORGENOMEN
OMSCHRIJVING:
Eenteeltdie inprincipe inaanmerking komtom ineenteeltplan
tewordenopgenomen.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (aanduiding teeltsaldo normatief)
(aanduiding teeltsaldo gepland)
v status (voorgeselecteerd/ geselecteerd/ afgewezen)
vminimum aantal
*vmaximum aantal
v eenheid
ENTITEITTYPE: TEELTBESCHRIJVING
(zieclusterNormen)
Voorstelnaamswijziging in:STARTDATUM TEELTdit inverbandmet
verwarring inhetgebruik.
OMSCHRIJVING:
Denormatievegegevensvaneenteelt,geldendvooreenbepaalde
startperiode.
ATTRIBUTEN:
*vaanduiding teeltsysteem
]
*vkeuzeuit:weeknummer
j aanduidingteeltbeschrijving
periodenummer ]
teeltjaar
]
- (aanduiding opvolgende teeltbeschrijving)
SUBtypeteelt
VARIABELOOGSTMOMENT VARIABELOOGSTMOMENT
OOGSTMOMENT
EENMALIGEOOGST
MEERMALIGE OOGST
DUIDELIJK
{ -groeiperweek } -aanduiding alternatief
- eenheid
teeltsysteem
{ -verschil insnelheid afrijping}
RELATIES:
-Eenteeltbeschrijving dientalsbasisvoordeteeltvan
partijenplanten.
- Eenteeltbeschrijving volgteenbepaald teeltsysteem.
- Bijeenteeltbeschrijving horeneenaantal normatieve
bewerkingen.
- Bijeenteeltbeschrijving kunnenhoreneenofmeer
normatievevoedingstoestandenwortelmilieu.
ENTITEITTYPE:TEELTLAAG
(zieclusterUitvoering)
OMSCHRIJVING:
Deteeltoppervlakte binneneenproductie-afdeling diebestaatuit
eentypeteeltoppervlakmetgroeiomstandigheden dienagenoeg
gelijk zijnoverdegeheleoppervlakte.
ATTRIBUTEN:
*v (nummerafdeling)
]
*vvolgnummerteeltlaag ]
- type teeltoppervlak
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nummerteeltlaag

SUBteeltlaag
BIJGOOTOFDRAAD
{ -toelaatbare teeltoppervlakte }
OPMERKING:
-Alletablettenbehorendetoteenrotagrower,ofdaarmee
vergelijkbare installatie,behorentotdezelfdeteeltlaag.
RELATIES:
- Eenteeltlaagmaaktdeeluitvaneenafdeling.
- eenteeltlaag kanvoorzien zijnvaneen (oftwee)
belichtingsinstallatie(s).
- Binneneenteeltlaag komenkraanvakkenvoor.
- Binneneenteeltlaag kunnenteeltplaatsenworden
onderscheiden.
-Teeltvoorbereidende- enonderhoudswerkzaamheden aanofbinneneenteeltlaag staanbeschreven in (geplande)
werkopdrachten.
- Deeconomische relevantegegevensvanhettypeteeltoppervlak zijnopgenomen ondereend.p.m..
TOELICHTING: zieclusteruitvoering
ENTITEITTYPE:TEELTPLAATS
(zieclusterNormen)
OMSCHRIJVING SUBENTITEITTYPE: PLAATS
Eenaaneengesloten teeltoppervlakte,dieterbeschikking staat
voordeproductieennietdoorkruistwordt/kanwordendoorwerkoftransport-paden.
Inhetgevalvantransporttablettenwordtonderplaatsverstaan:
deplekdieruimtebiedtaaneentransporttablet (ditwordtook
welpositiegenoemd.)
OPMERKING:
Vooreenplaatswordenafhankelijkvandeinrichtingvanhet
bedrijfdevolgendenamengebruikt:bed,grondtablet,roltablet,
rijofpositie.
OMSCHRIJVING SUBENTITEITTYPE:GOOT/DRAAD
Eenhangendegootofdraaddieterbeschikking staatvoorde
produktievaneenenkelerijplanten.
OMSCHRIJVING SUBENTITEITTYPE:KAP
Eendeelvaneenkas,begrensd doorpoten,gevel(s)en/of transportpaden.
OPMERKING:
- Ditsubentiteittype kentmen ingevalvanvolveldsteelten zoals
radijs,sla,tomaatenz.enbijbetonvloeren.
ATTRIBUTEN:
*v (nummerafdeling)
*vvolgnummer teeltplaats
SUBtype teeltplaats

] nummer teeltplaats
]
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PLAATS
v oppervlakte
beteelbaar

GOOT/DRAAD
vlengte

KAP
v oppervlakte
beteelbaarkap

ENTITEITTYPE:TEELTPLAN
OMSCHRIJVING:
Deverwachte economischegevolgenvanhetuitvoerenvaneen
combinatievanteelten,binnenhetbedrijf.
ATTRIBUTEN:
*vnr.teeltplan
v status (voorgenomen/geselecteerd)
v saldototaal (zonderaftrek energiekosten)
vkostentoegerekende energie
v kosten loonwerk
v kostenarbeid
vkostenduurzame produktiemiddelen
v algemenekosten
- nettobedrijfsresultaat
RELATIES:
- Eenteeltplan omvateenofmeerpartijengepland.
- Eenteeltplan kanwordenaangevuldmeteenbehoeftearbeid/
ruimte/machinesgeplandperperiodeofweek.
- Eenteeltplankanleidentoteenaantalafgeleideplannen.
ENTITEITTYPETEELTRICHTING
OMSCHRIJVING:
Deverwachte economischegevolgenvanhet inproduktienemenvan
eenofmeerplantaardige soortenofcultivars/rassen ophetbedrijf,overmeerderejarenmeteenopsplitsingvan opbrengsten
enkostenperkalenderjaar.
ATTRIBUTEN:
*vnaam teeltrichting
* -produktiejaar
v teeltduur
vkeuzeuit:aantal stuks
aantalm2
v indicatie (geld)opbrengst
v indicatiekostengrond-enhulpstoffen (excl.energie)
v indicatiekostentoegerekende energie
v indicatie overigeproduktgebonden kosten
- indicatie kosten loonwerk
v indicatiekostenarbeid
v indicatiekostend.p.m.
v indicatiealgemenekosten
- indicatienettobedrijfsresultaat
- indicatiestichtingskosten totaal
-behoeftevastemedewerkers
-maximalebehoefte lossemedewerkers
-vereiste opleiding
-vereiste ervaring
-bron/titel publicatie
- gewenste kapbreedte
- gewenste goothoogte
- gewenstschermmateriaal
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- gewenste waterkwaliteit
- gewenst watergeefsysteem
- gewenste capaciteit watergeefsysteem
- gewenst regelorgaan
- gewenste capaciteit regelorgaan
- gewenst geïnstalleerd vermogen regelorgaan, per m2
- gewenst type kasdek
- gewenst type luchting
- naam gewenste schermdoek
- naam gewenste verduisteringsdoek
- naam gewenste zonweringsdoek
- naam gewenste d.p.m.
- gewenste capaciteit d.p.m.
RELATIES:
- Een teeltrichting wordt vastgesteld voor het bedrijf.
- Een teeltrichting leidt tot investeringsplannen.
- Een teeltrichting beperkt het aantal teeltsaldo's gepland die
voor het bedrijf in aanmerking komen.

ENTITEITTYPE:TEELTSALDO GEPLAND
OMSCHRIJVING:
De verwachte economische gevolgen voor het bedrijf van het opzetten van een partij die een op het bedrijf onbekend gewas betreft.
ATTRIBUTEN:
* v naam teelt
]aanduiding teeltsaldo
* - keuze uit: (nummer afdeling)
] gepland
(nummer cel)
]
* v keuze uit: weeknummer
]
periodenummer
]
- produktie eindproduct
- prijs (gemiddeld)
- geld opbrengsten overige
- kosten zaad, plant en pootgoed
- kosten potten
- kosten potgrond
- kosten meststoffen
- kosten gewasbeschermingsmiddelen
- kosten overige grond en hulpstoffen
- kosten toegerekende energie verwarming
- kosten toegerekende energie electra
- kosten bind en steunmateriaal
- kosten verpakkingsmateriaal
- kosten fusthuur + eenmalige fust
- kosten bewaren en afleveren
- veilingprovisie
- heffing productfondsen
- overige product gebonden kosten
- berekende rente oml. vermogen
- kosten loonwerk
- kosten arbeid geschoold
- kosten arbeid ongeschoold
v saldo (per:m2,weekm2,uur)
v saldo zonder aftrek energiekosten (per: m2,weekm 2 )
v saldo na aftrek kosten arbeid (per: m2,weekm 2 )
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RELATIES:
- Eenteeltsaldogepland kanleidentoteenteeltvoorgenomen.
- Eenteeltsaldogepland kentbehoeftenarbeid/ruimte/machines
gepland.
ENTITEITTYPE:TEELTSALDO NORMATIEF
OMSCHRIJVING:
Deverwachte economischegevolgenvoorhetbedrijfvanhetopzettenvaneenpartij,tetelenvolgensde (bedrijfseigen)normen.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding teeltbeschrijving) ]aanduiding teeltsaldo
* -keuzeuit: (nummerafdeling) ]normatief
(nummercel)
]
*vkeuzeuit:weeknummer
]
periodenummer
]
-produktie eindproduct
-prijs (gemiddeld)
-geldopbrengsten overige
- kosten zaad,plantenpootgoed
- kostenpotten
-kostenpotgrond
- kostenmeststoffen
-kosten gewasbeschermingsmiddelen
- kostenoverigegrond enhulpstoffen
- kostentoegerekende energieverwarming
- kostentoegerekende energieelectra
- kostenbind ensteunmateriaal
- kosten verpakkingsmateriaal
- kosten fusthuur+eenmalige fust
- kostenbewaren enafleveren
- veilingprovisie
-heffing productfondsen
- overigeproductgebondenkosten
-berekende renteoml.vermogen
- kosten loonwerk
- kostenarbeid geschoold
- kostenarbeid ongeschoold
v saldo (per:m2,weekm2,uur)
v saldo zonderaftrekenergiekosten (per:m2,weekm2 )
v saldonaaftrekkostenarbeid (perm2,weekm2)
RELATIES:
- Eenteeltsaldo normatiefhoortbijeenteeltbeschrijving.
- Eenteeltsaldo normatief kanleidentoteenteeltvoorgenomen.
- Eenteeltsaldonormatiefkentbehoeften arbeid/ruimte/machines
normatief.
ENTITEITTYPE:TEELTSYSTEEM
(zieclusterNormen)
OMSCHRIJVING:
Normatieveteeltgegevensvaneenbepaald gewasvoorzoverdeze
nietbepaaldwordendoordestartperiodevaneenteelt.
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ATTRIBUTEN:
{ *vnaamteeltsysteem
]
}
*v (naamgewas)
]aanduiding teeltsysteem
*vkeuzeuit: (naamplantmateriaal) ]
(naamartikel)
]
{ vkeuzeuit:afstand opderij/goot
}
{
afstand tussenderijen/goten )
{
of plantdichtheid
}
{ -plantverband
}
{ vnaambewortelingsmedium
)
{ vbemestingssysteem
}
{ -leidsysteem
}
{ -draadhoogte
)
{ -naam steunmateriaal
)
{ -potmaat
)
SUBtype teeltsysteem
BOLLEN
{ -naambaktype
)
{ -baklengte
)
{ -bakbreedte
)
RELATIES:
- Eenteeltsysteem dientalsbasisvooreenofmeer
teeltbeschrijvingen.
- Eenteeltsysteem betrefteengewasofeencultivar.
- Eenteeltsysteem isgebaseerd opeentypeplantmateriaal.
- Bijeenteeltsysteem behorendebewerkingenvoorgenomendie
bepaaldwordendooedeteeltweek ofhet ontwikkelingstadium.
OPMERKING:
- Deattributen aantal teeltfasen ennaamteelt zijnnognietin
hetdatamodel opgenomen.
- Er isnoggeenrekeninggehoudenmetteeltfasen.
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ENTITEITTYPE:UITGAVEN/ONTVANGSTEN NORMATIEF
OMSCHRIJVING:
De,methetoogopeen liquiditeitsplan,verwachtte bedrijfs-of
privé-uitgaven enontvangsten.
ATTRIBUTEN:
* -keuzeuit: (naam teeltrichting)
(aanduiding teeltsaldo normatief)
*vnaampost
*vperiodenummer
vbedraguitgaven/ontvangsten normatief
RELATIES:
- Eenverwachteuitgave/ontvangsthoortbijeenpartijgepland
ofbijeenteeltplan.
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ENTITEITTYPE:VAKANTIEPERIODE
OMSCHRIJVING:
Eenperiodewaarinvakantiewordtgepland.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit:naammedewerker
naam ondernemer
*vdagaanduiding begin
vdagaanduiding einde
RELATIES:
- Eenvakantieperiode hoortbijeenmedewerkerofeen
ondernemer.
ENTITEITTYPE:VERBRUIK GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid vaneenv.p.m. diedeondernemernodig achtvoor
hetuitvoerenvaneenbewerking gepland.
ATTRIBUTEN:
*v (naambewerking gepland)
*v (naamv.p.m.)
* - (merknaam)
v aantalverbruik gepland
v eenheid
RELATIES:
- Eenverbruikgeplandhoortbijeenbewerking gepland.
ENTITEITTYPE:VERBRUIKNORMATIEF
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid vaneenv.p.m. dienodig isvoorhetuitvoerenvan
eenbewerking,volgensdenormvanhetbedrijf.
ATTRIBUTEN:
*v (naambewerking)
*v (naamv.p.m.)
* - (merknaam)
v aantalverbruik normatief
v eenheid
RELATIES:
-Hetverbruiknormatief heeftbetrekking opeenv.p.m..
-Hetverbruiknormatiefwordtverbruikt bijuitvoeringvaneen
bewerking.
ENTITEITTYPE:VERKOOPGEPLAND
OMSCHRIJVING:
Eenvoornemen omeendeelvanproduktievia eenspecifiekeafnemerofafzetkanaal teverkopen.

203

ATTRIBUTEN:
*v (nummerteeltplan)
*v (naamartikel)
* - (naam leverancier/afnemer)
*vkeuzeuit:periodenummer
weeknummer
v aantalverkoopgepland
v eenheid
vprijs
RELATIES:
- eenverkoopgepland komtvoortuiteenteeltplan.
- Eenverkoopgeplandbetrefteenartikel.
- Eenverkoopgepland isgericht opeenafnemer.
OPMERKING:
- Eenverkoopgepland kaneengevolg zijnvaneenreedsgemaakte
(mondelingen)overeenkomst.
ENTITEITTYPE:VLOTTEND PRODUCTIEMIDDEL (V.P.M.)
(zieclusterNormen)
OMSCHRIJVING:
Eenproduktiemiddel dat ineenbepaaldetijdwordtverbruikt,
e.g.inhetproduktwordtopgenomen.
ATTRIBUTEN:
*v (naamv.p.m.)
*v (merknaam)
-prijsnormatiefpereenheid
- eenheid
ENTITEITTYPE:V.P.M. BEHOEFTEGEPLAND
OMSCHRIJVING:
Devoorraad dievaneenv.p.m.moetworden aangehouden ombijde
werkuitvoering problementevoorkomen.
ATTRIBUTEN:
* V naamv.p
* - merknaam
* V periode
V aantalv
p.m.behoeftegepland
V eenheid
RELATIES:
- Debehoeftev.p.m.

hangtafvanhetteeltplan.

ENTITEITTYPE:VOEDINGSTOESTAND WORTELMEDIUMGEPLAND
OMSCHRIJVING:
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding partijgepland)
*vkeuzeuit:periodenummer/weeknummer
gewasstadium
- ECwortelmedium
- PHwortelmedium
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ENTITEITTYPEVOEDINGSTOESTANDWORTELMEDIUMNORMATIEF=
=ENTITEITTYPENORMATIEVEVOEDINGSTOESTAND WORTELMEDIUM
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ENTITEITTYPE: WEERSGESTELDHEID
(ziecluster Klimaatbeheersing)
OMSCHRIJVING:
Gegevensoverdeklimaatsfactorenvande weersomstandigheden
buiten.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit:weeknummer
periodenuinmer
- instraling
-windrichting
-windsnelheid
- neerslag
-temperatuur buitenklimaat
DEBESCHRIJVING VANEENAANTALENTITEITTYPEN DIEVIAEENRELATIE
SAMENHANGENMETDEENTITEITTYPEN VAN DECLUSTERPLANNING.
ENTITEITTYPE:ARTIKEL
(zieclusterNormen)
OMSCHRIJVING:
Eenplantofplantendeel (blad,bloem,vrucht,bolofknol)afkomstigvanhetbedrijf engeschiktgemaaktvoordemarkt.
ENTITEITTYPE:ARTIKELGROEP
(zieclusterNormen)
OMSCHRIJVING:
Hettotaalvanartikelendiegelijktijdig (kunnen)wordengeoogst
vaneengewas.
ENTITEITTYPE PARTIJ
(zieclusterNormen)
OMSCHRIJVING:
Uniformegroep zaailingen,stekken,bollen,knollenofplanten
vaneensoortofcultivar/rasdie ineenzelfdeperiode isopgezet
endieopeenzelfdewijzewordtgeteeld.
ENTITEITTYPE:VERWERKTEPARTIJ
(zieclusterNormen)
OMSCHRIJVING:
Eenhoeveelheidvaneenartikel ofplantmateriaal (zaad,stek
bol,knolofweefselkweekmateriaal) afkomstigvaneenpartij.
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BIJLAGE8
DATAMODEL

CLUSTER PLANNING

BESCHRIJVING ATTRIBUTEN
Deattributenworden inalfabetischevolgordebehandeld.
Perattribuutwordtweergegeven:
-denaam
-het (de)entiteittype(n)
- een omschrijving
- eenvoorstel totcodering
- eventueel opmerkingen entoelichtingen
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ATTRIBUUT: AANSCHAFWAARDE
VAN ENTITEITTYPE: duurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
De waarde van een duurzaam produktiemiddel bij aanschaf.
CODERINGSVOORSTEL:
10 posities/numeriek/ op 0,01 afgerond/ gulden
DOMEIN: AANTAL
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/ numeriek
ATTRIBUUT: AANTAL AANKOOP PLANTMATERIAAL GEPLAND
VAN ENTITEITTYPE: aankoop plantmateriaal gepland
OMSCHRIJVING:
Een numerieke hoeveelheid behorend bij de geplande aankoop van
het plantmateriaal
ATTRIBUUT: AANTAL INVESTERING VOORGENOMEN
VAN ENTITEITTYPE: investering voorgenomen
OMSCHRIJVING:
De numerieke hoeveelheid van de voorgenomen investeringen.
ATTRIBUUT: AANTAL INVESTERING GEPLAND
VAN ENTITEITTYPE: investering gepland
OMSCHRIJVING:
De numerieke hoeveelheid van de geplande investeringen.
ATTRIBUUT: AANTAL VERBRUIK GEPLAND
VAN ENTITEITTYPE: verbruik gepland
OMSCHRIJVING:
De numerieke hoeveelheid van het verbruik van een vlottend
produktiemiddel bij een geplande bewerking.
ATTRIBUUT: AANTAL VERKOOP GEPLAND
VAN ENTITEITTYPE: verkoop gepland
OMSCHRIJVING:
De numerieke hoeveelheid van de geplande verkopen van de
artikelen.
ATTRIBUUT: AANTAL V.P.M. BEHOEFTE GEPLAND
VAN ENTITEITTYPE: v.p.m. behoefte gepland
OMSCHIJVING:
De numerieke hoeveelheid van de geplande behoefte aan vlottende
produktiemiddelen.
ATTRIBUUT: AANTAL GELEVERD
VAN ENTITEITTYPE: levering, ENTITEITSUBTYPE: toelevering
OMSCHRIJVING:
De hoeveelheid aan het bedrijf geleverde eenheden die na controle
worden geaccepteerd.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek
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A
ATTRIBUUT:AANTALHERHALINGEN
VAN ENTITEITTYPE:bewerkingvoorgenomen,bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Aantalkeerdateenhandeling,bewerking,binnendegestelde
geldigheidstermijnmoetwordenuitgevoerd.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANTALM2
VAN ENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Hetaantalm2 waaropdeteeltrichtingbetrekkingheeft.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/m2
ATTRIBUUT:AANTALOVERURENVASTEMEDEWERKERS
VAN ENTITEITTYPE: arbeidsplan
OMSCHRIJVING:
Hetaantalurendatdevastemedewerkersnaastdegewoneuren,
t.b.v.hetteeltplan,bereid zijnovertewerken.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/uren
ATTRIBUUT:AANTALSTUKS
VANENTITEITTYPE:teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Hetaantalplanten (bollen)waaropdeteeltrichting betrekking
heeft.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/ stuks
ATTRIBUUT:AANTALSTUKSAFTELEVEREN
VANENTITEITTYPE:partijgepland
OMSCHRIJVING:
Hetaantal stuksafteleverenplanten (bollen)vaneengeplande
partij.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/ stuks
ATTRIBUUT:AANTALUREN LOSSEMEDEWERKERS
VANENTITEITTYPE: arbeidsplan
OMSCHRIJVING:
Hetaantal urendat lossemedewerkers,t.b.v.hetteeltplan,
zullenwordeningezet.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/uren
ATTRIBUUT:AANTALUREN PERWEEK
VANENTITEITTYPE:opleiding gepland
OMSCHRIJVING:
Hetaantalurenperweek,dataandebetreffende opleiding zal
wordenbesteed.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/uren
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A
ATTRIBUUT:AANTALVASTEMEDEWERKERS GESCHOOLD
VANENTITEITTYPE: arbeidsplan
OMSCHRIJVING:
Hetaantalvastegeschooldemedewerkersdatt.b.v.hetteeltplan
isbenodigd.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANTALVASTEMEDEWERKERS ONGESCHOOLD
VANENTITEITTYPE: arbeidsplan
OMSCHRIJVING:
Hetaantalvasteongeschooldemedewerkers datt.b.v.hetteeltplan isbenodigd.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANTALWERKUREN PERWEEK
VANENTITEITTYPE: funktiebeschrijvingmedewerker,medewerker
OMSCHRIJVING:
Hetaantalwerkurendatgepland is,behorendebijeen funktieof
bijeenmedewerker. (Dithoeftniethetzelfdeaantalurente
zijn,maardat iswelvaak zo.)
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT: AFLOSSINGSSCHEMA
VANENTITEITTYPE: financiering gepland,overeenkomstregel
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidvanende frequentiewaarmeehetaftelossen
bedragwordtbetaald.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/ aantal,frequentie
ATTRIBUUT:AFSCHRIJVINGSSTELSEL (BEDRIJFSECONOMISCH)
VANENTITEITTYPE:duurzaamproduktiemiddel,
investeringgepland
OMSCHRIJVING:
Dewijzewaarop eenduurzaam produktiemiddel wordtafgeschreven.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:AFSCHRIJVINGS%
VANENTITEITTYPE:duurzaam produktiemiddel,
investering gepland
OMSCHRIJVING:
Hetpercentagevandenieuwwaarde ofboekwaarde,datals
afschrijvinggeldt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%

210

ATTRIBUUT:AFSCHRIJVINGSBEDRAG
VANENTITEITTYPE:duurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Hetbedragwaarmeebetreffended.p.m.wordtafgeschreven.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT:AFSTAND
VANENTITEITTYPE: afzetkanaal
OMSCHRIJVING:
Deafstandvanhetbedrijf totdeplaatsvanafzetvande
artikelgroep.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/km.
ATTRIBUUT: AFZETKOSTEN
VANENTITEITTYPE:afzetkanaal
OMSCHRIJVING:
Dekostendieverbandhoudenmethetafzettenvandeartikelgroep.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT:ALGEMENEKOSTEN
VANENTITEITTYPE:teeltplan
OMSCHRIJVING:
Dealgemene kostentenbehoevevanhetuitvoerenvanhetteeltplan.Hierondervallen nietdekostenvanarbeid, loonwerken
duurzameproduktiemiddelen endekostenvantoegerekendeenergie.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT: ARBEIDSBEHOEFTE
VANENTITEITTYPE:behoeftearbeid/ruimte/machinegepland,
behoeftearbeid/ruimte/machine normatief
OMSCHRIJVING:
Deaanspraakdieeengeplandepartij,eenteeltplan ofeenteelt
maaktoparbeid.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/aantal arbeiders
ATTRIBUUT: ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VAN ENTITEITTYPE: funktiebeschrijvingmedewerker
OMSCHRIJVING:
Dearbeidsomstandigheden dieaandebetreffende funktieverbonden
zijn.
CODERINGSVOORSTEL: 2regels/alfanumeriek
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ATTRIBUUT: BANKGARANTIE
VAN ENTITEITTYPE: leverancier/afnemer
OMSCHRIJVING:
Degarantiediedebankafgeeftopdatdeleverancier zalleveren.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:BASISLOON PERWEEK/UUR
VANENTITEITTYPE: funktiebeschrijvingmedewerker
OMSCHRIJVING:
Het salaris,uitgedrukt inguldensperweekofperuur,dataan
eenbepaalde funktieverbondenis.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/gulden,
perweekofperuur
ATTRIBUUT:BEDRAG
VANENTITEITTYPE:d.p.m.periodiek onderhoud,
verwachteuitgaven/ontvangsten,
liquidemiddelengepland
OMSCHRIJVING:
Degeldelijkevergoeding dieverbonden isaaneend.p.m.onderhoudsbeurt,dehoeveelheidverwachteuitgaven of ontvangsten
ofdebetreffendehoeveelheid liquidemiddelen.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT:BEDRAG (KAS/BANK/GIRO)
VANENTITEITTYPE:balansbedrijf
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid "cash"dathetbedrijfbezit,indevormvankas,
bankofgiro.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT: BEDRAGOPDATUM
VANENTITEITTYPE:overeenkomstregel
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid geldelijkemiddelendieopeenbepaaldedatum
wordtgeleend.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT: BEGIN PERIODENUMMER
VANENTITEITTYPE:bewaarplan
OMSCHRIJVING:
Destartperiodewaarinplantgoed volgenshetbewaarplanbewaard
moetworden.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/periodenummer
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ATTRIBUUT:BEGINWEEKNUMMER
VAN ENTITEITTYPE:bewaarplan
OMSCHRIJVING:
Destartweekwaarinplantgoed volgenshetbewaarplanbewaardmoet
worden.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/weeknummer
ATTRIBUUT: BEHANDELINGSDAG
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Detijddiemoetverlopennadeeerstebehandelingvaneen
aantastingvoordatdevoorgenomenbehandeling dientteworden
gepland.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/dagen
ATTRIBUUT: BEHOEFTEVASTEMEDEWERKERS
VANENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Deverwachtebenodigdehoeveelheid aanvastemedewerkers,behorendbijeenteeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:BEREKENDERENTEOMLOPENDVERMOGEN
VANENTITEITTYPE:teeltsaldogepland,teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
Derenteoverhetvastgelegdevermogen inzaad-,plant-enpootgoed,potten,potgrond,bind-ensteunmateriaal,eenmaligsubstraat,plastic eneventueel loonwerk.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
ATTRIBUUT: BETAALWIJZE
VANENTITEITTYPE:leverancier/afnemer
OMSCHRIJVING:
Dewijzewaaropdebetaling aandeleverancierplaatsheeft,ofde
wijzewaaropdeafnemerbetaalt.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT: BETALINGSVOORWAARDE
VANENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Devoorwaarden diegesteldwordenaaneenbetalingvangoederen
ofdiensten,bijafsprakenmeteen leverancier ofafnemer.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
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ATTRIBUUT: BIJZONDERHEID
VANENTITEITTYPE:partijgepland
OMSCHRIJVING:
Eenafwijkingvandegeplandeteelt zonderdatersprake isvan
eenandereteelt.
CODERINGSVOORSTEL: 2regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT:BODEMVERWARMINGSTEMPERATUURNORMATIEF
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling normatiefkas
OMSCHRIJVING:
Detemperatuurvanhetwortelmilieu diegehandhaafd moetworden
doorhetverwarmingsnet.
CODERINGSVOORSTEL:domein temperatuur
(2posities/numeriek/gradenCelcius)
ATTRIBUUT:BRON/PUBLICATIE
VANENTITEITTYPE:teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Debronofpublicatiewaaruitgegevensm.b.t.deteeltrichting
wordengehaald.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:BREEDTECEL
VAN ENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Debreedtevandecel,gemetenvanwandtotwand (danwelvan
stootrand totstootrand).
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/0.lm
ATTRIBUUT: BUITENTEMPERATUUR
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling normatiefkas
OMSCHRIJVING:
Degemetentemperatuurvandebuitenluchtdiedesituatie ophet
meetpuntweergeeft ineenafgelopenvrijkorteperiode.
CODERINGSVOORSTEL: domein temperatuur
(2posities/numeriek/gradenCelcius)
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c
ATTRIBUUT; CALCULATIE-RENTE
VAN ENTITEITTYPE: investeringsplan
OMSCHRIJVING:
Het rentevoet die over het geïnvesteerde vermogen moet worden
betaald. Dit heeft betrekking op investeringen binnen het
investeringsplan.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/ numeriek
ATTRIBUUT: CAPACITEIT
VAN ENTITEITTYPE: duurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
De prestatie welke door het betreffende duurzaam produktiemiddel
kan worden geleverd.
CODERINGSVOORSTEL: 1 regel/ alfanumeriek
ATTRIBUUT: CAPACITEIT(EN)
VAN ENTITEITTYPE: ondernemer
OMSCHRIJVING:
Het prestatie-vermogen van de ondernemer, betrekking hebbend op
o.a. beheersaspekten.
CODERINGSVOORSTEL: 2 regels/ alfanumeriek
ATTRIBUUT: CAPACITEIT KOELINSTALLATIE
VAN ENTITEITTYPE: cel
OMSCHRIJVING:
Het geïnstalleerd vermogen van de koelinstallatie.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/ numeriek/ kW
ATTRIBUUT: CAPACITEIT VENTILATIESYSTEEM
VAN ENTITEITTYPE: cel
OMSCHRIJVING:
Het geïnstalleerd vermogen van de systeemventilator of het aantal
(plafond)ventilatoren, wanneer het vermogen daarvan onbekend is.
CODERINGSVOORSTEL: 5 posities/ numeriek/ m3 per uur of stuks
ATTRIBUUT: CAPACITEIT VERWARMINGSINSTALLATIE
VAN ENTITEITTYPE: cel
OMSCHRIJVING:
Het geïnstalleerd vermogen van de verwarmingsinstallatie.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/ numeriek/ kW
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ATTRIBUUT; DAGAANDUIDINGBEGIN
VANENTITEITTYPE:vakantieperiode
OMSCHRIJVING:
Deeerstedagvandevakantieperiode.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/alfanumeriek/weeknr.dagaanduiding
ATTRIBUUT:DAGAANDUIDING EINDE
VANENTITEITTYPE:vakantieperiode
OMSCHRIJVING:
Delaatstedagvandevakantieperiode.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/alfanumeriek/weeknr.dagaanduiding
ATTRIBUUT:DATUMAANPASSING
VANENTITEITTYPE:d.p.m.aanpassing
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaarop eenaanpassing,terverhogingvandekwaliteit
vanhetd.p.m.en/ofverlengingvandelevensduur,plaatsvond.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/alfanumeriek/weeknr.dagaanduiding
ATTRIBUUT:DATUMBEGIN
VANENTITEITTYPE:standplaatsgepland
OMSCHRIJVING:
Deeerstedagwaaropeengeplandepartijophetbedrijfgeplaatst
gaatworden.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/alfanumeriek/weeknr.dagaanduiding
ATTRIBUUT:DATUMEIND
VANENTITEITTYPE:standplaatsgepland
OMSCHRIJVING:
Delaatstedagwaaropeengeplandepartij,doorb.v.oogsten,
uitruimen,bijelkaar zettenofwijderzetten,opeenplekophet
bedrijfstaat.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/alfanumeriek/weeknr.dagaanduiding
ATTRIBUUT: DATUM LEVERING
VANENTITEITTYPE:levering
OMSCHRIJVING:
Dedagwaaropdelevering ophetadresvandeafnemerwordt
ontvangen.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/alfanumeriek/weeknr.
dagaanduiding
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ATTRIBUUT: DATUM OPMAAK
VAN ENTITEITTYPE: balans bedrijf, balans prive,
investeringsplan, beloning arbeid
OMSCHRIJVING:
De datum waarop een balans, investeringsplan of loonbrief wordt
opgesteld.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/alfanumeriek/weeknr.
dagaanduiding
ATTRIBUUT: DATUM OVEREENKOMST
VAN ENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
De datum waarop de overeenkomst gesloten wordt.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/alfanumeriek/weeknr.dagaanduiding

ATTRIBUUT: DATUM VAN AANVANG
VAN ENTITEITTYPE: opleiding gepland
OMSCHRIJVING:
De aanvangsdatum van een geplande opleiding.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/alfanumeriek/weeknr.dagaanduiding
ATTRIBUUT: DIRECTE OPBRENGSTWAARDE
VAN ENTITEITTYPE: duurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
De prijs dat het duurzaam produktiemiddel oplevert bij directe
verkoop (= dagwaarde).
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek
ATTRIBUUT: DUUR DIENSTVERBAND
VAN ENTITEITTYPE: medewerker
OMSCHRIJVING:
Het aantal jaren dat de medewerker in dienst is.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/ numeriek/ jaar
ATTRIBUUT: DUUR VAN DE ACTIVITEIT
VAN ENTITEITTYPE: opleiding gepland
OMSCHRIJVING:
De lengte van een geplande stage, cursus, opleiding.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/ numeriek/ dagen
ATTRIBUUT: DUUR VAN OVEREENKOMST
VAN ENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
De periode waarover de gemaakte overeenkomst loopt. (Dit kan
uitgedrukt worden inweken, maanden of jaren.)
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/ numeriek
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ATTRIBUUT:ECWORTELMEDIUM
VANENTITEITTYPE:voedingstoestand wortelmediumgepland
OMSCHRIJVING:
Hetgeleidingsvermogen vanhetextract.Uitgrond- enpotmonsters
wordteenextractverkregenvolgensdegestandaardiseerdeextractiemethode;voorsteenwol geldtdateenectract rechtstreeksuit
eenwortelmedium wordtopgezogen.
ATTRIBUUT:ECWORTELMEDIUM NORM
VANENTITEITTYPE:normatievevoedingsoplossing wortelmedium
OMSCHRIJVING:
DeECvanhetwortelmediunwaarmeevolgenseigenervaringof
ervaringvanderdendebesteresultatenwordenbereikt.
ATTRIBUUT:EENHEID
VANENTITEITTYPE:doelstellingsaspekt, investering gepland,
aankoopplanplantmateriaalgepland,
teeltbeschrijving, teeltvoorgenomen,
verbruikgepland,verbruiknormatief,
vlottend produktiemiddel,verkoop gepland,
v.p.m.behoeftegepland, levering
OMSCHRIJVING:
Deeenhedenwaarinwordtgeleverd,gemetenofgeteld.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/alfanumeriek/SIeenheden,
gedeeltenofveelvoudenervan.
ATTRIBUUT:EIGENVERMOGEN
VANENTITEITTYPE:balansbedrijf,balansprive
OMSCHRIJVING:
Heteigenvermogendathetbedrijfofdeondernemer opbalansdatumbezit.
CODERINGSVOORSTEL: 7posities/numeriek
ATTRIBUUT:EIND PERIODENUMMER
VANENTITEITTYPE:bewaarplan
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropdegeplandebewaarperiodewordtafgesloten.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/alfanumeriek/
weeknr.,dagaanduiding
ATTRIBUUT:EINDWEEKNUMMER
VANENTITEITTYPE:bewaarplan
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropdegeplandebewaarperiodewordtafgesloten.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/alfanumeriek/
weeknr.,dagaanduiding
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ATTRIBUUT:ERVARING
VANENTITEITTYPE:medewerker, ondernemer
OMSCHRIJVING:
Deervaringdieeenmedewerkerofondernemerheeft inhetwerk
waarvoorhij isaangenomen.
CODERINGSVOORSTEL:2regels/alfanumeriek
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ATTRIBUUT:FINANCIERINGSLASTEN PERJAAR
VANENTITEITTYPE: financiering gepland
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid vreemd kapitaaldiejaarlijksmoetworden
aangetrokken om investeringen aftelossen.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/gulden
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ATTRIBUUT: GEBOORTEDATUM
VAN ENTITEITTYPE: medewerker, ondernemer
OMSCHRIJVING:
De dag waarop een medewerker of ondernemer is geboren.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ alfanumeriek/
jaar-, maand-, dagaanduiding
ATTRIBUUT: GEÏNSTALLEERD VERMOGEN BELICHTINGSINSTALLATIE
VAN ENTITEITTYPE: cel
OMSCHRIJVING:
Het geïnstalleerd vermogen van de belichtingsinstallatie in een
cel.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/ numeriek/ 0,1 W
ATTRIBUUT: GEÏNSTALLEERD VERMOGEN PER M2
VAN ENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Het geïnstalleerd vermogen van het regelorgaan per m2 netto
kasoppervlak (c.q. vloeroppervlak) van de afdeling (c.q.cel).
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/ numeriek/ 0,1 Watt per m2
ATTRIBUUT: GEÏNSTALLEERD VERMOGEN TOTAAL
VAN ENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Het geïnstalleerd vermogen van het betreffende regelorgaan.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/ numeriek/ 0,1 W
ATTRIBUUT: GELDOPBRENGSTEN OVERIG
VAN ENTITEITTYPE: teeltsaldo gepland, teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
De geldelijke opbrengst, niet verkregen door verkoop van
Produkten, (b.v. geven van cursus, uitlenen van d.p.m.)
CODERINGSVOORSTEL: 5 posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: GEPLAND JAAR VAN AANSCHAF
VAN ENTITEITTYPE: investering voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Het jaar waarin een investering volgens de strategische planning
plaats gaat vinden.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/ numeriek
ATTRIBUUT: GEPLAND PLANTJAAR
VAN ENTITEITTYPE: investering voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Het jaar waarin het planten van het levende duurzaam produktiemiddel is gepland.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/ numeriek
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ATTRIBUUT:GEPLANDVERLIESAANOPBRENGST
VAN ENTITEITTYPE: investering voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Hetverliesaanopbrengstdatoptreedtdoorhet investerenin
eenduurzaamproduktiemiddel.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT:GEPLANDE AANSCHAFWAARDE
VANENTITEITTYPE: investeringgepland,
investering voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Dewaardevaneengeplandeduurzaam produktiemiddel bijaanschaf.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT:GEPLANDE LEVENSDUUR
VANENTITEITTYPE: investering voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Degeplande (economische) levensduurvaneenvoorgenomen
investering ineenduurzaamproduktiemiddel.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/jaar
ATTRIBUUT:GEPLANDE STICHTINGSKOSTEN
VANENTITEITTYPE: investeringgepland
investering voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Stichtingskosten zijndekosten,inclusief rentekosten,die
verband houdenmetaanlegenverzorgingvaneenmeerjarigplantopstand (levendduurzaam produktiemiddel) overdeperiodevanaf
devoorbereiding vandeteelttothetmomentwaaropdeopbrengstendekostengaanovertreffen.Deopbrengstenwordendaarbij
berekend tegennormatieveproduktprijzen.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT:GEPLANDE TEELTDUUR
VANENTITEITTYPE:investering voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Degeplandeteeltduurvaneenmeerjarigplantopstand (levend
duurzaamproduktiemiddel).
CODERINGSVOORSTEL: 1positie/numeriek/jaar
ATTRIBUUT:GEWASSTADIUM
VANENTITEITTYPE:normatievevoedingstoestand wortelmedium,
voedingstoestand wortelmedium gepland,
klimaatinstelling normatiefkas,
bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvandeontwikkelingsfasevaneenplantofgewas.
CODERINGSVOORSTEL
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MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- juistgetopt
- uitgelopen
-knopvormingsfase
-enz.
ATTRIBUUT:GEWASSTADIUM GEPLANDEUITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerkinggepland
OMSCHRIJVING:
Een fysiologische ontwikkelingsfasevaneengewas,ophetmoment
datuitvoering geplandis.
CODERINGSVOORSTEL
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- juistgetopt
- uitgelopen
- knopvormingsfase
-enz.
ATTRIBUUT:GEWASSTADIUM INVENTARISATIE
VANENTITEITTYPE:bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Een fysiologische ontwikkelingsfasevaneengewas,ophetmoment
datinventarisatie voordeuitvoeringsplanning plaatsvindt.
CODERINGSVOORSTEL
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- juistgetopt
- uitgelopen
- knopvormingsfase

ATTRIBUUT:GEWASVERWARMINGSTEMPERATUUR NORMATIEF
VAN ENTITEITTYPE:klimaatinstelling normatiefkas
OMSCHRIJVING:
Detemperatuurvanhetgewasdiedoorde verwarmingsinstallatie
gehandhaafd moetworden.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
( 2posities/numeriek/gradenCelcius)
ATTRIBUUT:GEWENSTECAPACITEIT DUURZAAM PRODUKTIEMIDDEL
VANENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Degewensteprestatievanhetbetreffende duurzaam produktiemiddel,bezienvanuitdeteeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
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ATTRIBUUT:GEWENSTECAPACITEIT REGELORGAAN
VANENTITEITTYPE:teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Degewensteprestatievanhetbetreffende regelorgaan,bezien
vanuitdeteeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:GEWENSTECAPACITEIT WATERGEEFSYSTEEM
VANENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Degewensteprestatievanhetbetreffendewatergeefsysteem,
bezienvanuitdeteeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:GEWENSTGEÏNSTALLEERDVERMOGEN REGELORGAAN PERM2
VANENTITEITTYPE:teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Hetgewenstgeïnstalleerd vermogenvanhetbetreffenderegelorgaanperm2,bezienvanuitdeteeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/ 0,1Wattperm2
ATTRIBUUT:GEWENSTEGOOTHOOGTE
VANENTITEITTYPE:teeltrichting,d.p.m.gewenste investering
OMSCHRIJVING:
Deeisdieaandegoothoogte,dehoogtewaaropdegootgeïnstalleerd isgemetenvanafhetgrondoppervlaktotaandegoot,wordt
gesteldvanuitdeteeltrichting ofvanuit eenteeltplan ofgeplandepartij.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/ 0,01m
ATTRIBUUT:GEWENSTE KAPBREEDTE
VANENTITEITTYPE:teeltrichting,d.p.m.gewenste investering
OMSCHRIJVING:
Deeisdieaandekapbreedte,deafstandvangoottotgootgemetenvanhartgoottothartgoot,wordtgesteldvanuitdeteeltrichting ofvanuithetteeltplan ofgeplandepartij.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/ 0,01m
ATTRIBUUT:GEWENSTE LUCHTINGSTYPE
VANENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvoordegewenstevoorzieningen inhetkasdekten
behoevevandeventilatiemetdebuitenlucht,bezienvanuitde
teeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL:: ziecluster Klimaatsbeheersing.
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ATTRIBUUT:GEWENSTEREGELORGAAN
VANENTITEITTYPE:teeltrichting,d.p.m.gewenste investering
OMSCHRIJVING:
Dewensendiebestaan omtrenthetsoortregelorgaan, installatie
ineenafdeling,kasofcel,diedeteregelenklimaatsfactor(en)
beïnvloedt,vanuitdeteeltrichting ofvanuithetteeltplanof
geplande partij.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:GEWENSTERVNORMATIEF
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling normatiefcel,
klimaatinstelling normatiefkas
OMSCHRIJVING:
Dewaardevandeklimaatinstelling gewensteRVwaarmeeonderde
gegevenomstandighedenvolgenseigenervaring ofervaringvan
derdendebesteresultatenwordenbereikt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT:GEWENSTESCHERMMATERIALEN
VANENTITEITTYPE:teeltrichting,d.p.m.gewenste investering
OMSCHRIJVING:
Deeisendiegesteldwordenaandeschermmaterialen,vanuitde
teeltrichting ofhetteeltplan,ofgeplande partij.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:GEWENSTETYPEKASDEK
VANENTITEITTYPE:d.p.m.gewenste investering
OMSCHRIJVING:
Deeisendiegesteld wordenaanhettransparantemateriaalwaarmeedebetreffend kasbedekt is,vanuithetteeltplanofgeplande
partij.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:GEWENSTE WATERGEEFSYSTEEM
VAN ENTITEITTYPE:teeltrichting,d.p.m.gewenste investering
OMSCHRIJVING:
Deeisendiegesteldworden aanhettypewatergeefsysteem,vanuit
deteeltrichting ofhetteeltplanofgeplandepartij.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:GEWENSTE WATERKWALITEIT
VANENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Deeisendiegesteldworden aandewaterkwaliteit,bezienvanuit
deteeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
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ATTRIBUUT:GOOTHOOGTE
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Dehoogtewaarop degootgeïnstalleerd isgemetenvanafhet
grondoppervlak totaandegoot.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/ 0,01m
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ATTRIBUUT:HEFFING PRODUKTFONDSEN
VANENTITEITTYPE:teeltsaldonormatief,teeltsaldogepland
OMSCHRIJVING:
Deheffing diewordtgeheven overdeveilingopbrengstenvande
artikelen,tenbehoevevanhet instandhoudenvaneenbodemprijs
voordebetreffende artikelen ingeval ersprakevaneenoveraanbod.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT:HOOG C02-NIVEAUNORMATIEF
VAN ENTITEITTYPE:klimaatinstelling normatief kas
OMSCHRIJVING:
DeC02-concentratie die,volgenseigenervaring ofervaringvan
derden,doordedoseerinstallatie gehandhaafdmoetworden indien
erwarmtevraagis.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/ppm
ATTRIBUUT:HOOGSTEVERWARMINGSTEMPERATUUR REALISEERBAAR
VANENTITEITTYPE:randvoorwaarde teelt/bewaarruimte
OMSCHRIJVING:
Dehoogstetemperatuurvandekasluchtdiedoorhet
verwarmingssysteem gerealiseerd engehandhaafd kanworden.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/gradenCelcius
ATTRIBUUT:HOOGTECEL
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Dehoogtevandecel,gemetenvanvloertotplafond.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/ 0,lm
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ATTRIBUUT: INDICATIE ALGEMENE KOSTEN
VAN ENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Een indicatie van de algemene kosten per jaar, behorende bij een
geplande teeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: INDICATIE KOSTEN ARBEID
VAN ENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Een indicatie van de arbeidskosten per jaar, behorende bij een
geplande teeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: INDICATIE KOSTEN D.P.M.
VAN ENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Een indicatie van de d.p.m.-kosten, per jaar, behorende bij een
geplande teeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: INDICATIE KOSTEN GROND EN HULPSTOFFEN
VAN ENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Een indicatie van de grond- en hulpstoffen kosten, per jaar,
behorende bij een geplande teeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: INDICATIE KOSTEN LOONWERK
VAN ENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Een indicatie van de kosten van loonwerk, per jaar, behorende
bij een geplande teeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: INDICATIE NETTO-BEDRIJFSRESULTAAT
VAN ENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Een indicatie van het netto-bedrijfsresultaat, per jaar, behorende bij de geplande teeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 7 posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: INDICATIE OPBRENGST (GELD)
VAN ENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Een indicatie van de opbrengst, per jaar, van de geplande
teeltrichting.
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CODERINGSVOORSTEL: 7posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT: INDICATIEOVERIGE ProduktGEBONDEN KOSTEN
VAN ENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Een indicatievandeoverigeproduktgebonden kosten,perjaar,
behorendebijdegeplande teeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT: INDICATIESTICHTINGSKOSTEN TOTAAL
VAN ENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Een indicatievanhettotaal aanstichtingskosten,perjaar,
behorendebijdegeplande teeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT: INDICATIETOEGEREKENDE ENERGIE KOSTEN
VANENTITEITTYPE:teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Een indicatievandekostenvantoegerekende energie,perjaar,
behorend bijdegeplande teeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT: INHOUD BENUTBAAR CEL
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Hetgedeeltevandecelinhoud,teberekenen alslengte *breedte
*hoogte,datmaximaalmagwordenvolgezet,waarbijdevrijblijvende ruimtedientvoorwerkpaden envoor luchtbeweging.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/%
ATTRIBUUT: INSTELWAARDE BELICHTINGSDUUR
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling gepland
OMSCHRIJVING:
Deinstelwaardevandetijdsduurperetmaaldiebelichtmoet
worden.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uumm
ATTRIBUUT: INSTELWAARDE BELICHTINGSFREQUENTIE
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling gepland
OMSCHRIJVING:
Deinstelwaardevande frequentiewaarinperetmaal belichtgaat
worden.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
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ATTRIBUUT: INSTELWAARDEC02-NIVEAU
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellinggepland
OMSCHRIJVING:
Deinstelwaardevandekooldioxide-concentratie vandekaslucht.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/ppm
ATTRIBUUT: INSTELWAARDE DAGTEMPERATUUR
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling gepland
OMSCHRIJVING:
Dewaardewaaropdedagtemperatuurvandeafdelingwordtingesteld.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/gradenCelcius
ATTRIBUUT: INSTELWAARDEMINIMUM BUISTEMPERATUUR
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling gepland
OMSCHRIJVING:
Deinstelwaardevandewatertemperatuur inhetbetreffende
verwarmingsnet dieophetaangegevenmomentminimaal gehandhaafd
moetworden. (Doorbepaalde invloeden,zoalsstraling,kandeze
waardeechterwelverlaagd worden.)
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/gradenCelcius
ATTRIBUUT: INSTELWAARDE NACHTTEMPERATUUR
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling gepland
OMSCHRIJVING:
Dewaardewaarop denachttemperatuurvandeafdelingwordt
ingesteld.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/gradenCelcius
ATTRIBUUT: INSTELWAARDERV
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling gepland
OMSCHRIJVING:
Deinstelwaardevandevochtigheidvandekasluchtofbuitenlucht,weergegeven inprocentenvandemaximalehoeveelheid vocht
diedeluchtbijdietemperatuur normaliter kanbevatten.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT: INSTELWAARDE VERDUISTERINGSDUUR
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellinggepland
OMSCHRIJVING:
Deinstelling vandetijdwaarindeafdeling,peretmaal,
verduisterd dientteworden.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek
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ATTRIBUUT: INSTELWAARDE VERDUISTERINGSFREQUENTIE
VAN ENTITEITTYPE:klimaatinstelling gepland
OMSCHRIJVING:
De instellingvande frequentiewaarindeafdeling verduisterd
dientteworden,peretmaal.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT: (IN)STRALING
VANENTITEITTYPE:weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Degemeten stralingbinnenhetgolflengtegebiedvan 300tot3000
nm.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/ 0,1W/m2
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ATTRIBUUT:JAARVANAANSCHAF
VANENTITEITTYPE:duurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Hetjaarwaarinhetduurzaamproduktiemiddel isaangeschaft.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek
ATTRIBUUT:JAARLOON BEREKEND
VANENTITEITTYPE:beloning arbeid
OMSCHRIJVING:
Hetberekende jaarloonvandeondernemer.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/gulden
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ATTRIBUUT: KAPBREEDTE
VAN ENTITEITTYPE: kas
OMSCHRIJVING:
De afstand van goot tot goot, gemeten van hart goot tot hart
goot.
CODERINGSVOORSTEL: 4 posities/ numeriek/ 0,01m
ATTRIBUUT: KARAKTEREIGENSCHAP(PEN)
VAN ENTITEITTYPE: ondernemer
OMSCHRIJVING:
De karaktereigenschap(pen) van de ondernemer die van belang zijn
bij het opstellen van doelstellingen voor het bedrijf en die
anderzijds belangrijk zijn voor beslissingen binnen het bedrijf.
CODERINGSVOORSTEL: 3 regels/ alfanumeriek
ATTRIBUUT: KASTYPE
VAN ENTITEITTYPE: kas
OMSCHRIJVING:
De naam waaronder de kas in de handel bekend staat.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDE:
- venlo tralie
- breedkap 6.40m
- Bom-kas 8.00 m
- enz.
ATTRIBUUT: KORTING
VAN ENTITEITTYPE: leverancier/ afnemer
OMSCHRIJVING:
De procentuele mindering in het te betalen bedrag bij een levering, b.v. wegens vaste overeenkomsten.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/ numeriek/ %
ATTRIBUUT: KOSTEN BEWAREN EN AFLEVEREN
VAN ENTITEITTYPE: teeltsaldo gepland, teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
De kosten van het bewaren en afleveren van levend materiaal,
behorende bij de teelt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: KOSTEN BIND- EN STEUNMATERIAAL
VAN ENTITEITTYPE: teeltsaldo gepland, teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
De kosten van bind- en steunmateriaal, behorend bij de teelt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
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ATTRIBUUT: KOSTEN ARBEID
VAN ENTITEITTYPE: teeltplan
OMSCHRIJVING:
De kosten van arbeid, behorend bij het teeltplan.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: KOSTEN ARBEID GESCHOOLD
VAN ENTITEITTYPE: teeltsaldo gepland, teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
De kosten van geschoolde arbeid, behorende bij de teelt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: KOSTEN ARBEID ONGESCHOOLD
VAN ENTITEITTYPE: teeltsaldo gepland, teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
De kosten van ongeschoolde arbeid, behorend bij de teelt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: KOSTEN D.P.M.
VAN ENTITEITTYPE: teeltplan
OMSCHRIJVING:
De kosten van de duurzame produktiemiddelen, behorend bij het
teeltplan.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: KOSTEN FUSTHUUR + EENMALIGE FUST
VAN ENTITEITTYPE: teeltsaldo gepland, teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
De kosten van fusthuur en eenmalige fust, behorend bij de teelt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: KOSTEN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
VAN ENTITEITTYPE: teeltsaldo gepland, teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
De kosten van gewasbeschermingsmiddelen, behorend bij de teelt.
CODERINGSVOORSTEL: 6 posities/ numeriek/ gulden

ATTRIBUUT: KOSTEN LOONWERK
VAN ENTITEITTYPE: teeltsaldo gepland, teeltsaldo normatief,
teeltplan
OMSCHRIJVING:
De kosten van loonwerk, behorend bij een teelt of bij een teeltplan (teeltplan is combinatie van teelten, gevormd tot een plan)
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
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ATTRIBUUT: KOSTEN LOSSE ARBEID
VAN ENTITEITTYPE: arbeidsplan
OMSCHRIJVING:
De kosten van losse arbeid, ingezet ten behoeve van een teeltplan.
CODERINGSVOORSTEL: 6 posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: KOSTEN MESTSTOFFEN
VAN ENTITEITTYPE: teeltsaldo gepland, teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
De kosten van meststoffen, behorend bij de teelt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: KOSTEN OVERIGE GROND EN HULPSTOFFEN
VAN ENTITEITTYPE: teeltsaldo gepland, teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
De kosten van overige grond- en hulpstoffen, behorend bij de
teelt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: KOSTEN POTGROND
VAN ENTITEITTYPE: teeltsaldo gepland, teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
De kosten van potgrond, behorende bij de teelt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: KOSTEN POTTEN
VAN ENTITEITTYPE: teeltsaldo gepland, teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
De kosten van potten, behorende bij de teelt.
CODERINGSVOORSTEL: 6 posities/ numeriek/ gulden

ATTRIBUUT: KOSTEN TOEGEREKENDE ENERGIE
VAN ENTITEITTYPE: teeltplan
OMSCHRIJVING:
De kosten van toegerekende energie, behorend bij het teeltplan.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
ATTRIBUUT: KOSTEN TOEGEREKENDE ENERGIE ELECTRA
VAN ENTITEITTYPE: teeltsaldo gepland, teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
De kosten van de toegerekende energie electra, behorende bij de
teelt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/ numeriek/ gulden
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ATTRIBUUT:KOSTENTOEGEREKENDE ENERGIEVERWARMING
VANENTITEITTYPE:teeltsaldogepland,teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
Dekostenvandetoegerekende energieverwarming (exclusief
electra),behorendebijdeteelt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT:KOSTENVASTEARBEID
VANENTITEITTYPE: arbeidsplan
OMSCHRIJVING:
Dekostenvanvastearbeid,behorendebijhetteeltplan.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT:KOSTEN VERPAKKINGSMATERIAAL
VANENTITEITTYPE:teeltsaldogepland,teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
Dekostenvanverpakkingsmateriaal,behorendebijdeteelt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT:KOSTEN ZAAD,PLANTENPOOTGOED
VANENTITEITTYPE:teeltsaldogepland,teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
Dekostenvan zaad,plantenpootgoed,behorendebijdeteelt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT:KREDIET PLAFOND
VANENTITEITTYPE:overeenkomstregel,
randvoorwaarde liquidemiddelen
OMSCHRIJVING:
Hetmaximaal teverkrijgenkrediet,bijhetopstellenvaneen
overeenkomst ofbijhetdoenvaneen investering.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/gulden
ATTRIBUUT: KREDIETVORM
VANENTITEITTYPE: financiering gepland,overeenkomstregel,
randvoorwaarde liquidemiddelen
OMSCHRIJVING:
Devormwaarinkredietverleendwordt,tenbehoevevaneen
investering.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT: KREDIETWAARDIGHEID
VANENTITEITTYPE:leverancier/afnemer
OMSCHRIJVING:
Dematewaarin deafnemer instaat is,zijnbetalingsverplichtingennatekomen.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
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ATTRIBUUT:KWALITEIT
VAN ENTITEITTYPE:plantmateriaal
OMSCHRIJVING:
Dekwaliteit-eiswaaraanhetplantmateriaalvoldoet.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
-virusvrij
-NAK-Sgekeurd
- enz.
ATTRIBUUT: KWALITEITSKENMERK
VANENTITEITTYPE:d.p.m.gebruikswaarde
OMSCHRIJVING:
Eenaspektvanhetduurzaamproduktiemiddel,waarvande
kwaliteitkanwordengemeten.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
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ATTRIBUUT:LAAGC02-NIVEAU NORMATIEF
VANENTITEITTYPE:klimaatinstellingnormatief kas
OMSCHRIJVING:
DeC02-concentratie dievolgenseigenervaring,ofervaringvan
derden,doordedoseerinstallatie gehandhaafd moetworden indien
ergeenwarmtevraag is.Bijcentraal C02-doserenmetdeketel
starthetdoserendoordeketelopdelagevlam aantesturen.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/ppm
ATTRIBUUT:LAAGSTEVENTILATIE-/KOELTEMPERATUUR REALISEERBAAR
VANENTITEITTYPE:randvoorwaardeteelt/bewaarruimteruimte
OMSCHRIJVING:
Delaagstetemperatuurvandekas-ofcellucht,datgerealiseerd
engehandhaafd kanworden.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/graden Celcius
ATTRIBUUT: LENGTE
VANENTITEITTYPE:teeltplaats,ENTITEITSUBTYPE:GOOT/DRAAD
OMSCHRIJVING:
Deafstandtussenbegineneindvaneengoot/draad.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/ 0,lm
OPMERKING:
Denettobeteelbare oppervlaktevandegootkanwordenafgeleid
uitdelengteendeminimalegoorafstand diebepaaldwordtdoor
deteeltendieeropgeteeld/gepland zijn.
ATTRIBUUT: LENGTECEL
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Delengtevandecel,gemetenvanwandtotwand (danwelvan
stootrand tot stootrand).
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/ 0,lm
ATTRIBUUT:LEVENSDUUR (ECONOMISCH)
VANENTITEITTYPE:duurzaamproduktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Deverwachte economische levensduurvanhetbetreffende duurzaam
produktiemiddel.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/jaar
ATTRIBUUT: LEVERINGSTERMIJN
VANENTITEITTYPE:plantmateriaal
OMSCHRIJVING:
Determijnwaarbinnen hetplantmateriaal geleverd dientte
worden.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/ weeknummervroegste
levering,weeknummer laatste levering
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ATTRIBUUT: LEVERINGSVOORWAARDE
VAN ENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Devoorwaardewaaronder,volgensafspraak,deleveringplaats
dienttevinden.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT: LICHTDOORLATENDHEID SCHERM DICHT
VAN ENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Het (gemiddeld)percentagebuitenlichtdathet teeltoppervlak
bereikt,gemetenofberekend onderomstandighedenmetalleen
diffuuslichtbijgeslotentoestandvanhet scherm (geenzichtbareschaduwbeelden).
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT: LICHTDOORLATENDHEID SCHERMOPEN
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Het (gemiddeld)percentagebuitenlicht dathet teeltoppervlak
bereikt,gemetenofberekend onderomstandighedenmetalleen
diffuus lichtengeopend(e)scherm(en) (geenzichtbareschaduwbeelden).
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT: LICHTNIVEAU OPGEWASHOOGTE
VANENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Het lichtniveau zoalsditgemeten isopeenhoogte indekas
waarop zichgewoonlijkdebovenstebladlaagvanhetgewas
bevindt.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/mWperm2
CONDITIES:
Lichtniveau *100<0,25 *geïnstalleerdvermogen.
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ATTRIBUUT:MACHINE BEHOEFTE
VANENTITEITTYPE:behoefte arbeid/ruimte/machinegepland,
behoeftearbeid/ruimte/machine normatief
OMSCHRIJVING:
Deaanspraakdieeengeplandepartij,eenteeltplan ofeenteelt
maakt opmachines.
CODERINGSVOORSTEL:2posities/numeriek/aantalmachines
ATTRIBUUT:MAXIMAALBESCHIKBARE OPPERVLAKTE
VANENTITEITTYPE:randvoorwaarde teelt/bewaarruimte
OMSCHRIJVING:
Demaximaal beschikbare oppervlakte ineenafdeling ofcel,
t.b.v.eenteelt.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/m2
ATTRIBUUT:MAXIMAALFINANCIERINGS %OPD.P.M.
VANENTITEITTYPE:randvoorwaarde financiering
OMSCHRIJVING:
Hetmaximalepercentage financiering datverkregenwordtop
duurzameproduktiemiddelen.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT:MAXIMALE BEHOEFTELOSSEMEDEWERKERS
VANENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Demaximalehoeveelheid lossemedewerkersdie,perjaar,voor
eenbepaaldeteeltrichting nodigwordtgeacht.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:MAXIMUMAANTAL
VANENTITEITTYPE:doelstellingsaspekt,teeltvoorgenomen
OMSCHRIJVING:
Demaximalehoeveelheid metbetrekking toteenteeltofeen
doelstellingsaspekt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek
ATTRIBUUT:MAXIMUMAANTALLOSSEMEDEWERKERS
VAN ENTITEITTYPE:randvoorwaarde arbeid
OMSCHRIJVING:
Demaximalehoeveelheid lossemedewerkersdathetbedrijfkan
aantrekken.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
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ATTRIBUUT: MAXIMUM AANTAL OVERUREN PER WEEK
VAN ENTITEITTYPE: medewerker
OMSCHRIJVING:
Het maximum aantal uren per week dat de betreffende medewerker
bereid is over te werken.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/ numeriek/ uur

ATTRIBUUT: MAXIMUM AANTAL UREN PER WEEK
VAN ENTITEITTYPE: ondernemer
OMSCHRIJVING:
Het maximum aantal uren dat de ondernemer per week aan werken
ten behoeve van het bedrijf besteed.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/ numeriek/ uur
ATTRIBUUT: MAXIMUM AANTAL VASTE MEDEWERKERS GESCHOOLD
VAN ENTITEITTYPE: randvoorwaarde arbeid
OMSCHRIJVING:
De maximale hoeveelheid vaste geschoolde medewerkers die ten
behoeve van het bedrijf kan worden aangetrokken.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/ numeriek
ATTRIBUUT: MAXIMUM AANTAL VASTE MEDEWERKERS ONGESCHOOLD
VAN ENTITEITTYPE: randvoorwaarde arbeid
OMSCHRIJVING:
De maximale hoeveelheid vaste ongeschoolde medewerkers die ten
behoeve van het bedrijf kan worden aangetrokken.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/ numeriek

ATTRIBUUT: MAXIMUM AFZETHOEVEELHEID
VAN ENTITEITTYPE: afzetstrategie
OMSCHRIJVING:
De maximale hoeveelheid artikelgroepen dat het bedrijf kan afzetten aan een bepaalde afnemer of afzetkanaal.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/ numeriek
ATTRIBUUT: MAXIMUM AFZET %
VAN ENTITEITTYPE: afzetstrategie
OMSCHRIJVING:
Het maximale %van de beschikbare artikelgroepen, die het bedrijf
kan afzetten aan een bepaalde afnemer of afzetkanaal.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/ numeriek/ %
ATTRIBUUT: MAXIMUM TEMPERATUUR REALISEERBAAR
VAN ENTITEITTYPE: cel
OMSCHRIJVING:
De maximaal realiseerbare temperatuur in een cel bereikbaar met
de aanwezige verwarmingsinstallatie.
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CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/graden Celcius
ATTRIBUUT:MERKNAAM
VANENTITEITTYPE:vlottend produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Denaamwaaronderbijvoorbeeld eenmeststof ofeen
gewasbeschermingsmiddel (indehandel)bekendstaat.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- kalisalpeter
- endosulfan
-enz.
ATTRIBUUT:MINIMAALVEREISTE RENTABILITEIT
VANENTITEITTYPE:randvoorwaarde financiering
OMSCHRIJVING:
Deminimale rentabiliteitswaarde voorhetbedrijf,vereistvanuit
hetoogpuntvanfinanciering.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT:MINIMALE SOLVABILITEIT
VANENTITEITTYPE:randvoorwaarde financiering
OMSCHRIJVING:
Deminimale solvabiliteitswaarde voorhetbedrijf,vanuithet
oogpuntvan financiering
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT:MINIMUMAANTAL
VAN ENTITEITTYPE:doelstellingsaspekt,teeltvoorgenomen
OMSCHRIJVING:
Deminimalehoeveelheid metbetrekking toteenteeltof
doelstellingsaspekt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek
ATTRIBUUT:MINIMUMAANTALVASTEMEDEWERKERS
VANENTITEITTYPE:randvoorwaarde arbeid
OMSCHRIJVING:
Deminmaleaantalvastemedewerkersdietenbehoevevanhet
bedrijfkanwordenaangetrokken.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:MINIMUM AFZETHOEVEELHEID
VANENTITEITTYPE:afzetstrategie
OMSCHRIJVING:
Deminimalehoeveelheid artikelgroepen diehetbedrijfkan
afzettenaaneenbepaaldeafnemerofafzetkanaal.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek
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ATTRIBUUT:MINIMUMAFZET%
VANENTITEITTYPE:afzetstrategie
OMSCHRIJVING:
Hetminimalepercentagevanbeschikbare artikelgroepen,dathet
bedrijfkanafzetten aaneenbepaaldeafnemerofafzetkanaal.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT:MINIMUMTEMPERATUUR REALISEERBAAR
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Deminimaal realiseerbare temperatuur ineencelmetbehulpvan
deaanwezigekoelinstallatie.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/gradenCelcius
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DOMEIN: NAAM
CODERINGSVOORSTEL: 1 regel/ alfanumeriek
ATTRIBUUT: NAAM ACTIVITEIT
VAN ENTITEITTYPE: opleiding gepland
OMSCHRIJVING:
De naam van de opleidingsactiviteit. Dit kan zijn een stage,
cursus of opleiding.
ATTRIBUUT: NAAM AFZETKANAAL
VAN ENTITEITTYPE: afzetkanaal
OMSCHRIJVING:
De naam van een groep gelijksoortige afnemers die niet
individueel onderscheiden worden.
ATTRIBUUT: NAAM ARMATUUR
VAN ENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
De naam van het armatuur (voor assimilatie belichting) zoals die
in het handelsverkeer bestaat.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- SGR-200
- MRG/SGR 102
- enz.
ATTRIBUUT: NAAM Aspekt
VAN ENTITEITTYPE: doelstellingsaspekt
OMSCHRIJVING:
De naam van een aspekt waarvan de streefwaarde en/of omschrijving
een doelstelling voorstellen.
ATTRIBUUT: NAAM BEDRIJF
VAN ENTITEITTYPE: bedrijf
OMSCHRIJVING:
De naam van het bedrijf, zoals het in de omgeving bekend staat.
ATTRIBUUT: NAAM CULTIVAR/ RAS
VAN ENTITEITTYPE: klimaatinstelling normatief kas,
klimaatinstelling normatief cel
OMSCHRIJVING:
De naam van een binnen een soort onderscheiden type plant
waaronder deze in de tuinbouw bekend staat.
ATTRIBUUT: NAAM DUURZAAM ProduktlEMIDDEL
VAN ENTITEITTYPE: duurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
De naam van een duurzaam produktiemiddel, zoals deze in de
tuinbouw bekend staat.
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N
ATTRIBUUT: NAAM D.P.M. CATEGORIE
VAN ENTITEITTYPE: duurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
De naam van een groep gelijksoortige duurzame produktiemiddelen,
die door gelijkenissen betreffende capaciteit bij elkaar horen.
ATTRIBUUT: NAAM ENERGIESCHERMDOEK
VAN ENTITEITTYPE: afdeling
OMSCHRIJVING:
De naam van het energieschermdoek, zoals die in het handelsverkeer bekend staat.
ATTRIBUUT: NAAM FACTOR
VAN ENTITEITTYPE: plan gevoeligheidsanalyse
OMSCHRIJVING:
De naam van de factor waarop een gevoeligheidsanalyse wordt
uitgevoerd.
ATTRIBUUT: NAAM FunktieBESCHRIJVING
VAN ENTITEITTYPE: funktiebeschrijving medewerker
OMSCHRIJVING:
De naam van de funktiebeschrijving waarvoor de medewerker is
aangenomen.
ATTRIBUUT: NAAM GEWENSTE DUURZAAM PRODUKTIEMIDDEL
VAN ENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
De naam van het gewenste duurzaam produktiemiddel, zoals deze in
de tuinbouw bekend staat.
ATTRIBUUT: NAAM GEWENSTE SCHERMDOEK
VAN ENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
De naam van het gewenste schermdoek, zoals deze in het
handelsverkeer bekend staat.
ATTRIBUUT: NAAM GEWENSTE VERDUISTERINGSDOEK
VAN ENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
De naam van het gewenste verduisteringsdoek, zoals deze in het
handelsverkeer bekend staat.
ATTRIBUUT: NAAM GEWENSTE ZONWERINGSDOEK
VAN ENTITEITTYPE: teeltrichting
OMSCHRIJVING:
De naam van het gewenste zonweringsdoek, zoals deze in het
handelsverkeer bekend staat.
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ATTRIBUUT:NAAM LEVERANCIER/AFNEMER
VAN ENTITEITTYPE:leverancier/afnemer,overeenkomst,
verkoopgepland
OMSCHRIJVING:
Denaamvandeleverancier ofafnemer,zoalsdezebijdetuinders
bekendstaat.
ATTRIBUUT:NAAMMEDEWERKER
VANENTITEITTYPE:medewerker,vakantieperiode
OMSCHRIJVING:
Eenbinnenhetbedrijfuniekenaamomeenmedewerker inlosseof
vastedienstmeeaanteduiden.Vooreenspecialebewerking
gecontracteerdemedewerkerskunnenbijvoorbeeld methunfirmanaamwordenaangeduid.
ATTRIBUUT:NAAM ONDERNEMER
VANENTITEITTYPE:ondernemer,vakantieperiode
OMSCHRIJVING:
Devolledige naamvandeondernemer.
ATTRIBUUT:NAAM OVERHEAD-ACTIVITEIT
VANENTITEITTYPE:behoeftearbeid/ruimte/machine gepland
OMSCHRIJVING:
Denaamvandeoverhead-activiteit,waaronderdezebijde
tuindersbekendstaat.
ATTRIBUUT:NAAM PLANTMATERIAAL
VANENTITEITTYPE:plantmateriaal
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekenaamvoorelktypeplantmateriaal
datmenwilonderscheiden.
ATTRIBUUT:NAAM POST
VANENTITEITTYPE:uitgaven/ontvangsten gepland
OMSCHRIJVING:
Denaamvanhetsoortuitgave ofontvangst.
ATTRIBUUT:NAAMREGELORGAAN
VANENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Eenuniekenaambinnenhetbedrijfvooreen installatie,waarmee
deklimaatsfactoren beïnvloedworden.
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-buisverwarming ondernetbuis-rail
- hete luchtkachelsPriva
- energiescherm
- enz.
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ATTRIBUUT:NAAMTEELT
VAN ENTITEITTYPE:teeltsaldogepland
OMSCHRIJVING:
Eenuniekenaambinnendeglastuinbouw dieaaneenteeltwordt
toegekend.
ATTRIBUUT:NAAM TEELTRICHTING
VANENTITEITTYPE:teeltrichting, investeringsplan
OMSCHRIJVING:
Eenuniekenaamdiebinnendeglastuinbouw aaneenteeltrichting
wordttoegekend.
ATTRIBUUT:NAAM VERDUISTERINGSDOEK
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Denaamvanhetverduisteringsdoek zoalsdie inhethandelsverkeerbekendstaat.
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-LS-12
- Phormium EV-1Super
- enz.
ATTRIBUUT:NAAMVLOTTEND PRODUKTIEMIDDEL
VANENTITEITTYPE:vlottendproduktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Denaamwaaronderhetmiddel indehandelbekend staatofdenaam
vandecategoriewaartoehetv.p.m.behoort.
OPMERKING:
Enkelemogelijkecategorien zijn:gewasbeschermingsmiddelen,
meststoffen,waterenvoedingsoplossing.
ATTRIBUUT:NAAM ZONWERINGSDOEK
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Denaamvanhet zonweringsdoek zoalsdie inhethandelsverkeer
bekendstaat.
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-LS-15
- Phormium E.AL55
- enz.
ATTRIBUUT:NEERSLAG
VANENTITEITTYPE:weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid H20datgemiddeld perweekofperiodenaambeneden
valt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/ml.
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ATTRIBUUT: NETTO-BEDRIJFSRESULTAAT
VANENTITEITTYPE:teeltplan
OMSCHRIJVING:
Hetnetto-bedrijfsresultaat,perjaar,behorend bijhet
teeltplan.
CODERINGSVOORSTEL: 8posities/numeriek/gld
OPMERKING:voornadereomschrijving, zierekenregels.
ATTRIBUUT:NUMMERAFDELING
VANENTITEITTYPE:afdeling,teeltplaats
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvooreenafdeling.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/nr.kas,volgnr.
ATTRIBUUT:NUMMER CEL
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvooreencel,
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek

248

ATTRIBUUT: NUMMER INVESTERINGSPLAN
VAN ENTITEITTYPE: investeringsplan
OMSCHRIJVING:
Een voor het bedrijf unieke codering voor een investeringsplan.
CODERINGSVOORSTEL: 1 posities/numeriek
ATTRIBUUT: NUMMER KAS
(gelijk aan cluster Klimaatbeheersing)
VAN ENTITEITTYPE: kas
OMSCHRIJVING:
Een voor het bedrijf unieke codering voor een kas.
ATTRIBUUT: NUMMER LEVERING
(gelijk aan cluster Uitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: levering, ENTITEITSUBTYPE: toelevering
OMSCHRIJVING:
Een voor het bedrijf unieke codering van een levering.
ATTRIBUUT: NUMMER TEELTPLAN
VAN ENTITEITTYPE: teeltplan
OMSCHRIJVING:
Een voor het bedrijf unieke codering voor een teeltplan.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek
ATTRIBUUT: OMSCHRIJVING
VAN ENTITEITTYPE: doelstellingsaspekt
OMSCHRIJVING:
De beschrijving van het kwalitatief aspekt van de doelstelling.
CODERINGSVOORSTEL: 5 regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT: OMSCHRIJVING AANPASSING
VAN ENTITEITTYPE: d.p.m. aanpassing
OMSCHRIJVING:
De beschrijving van de aangebrachte aanpassing aan het duurzaam
produktiemiddel.
CODERINGSVOORSTEL: 1 regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT: OMSCHRIJVING GEWENSTE AANPASSING
VAN ENTITEITTYPE: d.p.m. gewenste aanpassing
OMSCHRIJVING:
De beschrijving van de gewenste aanpassing voor het betreffende
duurzaam produktiemiddel.
CODERINGSVOORSTEL: 1 regel/alfanumeriek
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ATTRIBUUT:OMSCHRIJVINGD.P.M.
VANENTITEITTYPE:duurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
De (technische)beschrijving vanhetduurzaamproduktiemiddel.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:OMVANG VORDERINGEN
VANENTITEITTYPE:balansbedrijf
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid gelddatvanderdentevorderen is (debiteuren)
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek
ATTRIBUUT:OMVANG SCHULDEN
VANENTITEITTYPE:balansbedrijf
OMSCHRIJVING:
Detotalehoeveelheid doorderdenverstrektegeldmiddelen (lang,
middellang ofkortvreemd vermogen).
CODERINGSVOORSTEL: 7posities/numeriek
ATTRIBUUT: ONDERHOUDSCONTRACT
VANENTITEITTYPE: investering gepland
OMSCHRIJVING:
Het feitofmetdeleveranciervanhetnietlevendeduurzame
produktiemiddel eenafspraak isgemaaktoverhetonderhoud
daarvan.
CODERINGSVOORSTEL:
1=ja
2=neen
ATTRIBUUT: ONTWIKKELINGSSTADIUM
(gelijkaancluster Klimaatbeheersing)
VAN ENTITEITTYPE:klimaatinstelling normatiefcel
OMSCHRIJVING:
Hetontwikkelingsstadium vaneenbol(-bloem).
ATTRIBUUT:OPLEIDING
VANENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Aanduiding vandeopleiding(en)diedemedewerker heeftgevolgd.
CODERINGSVOORSTEL: 25posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT: OPPERVLAKTE
VAN ENTITEITTYPE: investeringvoorgenomen, investering gepland
OMSCHRIJVING:
Deoppervlaktevanhetduurzaam produktiemiddel.Voornietlevendeduurzameproduktiemiddelen:debrutooppervlakte.Voor levende
duurzameproduktiemiddelen:denettooppervlakte.
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CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/m2
ATTRIBUUT:OPPERVLAKTE BRUTO
(gelijkaanclusterUitvoering)
VAN ENTITEITTYPE: afdeling
OMSCHRIJVING:
Oppervlaktebinnendeomgrenzing,waarbijdeafstanden gemeten
wordenvanglastotglas (bijafwezigheid vaneenglaswand:
gemetentotaandegrensmetdenevenliggende afdeling).
ATTRIBUUT:OPPERVLAKTE BENUTBAAR CEL
(gelijkaancluster Klimaatbeheersing)
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Hetgedeeltevandeceloppervlakte,datmaximaalmagwordenvolgezet,waarbijdevrijblijvenderuimtedientvoorwerkpaden
(luchtbeweging).
ATTRIBUUT:OPPERVLAK BETEELBAAR
(gelijkaanclusterUitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:teeltplaats,ENTITEITSUBTYPE:plaats
OMSCHRIJVING:
Deoppervlakte grond oftabletoverspannenmetsteunmateriaal
en/ofomgrensddoorverwarmingsbuizen,tabletranden en/of looppaden.Lengteenbreedtetemetentotaandebinnenkantvande
randenvandebegrenzing oftotaandelooppaden.Debreedtevan
eenlooppad temetenalsdeafstandvanhartplanttothartplant
metaftrek (aanweerszijde)vandehalveafstand tussende
buitenste rijen (ofregels) ineenbed.Denettobeteelbaar
oppervlaktevaneenpositie ishetnettobeteelbaar oppervlakte
vaneentransporttablet,passend opdiepositie.
ATTRIBUUT:OPPERVLAKTE BETEELBAAR KAP
(gelijkaanclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE:teeltplaats,ENTITEITSUBTYPE:kap
OMSCHRIJVING:
Hetoppervlak nettovaneenkapminuseenbepaaldpercentage.
Ditpercentagewordtvrijgehoudenvooraanteleggenwerkpaden.
ATTRIBUUT:OPPERVLAKTENETTO
(gelijkaanclusterUitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Oppervlaktebinnendeomgrenzing,waarbijdeafstandengemeten
wordenvanbinnenkant fundering totbinnenkant fundering (bij
afwezigheid vaneen funderingsrand:gemetentotaandegrensmet
denevenliggende afdeling),minusdedaarinaanwezigeopp.hoofdpadenen/ofgevelpaden (verhard).Debreedtevanhethoofdpad
en/ofgevelpad temetentotaanderandvandeverharding,de
lengtetotaandeomgrenzingvandeafdeling.
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ATTRIBUUT:OPPERVLAKTE PERCEELBEBOUWBAAR
VANENTITEITTYPE:bedrijf
OMSCHRIJVING:
Deoppervlaktevanhetbedrijfdatbebouwbaar is,rekening
houdendmetdegeldendevoorschriften.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/m2
ATTRIBUUT:OPPERVLAKTE TETELEN
VANENTITEITTYPE:partijgepland
OMSCHRIJVING:
Detetelenoppervlaktevandegeplandepartij
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/m2
ATTRIBUUT: OVEREENKOMSTREGELNUMMER
VANENTITEITTYPE: overeenkomstregel
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvandeovereenkomstregel.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek
ATTRIBUUT: OVEREENKOMSTNUMMER
VANENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvandeovereenkomst.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek
ATTRIBUUT:OVERIGEPRODUKTGEBONDEN KOSTEN
VANENTITEITTYPE:teeltsaldogepland,teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
Dekostenvanproduktgebonden vlottendeproduktiemiddelenvoor
deteelt (pereenheidvanoppervlakte ofaantal),dienietonder
anderetoegerekende kostenpostenvallen.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/O.01gld
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ATTRIBUUT: PERCENTAGE BEZET
VANENTITEITTYPE:standplaats gepland
OMSCHRIJVING:
Datdeelvandecel-ofteeltplaatsruimtedatbezet ismet
geplandepartijen.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/O.1%
ATTRIBUUT: PERIODENUMMER
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandebetreffendeperiodewaarindedatumvaltof
moetvallen.
ATTRIBUUT:PERIODENUMMER GEPLANDEUITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Aanduiding vandeperiodewaarindegeplandeuitvoeringvaneen
bewerkingvalt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/nr 01-13
ATTRIBUUT: PERIODENUMMER INVENTARISATIE
VAN ENTITEITTYPE:bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandeperiodewaarinde inventarisatievooreen
geplandebewerkingvalt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/nr 01-13
ATTRIBUUT:PHWORTELMEDIUM
VANENTITEITTYPE:voedingstoestand wortelmediumgepland
OMSCHRIJVING:
DegeplandepHvoorhetwortelmedium.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O.1pH
ATTRIBUUT: PHWORTELMEDIUM NORM
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VAN ENTITEITTYPE:normatievevoedingstoestand wortelmedium
OMSCHRIJVING:
DepHdie inhetwortelmedium gewenst isvolgenseigenervaring
ofuitervaringvanderden.
ATTRIBUUT: PRIJS
(gelijkaanclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE:plantmateriaal,verkoopgepland
OMSCHRIJVING:
Dewaardevanhetbetreffende soortplantmateriaal zoalsmendat
opdemarktdenkttezullenaantreffen.
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ATTRIBUUT:PRIJSNORMATIEF PEREENHEID
(aanpassing opclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:vlottend produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Dewaardevanhetvlottendproduktiemiddel datmenopdemarkt
denkttezullenaantreffen.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/0.Olgld
ATTRIBUUT:PRIJS (GEMIDDELD)
VANENTITEITTYPE:teeltsaldogepland,teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
Degemiddeldeprijsvanheteindproduktvooreenteelt,datmen
opdemarktdenkttezullenaantreffen.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/O.Olgld
ATTRIBUUT: PRIORITEIT
VANENTITEITTYPE:doelstellingsaspekt, investeringsplan
OMSCHRIJVING:
Derangordedathetbetreffendeobjectheeft.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:PROCENTUELESTIJGING/DALING (FACTORWAARDE)
VANENTITEITTYPE:plan gevoeligheidsanalyse
OMSCHRIJVING:
Hetpercentage stijging ofdalingvandefactorwaarde.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT: PRODUKTIE EINDPRODUKT
VANENTITEITTYPE:teeltsaldogepland,teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
Defysiekehoeveelheid eindproduktvandeteeltpereenheidvan
oppervlakte ofaantal.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
ATTRIBUUT: PRODUKTIEJAAR
VANENTITEITTYPE:teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Hetproduktiejaarvandeteeltrichtingwaaropdeeconomische
gegevensbetrekkinghebben.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
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ATTRIBUUT:PRODUKTIE VERPLICHTING
VANENTITEITTYPE:afzetstrategie
OMSCHRIJVING:
Aangegevenwordt ofbijhet inproduktie nemenvandeartikelgroepmen zichverplicht tothetafzettenvaneenminimale
hoeveelheid.
CODERINGSVOORSTEL:
1=wel
2=niet
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ATTRIBUUT: RENTEPERCENTAGE
VANENTITEITTYPE:overeenkomstregel,randvoorwaarde liquide
middelen
OMSCHRIJVING:
Hetpercentage rentedatdekredietgever inrekeningbrengtvoor
degeldverstrekking.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/%
ATTRIBUUT: RUIMTEBEHOEFTE
VANENTITEITTYPE:behoeftearbeid/ruimte/machine/gepland,behoef
tearbeid/ruimte/machinenormatief
OMSCHRIJVING:
Debehoefteaanruimte (oppervlakte/inhoud/lengte)vandeteelt
ofde geplande partij.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/m2,m3,m
ATTRIBUUT:R.V.
VANENTITEITTYPE:bewaarconditie
OMSCHRIJVING:
Denatestrevenvochtigheidvandekas-ofcellucht,weergegeven
inprocentenvandemaximalehoeveelheidvochtdiede luchtbij
dietemperatuurkanbevatten.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
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ATTRIBUUT:SALDO PERM2
VAN ENTITEITTYPE:teeltsaldogepland,teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
Hetverschil tussendegeldopbrengst endetoegerekendekosten
2
vandeteeltperm.

s

CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
ATTRIBUUT:SALDOPERWEEKM2
VANENTITEITTYPE:teeltsaldo gepland,teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
Hetverschil tussendegeldopbrengst endetoegerekende kosten
2
vandeteeltperweekm.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
ATTRIBUUT:SALDOPERUUR
VANENTITEITTYPE:teeltsaldogepland,teeltsaldonormatief
OMSCHRIJVING:
Hetverschil tussendegeldopbrengst endetoegerekende kosten
vandeteeltperuurtoegerekende (=teeltgebonden) arbeid.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
ATTRIBUUT:SALDO (ZONDERAFTREK ENERGIEKOSTEN)/M2
VANENTITEITTYPE:teeltsaldogepland,teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
Hetverschil tussendegeldopbrengst endetoegerekende kosten
vandeteeltperm2,waarbijdekostenvantoegerekende energie
niet inrekening zijngebracht.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
ATTRIBUUT:SALDO (ZONDERAFTREK ENERGIEKOSTEN)/WEEKM2
VAN ENTITEITTYPE:teeltsaldogepland,teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
Hetverschil tussendegeldopbrengst endetoegerekende kosten
vandeteeltperweekm2,waarbijdekostenvantoegerekendeenergieniet inrekening zijngebracht.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
ATTRIBUUT:SALDO (NAAFTREKKOSTENARBEID)/M2
VANENTITEITTYPE:teeltsaldogepland,teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
Hetverschil tussendegeldopbrengst endetoegerekende kosten
vandeteeltperm2,waarbijdekostenvantoegerekende arbeid
inrekening zijngebracht.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
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ATTRIBUUT:SALDO (NAAFTREK KOSTEN ARBEID)/WEEKM2
VAN ENTITEITTYPE:teeltsaldo gepland,teeltsaldo normatief
OMSCHRIJVING:
Hetverschil tussendegeldopbrengst endetoegerekende kosten
vandeteeltperweekm2,waarbijdekostenvan toegerekende
arbeid inrekening zijngebracht.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
ATTRIBUUT:SALDOTOTAAL (ZONDERAFTREK ENERGIEKOSTEN)
VANENTITEITTYPE:teeltplan
OMSCHRIJVING:
Hetverschil tussendegeldopbrengst entoegerekende kostenvan
hetteeltplan,waarbijdekostenvantoegerekende energieniet
inrekening zijngebracht.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek
ATTRIBUUT:SOORT DIENSTVERBAND
VANENTITEITTYPE:medewerker
OMSCHRIJVING:
Dehoedanigheid waarindemedewerker indienst isvanhet
bedrijf.
CODERINGSVOORSTEL:
1=vast,fulltime
2=vast,part-time
3=los
ATTRIBUUT:SOORTNAAM
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling normatief kas,klimaatinstelling normatiefcel
OMSCHRIJVING:
Denaamwaaronderdeplantensoort indeliteratuurbeschrevenis.
ATTRIBUUT:SOORTVOEDINGSNORM
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:normatievevoedingstoestand wortelmedium
OMSCHRIJVING:
Nadereaanduidingvandebronvanervaring.
ATTRIBUUT:SOORTVOEDINGSWAARDE
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:normatievevoedingstoestand wortelmedium
OMSCHRIJVING:
Nadereaanduiding omtrentdeaardvandenormwaarden.
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ATTRIBUUT:SPECIFIEKE OMSCHRIJVING
VAN ENTITEITTYPE: investering gepland
OMSCHRIJVING:
Debeschrijving vandetechnischespecificatie(s)vanhet
geplandeniet levendeduurzameproduktiemiddel.
CODERINGSVOORSTEL: 100posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT:STATUSASPEKT
VAN ENTITEITTYPE: doelstellingsaspekt
OMSCHRIJVING:
Dehoedanigheid waarinhetaspektkanvoorkomen.
CODERINGSVOORSTEL:
1=consistent
2=niet consistent
ATTRIBUUT:STATUSTEELTVOORGENOMEN
VANENTITEITTYPE:teeltvoorgenomen
OMSCHRIJVING:
Dehoedanigheid waarindevoorgenomen teeltkanvoorkomen.
CODERINGSVOORSTEL:
1=voorgeselecteerd
2=geselecteerd
3=afgewezen
ATTRIBUUT:STATUSTEELTPLAN
VANENTITEITTYPE:teeltplan
OMSCHRIJVING:
Dehoedanigheid waarinhetteeltplankanvoorkomen.
CODERINGSVOORSTEL:
1=voorgenomen
2=gepland
ATTRIBUUT: STRALINGSSOM
(gelijkaancluster Klimaatbeheersing)
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling normatiefkas
OMSCHRIJVING:
Desomvandegemeten stralingovereenbepaaldeperiode.
ATTRIBUUT: STREEFWAARDE
VANENTITEITTYPE: doelstellingsaspekt
OMSCHRIJVING:
Dewaardevanhetaspektdatwordt nagestreefd.
CODERINGSVOORSTEL: 10posities/alfanumeriek
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ATTRIBUUT: STREEFWAARDEAFZETHOEVEELHEID
VANENTITEITTYPE:afzetstrategie
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid vandeaftezettenartikelgroepdatwordt
nagestreefd.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek
ATTRIBUUT:STREEFWAARDEAFZET%
VANENTITEITTYPE:afzetstrategie
OMSCHRIJVING:
Hetpercentagevandeaftezettenartikelgroep datwordt
nagestreefd.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/%
ATTRIBUUT:STREEFWAARDE PRIJSNIVEAU
VANENTITEITTYPE:afzetstrategie
OMSCHRIJVING:
Hetprijsniveauvaneenartikelgroep datoplangetermijnwordt
nagestreefd.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek
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ATTRIBUUT:TEFINANCIEREN BEDRAG
VANENTITEITTYPE: financiering gepland
OMSCHRIJVING:
Hetbedragdatgeplandwordtvanderdenaantetrekkenten
behoevevande investering ineenofmeerduurzameproduktiemiddelen.
CODERINGSVOORSTEL: 9posities/numeriek
ATTRIBUUT: TEELTDUUR
VANENTITEITTYPE:teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Deduurvandeteelt injaar/jaren.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:TEELTJAAR
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:teeltbeschrijving
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvanhetaantaljaar/jarendatdeteelt reeds inde
kasverblijft.
ATTRIBUUT:TEELTWEEKNUMMER
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Deweekwaarindeteelt zichbevindt,geteldvanafhetbeginvan
deteelt.
ATTRIBUUT:TEELTWEEKNUMMER GEPLANDEUITVOERING
VAN ENTITEITTYPE:bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Deweekwaarin deuitvoeringvaneenhandeling geplandwordt,
geteldvanafhetbeginvandeteelt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:TEELTWEEKNUMMER INVENTARISATIE
VAN ENTITEITTYPE:bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Deweekwaarindeinventarisatie tenbehoevevaneenhandeling
geplandwordt,geteldvanafhetbeginvandeteelt.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
DOMEIN:TEMPERATUUR
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O.1oC
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ATTRIBUUT:TEMPERATUUR BEWAREN
VANENTITEITTYPE: bewaarconditie
OMSCHRIJVING:
Detemperatuurvandelucht (kas-,cel-)tenbehoevevande
bewaring.
ATTRIBUUT:TEMPERATUUR BUITENKLIMAAT
VANENTITEITTYPE:weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Detemperatuurvandebuitenlucht.
ATTRIBUUT:TIJDSTIPNORMATIEF
(gelijkaancluster Klimaatbeheersing)
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling normatief kas
OMSCHRIJVING:
Hettijdstipwaropdenormatieve instellingverwachtwordtgeheel
inderegelingtotuitingtekomen.
ATTRIBUUT: TOEPASSINGSMETHODE
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:verbruik normatief
OMSCHRIJVING:
De (aanvullende)beschrijvingvandevoorgeschrevenbewerking,
inclusiefwerkmethode.
ATTRIBUUT:TOTAALVERMOGEN
VANENTITEITTYPE:balansbedrijf,balansprivé
OMSCHRIJVING:
Hettotaalbedragdat indeactiva (onroerendeenroerende
goederen) opdebetreffendebalansdatum isvastgelegd.
CODERINGSVOORSTEL: 10posities/numeriek
ATTRIBUUT:TYPEGEVEL
(gelijkaancluster Klimaatbeheersing)
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvandematerialenwaaruitdegevelsbestaan.
ATTRIBUUT:TYPEKASDEK
(gelijkaancluster Klimaatbeheersing)
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvoorhettransparantemateriaalwaarmeedekas
bedektis.
ATTRIBUUT:TYPE LUCHTING
(gelijkaancluster Klimaatbeheersing)
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvoordevoorzieningen inhetkasdektenbehoevevan
deventilatiemetbuitenlucht.
262

ATTRIBUUT:TYPE TEELTOPPERVLAK
(gelijk aanclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE:teeltlaag
OMSCHRIJVING:
Naamvoorhettypeteeltoppervlak waaropgeproduceerdwordt.
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ATTRIBUUT:UURLOON
VANENTITEITTYPE:beloningarbeid
OMSCHRIJVING:
Desalariëring (hetloon)vandemedewerker opuurbasis.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
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ATTRIBUUT: VEILINGPROVISIE
VANENTITEITTYPE:TEELTSALDO GEPLAND,TEELTSALDO NORMATIEF
OMSCHRIJVING:
Hetpercentage dateenveiling inrekeningbrengtvoorhaar
geleverdediensten.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/%
ATTRIBUUT: VENTILATIEGETAL
(gelijkaancluster Klimaatbeheersing)
VANENTITEITTYPE:kas,bewaarconditie
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid kas/celluchtdieperm2 ineenuurmetdebuitenluchtwordtuitgewisseld bijgesloten (lucht)ramen. (Dezewaarde
geeftaanhoelekeenkasofcel is).
ATTRIBUUT:VENTILATIETEMPERATUUR NORMATIEF
(gelijkaancluster Klimaatbeheersing)
VANENTITEITTYPE:klimaatinstelling normatief kas
OMSCHRIJVING:
Detemperatuurvandekasluchtwaarbovende luchtramenproportioneelbeginnen teopenen.
ATTRIBUUT:VEREISTE ERVARING
VANENTITEITTYPE: funktiebeschrijvingmedewerker, teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Hetaantal jarendateenpersoon ervaringmoethebbenmeteen
teeltrichting ofmetteeltenbinnendeglastuinbouw.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:VEREISTE LEEFTIJD
VANENTITEITTYPE: funktiebeschrijving medewerker
OMSCHRIJVING:
Deminimum leeftijdvooreenpersoonom inaanmerking tekomen
vooreenbepaalde funktiebinnenhetbedrijf.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:VEREISTE OPLEIDING
VANENTITEITTYPE: funktiebeschrijving medewerker, teeltrichting
OMSCHRIJVING:
Eenopleiding diewordtvereisttenbehoevevande funktieen/of
deteeltrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT: VERVANGINGSWAARDE
VANENTITEITTYPE:duurzaam produktiemiddel,investering gepland
OMSCHRIJVING:
Dewaardevanhetduurzaam produktiemiddel alshetopdedagvan
vandaag zouwordenvervangen.
CODERINGSVOORSTEL: 10posities/numeriek
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ATTRIBUUT:VERWACHTE PRIJSGEMIDDELD
VANENTITEITTYPE:afzetstrategie
OMSCHRIJVING:
Deprijsdieoplangeretermijnvoorhetaftezettenartikel
wordtverwacht.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek
ATTRIBUUT:VERWARMINGSTEMPERATUUR NORMATIEF
(gelijkaancluster Klimaatbeheersing)
VAN ENTITEITTYPE:klimaatinstelling normatief cel,klimaatinstelling normatiefkas
OMSCHRIJVING:
Detemperatuurvandeluchtdiedoorhetverwarmings(koelings)
systeemgehandhaafdmoetworden.
ATTRIBUUT:VOLGNUMMER LEVERING/REGELORGAAN/TEELTLAAG/TEELTPLAATS
(gelijkaanclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE: levering/regelorgaan/teeltlaag/teeltplaats
randvoorwaarde arbeid/randvoorwaardeteelt-/
bewaarruimte/randvoorwaardefinanciering
OMSCHRIJVING:
Eennummer ineenopvolgende reeks,tebeginnenbij 1,diebij
elkaarhorendeentiteitenvan1entiteittypevanelkaaronderscheid.
ATTRIBUUT:VORM
VANENTITEITTYPE:liguidemiddelengepland
OMSCHRIJVING:
Dehoedanigheid (stand)vandegeplande liguidemiddelen.
CODERINGSVOORSTEL:
1=debit
2=credit
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ATTRIBUUT:WAARDE KWALITEITSKENMERK
VAN ENTITEITTYPE:d.p.m.gebruikswaarde
OMSCHRIJVING:
Dewaardevaneenkwaliteitskenmerk dataanhetduurzaam
produktiemiddelkanwordentoegekend.
CODERINGSVOORSTEL: 25posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT: WAARDERINGSGRONDSLAG
VANENTITEITTYPE:balansbedrijf,balansprive
OMSCHRIJVING:
Debasiswaaropdeberekeningvan (bepaalde) financiëlegegevens
zijngestoeld.
CODERINGSVOORSTEL:
1=bedrijfseconomischewaardering
2= fiscalewaardering
ATTRIBUUT:WATERGEEFSYSTEEM CEL
(gelijkaanclusterUitvoering)
VAN ENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Naamvoorhettypewatergeefsysteem,dat indecel isaangelegd.
ATTRIBUUT:WEEKLOON
VAN ENTITEITTYPE:beloning arbeid
OMSCHRIJVING:
Desalariëring (hetloon)vandemedewerker opweekbasis.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER
(gelijkaanclusterNormenvooroperationeel gebruik)
VANENTITEITTYPE:behoeftearbeid/ruimte/machine gepland,
behoeftearbeid/ruimte/machine normatief,
bewerkingvoorgenomen, levering,normatieve
voedingstoestand wortelmedium,teeltbeschrij
ving,teeltsaldogepland,teeltsaldonorma
tief,verkoop gepland, voedingstoestand
wortelmedium gepland, weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweek waarindebetreffendedatumvalt.

ATTRIBUUT:WEEKNUMMER GEPLANDEUITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarindegeplandeuitvoeringvan
eenbewerkingvalt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/alfanumeriek/jaar,weeknr. (jj,ww)
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ATTRIBUUT:WEEKNUMMER INVENTARISATIE
VANENTITEITTYPE:bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarinde inventarisatievooreen
geplandebewerkingvalt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/alfanumeriek/jaar,weeknr. (jj,ww)
ATTRIBUUT:WEEKNUMMERVAN INVESTERING
VANENTITEITTYPE: investeringgepland
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarindeuitvoeringvaneen
investering ineennietlevendduurzaamproduktiemiddelvalt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/alfanumeriek/jaar,weeknr. (jj,ww)
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER VAN LEVERING
VAN ENTITEITTYPE:aankoopplantmateriaalgepland
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarindeaankoopvanplantmateriaalvalt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/alfanumeriek/jaar,weeknr. (jj,ww)
ATTRIBUUT:WERKBELASTING
VANENTITEITTYPE: funktiebeschrijvingmedewerker
OMSCHRIJVING:
Dematewaarin endewijzewaaropeenmedewerker inde
betreffende funktiewordtbelast (fysiekenpsychisch).
CODERINGSVOORSTEL: 25posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT:WIJZEVANAFLEVEREN
VANENTITEITTYPE:afzetstrategie
OMSCHRIJVING:
Deaardvandeverpakking (wijze)waarindeartikelen zullen
worden afgeleverd.
CODERINGSVOORSTEL: 25posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT:WINDRICHTING
(gelijkaancluster Klimaatbeheersing)
VANENTITEITTYPE: weersgesteldheid
OMSCHRIJVING:
Derichtingvanwaaruitdewindwaait.
ATTRIBUUT:WINDSNELHEID
(gelijkaancluster Klimaatbeheersing)
VANENTITEITTYPE:WEERSGESTELDHEID
OMSCHRIJVING:
Degemeten snelheidwaarmeedebuitenlucht zichverplaatst. (Over
dehoogtewaaropgemetenwordtdienenafspraken teworden
gemaakt).
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BIJLAGE9
INTERACTIEMATRIXCLUSTER PLANNING
Overzichtvangebruiktesymbolen:
C=Create: hetentiteittype ofattributenuithet entiteittype
worden opgeleverd doorhetproces.
M=Modify: eenofmeerattributenuithetaangegeven entiteit
typeworden inhetprocesgewijzigd
(=overschreven).
U=Use

: eenofmeerattributenuithetaangegeven entiteit
type zijnbenodigdbijdeuitvoeringvanhet
proces.

Bijlage 9-A geeftdelijstmetprocessenweer.
Bijlage 9-B geeftdelijstmetentiteitenweer.
Bijlage 9-c geeftdeinteractiematrixweer.
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BIJLAGE9A
PROCESSEN:
1
2
3

formuleren kwalitatieve doelstellingen
formuleren kwantitatieve doelstellingen
beoordelen consistentie doelstellingen

4
5
6
7

vaststellen randvoorwaarden bedrijfsuitrusting
vaststellen randvoorwaarden arbeid
vaststellen randvoorwaarden financiering
vaststellen teeltmogelijkneden

8
9
10
11
12
13
14
15

opstellenkeuzes teeltrichtingen
opstellenplannenvervanging plantopstand
opstellenplannen vervangingsinvestering
opstellenplannen uitbreidingsinvestering
opstellenplannen overige investeringen
opstellen investeringsplan
opstellen financieringsplan
bepalen arbeidsstrategie

16 selecteren strategischplan
17 uitvoeren gevoeligheidsanalyse
18 berekenen teeltsaldo
19 selecteren teelten
20 begrenzenteeltomvang
21 bepalenteeltcombinatieenomvang
22 vaststellen ruimtebeslag
23 vaststellen arbeidsbehoefteen-kosten
24 berekenennetto-bedrijfsresultaat
25 s e l e c t e r e n t e e l t c o m b i n a t i e
26 s p e c i f i c e r e n investering

27 bepalen investeringsmoment
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

opstellenplannen spec.hand.productie plantmateriaal
opstellenplannen teeltwijze
opstellenplannen klimaatinstelling
opstellenplannenwatergeven enbemesten
opstellenplannen gewasbescherming
toewijzen standplaats
opstellen arbeidsplan
opstellenplanverkoop
opstellenplanonderhoud d.p.m.
opstellenplanv.p.m.-behoefte
opstellen liguiditeitsplan
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BIJLAGE9B
ENTITEITTYPEN
A 1aankoopplanplanfcmateriaalgepland
2 afdeling
3 afzetkanaal
4afzetstrategie
5 arbeidsplan
B 1balansbedrijf
2balansprive
3bedrijf
4behoeftearbeid/ ruimte/machinegepland
5behoeftearbeid/ruimte/machinenormatief
6beloning arbeid
7 bewaarconditie
8 bewaarplan
9 bewerking
10bewerking gepland
11bewerking voorgenomen = (teeltbewerking normatief)
C 1cel
D 1doelstellingsaspect
2duurzaam productiemiddel
3d.p.m.aanpassing
4 d.p.m. gebruikswaarde
5 d.p.m. gewenste aanpassing
6 d.p.m. gewenste investering
7 d.p.m. periodiek onderhoud
F 1financiering gepland
2 functiebeschrijving medewerker
I 1investering gepland
2 investering voorgenomen
3 investeringsplan
K 1kas
2klimaatinstelling gepland
3klimaatinstelling normatiefcel
4 klimaatinstelling normatiefkas
L 1leverancier/ afnemer
2 levering
3 liquidemiddelengepland
M 1medewerker
N 1normatievevoedingstoestand wortelmedium
O 1ondernemer
2opleiding gepland
3 overeenkomst
4 overeenkomstregel
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P 1partijgepland
2plan gevoeligheidsanalyse
3 plantmateriaal
R 1randvoorwaarde arbeid
2 randvoorwaarde financiering
3 randvoorwaarde liquidemiddelen
4 randvoorwaarde ruimte
5 regelorgaan
S 1standplaatsgepland
T 1teeltvoorgenomen
2teeltbeschrijving (startdatum teelt)
3 teeltlaag
4 teeltplaats
5 teeltplan
6 teeltrichting
7teeltsaldogepland
8 teeltsaldo normatief
9 teeltsysteem
U 1uitgaven/ontvangsten normatief
V 1vakantieperiode
2verbruikgepland
3verbruik normatief
4verkoopgepland
5vlottend productiemiddel
6v.p.m.behoeftegepland
7voedingstoestand wortelmediumgepland
W 1weersgesteldheid

272

Bijlage 9c Interactiematrix
Processen —•
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BIJLAGE 10 Relatiestussenkwalitatieve enkwantitatieve
aspekten.
KWALITATIEVEASPEKTEN:

KWANTITATIEVEASPEKTEN:

externe relatiesaantal
externerelaties frequentie
externerelatiessoort
gezinsklimaat
arbeidsomstandigheden,
arbeidssfeer
bedrijfsopvolging
bedrijfsoutillage
oudedag voorziening
zelfstandigheid ondernemer
zelfstandigheid werknemer
levensstandaard ondernemer/
gezin
levensstandaard werknemer
bedrijfsbeïndigingop
langetermijn
continuïteit bedrijf
flexibiliteitbedrijf
flexibiliteitondernemer
leiderschapsstij1
managementsstij1
status ondernemer
beroepsideaal ondernemer
beroepsideaal werknemer
vakliefde
opleidingsniveau WN/ON*
ervaringsniveau WN/ON
leeftijd medewerkers
zelfontplooiing
verantwoordelijkheidWN
vestigingsplaats
organisatiestructuur
specialisatiegraad
bedrijfshygiëne
relatietebetalen
belasting- investeringsniveau

winst
rentabiliteit
inkomen
stuksopbrengst
kwaliteitsklasse
verhouding E V / W
solvabiliteit
liquiditeit
continuïteit
mechanisatiegraad
oppervlaktegroei
omzetgroei
kapitaalsintensiteit
aantal arbeidsuren
arbeidsverdeling los/vast
rendementEV/ W
terugverdientijd
%uitval
leegloop%
verhouding bedrijfswaarde
-vervangingswaarded.p.m.

WN=werknemer
ON=ondernemer
Voorbeeld relatie-matrix tussendekwantitatieve enkwalitatieve
aspektenvandedoelstellingenvandeondernemer:
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kwantitatieve aspekten

inkomen

omzetgroei terugverdientijd

kwalitatieve aspekten
levensstandaard WN/ON

+

+

vakliefde
bedrijfshygiene

+ :positieve invloed
- :negatieve invloed
0 :geen invloed
: onbekend
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BIJLAGE 11
REKENSCHEMAKOSTPRIJS
OPBRENGST
produktieeindprodukt
prijsgemiddeld
geldopbrengsten overig
GROND-ENHULPSTOFKOSTEN
zaad-,plant-enpootgoed
gewasbesch.middelen
meststoffen
overigegrond-enhulpst.
waarvanpotten
potgrond
bind-ensteunm.
eenmalig substraat
plastic
toegerekende energie
waarvanvoorverwarming
electra
OVERIGE PRODUKTGEBONDEN KOSTEN
bewarenenafleveren
waarvanveilingprovisie
heffingproduktfonds
fusthuur/eenmalig fust
verpakkingsmateriaal
overigeproduktgebonden kosten
waarvan renteomlopendvermogen

x
+

+

+

SALDO
KOSTENLOONWERK
KOSTENARBEID
KOSTEND.P.M.
ALGEMENE KOSTEN

TEELTRESULTAAT (perweekm2)

KOSTPRIJS=Teeltresultaat/aantal planten
OPMERKING:
Bijdekostprijsberekening isuitgegaanvan 100%ruimtebenutting
en 100%arbeidsbenutting.
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REKENREGELS KOSTENPOSTEN TEELTRESULTAAT C.Q.KOSTPRIJS
(perweekm2)
Voorgrond-enhulpstofkosten enoverigeproduktgebonden kosten
wordtverwezennaarhetrekenschemavanhetteeltsaldo
(bijlage5,proces 16.1).
KOSTENARBEID= (arbeidsbehoefte (teelt)*uurtarief)+
arbeid (overhead)*uurtarief*
opp.brutokas (afdeling) * ruimtebehoefte
somopp.brutokas

°PP- nettokas*52weken

KOSTEND.P.M.= bedrag (rente,afschrijving +onderhoud)v.
afdeling + bedrag (rente,afschrijving+
onderhoud) algemeen *
opp.brutokas (afdeling) * ruimtebehoefte
somopp.brutokas

°PP- nettokas*52weken

ALGEMENEKOSTEN=bedrag*
opp.brutokas (afdeling) * ruimtebehoefte
somopp.brutokas

°PP- nettokas*52weken
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BIJLAGE12
AANTALVOORKOMENSVAN ENTITEITTYPEN
T
0
M
A
A
T

aankoopplanplantmateriaalgepl.
afdeling
afzetkanaal
afzetstrategie
arbeidsplan

6.
7.
8.
9.
10.

balansbedrijf
balansprivé
bedrijf
behoeftearb/ruimte/mach gepl.
behoeftearb/ruimte/mach norm.

11.
12.
13.
14.
15.

beloning arbeid
bewaarconditie
bewaarplan
bewerking
bewerking gepland

16.
17.
18.
19.
20.

bewerking voorgenomen
cel
doelstellingsaspekt
duurzaamproduktiemiddel
d.p.m.aanpassing

??

21.
22.
23.
24.
25.

d.p.m.gebruikswaarde
d.p.m.gewenste aanpassing
d.p.m.gewenste investering
d.p.m.periodiek onderhoud
financiering gepland

??
??
??
??

26.
27.
28.
29.
30.

funktiebeschrijving
investering gepland
investering voorgenomen
investeringsplan
kas

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

klimaatinstelling gepland
klimaatinstelling normatief cel
klimaatinstelling normatief kas
leverancier/afnemer
levering
liquidemiddelen gepland
medewerker
norm.voedingstoest.wortelm.
ondernemer

1.
2.
3.
4.
5.
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40. opleiding gepland
41. overeenkomst
42. overeenkomstregel
43. partij gepland
44. plan gevoeligheidsanalyse
45. plantmateriaal
46. randvoorwaarde arbeid
47. randvoorwaarde financiering
48. randvoorwaarde liquide middelen
49. randvoorwaarde ruimte
50. regelorgaan

??
??
??
5
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51. standplaats gepland
52. teelt voorgenomen
53. teeltbeschrijving
54. teeltlaag
55. teeltplaats

_

_

5
5

10
10

56. teeltplan
57. teeltrichting
58. teeltsaldo gepland
59. teeltsaldo normatief
60. teeltsysteem

5
2
3
3
2

5
2
5
5
3

61. uitgave/ontvangst normatief
62. vakantie periode
63. verbruik gepland
64. verbruik normatief
65. verkoop gepland

30
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66. vlottend produktiemiddel
67. v.p.m. behoefte gepland
68. voedingstoest. wortelm. gepl.
69. weersgesteldheid
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