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VOORWOORD
Debetrokken organisaties inde glastuinbouw zijnna voltooiing vanhetglobale informatiemodel,verder gegeaan opde
ingeslagen weg.
Dezeweg behelsthetnader uitwerken vanhet globalemodel.
Deze uitwerkingmoet leiden tot kwalitatief goede informatiesystemen voor de ondernemer.Hierbij iseengoede informatieuitwisseling tussen het glastuinbouwbedrijf enorganisaties in
deomgeving,eenbelangrijke voorwaarde.
De detaillering vanhet informatiemodel Glastuinbouw vindt in
delen, "clusters"plaats.Als eerste cluster is "uitvoering"
aangepakt.Hetvoor u liggende rapport omvat deuitwerking van
de tweede cluster "normenvoor operationeel gebruik".
Deze cluster issamenmethetbedrijfsleven,onderzoek en
voorlichting uitgewerkt.De SITU (Stichting Informatieverwerking Tuinbouw) hoopt datookvoor devolgende clusters op
eenzelfde wijze kanworden samengewerktmet deze organisaties.
Tenslotte eenbijzonder woord van dank aan allen,die namens
hun organisatie eenbijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van ditrapport.
K. Verbeek
Voorzitter Stichting Informatieverwerking Tuinbouw
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1.INLEIDING.
DeuitwerkingvanhetINFORMATIEMODELGLASTUINBOUWvindtgefaseerdplaats.Inmei1986isdeeerstefase,hetglobale
informatiemodel,voltooid.Vervolgenszijndevoorbereidingen
gestartvoordedetailleringofweldeverdereuitwerkingvan
ditglobalemodel.Gekozenisvooreenuitwerkingindelen
(clusters).Dedetailleringvanheteerstedeel,decluster
UITVOERING,isinmei1987afgerond.Daarnaisgestartmetde
detailleringvandetweedecluster:NORMENVOOROPERATIONEEL
GEBRUIK.Normenvooroperationeelgebruikwordenindeze
publikatieaangeduidalsOPERATIONELENORMEN.
Dedetailleringvanhetinformatiemodelglastuinbouwiseen
gezamenlijkeactievanhettuinbouwbedrijfsleven,hetonderzoekendevoorlichting.Decoördinatievanditprojectisin
handenvandetakorganisatieSITU (StichtingInformatieverwerkingTuinbouw).
Metnamedeproefstationsindeglastuinbouw,hebbeneengrote
bijdragegeleverdaandedetailleringvandecluster:normen
vooroperationeelgebruik.Verderhebbenzoweldeparticuliere
voorlichtingalsdeoverheidsvoorlichtingmedewerkingverleend
aandeuitwerkingvandegenoemdecluster.Bijlage1geefteen
lijstvanpersoneneninstellingendiebetrokkenzijngeweest
bijdedetailleringvandecluster.
Bijdedetailleringwordtuitgegaanvanhetglobaleinformatiemodelglastuinbouw,zoalsdatisbeschreveninhetrapport
INFORMATIEMODELGLASTUINBOUW.IndepublikatieHETGEDETAILLEERDEINFORMATIEMODELGLASTUINBOUW:BASISVOORAUTOMATISERING
ENUNIFORMERINGwordendedoelstellingvandedetaillering,de
gevolgdemethodiek,deprojectorganisatie endeprojectuitvoeringtoegelicht.Begrippenalsprocessen,entiteittypen,attributenzijnhierinbeschreven.Dezealgemenehandleiding,in
hetvervolgaangeduidalsBASISPUBLIKATIE,isuitgangspunt
voordegeheledetailleringsfase.
Elkeclusterwordtafgeslotenmetdeuitgavevaneendeelrapportwaarinderesultatenvandeuitwerkingzijnbeschreven.
Vooruligthetrapportdatbetrekkingheeftopdeuitwerking
vandecluster:Normenvooroperationeelgebruik.
Achtereenvolgens komendevolgendeonderwerpennaarvoren:
*hoofdstuk2:-omschrijvinginhoudvandecluster
-projectuitvoering
-uitgangspuntenbijuitwerkingvande
cluster

*hoofdstuk3:-toelichtingbijuitwerkingenvande
cluster
*hoofdstuk4:-opmerkingenbijderesultaten.
Debijlagen5,6en7bijditrapportbevatteneencomplete
weergavevanhetprocesmodelenhetdatamodelvandecluster.
Hetmodelbeschrijfteenmomentopname.Doorvoortschrijdende
ontwikkelingenennieuweinzichtenishetmodelaanveranderingonderhevig.Denoodzaakomhetmodelaantepassenkan
ookontstaannaaraanleidingvandedetailleringvanvolgende
clusters.Onderhoudzaldaaromnoodzakelijkzijn.

2. CLUSTER NORMEN VOOR OPERATIONEEL GEBRUIK
2.1 Inleiding
Deproduktieprocessen opeenbedrijf vormen demotor voor het
informatiemodelglastuinbouw, omdathier de basisinformatie
voor hetbedrijf wordt geleverd (ziebasispublikatie).
Hetproduktieproces laat zich opdelen invier aandachtsgebieden, teweten:uitvoering,operationele normen,inventarisatie en coördinatie.De eerste uitgewerkte cluster vande
detailleringsfase betrof deuitvoering van de teelthandelingen.Bijhetuitvoeren vanhandelingen worden gegevens
geregistreerd, die terbeoordeling met de operationele normen
vergeleken kunnenworden.Anderzijds kunnen geregistreerde
gegevens dienen voor hetopstellen c.q. bijstellen vanoperationele normen.Genoemde zaken komen aan de orde indeze
cluster.
Operationele normenworden gebruiktbijhet inventariseren van
debenodigde teelthandelingen. Coördinatie dientvoor het
bepalen van teverrichten bewerkingen,de uitvoeringsvolgorde
van geïnventariseerde bewerkingen endedaarbij benodigde
produktiemiddelen.
2.2 Beschrijving van de cluster
De cluster: normen voor operationeel gebruik,betreftdebeschrijving van denormen tenbehoeve van debedrijfsvoering op
operationeel niveau.Concreet betekent dit datprimair eeninvulling wordt gegeven aande entiteittypen uithet globaal
model: teeltsysteem, teeltbeschrijving, bewerkingenschema,
bewerking,werkmethode enverbruiknormatief.
Deze cluster onderscheidt zichvande cluster:normen voor
taktisch en strategisch gebruik,die ineen later stadium
uitgewerkt zalworden.
In schema 1 ishetverschil tussen operationele normen entaktische normen aangegeven.
De uitvoeringsprocessen, zoalsbeschreven inde vorige
cluster, leveren gegevens op.Deze gegevens worden vergeleken
met debestaande operationele normen.Het ismogelijkdatde
opgeleverde gegevens direkt alsuitgangspunt dienen voor de
korte termijnplanning.Bijvoorbeeld arbeidsgegevens kunnen
van de geldende norm afwijken vanwege de aktuele omstandigheden.Wanneer deze omstandigheden op korte termijn nietveranderen zullen deze gegevens gebruiktworden voor dewerkplanning inplaats van de arbeidsnorm.Anderzijds kunnenopgeleverde gegevens gebruiktworden voor hetopstellen/bijstellen
van operationele normen.

SCHEMA 1
Plaatsbepaling van de cluster:
NORMEN VOOR OPERATIONEEL GEBRUIK
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Cluster: normen I- normen voor operationeel gebruik
Cluster: normen II - normen voor taktisch en strategisch gebruik

Dezeoperationelenormen,insamenhangmetoperationelegegevens,wordengebruiktbijdeprocesseninventariseren/coördineren.Ditlevertoperationeleplannenindevormvangeplande
ofopgedragenbewerkingenop.Behalveoperationelenormen
kunnenooktaktischenormenopgesteld/bijgesteldwordenop
basisvangeregistreerdegegevens.Dezenormenwordengebruikt
voorhetopstellenvantaktischeplannen.Taktischeplannen
zullenookgebruiktwordenbijdeinventarisatievandebenodigdewerkzaamheden.Taktischeen (strategische)normenvallen
buitenhetkadervandezecluster.
2.3 Projectuitvoering
Declusterwerkgroepbestaatuiteenuitvoeringsteameneen
teamvandeskundigen.Hetuitvoeringsteamheefttottaakdoor
dedeskundigentelevereninformatieteverzamelenendeze
naarhetinformatiemodeltevertalen.Opbasisvandeinhoud
vandecluster (paragraaf2.2)iseenteamvandeskundigen
samengesteld.Bijaanvangvandedetailleringzijndeoperationelenormenopgedeeld indrieaandachtsgebieden,teweten
OPBRENGST,ARBEIDenTEELT.Deskundigenuitdewerkgroephebbenineersteinstantiehunspecifiekekennisingebrachtvoor
èênvandedeelgebieden.Deopgeleverderesultatenzijninde
gehelegroepbesproken.

Om eenbreed draagvlak teverkrijgen zijn tijdens deuitwerking van de cluster de door dewerkgroep voortgebrachte Produktenmaandelijks door een klankbordgroep beoordeeld. De
klankbordgroep isnaast een aantalpraktiserende tuinders
samengesteld uit eenbrede vertegenwoordiging vanbedrijfsleven,onderzoek envoorlichting. Bijlage 1bevat een lijstmet
personen en instellingen,die betrokken zijngeweestbijde
uitwerking van de cluster.
Om een nogbetere afstemming met de tuinbouwpraktijkterealiseren zijn de resultaten van uitwerking ookvoorgelegd aande
gezamenlijke glastuinbouw-projectgroepen van de SITU. Indeze
projectgroepenhebbenpraktiserende tuinders uit de glasgroenten-snijbloemen- enpotplantensector zitting.
2.4 Uitgangspunten bijde projectuitvoering.
Bij de detaillering heefthet globale informatiemodel als uitgangspunt gediend.Hierbij is ineerste instantie deglastuinbouw als één geheelbeschouwd. Inde cluster UITVOERING iseen
aantalmalen een sectorspecifieke invulling vanprocessen en
entiteittypen nodig gebleken.Dit isnagegaan aandehand van
een aantal referentiegewassen diede verschillende sectoren
van de glastuinbouw vertegenwoordigen.
De referentiegewassen uitde voorgaande cluster zijn ingedachten gehouden.
Deze zijn gekozen opbasisvan:
- deeconomische betekenis vanhetgewas
- de specifieke aspecten vanhet gewas.Een gewaswaarop een
breed scala van aspecten (belichting,verduistering,
substraatteelt enzovoorts) van toepassing is.

Overzicht van de referentiegewassen:
Glastuinbouwtak

Gewas

Bolbloemen

*Tulp

Aspecten

klassiekbroeigewas => korte
teeltduur,
specialisatie door jaarrondteelt
bemesting, belichting

* Lelie

Groenten

meermalige oogst
grond-/substraatteelt
eenmalige oogst
grond-/substraatteelt

* Tomaten
* Sla

Potplanten

*Kalanchoë

bloeiend =>vast oogsttijdstip
belichting, verduistering
groeiregulatoren
goed teplannen teelt
verplaatsbaar tijdens de teelt
groen =>variabel oogsttijdstip
verplaatsbaar tijdens te teelt

* Ficus
benjamina
Snijbloemen

* Chrysant

belichting, verduistering
eenmalige oogst
grond-/substraatteelt
meermalige oogst

* Roos

10

3.RESULTATENBESCHRIJVING
3.1 Inleiding
Deprimair op te leverenproduktenbij de detailleringsfase
van een informatiemodel zijnvoor hetprocesmodel:eenprocesdecompositiediagram enprocesbeschrijvingen,envoor hetdatamodel: een entiteittypen-relatiediagram, entiteittype- enattribuutbeschrijvingen. Overzichten hiervan zijn tevinden in
debijlagen 5,6en 7.Debeschrijvingen zijnvaak voorzien
van opmerkingen en toelichtingen. Geprobeerd isom hiermee
vragen die tijdens deuitwerking opgelost zijn,teverwoorden.
Behalve deze opmerkingen kanhetverhelderend werken ommeer
achtergrondinformatie tehebbenhoe toteenbepaalde keuze is
gekomen.Waar nodig geacht zullen indithoofdstuk nadere
toelichtingen gegevenworden.
Bijdeuitwerking van deze cluster zijn deoperationele normen
gesplitst indrie deelgebieden, teweten arbeid, teelt enopbrengst. Ditheeft geresulteerd inprocesbeschrijvingen binnen
respectievelijke de functies OPERATIONELE PLANNING,GEWASBESCHERMING,VOEDING ENOOGST,VERWERKING enAFLEVERING.
Uitgangspunten bijuitwerking van de cluster:
- Afgeleide informatie opbasis van gestandaardiseerde eenheden, zoalsbijvoorbeeld 'deproduktie per netto vierkante
meter kasoppervlak',zijnbijdebeschrijving van deze
cluster aangeduid als kengetallen.Afhankelijkvanhetgebruik iser sprake vande gerealiseerde waarde,de normwaarde ofde streefwaarde vanhet kengetal.EenNORM vormt het
uitgangspunt onder normaal teverwachten omstandigheden.De
STREEFWAARDE geeft de realisatie aandiemenwenst tebereiken.Deze gestelde waarde hoeftniet gelijk te zijn aan de
norm.
- Kengetallen wordenberekend opbasisvan netto kasoppervlak.
Inbijlage 9wordthetgebruikvan netto-enbruto kasoppervlakmet eenvoorbeeld toegelicht.
- Eenweek looptvanmaandag tot enmet zondag.
Inde cluster:uitvoering, isgekozen voor een aanvang van
deweekopmaandagmorgen zonsopgang
- Eenperiode bestaat uit 4weken.
- Onderscheid isgemaakt tussen teeltweeken kalenderweek. Bij
het gebruikvan teeltweekwordt geteld vanaf hetbegin van
de teelt.Kalenderweekwordt inhetmodel aangeduid als
week.
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3.2 Procesmodel cluster:normen voor operationeel gebruik.
3.2.1 Algemeen
Bijhetmaken van een korte-termijnplanning spelen operationele normen een rol.Operationele normen zijn gebaseerd opde
gegevens die indeprocessen uit de cluster:uitvoering,
onderscheiden zijn.Deze cluster is inprincipe af tebakenen
ineen aantalprocessen uithet globaalmodel.De operationele
normen hebben een raakvlakmet zoweldeuitvoerings-alsde
inventarisatie-processen. De onderscheiden elementaireprocessen indeze cluster zijn inveel gevallen danookdeelprocessenvanuitvoerings-of inventarisatie-processen.
Inhetprocesdecompositiediagram vanhet globaalmodel (schema
2) zijndeprocessen,die een relatie vertonen met deoperationele normen,omkaderd.
Een goed hulpmiddel bijhetonderscheiden van elementaire
processen zijn zogenaamdeprocesafhankelijkheidsdiagrammen.
Hiermee kanperproces worden vastgesteld welke informatie
benodigd isenwelkewordt opgeleverd.
Een afhankelijkheidsdiagram geeft slechts deafhankelijkheid
wat betreft informatie aan.Deprecieze aanduiding vanbenodigde enopgeleverde gegevens per proces vindtplaats inde
procesbeschrijvingen (bijlage5 ) .
Voor de genoemde deelgebieden arbeid, teelt (verderopgesplitst inwatergeven enbemesting en gewasbescherming) en
opbrengst zijn afhankelijkheidsdiagrammenopgesteld, die inde
paragrafen 3.2.2,3.2.3 en 3.2.4 zijn toegelicht.De diagrammen handelen oververschillende onderwerpen,envertonen daarmee verschillen in informatiestromen,maar blijken alleneenzelfde struktuur tehebben. In schema 3isdeze algemene
struktuur van deprocesafhankelijkheidsdiagrammenweergegeven.
Debenodigde informatiestromen voor deprocessen binnen deze
cluster,bestaan uitgeregistreerde gegevens van de uitgevoerdebewerkingen.Deze worden GEGROEPEERD,bijvoorbeeld tot
weekgemiddelden enonder hetproces BEOORDELEN getoetst aande
operationele normen.Ook ishetmogelijk datuitvoeringsresultaten direktworden beoordeeld zonder eerst gegroepeerd te
zijn.Naar aanleiding vanvergelijking met de normen kunnen de
operationele normen bijgesteld of nieuwe normen opgesteld
worden.Debeoordelingsresultaten ende operationele normen
worden weer gebruiktbijhetproces INVENTARISEREN.
Schema 1vormt debasis voor hetprocesafhankelijkheidsdiagram, zoals datweergegeven is in schema 3.Inditdiagram is
uit de cyclus:uitvoering,normen, inventarisatie/coördinatie,
het onderdeel: 'operationelenormen',verder uitgewerkt inde
deelprocessen GROEPEREN,BEOORDELEN enBIJHOUDEN NORMEN.
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SCHEMA 3
Algemeen procesafhankelijkheidsdiagram
Cluster: normen voor operationeel gebruik

groeperen

uitvoeren

)c
1

>»

1

s

'

>
inventariseren

beoordelen

A
>

f
bijhouden
normen

InhetglobaalinformatiemodelzijndeprocessenGROEPERENen
BEREKENENkengetallenonderdefunctieVERSLAGLEGGINGbeschreven.Veelalzullenderesultatenvandezeprocessengebruikt
wordenvoorevaluatieentaktischeen/ofstrategischeplanning.Hetgroeperenzoalsindezeclusterwordtgebruikt(zie
schema3)wordtgezienalsonderdeelvandeoperationele
processen.Ditbetekentdathetprocesgroeperenisondergebrachtbinneneenoperationele functie,bestaandeuitdeuitvoeringvaneenteelthandelingendeinventarisatievaneen
uittevoerenbewerking.
Eenaantalvandeindezeclusterbeschrevendeelprocessen
zijngeplaatstonderhetinventariseren.Hetprocesinventariserenhoortniettotdezecluster.
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3.2.2 Procesmodel arbeid (schema 4)
Hetprocesafhankelijkheidsdiagramvoor arbeid isgedetailleerder danhet algemene diagram zoals in schema 3isweergegeven.Geregistreerde arbeidscijfersworden onder het proces
GROEPEREN ARBEIDSGEGEVENS omgerekend toteen gestandaardiseerdewerktijd voor eenbepaalde uitgevoerde bewerking. Deze
berekende gerealiseerde werktijd wordt vergeleken met degeplande werktijd binnen hetproces BEOORDELEN BESTEDEWERKTIJD.
Indien een afwijking geconstateerd wordt zalde teler deze
proberen teverklaren.Klimaatgegevens en gegevens over de
gewastoestand kunnen hierbij een rol spelen.Het resultaat van
devergelijking/beoordeling kanbehalve voor INVENTARISEREN en
BIJHOUDEN BEDRIJFSNORMEN ookgebruiktworden voor BEOORDELING
VAN HETPERSONEEL.
Indien geen eigenbedrijfsnormenover arbeidstijden aanwezig
zijn, zullen taaktijden van eldersverkregenmoeten worden.
Gedacht kanworden aan eennog niet eerder geteeld gewas,
zodatde tuinder gebruikmaaktvan arbeidsgegevens uitKwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw (lit.5)Op dezemanier
dient externe informatie als ingang voor hetproces:bijhouden
bedrijfsnormenarbeid.Voorbeelden van externe informatie die
gebruiktwordtbijhetvergelijken enbeoordelen zijnwekelijkse arbeidscijfersuitdevakbladen enwekelijksearbeidsvergelijking in excursiegroepen.
Deprocessen 'groeperenarbeidsgegevens' en 'beoordelenbestede werktijd',worden primair gezien als eenbewaking van de
uitgevoerde bewerkingen.Omdat dezeprocessen voor deuitgevoerde bewerkingen uit alle functies van toepassing zijn,zijn
beide processen ondergebracht onder de functie operationele
planning als deelprocessen van hetproces:bewakenuitvoeringsplan,uithetglobaalmodel.
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SCHEMA 4

PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM 'ARBEID'

1

gegevens
ilevering

leveren

3.3.groeperen
arbeidsgegevens

,uitgevoerde
werkopdracht^
uitvoeren

werktijd
gerealiseerd

gewastoestand
3.3.beoordelen
bestede
werktijd

taaktijd

resultaat
beoordeling

inventariseren
uitvoering

taaktijd

taaktijden

16.3.bijhouden
bedrijfsnormen
arbeid
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Bewerking
Inde cluster:uitvoering, isuitgegaan van drie verschillende
bewerkingen, namelijk:
- BEWERKING GEPLAND: komtvoort uithetproces 'inventariseren'
De duur hiervan iseenbepaalde tijdsperiode, invelegevallen eenweek.
- BEWERKING OPGEDRAGEN: komtvoort uithetproces coördineren.
Tijdens het coördineren wordt debewerking gepland toegedeeld aan een ofmeermedewerkers.De duur waarop deze
bewerking opgedragen betrekking heeft kanmeerdere dagen
zijn.
- BEWERKING UITGEVOERD: komtvoort uit eenuitgevoerde bewerking.
Debewerking uitgevoerd ishet resultaat van een
gerealiseerde taakbinnen eendag.

Werktijd
Indebeschrijvingen van deprocessen 'groeperenarbeidsgegevens' en 'beoordelen bestede werktijd',worden verschillende
arbeidstijden,uitgedrukt inmin/100 eenheden, genoemd.
Dit zijn taaktijd,werktijd per eenheid besteed,werktijd per
eenheid gepland enwerktijd per eenheid benodigd. Inonderstaand schema ishet verband tussen deverschillende begrippen
weergegeven.

uitvoeren/ — >
groeperen

beoordelen uitvoering — > inventariseren — > coördineren — >

bewerking

bewerking

bewerking

uitgevoerd

gepland

opgedragen

werktijd besteed
werktijd per — >
eenheid besteed

werktijd per
eenheid gepland

— > werktijd per
— > werktijd per
eenheid gepland
eenheid benodigd
werktijd gepland
werktijd benodigd
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- Een TAAKTIJD iseen taktische normtijd voor een bewerking,
zoals die onder normale omstandigheden opeenbedrijf zal
gelden.
- EenWERKTIJD PER EENHEID BESTEED wordt opgeleverd inhet
proces 'groeperen arbeidsgegevens'.Debasis hiervoor zijn
de 'bewerkingen uitgevoerd'.
- Een WERKTIJD PEREENHEID GEPLAND iseen gegeven gebaseerd op
dedaadwerkelijke toepassing van de taaktijd ineen
bedrijfssituatie.Arbeidstempo ishier niet inverwerkt.De
definiëring van 'arbeidstempo'wordt in cluster 'personeelsbeheer'opgepakt.
In formule vorm:
werktijd per eenheid gepland = taaktijd + invloedsfactoren
Dewerktijd per eenheid gepland,gebaseerd opervaringen uit
recent uitgevoerde bewerkingen,wordt als zodanig gebruikt
bijhet inventariseren.Wanneer tijdens hetproces 'inventariseren'blijktdatdewerktijd per eenheid gepland nietmeer
voldoet aan de actuele situatie,kan dezebijgesteld (overschreven) worden.
Eenwerktijd per eenheid gepland wordt gebruikt om een
geplande werktijd tebepalen voor een 'bewerking gepland'.
- EenWERKTIJD PEREENHEID BENODIGD kan gezienworden als een
werktijd per eenheid gepland inclusief het arbeidstempo. In
formule vorm:
werktijd per eenheid benodigd =
(werktijd per eenheid gepland)
* arbeidstempo.
Dezewerktijd wordt opgeleverd tijdens de coördinatie,waar
een 'bewerking gepland' omgezet wordt in eenofmeerdere
'bewerkingenopgedragen'.
Berekening werktijd
Onder proces 3.3.-: 'beoordelen bestede werktijd', zijn een
aantal formules opgenomen voor deberekening van dewerktijd,
(ziebijlage5 ) .
Voorlopig isaangenomen datde invloedsfactoren onafhankelijk
van elkaar werken.Het kwantificerenvan eenbepaalde factor
zal, voor zovermogelijk,berusten op eerder verzamelde gegevens en ervaring.Veelal zal dit eenniet te formaliseren zaak
blijven.
Een arbeidstempo kan zoals aangegeven van verschillende factoren afhangen.Vaak iswel aan tegevenwelke factoren invloed
zullen hebben.Demate waarin isniet exact aan tegeven.
De formule voor de taaktijd ingeval van oogstbewerkingen is
overgenomen van het IMAG.De formuleheeftbetrekking opde
daadwerkelijke oogsthandeling bijmeermalig teoogstengewassen,exclusief transport.Hetproces 'uitvoeren oogstbewer-
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kingen' isbeschreven inde cluster:uitvoering, inclusief
transport.De transporthandelingen zijndeelswel en deels
niet afhankelijk van deproduktiegrootte envoldoen alsafzonderlijke handelingen niet aan debeschreven functie. Transport
isveelal een ondergeschikte aktiviteit ten opzichte van het
oogsten zelfvoorwatbetreft de tijdsbesteding (1-20%van
totaal).
Het laatste heeft ertoe geleid om de taaktijdformuleookte
hanteren wanneer het transport tothetoogstproces wordtgerekend.
3.2.3 Procesmodel teelt
Procesafhankelijkheidsdiagramwatergeven enbemesting (schema5)
Het GROEPEREN van GEGEVENSWATERGIFT ENBEMESTING,wordt in
het afhankelijkheidsdiagram onafhankelijkgezien van hetBEOORDELEN UITGEVOERDE BEMESTING.Doelvan hetgroeperen isin
dehuidige situatie demogelijkheid totexterne bedrijfsvergelijking.Dehier uitvoortkomende conclusies worden gebruikt
bijhet inventariseren.
Basis van debeoordeling van deuitgevoerde bemesting zijnde
analyseresultaten van demonsters en/of hetbemestingsadvies,
degerealiseerde bemesting endeweersomstandigheden. Doelstelling van debeoordeling isenerzijds debewaking van de
uitgevoerde bemesting.Anderzijds zaldeuitslag gebruikt
worden alsuitgangspunt bijhetbepalen vande toe te dienen
bemesting.Deze tweede doelstelling wordt gezien alshetmeest
belangrijk, zodat 'beoordelenuitgevoerde bemesting'beschreven isalsdeelproces vanhetproces 'inventariserenwater-en
mestbehoefte'.
Er zijn indeze cluster geenprocessen onderscheiden betreffende hetwatergeven envochtverbruik. Hetvochtverbruik wordt
welopeenbedrijf geregistreerd. Indehuidige situatie is
hetniet goedmogelijk operationele bedrijfsnormenaante
geven voor hetvochtverbruik van een gewas gedurende deteelt.
Toetsing vanhetgerealiseerde verbruikaanhetnormverbruik
blijfthierdoor achterwege. Inbijlage 10 iseen notitie
opgenomen overvochtverbruik,waarin een en ander verder is
uitgewerkt.
Procesafhankelijkheidsdiagram gewasbescherming (schema6)
Het 'groeperen van gegevens' isalsproces onder diverse
functies opgenomen.Hetontbreekt alsproces bij gewasbescherming. Het resultaat van eenbehandeling ofvanmeerdere behandelingen in serie isbelangrijk,maar bijvoorbeeld een gemid-
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SCHEMA 5

PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM 'WATERGEVEN EN BEMESTING'

6.2.groeperen
gegevens water
gift en bemes.ting

gegroepeerde
gegevens EC,
pH, watergift

EC/pH gegevens
watergift

uitvoeren
watergift en
bemesting
bemesting
gerealiseerd

analyseresultaten. b e o o r d e l e n
uitgevoerde
bemestingsadvies

I

bemesting
bemesting
gepland

bemestingsnormen i

beoordeling
resultaat

16.3.advies

bijhouden
b e d r i jfsnormen
bemesting
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i n v e n t a r i s e r e n:
bemesting

bernestingsnormen

SCHEMA 6

7.3.3.uitvoeren
gewasbescherming

PR0CESAFHANKELI5KHEIDSDIAGRAM 'GEWASBESCHERMING'

7.3.beoordelen
uitgevoerde
gewasbescherming
gegevens
uitvoering
resultaat
gewasbescherming

klaarmaken
oplossing
gecontrol
gegevens

inventariseren
gewasbescherbewerkingen ming
16.3.gewasbesch.
bijhouden
bedrijfsnormen norm
gewasbescherV.minq
beschikbare
niddelen

opstellen
afgeleide
plannen
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deld resultaat isop operationeel niveau nietvan toepassing
inde gewasbescherming.
Hetbeoordelen van de uitgevoerde gewasbescherming wordtbeschouwd alsdeelproces van hetproces UITVOEREN GEWASBESCHERMINGSHANDELINGEN. Veelal zal debeoordeling een aantal dagen
nadebehandeling plaatsvinden. Debeoordeling iste zien als
een uitgestelde bewaking van deuitgevoerde bewerking.Beoordelingsresultaten worden wel gebruiktbij inventarisatie,maar
hetproces BEOORDELEN UITGEVOERDE GEWASBESCHERMING valt hier
niet onder,omdat eenbepaalde gewasbeschermingshandeling vaak
niet op korte termijnherhaald zalworden.
Het resultaat van debehandeling blijft daarentegen eenwaardevol gegeven.
Inhet gevalvan nieuwemiddelen of advisering wordt informatievanbuiten hetbedrijf gebruikt,die hunweerslag kunnen
hebben opdebedrijfsnormen.
Vanuit GEWASBESCHERMING loopt een informatiestroom naar
OPSTELLEN AFGELEIDE PLANNEN. Hethandelt hier omhet opstellen
vanpreventieve gewasbeschermingsschema's.

3.2.4 Procesmodel opbrengst (schema's 7.1 en 7.2)
Bijhetbegrip opbrengst wordt onderscheid gemaakt tussen:
- fysieke opbrengst,uitgedrukt inaantal eenheden/artikel/
produkt
- geldelijke opbrengst,uitgedrukt inguldens.
Opbasis van dehoeveelheid afgeleverde artikelen wordt de fysieke opbrengst,ofwel deproduktie,bepaald. Samenmet de
geldelijke opbrengst kan de gerealiseerde prijsper eenheid
artikel worden afgeleid. De controlevan de afgeleverde hoeveelheden met de verkochte hoeveelheden zoals aangegeven opde
faktuur c.q. dagafschrift,vindtplaats binnen het proces
LEVEREN. Decontrole omtrent de financiële afhandeling wordt
onder de functie FINANCIEEL BEHEER (zie schema 2 ) ,uitgewerkt.
Inhetproces GROEPEREN OPBRENGSTGEGEVENS, zijn slechts de
basiskengetallen gedefinieerd vanwaaruit een aantal andere
kengetallen kunnenworden afgeleid.
Deberekende kengetallen worden gebruikt voor debeoordelingsprocessen.Deze beoordeling van de gerealiseerde prijs en
produktie zijnnietprimair een controle opde uitvoeringsprocessen,maar vormen een onderdeel van de inventarisatie voor
bepaling van de teverwachten prijs respectievelijkde te
verwachten produktie inde komendeperiode.
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SCHEMA 7.1 PROCESAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM 'OPBRENGST'

beoordelen
opmerkingen H p r o duktie
uitvoering

beoordeling J inventariseren
produktie
ioogstbewerkingen

t.a.v.
gewastoestand

beoordeling
produktie

externe
produktie-"
normen

produktieI
norm

.3.bijhouden
bedrijfsnormen
produktie
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SCHEMA 7.2

PRIJSAFHANKELIJKHEIDSDIAGRAM 'OPBRENGST'

PRIJS

leveren

beoordeling
prijs
I

beoordeling
prijs

prijsnorm

iL
16.3.bijhouden
bedrijfsnormen|
prijs
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inventariseren
oogstbewerken
Tverkopen

Opmerkingen naar aanleiding van debeoordeling worden bijde
gegevens gevoegd dieworden vastgelegd inde verslaglegging.
Deze gegevens dienen alsbasis voor deberekening vannormen.
Bijdebepaling van deproduktie enprijsnormen,wordtuitgegaan van gegevens totmaximaal drie jaar terug.
Binnen het teeltkundig onderzoekwordt veel aandacht besteed
aangewasmodeHen.Eengewasmodel beschrijft in samenhang de
invloed van groeifactoren (temperatuur,C02-niveau,....) en
teelthandelingen (trossnoei..) opde groei c.q. de opbrengst
van het gewas.Dergelijke beschrijvendemodellen zijn voor
glastuinbouwgewassen nog nietdusdanig uitgewerkt dat zijeen
verwachte produktie van eenpartij inde komendeweek kunnen
voorspellen.Inhoeverremodellen beschikbaar zijnmetbetrekking tot deoptimalisatie van de teeltomstandigheden, zalbij
deuitwerking van de cluster 'Klimaatbeheersing' aande orde
komen.
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3.3 Datamodel cluster:normen voor operationeel gebruik.
3.3.1 Inleiding
Bij de cluster:uitvoering, zijn de entiteittypen onderverdeeld indrie soorten.Deze opdeling van entiteittypen isook
indeze cluster aangehouden (zie schema 8 ) .De verschillende
soorten zijnals volgt tebeschrijven:
-BEDRIJFSGEGEVENS.Hieronder vallen die entiteittypen diebetrekking hebben op debedrijfsuitrusting.
- OPERATIONELE GEGEVENS.Hieronder vallen de entiteittypen die
indirecte zinverband houdenmet de teeltvan een gewas of
uitgangsmateriaal.De inhoud van deze entiteittypen (attribuutwaarden) zijnvoor hetbedrijf alleen tijdens het
bestaan van de teeltvan directbelang enhebben dus een
korte levensduur.
- NORMGEGEVENS.Entiteittypen diehieronder vallen bevatten
bedrijfseigen normen die gebruiktworden tijdens deteelt.
Deze normen kunnen ophet eigen bedrijf verkregen zijn uit
eenvoorgaande periode.Ook ishetmogelijk dat deze normen
vanuit de omgeving zijnverkregen (bijvoorbeeld advisering)
ofdoor externe instanties zijnopgelegd (bijvoorbeeld veilingvoorschriften).
In schema 8 ishet entiteittypen-relatie diagram voor deze
cluster weergegeven. Het zal duidelijk zijndatdemeeste
entiteittypen vallen onder de soort normgegevens.
3.3.2 Datamodel arbeid
De entiteittypen die betrekking hebben ophet aandachtsgebied
ARBEID, zijn inbijlage 8.1 ineen entiteittypen-relatiediagram weergegeven.
Centraal inhet schema staathet entiteittype BEWERKING VOORGENOMEN.Hierin staat aangegeven wanneer eenbepaalde bewerkingvolgens deplanning uitgevoerd dient teworden. Indien
het tijdstip van een uit tevoerenbewerking afhangt van de
periode inhet jaar,zaldebewerking voorgenomen betrekking
hebben op eenTEELTBESCHRIJVING. Indien eenbewerking voorgenomen niet zo zeer ineenbepaalde week uitgevoerd moetworden,maar opeen tijdstip dat een gewas zover ontwikkeld is
dat debewerking nodigwordt geacht,heeft debewerking voorgenomenbetrekking opeenTEELTSYSTEEM. Ten slotte kan een
bewerking voorgenomen betrekking hebben opeenAANTASTING. In
dit geval gaathetom een curatieve ziektebestrijding die niet
isvoorzien ineen teeltbeschrijving of teeltsysteem.
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Eenbewerking voorgenomen heeftbetrekking opeen bewerking.
Inhetglobaal informatiemodel glastuinbouw en indecluster:
uitvoering, isonderscheid gemaakt tussenbewerking enwerkmethode. InWERKMETHODE stond beschreven dewijzewaarop een
bewerking uitgevoerd moetwordenmet daarbijvermeld de taaktijd.Bewerking enwerkmethode zijn samengevoegd totéén entiteittype:bewerking.Vaak ishet zodatopeenbedrijf slechts
éénwerkmethode wordtgebruiktvoorhetuitvoerenvan een
bewerking. Ingevalmeerdere werkmethoden worden toegepast,
bijvoorbeeld afhankelijk van de gewasgrootte,danworden deze
dus gezien als tweeverschillende bewerkingen.
Deverschillende werkopdrachten zijn inde cluster 'uitvoering'beschreven. Inverbandmet uniformering over de land-en
tuinbouw takken heenworden de inde cluster 'uitvoering'
gedefiniërde entiteittypen: 'werkopdracht...', inhet vervolg
aangeduid als:'bewerking
'.
Indeze cluster zijneen aantal attributen toegevoegd aan deze
entiteittypen. Indeomschrijvingen van debewerkingen zoals
inde cluster:uitvoering,beschreven, isniette controleren
of deBEWERKING GEPLAND volledig isuitgevoerd. Een extra
attribuut STATUS toegevoegd aanhet entiteittype BEWERKING
OPGEDRAGEN ondervangt dit.Middels ditattribuut kaneenmedewerker aangeven of zijnBEWERKING OPGEDRAGEN aldanniet is
voltooid.
Indienhet totaal aanopgedragen bewerkingen isvoltooid,
betekent ditdatdebewerking gepland isuitgevoerd. Ookaan
hetentiteittype bewerking gepland is 'status'als attribuut
toegevoegd.
Eenbewerking gepland wordt overmedewerkers toegedeeld via
bewerking opgedragen.Het kan gebeuren datvoor een ieder
dezelfde bewerking opgedragen geldt,bijvoorbeeld hetuitvoerenvaneenbewerking ineenproduktieafdeling.
Het kan zijndatbinnen dezeproduktieafdeling een aantal
kappenwordt toegewezen aandeverschillende medewerkers.In
ditgeval iseennadereplaatsbepaling nodig voor de bewerking
opgedragen.Ditresulteert ineen extra attribuut AANDUIDING
PLAATSvoor hetentiteittype bewerking opgedragen.
Wanneer eenbewerking binnen een tijdsperiode meerdere malen
uitgevoerd moetworden,kunnenhiervoor meerdere bewerkingen
gepland opgesteld worden.Eenvoudiger isomuit tegaan van
eenbewerking gepland en alsextra toe tevoegen de frequentie
van debetreffende bewerking. HetAANTAL HERHALINGEN isals
aanvullend attribuut opgenomen bijhet entiteittype bewerking
gepland.
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Het entiteittype ARBEID GEREALISEERD bevat attributen die via
rekenregels zijn af te leiden uitde geregistreerde arbeidsgegevens.Normaliter worden afgeleide gegevens niet ineendatamodel opgenomen.Wanneer aanberekende gegevens een bepaalde
waarde wordt toegekend, ishetwelmogelijk deze apart te
vermelden.Het feitdatdeberekende kengetallen weer als
inputgegevens voor andere processen dienen,ondersteunt het
expliciete onderscheid van genoemd entiteittype.
3.3.3 Datamodel teelt
Watergeven en bemesting
Bijlage 8.2 geeft eenoverzicht van de entiteittypen,die
betrekking hebben opdebemesting. HetVERBRUIK NORMATIEF
MESTSTOF istebeschouwen als een verbijzondering van het
entiteittype VERBRUIKNORMATIEF.Hetbelangrijkste verschil
metverbruik normatief, isdathetverbruik normatief van
meststoffen niet isgekoppeld aan eenbewerking ofeenbewerkingvoorgenomen. Hiervoor zijndevolgende redenen aante
geven:
- Dewatergift inclusief debemesting hangt af van de weersomstandigheden en de gewastoestand en isdan ookniet voordien
teplannen.
- Inhet geval van substraatteeltmet druppelaars isdebemesting een continu-proces,dat geenplanning nodigheeft.
- Bijanderewatergeefsystemen wordt eerst geïnventariseerd in
hoeverre eenwatergift +bemesting noodzakelijkis.
Het handmatig uitstrooien vanmeststoffen,bijvoorbeeld het
geven van een voorraadbemesting aan de grond, kanwel vooraf
worden gepland. Indit geval kan eenBEMESTING VOORGENOMEN
worden opgesteld.
Voor grond isevenals voor steenwol eengewenste voedingstoestand aan te geven.Deze wordtbeschreven inhet entiteittype
NORMATIEVE VOEDINGSTOESTAND WORTELMEDIUM. Zowelbijhetgebruikvan substraat alswortelmedium iseenNORMATIEVE VOEDINGSOPLOSSING aan tegeven waarmee onder gangbare omstandigheden deNORMATIEVE VOEDINGSTOESTAND WORTELMEDIUM redelijk
goed benaderd wordt.Aan een normatieve voedingsoplossing is
een normatief verbruik vanmeststoffen gekoppeld.
Voor grondteelt ligtditmindermakkelijk.Voor het bijmesten
inde grondmetbehulp van een regenleiding kan grofweguitgegaanworden van een standaardvoedingsoplossing. Hiervoor is
dan een verbruiknormatiefmeststoffen aan tegeven.
Inhet geval van eenhandmatige bemesting ishetniet goed
mogelijk omeen gewenste voedingstoestand van de grond te
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vertalen in een standaard aantal kg.meststoffen.Als buffer
ishet gedrag van de grond onduidelijk, zodatniet zondermeer
opbasis van eerdere ervaringen eenbemesting uitgevoerd kan
worden.Voor een juiste beoordeling c.q. bemesting zijnanalyseresultaten gewenst.Ditbetekent dat aanhet handmatig
bijmesten ofhet geven van eenvoorraadbemesting geen:verbruik normatief meststoffen, isgekoppeld.
Gewasbescherming
De entiteittypen diebetrekking hebben ophet objectgebied
gewasbescherming staanvermeld inbijlage 8.3.
Het geplande verbruikvan een gewasbeschermingsmiddel staat
vermeld onder het entiteittype bewerking voorgenomen. Uitgangspunt hierbij isdatdebenodigde hoeveelheid bepaald
wordtdoor de omstandigeheden, zodatvoor gewasbeschermingsmiddelen geen normatief verbruikwordt gehanteerd.
Eengroot aantal algemene relaties zijnreedsbeschreven inde
paragrafen 3.3.2 en 3.2.3.
3.3.4 Datamodel opbrengst
Opbasis van gegevens uit de eigen registratie,danwelexterne gegevens,kanvan eenpartijplanten tetelen volgens een
bepaalde teeltbeschrijving, dewekelijkse normatieve produktie
worden bepaald (bijlage 8.4) Deze normatieve produktie isde
onder normale omstandigheden haalbare produktie gebaseerd op
ervaring en aangepast aandebedrijfsuitrusting waaronder
wordt geteeld.Denormatieve produktie isgegeven van een
artikel of een artikelgroep.
Deprijs van eenARTIKEL ofARTIKELGROEP zoals die onder
normale omstandigheden verkregen kanworden,aangepast aande
verwachting omtrentvraag en aanbod, isvastgelegd inhet
entiteittype:PRIJSNORMATIEF.
Een samengesteld artikel zoals bijvoorbeeld een doosmetverschillende planten,bestaat uitmeerdere ARTIKELAANDELEN.
Naastdenormatieve gegevens omtrentdeopbrengst zijn indeze
cluster tevens een aantaloperationele gegevens gedefinieerd.
Devolgens dehierboven genoemde beschrijving geteelde partij
planten brengt artikelen voort.Degerealiseerdeproduktie per
oppervlakte eenheid ende gerealiseerde prijsper eenheid
artikel zijnrespectievelijkvastgelegd inhet entiteittype
OPBRENGST GEREALISEERD enPRIJS GEREALISEERD.
Voormet name de sierteelt zijnPRIJS BEDRIJF/PRIJS VEILING
gedefinieerd.Deze attributen geven de gerealiseerde prijs van
een artikel of artikelgroep opeenbepaalde dagbinnen de
week,vastgesteld over eenbepaaldeperiode,bijverkoop vanaf
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hetbedrijf via deveiling (ziebijlage 7)
3.4 Afstemming proces-endatamodel
Voor een compleet informatiemodel geldt datprocesmodel en
datamodel volledig opelkaar afgestemd moeten zijn.Voor het
procesmodel endatamodel van één cluster hoeft dit niet zote
zijn.Omdat de clusters 'normenvoor operationeel gebruik'
slechts een schakel isuithet gehele operationele bedrijfsgebeuren (paragraaf 2.2) isvoor deze cluster geen c.u. matrix
opgenomen (zieparagraaf 3.5,basispublikatie).
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3.5 Bedrijfstypering
De frequenties van onderscheiden elementaire processen ende
kwantiteiten (hetaantal voorkomens) vande entiteittypen
dienen alsprodukten indedetailleringsfase opgeleverd te
worden (paragraaf 5.1,basispublikatie).Deze gegevens zijn
vanbelang voor debouwvan systemen inverband metde
structuur vandeprogrammatuur,de capaciteit vandeapparatuur endebepaling vanprioriteiten voor automatisering van
delen vanhetbedrijfsgebeuren.
Frequenties van processen
Metname omprioriteiten te kunnenbepalen tenaanzienvan te
automatiseren delenvanhetbedrijfsgebeuren zijnde frequentiesvan deonderscheidenprocessenvastgesteld. Naarmate
processen vakerworden uitgevoerd ligthetmeer voor dehand
deze teautomatiseren.Uitgaande van eenbedrijfsvergelijking
indepraktijk opweekbasis kanworden gesteld (ziebijlage 5,
procesmodel):
Processen

Frequentie

- 'groeperen
'
wekelijks/dagelijks
- 'beoordelen
'
wekelijks/dagelijks
- 'bijhouden bedrijfsnormen..' incidenteel
Kwantiteiten van entiteittypen
Normatieve entiteittypen zijn afgeleid van operationele entiteittypen.Gesteld kandan ookworden dathet aantalvoorkomens van normatieve entiteittypen duidelijkminder isdan dat
van operationele entiteittypen. Zo isde 'normatieveproduktie'vanmeermalig teoogsten gewassen ineenbepaalde week
gebaseerd ophetvoortschrijdende gemiddelde van deafgelopen,
de actuele envolgende kalenderweek van devoorgaande (maximaal) drie jaren.Ditbetekent datmaximaal 3 * 3 = 9
gerealiseerde weekproduktiewoordenbasisvormen voor deberekening van êènnormatieve weekproduktie.
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4. OPMERKINGEN BIJ DE RESULTATEN.
4.1 Sektorspecifieke invulling van decluster.
Eén van de uitgangspunten van dedetaillering vanhet informatiemodel isom in eerste instantie de glastuinbouw als één
geheel tebeschouwen.De uitwerking van de cluster 'Normenvoor
operationeel gebruik',heeftplaatsgevonden met in gedachten
een aantal referentiegewassen (paragraaf 2.4) die deverschillende sektoren vandeglastuinbouw vertegenwoordigen.
Gesteld kanworden datbinnen het kader vandeze cluster geen
sektorspecifiekeprocessen zijngedefinieerd.De frequentie
van uitvoering van deprocessen is inprincipe sektor onafhankelijkmaar hangtprimair afvande aardvan de teelt.Zo
wordtbijvoorbeeld hetproces GROEPEREN GEGEVENSWATERGIFT EN
BEMESTING voor een grondteeltminder frequent uitgevoerd dan
voor een teeltop substraat.Daarnaast kunnen naar de aard van
de gewassen tevensverschillende rekenregels zijn vastgelegd
onder deprocessen.Bijvoorbeeld voor deberekening van de
gemiddelde weekproduktie wordtonderscheid gemaakttussen êènenmeermalig teoogsten gewassen.
Wat hetdatamodelbetreft,komthetvoor dat enkele entiteittypen,maarmet name attributen,nietvan toepassing zijn ineen
bepaalde sektor.Echter ookhier isprimair de aardvan de teelt
bepalend. De flexibiliteitvanhetdatamodel wordtvergroot door
hetvoorkomen van zogenaamde optionele attributen. Zo isNAAM
STEUNMATERIAAL bijvoorbeeld eenoptioneel attribuutvan het entiteittype teeltsysteem. Bijdeteeltvan sla zalditgegeven niet
van toepassing zijn,zodathet attribuut niet ingevuld wordt.
Bijde teeltvan anjers eventueelwel.
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4.2 Gesignaleerde punten voor uitwerking inandere clusters.
Tijdens de detaillering van de cluster:Normen voor operationeel gebruik, isdewerkgroep geconfronteerdmet aspecten die
inandere clusters uitgewerkt zullen worden.Toewijzing van
deze aspecten aan andere clusters,was noodzakelijk voor een
duidelijke afbakening van de tweede cluster.De gesignaleerde
punten zijn:
KLIMAATBEHEERSING
- Instelling van hetC02-niveau;
Het isnognietmogelijk normen voor hetverbruikvan C02 op
te stellen.
- Brandstofverbruik.
Registratie van hetbrandstofverbruik kan inhetoperationeelbeheer dienen als signaalfunctie. Hetwerkelijk gebruik
dient danvergeleken tewordenmet eennormverbruik.Hiervoor zijnexterne normen nieterg geschikt vanwege debedrijfsspecifieke invloeden.Hetbeste isomverbruik te
vergelijken metbedrijfseigennormen.Er zijnmeerdere factoren dievan invloed zijn ophetbrandstofverbruik zoals:
verschilbuitentemperatuur/stooktemperatuur,soortverwarmingssysteem, windsnelheid, instraling, energiebesparende
maatregelen,grootte van hetgewas endergelijke.Een notitieomtrent de calculatie van deverbruiksnorm is opgesteld,
maar het onderwerp isbinnen het tijdsbestek van deze
cluster nietvolledig afgerond. Dit aspectwordt inde
cluster Klimaatbeheersing verder uitgewerkt.
- Simulatiemodellen voor optimalisatie van de teeltomstandigheden.
INVENTARISATIE/COÖRDINATIE
- HetBEOORDELEN VAN DEUITGEVOERDE BEMESTING (proces6.1.-)
isde eerste stap indebepaling van de toe tedienenbemesting.De overige processen worden beschreven inde cluster
'inventarisatie/coördinatie'.
Inbijlage 11wordt verder ingegaan opdebepaling van de
mestbehoefte zoals tijdens deuitwerking vandeze cluster
naar voren isgekomen.
- Relaties om te komen totproduktieverwachtingen (proces
9.1.-, beoordelen produktie).
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FINANCIËN
- Controle factuur -betaling (zieparagraaf 3.2.4);
- Voorraadbeheer vlottende produktiemiddelen;
Vanuithet normatief verbruikvan vlottende produktiemiddelen isaf te leidenhoe grootdevoorraad dient te zijn
door de tijd.Denormen voor benodigde hoeveelheden vlottend
produktiemiddel kunnen afkomstig zijnvan de leverancier of
afgeleid worden uitbestellingen inhetverleden.
BEHEER DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN
Optaktisch niveauwordtvoor duurzameproduktiemiddelen een
onderhoudsplan opgesteld. Hetmoment van onderhoud wordtbepaald door deverstreken tijd ofhet aantalbewerkte eenheden.
Doormiddelvan inventarisatie wordtnagegaan of onderhoud
uitgevoerd moetworden.Normen over de arbeidsduur van het
onderhoud zijnveelal bekend. Ingeval van een onderhoudskontrakt kandeuitvoering van onderhoud operationele gevolgen
hebben,waarnaar deondernemer zich in sommige gevallen moet
richtenmet zijnplanning.
Inhet dagelijkse bedrijfsgebeurenwordtdeondernemer geconfronteerd metvragenzoals:
- voortzetten teelt (vanFicus 60cmnaarFicus 90cm)of teelt
stopzetten enhet opzetten van eennateelt.
(slaopheteluchtbedrijvenmet tomaat alshoofdteelt)?
- opwelkmomentvan oogsten (paprikagroenofrood oogsten)?
Voor debesluitvorming iseen inzicht nodig inde opbrengsten
en kostenvan de alternatieven.Kengetallen als saldo en
kostprijs worden inveel van deze gevallen gebruikt en misbruikt. Inhet kader van deze cluster iseenwerkgroep ingesteld om totvoorstellen omtrenthetgebruikende inhoud van
deze kengetallen te komen.Dezevoorstellen voor de tuinbouwsektorworden afgestemd met hettakdoorsnijdende informatiemodel (TDM). Indit informatiemodel werkthetLEI (LandbouwEconomisch Instituut) samenmetdeVLB (Landelijke Vereniging
vanAccountants- enBelastingadviesbureau) over alle sectoren
van de land- en tuinbouw,de financiële economische aspecten
vanhet agrarische bedrijfuit.
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4.3Praktischetoepasbaarheidvanderesultaten.
Opbasisvanditinformatiemodelkaninhoudwordengegevenaan
deindetoekomstteontwikkelensystemen.Hetdatamodelis
bijdeontwikkelingvandenieuwesystemenvanbelang,omdat
hetaangeeftwelkegegevensstruktuur eraaneenglastuinbouwbedrijftengrondslagligt.Hetprocesmodelverschaft
inzichtindeverschillendedelendieeensysteemkanbevatten.Hierbijdientopgemerkttewordendathetinformatiemodel
eenbeschrijvinggeeftvandeinformatieophetbedrijfen
nietvandeinformatiedieingeautomatiseerde systemendient
voortekomen.Bepaaldedelenvanhetinformatiemodelzullen
ookindetoekomstnogdoorniet-geautomatiseerdeinformatiesystemenondersteundworden.Devraag,welkedelenvanhet
informatiemodeldoorgeautomatiseerde systemenondersteund
kunnenworden,isnietdoordewerkgroepbeantwoord.Dewerkgroepheefterinvolstaaneenzovolledigengedetailleerd
mogelijkebeschrijvingtegevenvandeinhoudvanprocessenen
bijbehorendedata.
Degenedieeensysteemwilontwikkelen,gebaseerdophetgedetailleerdeinformatiemodel,zalzelfdekeuzemoetenmakenop
basisvanwelkedelenuithetmodelhetsysteemwordtgebouwd.
Dezeafwegingzalonderandereafhankelijkzijnvandedoelgroepwaardesysteemontwikkelaar zichoprichtenvande
eisendieaanhetteontwikkelensysteemgesteldworden.
Indecluster 'uitvoering'zijnuitvoerendeprocessenbeschreveninsamenhangmetdebasisgegevensdiehierbijopgeleverd
worden.Slechtsregistratievangegevensbiedtgeenbestaansrechtvoorgeautomatiseerde systemen.Gegevenswordenwaardevolalserdaadwerkelijkmeegewerktwordt.HetprocesGROEPERENzoalsdezeisuitgewerkt,geeftaanhoebasisgegevens
wordengegroepeerdtotkengetallen.
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Indeze cluster isdiscussie geweestover onderwerpen die in
depraktijk sterk leven zoals bijvoorbeeld devergelijking van
opbrengsten tussen bedrijven. Inbijlage 9wordt aangegeven
datbijdeberekening van opbrengst/produktie-kengetallen
uitgegaan dienttewordenvanhetnetto kasoppervlak.
Ditvoorbeeld geeft aan datde resultaten van deze cluster
direkt toepasbaar zijn.
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