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Discussiedag "Van MODEL,

naar SYSTEEM" (15 juni 1988)

Tijdens de discussiedag "Van MODEL
naar SYSTEEM" hebben vertegen
woordigers van agrarisch bedrijfsleven, software bedrijfsleven,
landbouwkundig onderzoek, landbouwvoorlichting en het departement de
stand van zaken m.b.t. informatiemodellen geëvalueerd en nagegaan
welke factoren het vervolgtraject (de ontwikkeling van programma's,
canmunicatiemiddelen en gegevensbanken) beïnvloeden.
De toepassing van informatietechnologie op boerderij en kwekerij wordt
sindt 1984 gericht gestimuleerd door de overheid. Uitgangspunt hierbij
is de toenemende technische complexiteit van de agrarische produktie
en het stijgend aantal externe invloeden.
Rentabiliteit en concurrentiepositie zijn steeds sterker afhankelijk
van de kwaliteit van de beslissingen van de agrarische manager.
Informatietechnologie biedt moderne mogelijkheden c*n de informatie
over te dragen die de boer of de tuinder voor zijn beslissingen nodig
heeft. Hiertoe zijn onder andere vijf "takorganisaties" in het leven
geroepen die per produktiesector de belangen van het midden- en
kleinbedrijf behartigen. Verder is het "Agrarica-platvorm" opgericht
waarin alle leveranciers van informatiesystemen in de agrarische
sector verenigd zijn.
Analyse van informatie in een tiental sectoren van primaire productie
heeft "globale" informatiemodellen opgeleverd. Voor een toenemend aan
tal "clusters" zijn "gedetailleerde" informatiemodellen geformuleerd.
Om voor de gebruiker interessant te zijn moeten die informatiesystemen
en -programma's "value for money" bieden. Deze brede aanpak is erop
gericht door samenwerking onnodige kosten te voorkomen en door onder
linge afspraken te komen tcrt uitwisselbaarheid van informatie en
koppelbaarheid van programmamodules en computers.
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OPENINGSTOESPRAAK
drs G. van der Lely
Plaatsvervangend Directeur-Generaal landbouw en Voedselvoorziening,
Ministerie van Landbouw en Visserij

Informatiemodellen nemen binnen het Informatica-StimuleringsPlan, of
kortweg INSP, -Landbouw een belangrijke plaats in.
De afgelopen jaren is door de takorganisaties, het landbouwkundig
onderzoek en belanghebbende organisaties vanuit het bedrijfsleven een
aanzienlijke hoeveelheid mankracht en dus geld geïnvesteerd in het
opstellen van informatiemodellen. Deze INSP-aktiviteit zal volgens de
planning tot in 1989 doorlopen.
Deze studiedag is belegd om met U, als direkt betrokkenen vanuit het
bedrijfsleven en het departement, van gedachten te wisselen over de
resultaten tot dusverre van het projekt informatiemodellen en zo moge
lijk aanbevelingen te doen voor het vervolg. Mijns inziens een goed
initiatief.
Als aftrap voor deze dag zal ik vanuit mijn gezichtspunt in kort bestek
de context van het projekt schetsen en hieraan een aantal vragen ver
binden waarover ik graag Uw visie verneem.
Ik zal daartoe in eerste instantie stilstaan bij de achtergronden van
het INSP en de in de afgelopen jaren bereikte resultaten.
De minister van Landbouw heeft medio 1984 op het INSP-initiatief van de
ministers van Onderwijs en Wetenschappen en Economische Zaken ingehaakt
met een eigen plan voor de agrarische sektor.
De snelle ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie
brengen voor de agrarische sektor nieuwe kansen en bedreigingen met
zich mee. Brede toepassing van deze nieuwe technologie leidt tot aan
zienlijke veranderingen; niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook
voor het in sterke mate door de overheid gefinancierde systeem van
kennisoverdracht.
Het INSP-Landbouw beoogt zo mogelijk richting te geven aan deze veran
deringen en in elk geval dit proces inzichtelijk te maken.
Gestart is vanuit de visie
dat de automatisering van de landbouw niet
vanuit de chaos moet beginnen. Dat is niet in het belang van de sektor.
De positie van de primaire bedrtijven is daarom centraal gesteld.
Zonder gerichte maatregelen dreigden boer en tuinder geconfronteerd te
worden met ontwikkelingen vanuit handel, dienstverlening en industrie
die slecht op elkaar afgestemd waren. Dit zou een samenhangende
informatievoorziening op boerderij niveau in de weg staan. Juist op dit
punt liggen aangrijpingspunten voor het verbeteren van management.
Voorts is een volwassen invulling van de informatievoorziening op de
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bedrijven van belang voor beheersing en bewaking van kwaliteit en
gezondheid in de produktieketen. Zoals U weet beide belangrijke
beleidspunten van de Minister van Landbouw.
Daarom is gekozen voor een gerichte stimulering van de ontwikkeling en
het gebruik van een gevarieerd en samenhangend pakket van informaticaprodukten en -diensten voor een brede groep van primaire bedrijven,
toegespitst op management en communicatie.
Bij de aanpak van het INSP stond voorop dat zoveel mogelijk gebruik
gemaakt moest worden van de bestaande organisaties en instrumenten,
zoals onderzoek, voorlichting en onderwijs. Wel werd extra aandacht
voor coördinatie en afstemming tussen beleidsinstrumenten wenselijk
geacht.
Zoals U bekend zijn door het bedrijfsleven met ondersteuning vanuit het
INSP takorganisaties opgericht teneinde voor de diverse produktiesektoren de ontwikkeling op het gebied van de informatica te stimuleren en
coördineren vanuit het belang van boer en tuinder.
Met de bedoeling dat deze nieuwe organisaties, vrij van historische
belangen, een duidelijke koers zouden uitzetten en bij hun aktiviteiten
de bestaande organisaties en instrumenten zouden betrekken en
aktiveren.
Takorganisaties dus als "change agents". Aan de initiatieven van tak
organisaties is de inzet van subsidies naar het bedrijfsleven gekop
peld. Hiervoor is vanuit het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de
Landbouw en MCB-gelden een bedrag van circa f 40 miljoen vrijgemaakt,
het zogenaamde INSP-marktsektor. Door het bedrijfsleven is een
Coördinatieorgaan in het leven geroepen in de vorm van COAL, van
waaruit regelmatig overleg is met het Ministerie van Landbouw.
Voor de overige onderdelen van het INSP-Landbouw is uitgegaan van
bestaande strukturen, prioriteitstelling binnen reguliere budgetten en
zo mogelijk benutting van algemene INSP-middelen, met name het
instrumentarium van Economische Zaken.
Dit geldt voor handel, dienstverlening en industrie, maar ook voor de
OVO-driehoek van Landbouw, het onderzoek, de voorlichting en het
onderwij s.
Laten we nu de realisatie van het INSP-Landbouw eens nader bezien.
Na een aarzelende start zijn de takorganisaties en daarmee het
INSP-marktsector goed op gang gekomen. Takorganisaties hebben zich
ontwikkeld tot organisaties met een behoorlijk draagvlak in het
bedrijfsleven waarnaar geluisterd wordt. Dit is op zich een knappe
prestatie van deze nog jonge organisaties en hun medewerkers.
De in de agrarische sektor werkzame informatica-bedrijven hebben zich
verenigd in het Agrarica-platform, dat als gesprekspartner optreedt van
de takorganisaties en de overheid. Onderkend is dat het van groot
belang is de kennis en ervaring van deze bedrijven te benutten bij de
ontwikkelingen in INSP-kader. Vanuit EZ wordt met het oog op de positie
van Agrarica-bedrijven het INSP-marktsector medegefinancierd. Voor 1987
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en 1988 betreft dit totaal circa f 2,5 miljoen gulden.
Vanuit het landbouwkundig onderzoek zijn informatiemodellen aangereikt
als methodiek voor de analyse en systematische beschrijving van
processen en gegevens die voor de bedrijfsvoering en dus voor
eventuele management systemen relevant zijn. Informatiemodellen worden
door takorganisaties, onderzoek en belanghebbende organisaties uit het
bedrijfsleven gezamenlijk opgesteld. De resultaten worden breed
gepubliceerd.
Daarmee lijkt het informatiemodel het middel bij uitstek om tot
afspraken te komen die de samenhang van de informatievoorziening op de
bedrijven en de gegevensuitwisseling met de omringende organisaties
(o.a. toeleverende en dienstverlenende bedrijfsleven) waarborgen. Voor
informatica-bedrijven lijkt met het informatiemodel de drempel voor het
ontwikkelen van management systemen of delen daarvan lager dan ooit.
In eerste instantie hebben de takorganisaties zich terecht gericht op
het opstellen van informatiemodellen. In totaal een inspanning van
circa 15 miljoen gulden, inclusief 60 mensjaar onderzoek.
De realisatie verloopt redelijk volgens planning. Meer dan de helft van
de geplande clusters is afgerond of in uitvoering. Op het onderwerp
informatiemodellen kom ik aan het eind van mijn betoog nog terug.
Recent beginnen demonstratieprojekten van de grond te komen. Afgezien
van het vidoetex-project VITAK in de akkerbouw was op dit punt begin
1987 nog niet veel bereikt. Het afgelopen jaar hebben zich diverse
nieuwe Projekten aangediend. Ik noem U er enkele:
* Veeriet, een projekt in Friesland voor gegevensuitwisseling tussen de
melkveehouder en onder andere de zuivelindustrie en het NRS.
* Voorts een tweetal projekten in de melkveehouderij met Aerarica:
het aanpassen van bestaande management systemen op basis van de
resultaten van het informatiemodel én het ontwikkelen van een
standaardkoppeling tussen proces- en managementcomputers
* een projekt in Gelderland voor gegevensuitwisseling tussen de
varkenshouder, fokkerij- en KI-organisaties.
* een projekt voor voorlichting en begeleiding bij de introduktie van
informatica op varkenshouderijbedrijven in Noord-Brabant
* in de akkerbouw teeltbegeleiding voor suikerbieten en granen, alsmede
een initiatief voor ontsluiting van databanken op het gebied van
gewasbescherming
* en tenslotte diverse bedrijfsvergelijkingsprojekten in de tuinbouw en
in de pluimveehouderij.
De meeste van deze projekten verkeren echter nog in de ontwerp- of
bouwfase.
Momenteel kan vastgesteld worden, dat voor het INSP-marktsector eind
1988 - de formele einddatum van het INSP - de beoogde concrete
resultaten nog niet bereikt zullen zijn. Er is nog geen sprake van een
samenhangend aanbod van adequate informatica-produkten en -diensten
voor boer en tuinder en er is nog minder sprake van brede toepassing.
De feitelijke ontwikkelingen zijn ondanks een aktieve belangstelling
vanuit boer en tuinder wat langzamer verlopen dan menigeen had gedacht.
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Diverse initiatiefnemers van nieuwe informatica-produkten en -diensten
hebben de nodige teleurstellingen moeten verwerken. Een en ander heeft
er wel toe geleid dat de bereidheid tot een gezamenlijke aanpak mijns
inziens onmiskenbaar gegroeid is.
In overleg met het bedrijfsleven is daarom onder een aantal voorwaarden
besloten tot een verlenging van het INSP-marktsektor, inclusief de
subsidiëring van takorganisaties, tot eind 1991. Wel is vastgesteld,
dat het tijd is voor een herbezinning, voor een nieuw gezamenlijk
verwachtingspatroon en een eventuele bijsturing van onze doelstellin
gen. We moeten op grond van de opgedane ervaringen nu in staat zijn ons
een nauwkeuriger beeld te vormen van de werkelijke betekenis van de
informatietechnologie voor boer en tuinder, afgestemd op de specifieke
situatie per produktietak.
In de periode tot 1992 dient het alsnog bereiken van concrete resulta
ten in de praktijk voorop te staan. Dit zal met name middels demonstatieprojekten gestalte moeten krijgen. De mogelijkheden hiervoor zijn
zeker nog niet volledig benut.
Afgesproken is dat de
visie en werkplan voor
Tegen deze achtergrond
tussentijdse evaluatie
hier bijeen zijn.

takorganisaties en COAL op korte termijn een
de komende jaren overleggen.
moet ook het besluit gezien worden tot een
van het projekt informatiemodellen waarvoor we

Ik zal nu kort stilstaan bij de overige onderdelen van het INSP-Landbouw.
Vanuit het onderwijs is met name via de kerncommissies ingespeeld op de
ontwikkelingen in het bedrijfsleven. De praktijkscholen zijn toegerust
met de apparatuur en systemen die in de praktijk gebruikt worden. De
verbreding naar de MASsen is in voorbereiding.
Vanuit het onderzoek is middels informatiemodellen en ondersteuning van
de automatisering van de voorlichtingsdienst een belangrijke bijdrage
aan het INSP-Landbouw geleverd. De computervoorzieningen zijn in de
afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid.
Voor versterking van de informatica-component als hoofdonderdeel en
doelstelling van het onderzoek, alsmede voor versterking van de
infrastructuur zijn plannen opgesteld in het kader van "Landbouw 2000
en Informatietechnologie". Tot dusverre kon in beperkte mate additio
neel geld binnen het onderzoek worden vrijgemaakt voor de realisatie.
Niettemin wil ik stellen dat "Landbouw 2000 en informatietechnologie"
sterk heeft bijgedragen aan een grotere aandacht voor informatietech
nologie binnen lopende en nieuwe onderzoeksprojekten én voor de daar
voor vereiste technisch wetenschappelijke ondersteuning vanuit TFDL.
De Commissie Steenbergen heeft recent een advies uitgebracht dat
voorziet in een geavanceerd datacommunicatienetwerk voor het
landbouwkundig onderzoek en onderwijs. Intern zal gebruik gemaakt
worden van AGR0NET. AGRONET is het datacommunicatienetwerk dat de
diverse onderdelen en lokaties van het departement onderling verbindt.
Momenteel zijn hier een 80 computers op aangesloten. Extern zal via
SURFNET een koppeling tot stand gebracht worden met overig onderzoek en
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onderwijs, nationaal en internationaal. De realisatie ook hiervan is
niet eenvoudig.
De voorlichtingsdienst heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op
de eigen automatisering. Wat betreft de externe automatisering is voor
de meeste sektoren volstaan met het begeleiden van de aktiviteiten van
de takorganisaties. Dit is begrijpelijk gezien de geschetste stand van
de ontwikkelingen.
Ik wijs echter op de varkenshouderij, waar de voorlichtingsdienst een
aktieve rol heeft opgepakt bij de introduktie van de automatisering in
de sektor.
Voor de komende periode zullen goede afspraken gemaakt moeten worden
over de rol van de voorlichtingsdienst. Een aktieve betrokkenheid bij
demonstratieprojekten van takorganisaties lijkt mij op zijn plaats,
niet in het minst om een proeftuin te hebben voor het beproeven van
eigen nieuwe produkten en diensten. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan
nieuwe voorlichtingsondersteunende systemen en attenderingen via
netwerken.
Het ligt tenslotte in de bedoeling op korte termijn de taken van de
Consulentschappen in Algemene Dienst opnieuw te formuleren. De CAD's
staan centraal in de kennisdoorstroming. Taken op het gebied van de
informatica in het verlengde hiervan zullen daarbij nadrukkelijk
meegenomen worden.
Al met al ben ik positief over hetgeen we in het kader van het INSPLandbouw bereikt hebben. We zijn gedwongen geweest ons een beeld te
vormen van wat de automatisering voor de boer en tuinder nu eigenlijk
inhoudt. Dat beeld hebben we gekregen of we zijn in elk geval flink op
weg om dat beeld te krijgen. Het is ook een beeld in ontwikkeling. Het
initiatief is redelijk aangeslagen en overgenomen. Het INSP is een
belangrijke aanzet geweest. Het zal duidelijk zijn dat er nog veel zal
moeten gebeuren.
Daar is een goede basis voor gelegd.
Aan de takorganisaties en COAL is een voorzet gevraagd voor het vervolg
van het INSP-marktsector. Het ligt in de bedoeling om op basis hiervan
nadere afspraken te maken tussen het bedrijfsleven en het departement
over het vervolg van het INSP. Het gaat daarbij niet alleen over de te
bereiken resultaten, maar ook over taken en verantwoordelijkheden en
het financiële kader. Een en ander betekent dat het departement en met
name onderzoek, voorlichting en onderwijs tijdig de eigen ideëen op dit
punt moeten formuleren. Hiertoe zijn initiatieven in gang gezet.
Terugkomend op informatiemodellen is het voor mij beslist niet de vraag
of we daarmee door moeten gaan, maar wel hoe we verder gaan. Ik heb een
positief beeld van hetgeen tot dusverre middels het projekt informatie
modellen op gang gebracht is.
Afgezien van de direkte effecten naar de praktijk zijn er voorbeelden
van onverwachte spin-off bijv. in de richting van het onderwijs.
Hierbij worden informatiemodellen bij het opstellen van leerplannen
gebruikt.
Bij de voorlichtingsdienst wordt dezelfde methodiek toegepast bij het
specificeren van voorlichtingsondersteunende systemen.
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Het projekt informatiemodellen is feitelijk de aanzet geweest voor de
nu binnen het departement breed ingevoerde Landbouw Informatica Aanpak.
Het is belangrijk met elkaar het informatiemodel als nieuw gegeven voor
de sektor juist te positioneren. Deze studiedag is een uitstekende
gelegenheid om ons hierover te buigen. Ik leg U daartoe een aantal
vragen voor:
- wordt het nut van informatiemodellen voor het gezamenlijk definiëren
van begrippen en rekenregels e.d. onderschreven?
- hoe worden de resultaten van het projekt informatiemodellen toegepast
en wat zijn de ervaringen daarmee?
Het gaat daarbij om toepassing bij de ontwikkeling van management
systemen voor de bedrijven en systemen bij gegevensleveranciers, maar
ook bij demonstratieprojekten en onderzoekprojekten.
- kan de huidige aanpak verbeterd worden, wat betreft niveau van
detaillering (meer of minder), de betrokkenheid van partijen en/of
het uitdragen van de resultaten, zowel binnen het bedrijfsleven als
binnen LV (onderzoek en voorlichting)
- tot dusverre is het projekt informatiemodellen tamelijk uniform
ingezet.
In hoeverre zijn er redenen voor een gedifferentieerde aanpak naar
sektoren? Wat zijn die redenen en hoe moeten we daarmee omgaan?
- dient er een nader onderscheid gemaakt te worden naar gebruik
bijvoorbeeld een apart informatiemodel voor,het onderzoek naast een
informatiemodel voor de praktijk.
- loopt het projekt informatiemodellen te ver vooruit op de praktijk en
verdient het daarom wellicht de voorkeur informatiemodellen binnen
onderzoeks- en demonstratieprojekten zoveel mogelijk verder te
detailleren in plaats van als op zichzelf staande aktiviteit. Een
keuze dus mogelijk voor de diepte in plaats van de breedte.
Ik hoop dat ik door het schetsen van de achtergronden en een aantal
vragen een aanzet heb gegeven voor een vruchtbare studiedag. Ik spreek
de verwachting uit dat Uw conclusies een belangrijke input zullen zijn
voor het overleg dit najaar over het vervolg van het INSP-marktsektor
tussen het bedrijfsleven en het departement en de verdere aanpak van
informatiemodellen. Succes!
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INFORMATIEMODKT ,T EN; DE STAND VAN ZAKEN
ir J.J. Bakker
Direktie Veehouderij en Zuivel
Ministerie van landbouw en Visserij

Inleiding
Nadat in 1984 voor de melkveehouderij een globaal informatiemodel is
opgesteld, zijn plannen gemaakt - en inmiddels ten dele ook uitgevoerd
- voor het opstellen van vijf takinformatieraodellen en een takdoorsnijdend model.
In deze inleiding wordt uiteen gezet hoever de uitvoering van deze
plannen inmiddels is gevorderd, welke kosten met het opstellen ervan
gemoeid zijn en welke factoren de resultaten beïnvloeden. Tenslotte
worden, vooruitlopend op de te voeren discussie, enkele vragen gesteld
inzake de nog te verrichten werkzaamheden om de gestelde doelen te
bereiken.
Het doel
Het uiteindelijke doel van het opstellen van informatiemodellen voor
de verschillende bedrijfstakken in de landbouw kan in drie punten
worden samengevat:
- Het verkrijgen van betere geautomatiseerde informatie- en manage
mentsystemen ;
Het sneller beschikbaar laten komen van deze systemen;
- Het goedkoper laten worden van deze systemen.
Hieruit blijkt duidelijk
dat met de informatiemodellen in de
allereerste plaats gekeken wordt naar de effecten voor de gebruiker.
In hoeverre deze doelstellingen parallel lopen met die van de aan
bieders van systemen is niet expliciet aan de orde.
Door te uniformeren op het niveau van rekenregels, kengetallen en
definities en door kennis vanuit het onderzoek systematisch in kaart
te brengen zouden deze doelstellingen bereikt kunnen worden. Het
informatiemodel is zodoende het vehikel waarmee zoveel mogelijk van de
hierbij betrokken partijen op weg zijn naar de geautomatiseerde infor
matiesysteem dat overigens kan bestaan uit een grote verscheidenheid
aan hard- en software. Het informatiemodel dient niet alleen als
hulpmiddel maar zal ook duidelijkheid moeten geven over de voorwaarden
waaraan software moet voldoen om te kunnen passen in deze verzameling.
Het moet nog blijken, of het model deze functie in de bedrijfstak kan
vervullen.
Het doel van de informatiemodellen is niet
de informatiebehoefte
vast te leggen, het onderzoek te programmeren of eenmalig de basis te
leggen voor eerste generatie systemen.
Het model zal wèl een uitgangspunt kunnen zijn voor een discussie over
onderzoekprojekten of informatiebehoeften en zal na aanvulling en
aanpassing ook kunnen fungeren als basis voor volgende generaties van
systemen. In de afgelopen jaren zijn er op dit punt soms misverstanden
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gerezen, die overigens niet hebben geleid tot grote vertragingen of
afstel.
Aantal managementsystemen nog gering
Alle inspanningen van software- en hardware leveranciers, de
overheid en het landbouwbedrijfsleven zelf ten spijt, moet worden
vastgesteld
dat het aantal systemen dat op PC's draait ter
ondersteuning van het management op land- en tuinbouwbedrijven nog
gering is. Er is wel enige groei (tabel 1).

Tabel 1. Aantal management PC's in de land- en tuinbouw.

melkveehouderijbedrijven
varkenshouder!jbedrijve
pluimveehouder!jbedrijven
akkerbouwbedrijven
tuinbouwbedrijven
totaal
Bron :C0AL

1986
60
160
20
60
100
400

1987
150
400
25
185
400
1160

Uit enquêtes naar de behoefte aan geautomatiseerde systemen is
gebleken dat er weinig interesse is voor algemene informatie
en veel
interesse voor gegevens waarmee interne en externe bedrijfsvergelijkingen gemaakt kunnen worden. Daarnaast is er veel interesse voor
zeer actuele op het eigen bedrijf of de eigen regio toegesneden
informatie,bijvoorbeeld inzake de weersvoorspelling de marhcprijzen.
Mede gezien de nog kleine aantallen spelen economische ontwikkelingen
in de bedrijfstakken waarschijnlijk nog een ondergeschikte rol. Veel
meer lijkt het zo te zijn dat nog weinig systemen worden aangeschaft,
omdat ze nog te weinig meerwaarde leveren ten opzichte van de
gebruikelijke administratie- en informatiesystemen.
Informatiemodellen iets vertraagd
In de jaren 1985 t/m 1988 is voor tien bedrijfstakken een globaal
informatiemodel opgesteld. Het initiatief hiertoe is steeds gekomen
vanuit het onderzoek: instituten en proefstations. Daarop aansluitend
zijn plannen gemaakt om binnen de looptijd van het Informatica
Stimuleringsplan (tot eind 1989) onder leiding van de takorganisaties
deze modellen verder te detailleren. Gebleken is dat in sommige
bedrijfstakken nog zodanige organisatorische en financiële hobbels
moesten worden genomen, dat op dit plan inmiddels gemiddeld een jaar
achterstand is ontstaan. Ook het opleiden van deelnemers bleek ook
tijd te kosten, omdat het verloop onder de materiedeskundigen nogal
groot was. Dit heeft wel tot gevolg gehad
dat de kennis van de
methodiek inmiddels breed verspreid is. Bij de detaillering is ervoor
gekozen op basis van de globale modellen voor respectievelijk de pot
planten-, snijbloemen- en glasgroententeelt een informatie model op te
stellen en de globale middelen voor de akkerbouw en de
vollegrondsgroententeelt te combineren in een gedetailleerd model voor
open teelten.
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In de veehouderij worden de modellen voor respectievelijk de
rundvee-, varkens- en pluimveehouderij verder uitgewerkt. Dit heeft
tot gevolg dat hier een wat verdergaande detaillering mogelijk is dan
voor de modellen glastuinbouw en open teelten. De benodigde
projektduur lijkt ook wat langer.
Hieraan toegevoegd is de detaillering van het globale Takdoorsnijdend Model (TDM) dat betrekking heeft op de bedrijfseconomische en
fiscale boekhouding, begroting en planning van land- en tuinbouwbe
drijven.
Voor de globale modellen voor de fruitteelt, de boomteelt en de
champignonteelt is nog geen detaillering gepland. De detaillering van
het model voor de bosbouw tenslotte is recent gestart.
Dit betekent dat voor een viertal belangrijke bedrijfstakken een
jaar later dan oorspronkelijk gepland was de gedetailleerde modellen
gereed zullen zijn. Hetzelfde geldt voor het takdoorsnijdend model.
(Figuur 1).

Figuur 1.

Fasering detaillering informatiemodellen

Melkveehouderij
Varkensveehouderij
Pluimveehouderij
Bosbouw
Open teelten
Glastuinbouw
Boomteelt
Boomteelt
Fruitteelt
Champignonteelt
Takdoorsnijdendmodel

—?

_ _?
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_j

1/1/'86

1/1/'87

1/1/'88

1/1/'89

1/1/'90

De methode voor de detaillering is in de loop van 1987 aangepast.
Voorheen werden alle onderwerpen door een werkgroep plenair uitgewerkt
en besproken met de zgn. klankbordgroep. Nadien is overgestapt op een
werkwijze waarbij leden van de werkgroep d.m.v. interviews met experts
onderdelen uitwerken. Het gebundelde resultaat wordt voorgelegd aan de
breed samengestelde klankbordgroep. Hierdoor kan sneller gewerkt worden,
terwijl voldoende tijd kan worden besteed aan het krijgen van
voldoende draagvlak.. Van de klankbordgroep wordt meer gevergd dan in
de eerdere situatie waarin hen meer afgewogen concepten werden
aangeboden.
Het verkrijgen van voldoende draagvlak wordt van essentieel belang
geacht voor het welslagen van het projekt. Een brede deelname vanuit
het bedrijfsleven, de voorlichting en het onderzoek is daarom vereist.
Uit de projektverslagen blijkt dat er op dit punt verschillen zijn
tussen de modellen. De mate waarin dit doorwerkt op het gebruik van
het model in de praktijk kan nog niet worden beoordeeld.
De kosten en opbrengsten
Elk globaal model heeft circa f. 300.000,- gekost. De kosten voor
het opstellen van gedetailleerde modellen werden in 1986 geraamd op
f. 1,6 a f. 1,7 miljoen. Inmiddels is gebleken dat deze gemiddeld
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circa f. 2,2 miljoen zullen bedragen hetgeen overeenkomst met circa 15
arbeidsjaren plus materiële kosten. De gemiddelde inzet per model is
als volgt verdeeld:
Instituten en proefstations L&V 9 à 10 arbeidsjaren
LU en FD—RUU
1 à 1,5 arbeidsjaren
Takorganisatie
3 à 3,5 arbeidsjaren
Bedrijfsleven
2 à 3
arbeidsjaren
Methodische begeleiding
0,75 à 0,8 arbeidsjaren.
Zodoende bedragen de kosten voor de zeven modellen die nu in
uitvoering zij> circa f. 17,5 miljoen. Hiervan wordt circa f. 4,2
miljoen gesubsidieerd vanuit het O&S-fonds.
Over de opbrengsten kan nu, in kwantitatieve zin, nog niets gezegd
worden. Te zijner tijd zou uit een evaluatie en eventueel een
internationale vergelijking kunnen blijken hoeveel door de bouw van
informatiemodellen is bespaard. Daarnaast zal er mogelijk een
kwalitatief te bepalen resultaat zijn: betere gebruiksvriendelijkheid,
beter vergelijkbaarheid van kengetallen, grotere betrouwbaarheid van
de informatie etc.
Een oorspronkelijk niet voorziene, maar nu al aanwezige opbrengst is
dat de modellen een handig hulpmiddel blijken voor onderwijs en voor
lichting.
Informatiemodellen en het Onderzoek.
Veel nadruk is in de eerste jaren gelegd op de rol die de informa
tiemodellen zouden kunnen spelen bij de programmering van het
onderzoek. De gedachte was dat bij het opstellen van het globale
model duidelijk zou worden welke relaties tussen processen of tussen
primaire en afgeleide gegevens nog niet of onvoldoende gekwantificeerd
zouden zijn. Hiervoor zouden onderzoekprojekten gestart kunnen worden
waarvan de resultaten gebruikt zouden kunnen worden voor de bouw van
tweede generatiesystemen (Figuur 2).

Figuur 2. Het oorspronkelijke stroomdiagram
Globaal model,
onderzoek*
vragen
4
Projekten

proces model

data model

programma's
le generatie

data base

resultatenprogramma's
2e generatie

Inmiddels wordt duidelijk
vooral voortvloeien uit het
informatiesystemen op basis
kennis van de wensen van de

12

dat gerichte vragen aan het onderzoek
daadwerkelijk definiëren van
van een gedetailleerd mode en een gedegen
gebruiker.

Voor de verdere begripsvorming zou het oude diagram daarom mogelijk
beter gewijzigd kunnen worden in het navolgende (figuur 3).

Figuur 3. Het nieuwe stroomdiagram.
Globaal model
-> Gedetailleerd model
4
Systeem analyse
Systeem ontwerp

I

»Informatie systeem

Onderzoeik naar
. ontbrekende rekenregels en kengetallen
Dit betekent
dat voor het opzetten van onderzoekprojekten de
aandacht niet alleen gericht moet worden op de bouwers van modellen,
maar dat vanuit het onderzoek nauwe kontakten moeten worden onderhou
den met de ontwerpers, bouwers en gebruikers van systemen
Informatiemodellen en de Voorlichting
In de takinformatiemodellen staat het bedrijfsmanagement centraal.
Dit betekent
dat voor sommige toepassingen in de voorlichting het
model niet of ten dele toereikend is. Voorlichtingsondersteunende
systemen zullen niet alleen gegevens en rekenregls gebruiken die van
toepassing zijn op individuele bedrijven. Geagregeerde
bedrijfsgegevens en informatie over zaken die zich rond de bedrijven
afspelen zullen ook nodig zijn. Het informatiemodel dat ten grondslag
ligt aan een voorlichtingsondersteunend systeem zal dus als het ware
aan de rand van de nu opgestelde takinformatiemodellen liggen. Er kan
echter geen sprake zijn van een scheiding: Aan de basis van geaggre
geerde gevens liggen bedrijfsgegevens en informatiestromen tussen het
bedrijf en de omgeving en hebben een relatie met de informatiestromen
binnen het bedrijf. Er zal dus een grote overlap zijn in de definities
en uitgangspunten. Zodoende is de voorlichting niet alleen
toeleverancier voor de informatiemodellen maar ook een potentiële
gebruiker.
Ook zou de voorlichting een belangrijke rol kunnen vervullen bij de
systeemanalyse ten behoeve van de bouw van management informatiesyste
men. Het gaat daarbij om vragen als: welke informatie wordt werkelijk
gebruikt en hoe wordt deze gelntepreteerd, hoe past het nieuwe
informatie/managementsysteem in het landelijke informatiesysteem etc.
Daarop aansluitend zal de voorlichting bij het beschikbaar komen van
nieuwe systemen ook kunnen bijdragen aan de introduktie daarvan.
Afwegingen van de kosten en opbrengsten, van de kwalitatieve voor- en
nadelen en van de inpassing in de bedrijfsstruktuur respectievelijk de
bedrijfstakstruktuur zijn daarbij aan de orde.
Een vraag is of het onderzoek een bijdrage kan leveren waarmee de
voorlichting beter voor deze taak geëquipeerd wordt. Gedacht zou
kunnen worden aan de verdere ontwikkeling van wiskundige modellen op
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bedrijfs- en sektorniveau waarmee het functioneren kan worden
gesimuleerd. Met de uitkomsten daarvan zou het informatiemanagement
systeem doelgericht uitgebouwd kunnen worden.
Van Model naar Systeem
In de sektoren zijn inmiddels enkele initiatieven genomen waarin een
takjnformatie model wordt gebruikt als basis voor de ontwikkeling van
een systeem. Genoemd kunnen worden de automatisering van de regionale
onderzoekcentra en demonstratieprojekten ten behoeve van de akkerbouw
en de rundveehouderij. Ook wordt bestaande software door bedrijven
aangepast en verder ontwikkeld op basis van het informatiemodel. In
hoeverre daarmee de beoogde uniformering t.a.v. rekenregels en
definities wordt bereikt moet nog blijken.
Daarnaast is aan de orde, dat de functionele specificaties voor een
systeem pas kunnen worden opgesteld, wanneer naast het info-model ook
een aantal technische specificaties is vastgelegd. Het gaat daarbij om
de koppeling van verschillende computers (procescomputer-management
computer; mainframe-PC), communicatie protocollen etc. Anders gezegd:
Er zal binnen een bedrijfstak een strategie voor de ontwikkeling van
informatiesystemen moeten bestaan met een raamwerk voor de
infrastruktuur. Hieraan is tot nu toe binnen de bedrijfstakken weinig
aandacht besteed. Ter discussie wordt daarom gesteld de vraag of door
verdergaande afspraken tussen:
* gegevensbeheerder/informatieleveranciers
* takorganisaties
* systeemontwerpers
over :
* technische specificaties
cfe introduktie van de informatiemodellen in management systemen (en de
introduktie van deze systemen in de praktijk) sneller zou verlopen.
Een hieraan gekoppelde vraag is of het afschermen van kennis danwel
het niet tot overeenstemming kunnen komen over sommige definities of
rekenregels remmend werkt op de ontwikkeling van systemen op basis van
de modellen. Gesteld zou kunnen worden dat de gehele ex.ertitie
minder zinvol wordt
naarmate verbreding van het inzicht en afstemming
minder goed mogelijk blijken.

Samenvatting
Er wordt met grote inzet gewerkt aan de detaillering van de
informatiemodellen. In hoeverre het beoogde doel ermee bereikt wordt
kan nog niet worden vastgesteld. Wel lijkt de mate waarin de modellen
zullen worden gebruikt,groter te kunnen worden door organisatorische
voorzieningen te treffen waarin de relatie onderzoek-systeemontwikkelaars/informatieleveranciers wordt versterkt. Ook zou meer aandacht
moeten worden besteed aan de vaststelling van technische specificaties
voor informatiesystemen binnen bedrijfstakken waarin zowel centrale
als decentrale gegevensverwerking plaatsvindt.
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INPOFMATTON ENGINEERING IN DE IANDBOUWSECTOR
drs J.H. Oosterling
James Martin Associates

Geachte dames en heren, mijnheer de voorzitter,
In het kader van deze studiedag zal ik in deze presentatie een vijftal
onderwerpen doorlopen:
1. Information Engineering Methodology (IEM)
2. IEM als communicatiemiddel
3. Mapping van model naar systeem
4. Bijzondere aspekten van dit INSP-projekt
5. Discussiestellingen als bijdrage voor de middagsessies
Information Engineering Methodology (IEM) ondersteunt het gehele trajekt
van Informatieplanning tot en met het invoeren en onderhouden van syste
men. Dit trajekt omvat dus ook analyse, ontwerp en bouw van systemen.
IEM heeft als primaire doelstelling, dat de beschikbare informatie-techno
logie optimaal door de organisatie wordt gebruikt. In dit INSP-projekt
wordt IEM breder toegepast, hierbij dient met name gedacht te worden aan
de afstemming tussen het onderzoeksveld en de praktijk. Hier kom ik nog op
terug. IEM is een bedrijfskundige aanpak met een brede scope die verder
reikt dan hier en daar wat gesignaleerde problemen analyseren en oplossen.
Hierdoor kan voorkomen worden dat verschillende problemen elk voor zich
redelijk opgelost worden en er een enorm nieuw integratieprobleem ontstaat
om de verschillende oplossingen te integreren en op elkaar af te stemmen.
Deze aspekten geven onder andere IEM het predikaat vierde generatie aan
pak. Deze integrale aanpak sluit aan bij één van de INSP-doelstellingen,
nl. het bereiken van samenhang tussen de verschillende huidige cq. geplan
de systemen.
In het algemeen wordt er met IEM veel met "plaatjes" gewerkt. Het uitgangs
punt hierbij is, dat plaatjes een compacte en uniforme mogelijkheid zijn
om kennis over te dragen. Een belangrijk communicatiemiddel bij IEM is het
informatiemodel. Een informatiemodel is een beschouwingswijze waarin een
beeld van de organisatie of business area wordt gegeven. Een informatiemo
del kan op verschillende niveau's opgesteld worden. Een gedetailleerd in
formatiemodel dient in ieder geval voldoende materiedeskundigheid en know
how te bevatten, zodat het systeemontwerp erop gebaseerd kan worden.
In een informatiemodel worden aktiviteiten beschreven op conceptueel
niveau en onafhankelijk van de feitelijke uitvoering. Deze uitvoering is
afhankelijk van de gehanteerde techniek en kan regelmatig aangepast worden
aan de nieuwe mogelijkheden. Omdat het informatiemodel onafhankelijk van
de gehanteerde techniek is, verkrijgt het informatiemodel een zo stabiel
mogelijk karakter.
Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat informatiemodel
len geen eeuwigheidswaarde hebben en dat er periodiek onderhoud aan de
informatiemodellen zal moeten plaatsvinden. Als bijvoorbeeld voor de melk
veehouderij de sektorstruktuur ingrijpende wijzigingen ondergaat dan zal
dit naar alle waarschijnlijkheid tevens bijstellingen in het informatie
model melkveehouderij betekenen.
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Als algemene ervaring in dit INSP-projekt zou ik tevens op deze plaats
willen betogen, dat een gedetailleerd informatiemodel niet geschikt is om
in zijn geheel te worden besproken met bijvoorbeeld de klankbordgroep.
Omdat het gedetailleerde informatiemodel een overvloed aan details bevat,
dient het bij voorkeur per gedeelte met betrekking tot een bepaald aspekt
besproken te worden met geselekteerde specialisten en deskundigen. Het
doel van een informatiemodel kan samengevat worden met het formaliseren,
verifiëren en standaardiseren van afspraken, kengetallen, begrippen etc.
binnen een bepaalde sektor. Hiernaast kan ook nog genoemd worden, dat het
informatiemodel in dit INSP-projekt als communicatiemiddel tussen het
onderzoeksveld en de praktijk gebruikt kan worden. Bij de opzet van dit
INSP-projekt is men ervan uitgegaan dat de informatiemodellen mogelijk
nieuwe onderzoeksgebieden ("witte vlekken") zou kunnen geven.
Het gebruik van het informatiemodel kan variëren. Voor de ene betrokken
partij zou het model kunnnen dienen om inzicht te verkrijgen in de gege
vensuitwisseling en voor de andere betrokken partij kan het informatiemo
del dienen om de bestaande systemen te kunnen positioneren.
Kortom, het informatiemodel kan - zonder direkt aan het ontwikkelen van
systemen te denken - als afstemming en coördinatie tussen de verschillende
betrokken partijen dienen. Het niveau waarop deze afstemming en coördina
tie wordt gewenst, bepaalt mijns inziens in belangrijke mate het detail
niveau van de informatiemodellen.
Zoals ik bij mijn inleiding reeds heb aangegeven, ondersteunt IEM het gehe
le trajekt, dus inclusief de mapping van model naar systeem. IEM biedt
voor de overgang van model naar systeem goede technieken, maar het ontwer
pen van systemen is op de eerste plaats werk voor de linkerhersenhelft en
vraagt veel creativiteit en ervaring. Hiermee wil ik aangeven, dat een
goede analyse nog niet per definitie tot goede systemen behoeft te leiden.
Dit zal in belangrijke mate bepaald worden door de ervaring en marktkennis
var de softwarebureau's in de marktsektor die uiteindelijk het ontwikke
len van systemen ter hand zullen nemen.
Als voorbeeld hierbij het volgende:
Uit een informatiemodel kan niet afgelezen worden of het systeem op micro
computer bij de boer of op een mainframe bij een service-organisatie zal
gaan draaien. Ook zullen er keuzes gemaakt moeten worden ten..aanzien van
een simpel en goedkoop systeem en een zeer geavanceerd, maar duur systeem.
Overigens biedt geen enkele methode pasklare oplossingen. Uit onze ervarin
gen met het ontwikkelen van systemen kan reeds geconcludeerd worden dat
zelfs binnen één organisatie het ontwerpen en realiseren een complex
besluitvormingsproces is ten aanzien van doelen en middelen.
Ik zal op dit punt terugkomen bij de bijzondere aspekten van dit INSPprojekt
waarbij duidelijk verschillende betrokken partijen aanwezig zijn
met ieder nog eigen doelstellingen.
Uiteraard zal het informatiemodel als belangrijkste uitgangspunt dienen
voor het systeemontwerp maar er bestaat geen algoritme of formule om van
een model naar een systeem te gaan.
Het model staat een flexibele aanpak toe, maar dwingt echter wel de systeem
ontwerper zijn ontwerp in een bepaalde context te plaatsen. Dit stelt be
paalde minimum-eisen aan de ervaringen en deskundigheid van de systeemont
werper.
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Als bijzondere aspekten van dit INSP-projekt in vergelijking met "normale"
Information Engineering-projekten kunnen de volgende zaken genoemd worden.
De doelgroep is niet één organisatie maar een groot aantal zelfstandige
autonome organisaties die vooralsnog als gelijksoortig beschouwd worden.
Er zijn voor dit aspekt vergelijkbare situaties zoals de leveranciers van
standaard applikatiepakketten die ook een goede markt gevonden c.q. ge
creëerd hebben. Dit aspekt lijkt voorlopig dus oplosbaar en beheersbaar.
Een tweede aspekt van dit INSP-projekt is dat de te ontwikkelen systemen
nog verkocht moeten worden. Hierdoor dienen de softwareburo's in de
marktsektor financiële risico's te nemen, hetgeen echter voor de betref
fende ondernemers op zich niet bijzonder mag zijn. Aansluitend op wat ik
reeds eerder heb aangegeven, zijn er bij het trajekt van model naar
systeem vele verschillende partijen betrokken met ieder eigen specifieke
doelstellingen. Dit aspekt maakt de over het algemeen reeds complexe
besluitvormingsprocessen ten aanzien van het ontwikkelen van systemen nog
complexer. Een tweede kenmerk hierbij is het ontbreken van een alles
overkoepelende besluitvormingsorgaan met macht.
Vanuit
willen
komen:
1.

2.

3.

4.
5.

het voorgaande zou ik u hierbij een vijftal discussiestellingen
presenteren die aan de genoemde problemen en beperkingen tegemoet

Vanuit het niveau waarop afstemming en coördinatie is gewenst, dient
de gedetailleerdheid van de informatiemodellen te worden bepaald:
specifikatie ten behoeve van systeembouw
afstemming en coördinatie.
Het feitelijk ontwerpen van systemen is niet in de eerste plaats een
methodologisch of technisch probleem, maar vraagt creativiteit en
ervaring.
IEM biedt technieken om het trajekt van model naar systeem te onder
steunen:
prototyping.
Eén van de instrumenten om het besluitvormingsproces te ondersteunen
kan een gedegen marktanalyse zijn (behoefte-onderzoek).
Er dienen kleinschalige pilotprojekten gestart te worden waardoor ver
hoogde bewustwording en acceptatie van de huidige mogelijkheden van
informatietechnologie worden bereikt (marktontwikkeling).
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VAN MODEL NAAR SYSTEEM IN DE GLASTUINBOUW
H. Zwinkels
Coördinator SITU, Stichting Informatieverwerking Tuinbouw

Het informatiemodel

Glastuinbouw.

De SITU werkt sinds begin 1987 aan de detaillering van het infor
matiemodel Glastuinbouw. Inmiddels zijn er drie clusters volledig
afgerond; aan de vierde en vijfde cluster wordt thans gewerkt; de
tweede helft van dit jaar zal de detaillering worden afgerond.
Met het oog op de systeemontwikkeling spelen de volgende uitgangs
punten bij de detaillering een belangrijke rol:

- het gedetailleerde model geldt voor de gehele glastuinbouw
- de volgorde van de te detailleren clusters is mede bepaald door
de in de praktijk bestaande systemen
- met nadruk is getracht de kennis van de toepassing van gegevens
op het tuinbouwbedrijf zelf in het model vast te leggen.
Naar aanleiding van de ervaringen bij het opstellen van het infor
matiemodel zijn inmiddels twee belangrijke conclusies te trekken:
- in vergelijking met de dierlijke sector liggen er in de glas
tuinbouw minder relaties vast, welke in systemen toegepast
kunnen worden
- om een goed model op te kunnen stellen is het essentieel dat men
over de juiste tuinbouwkundige kennis kan beschikken.
Inmiddels zijn de nodige ervaringen opgedaan met het maken van
afspraken over de daadwerkelijke toepassing van datadefinities in
praktijksystemen, o.a. voor klimaatregistratie en bedrijfsvergelijking.
Belangrijke positieve gevolgen van het informatiemodellen-project
zijn de brede samenwerking die met allerlei organisaties tot stand
is gekomen en de ervaringen die zijn opgedaan met de I.E. metho
diek. Deze positieve ervaringen zijn bepalend voor de systeem
ontwikkeling in de toekomst.

Naar de systeemontwikkeling.
Het informatiemodel Glastuinbouw is aan het eind van dit jaar
volledig gedetailleerd. Dit wil echter nog niet zeggen dat daarmee
reeds alle specificaties op papier zouden staan voor HET systeem
voor de glastuinbouw.
Voor het bouwen van systemen op basis van (delen van) het informa
tiemodel is nog een verdere detaillering nodig. De beschikbaarheid
van de relevante tuinbouwkundige kennis is hierbij wederom essen
tieel. Voor de systeemontwikkeling kan in principe tussen diverse
methodieken (I.E. , SDM etc.) gekozen worden.

Binnen de glastuinbouw bestaan er deelmarkten voor diverse deel
systemen, zoals bij voorbeeld registratie en vergelijking van
bedrijfsgegevens of planning voor potplantenbedrijven.
Er is een belangrijke vraag naar de geautomatiseerde invoer in de
PC van gegevens van onder meer veiling, analyselaboratorium en de
procescomputer op het bedrijf. Aan het beantwoorden van deze vraag
is en wordt door diverse organisaties gewerkt.
Verder is er behoefte aan systemen die de geregistreerde gegevens
nader kunnen analyseren, bij voorbeeld omtrent de relaties tussen
het kasklimaat, de voeding en de plantengroei.
Moderne hulpmiddelen maken de ontwikkeling van Beslissings Onder
steunende Systemen of "Expert systemen" in principe mogelijk,
maar het ontbreekt nog aan inhoudelijke kennis op velerlei gebied.
In de komende jaren kan een verdere toename van de vraag verwacht
worden uit diverse deelmarkten binnen de glastuinbouw.

Naar een nieuwe generatie systemen in de glastuinbouw.
Om in de komende jaren tot nieuwe en moderne systemen voor de
glastuinbouw te komen, moet onder meer het volgende gebeuren:
-prioriteiten vaststellen met betrekking tot de terreinen waar
systeemontwikkeling kansrijk is
-kennis op deze terreinen, verzameld uit het onderzoek en de
praktijk, in modelvorin onderbrengen
-ontwikkeling en beproeving van prototypes met testgroepen van
gebruikers.
Drie kansrijke terreinen voor systeemontwikkeling zijn:
-beslissingen over de geïntegreerde bestrijding op glasgroenteteeltbedrijven, bij voorbeeld in de komkommer- of paprikateelt
-beslissingen over investeringen in duurzame produktiemiddelen;
hiervoor bestaan bij overheids- en particuliere voorlichting
-•
reeds enkele deelsystemen
-teeltbegeleidingsystemen voor een gewas als chrysant, voorbeeld
van een teelt die frequent teeltbeslissingen vereist en waarbij
het management niveau van de ondernemer gemiddeld vrij hoog is.
Het ontwikkelen en beproeven van dergelijke systemen zal een inzet
vanuit onderzoek, voorlichting en praktijk vragen die minstens
even intensief zal zijn als in de afgelopen jaren voor het infor
matiemodel .
Een dergelijk project verdient een gezamenlijke ondersteuning door
alle betrokkenen in de glastuinbouw.
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BEDRIJFSREGISTRATTE IN DE GLASTUINBOUW
M.M.C. Kempers - van Adrichem
Coöperatieve Groenten- en Fruitveiling "de kring" b.a.

Graag zou ik eerst met u terugkijken in de nog jonge geschiedenis
van de bedrijfsregistratie in de tuinbouw.
Een aantal jaren geleden is door de tuinbouwstudieclubs het ini
tiatief genomen om bedrijfsvergelijkingsgroepen op te gaan zetten.
Doel was hierdoor tot betere resultaten te komen.
In de glasgroententeelt
waar veelal sprake is van êên lange
teelt per jaar, gevarieerd met eventueel na de hoofdteelt een nateelt
van bijv. sla, is bedrijfsvergelijking tussen bedrijven onderling goed
mogelijk.
De groepsindeling was bijna uitsluitend afhankelijk van de plantdatum
van de hoofdteelt.
Veelal werden de groepen begeleid door een

bedrijfsvoorlichter, die

de opbrengstgegevens van de groepsleden vergelijkbaar in beeld*bracht
{Hij deed dus het rekenwerk). Gezamenlijk met de voorlichter werden de
cijfers door de groepsleden geïnterpreteerd en geanalyseerd. Vooral
door de openheid in die groepen heeft men elkaar naar hogere prestaties
per m2 gestuwd.
Wilde men de verschillen die er waren diepgaand analyseren was het
van belang, dat meer gegevens werden vastgelegd.
Hier komt voor het eerst de bedrijfsregistratie om de hoek kijken.
Van oudsher is algemeen gezien de openheid tussen glasgroententelers
groter dan tussen de bloementelers. (Uiteraard geldt dat niet voor de
gehele sierteelt). Dit is wel begrijpelijk
als we kijken naar het
beperkte assortiment in de glasgroententeelt. Voornaamste produkten
zijn de tomaat, komkommer, paprika en aubergine.
Op de veilingen worden deze produkten samengevoegd tot grote homogene
partijen en de produkten worden in gezamenlijkheid aan de handel
aangeboden.
Het scala in de bloementeelt is veel groter. Daar betekent een
collega die het niet optimaal doet en daardoor omschakelt naar
een ander siergewas een verkleining van de aanvoer en daardoor
mogelijk een hogere prijs. Ook kan het een pluspunt zijn om het
net iets beter te doen dan de collega, omdat de partijen indivi
dueel geveild, dus tot waarde gebracht worden.
Om de registratie die toen op gang kwam in goede banen te leiden
waren ook toen afspraken nodig omtrent hetgeen men ging registreren,
hoe de grootheden gemeten werden en in welke vorm de registratie
moest geschieden, om er voor degene die de zaak handmatig moest bewerken
niet een kompleet zoekplaatje van te maken. Vooral toen de
computers wat algemener gebruikt werden kwam al spoedig de vraag:
"kan dat handwerk niet geautomatiseerd worden??".
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Daar de veilingen beschikte over opbrengstgegevens van de telers
hebben zij de opbrengstvergelijking voor hun rekening genomen en
de cijfers - naar wensen van de telers - in groepen ingedeeld en
daarbij kengetallen en gemiddelden weergegeven.
Jaarlijks werd de hiervoor gebruikte programmatuur gewijzigd naar
de veranderde inzichten van de telers.
Voor de door de telers zelf te registreren gegevens was inmiddels
"de groene registratieset" ontworpen: vast een mooi boek, maar veel
handwerk bleef en de roep naar automatisering werd alleen maar sterker!!
Op dat moment is ook serieus een poging gedaan om tot bedrijfsregistratie-programmatuur te komen.
In juni 1984 verscheen een nota met herziene uitgangspunten betref
fende de "Automatisering op en rondom glastuinbouwbedrijven".
Een aantal softwareleverantiers heeft op basis van deze uitgangs
punten een computerprogramma gemaakt en destijds zijn 8 telers
hiermee gestart.
In de praktijk bleek dat globaal gezien het groene boek was geauto
matiseerd, maar dat uitbreiding (vragen komen immers pas als het
programma operationeel is) niet of maar op beperkte schaal mogelijk
was.
Bij deze uitgangspunten waren ook hoofdstukken opgenomen:
over de koppeling tussen de bedrijfscomputer en: 1.de veilingcomputer,
2.de klimaatcomputer,
3.het boekhoudbureau.
De eerste koppeling tussen de teler en de veiling is in een proef
project tussen enerzijds 8 telers en anderzijds bloemenveiling
Westland en groentenveiling De Kring in 1985 gerealiseerd.
Dit proefproject loopt op dit moment nog steeds, maar zal hopelijk
medio juli vervangen worden door een standaardkoppeling die door de
veilingen en DICOTU gezamenlijk ontwikkeld en geaccepteerd is.
De tweede in de nota genoemde koppeling
die tussen de bedrijfscom
puter en de procescomputer is vast de meest besproken koppeling.
Deze koppeling is namelijk voor de teler van groot belang, maar
tevens - dat gaat meestal samen - ook de moeilijkste omdat standarisatie in de klimaatcomputer nog
Ook deze koppeling is

niet of in geringe mate aanwezig is.

inmiddels operationeel.

De derde koppeling die naar de boekhoudbureau's is nog

niet tot

stand gekomen.
Om een goede geautomatiseerde bedrijfsregistratie op touw te
zetten is het noodzakelijk om alle zaken die daarbij van be Jang
zijn eens echt uitgebreid te onderzoeken.
De overheid heeft met het INSP de bedrijfstak op

het spoor van

de

informatiemodellen gezet en aan deze modellen is de afgelopen jaren
met veel energie en enthousiasme gewerkt. Vooral de mensen die aan
deze informatiemodellen nebben gewerkt, hebben alle faktoren van een
bedrijf bestudeerd en de samenhang tussen diverse componenten afge
wogen en rekenregels vastgesteld. Zij hebben een "totaalbeeld" van
een bedrijf
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in kaart gebracht in

de ruimste zin van het woord.

Hoe nu te komen van dit waardevolle informatiemodel
waar een groot
aantal arbeidsuren in zijn gestopt, tot een werkend informatiesys
teem?
Graag wil ik dit probleem vanuit de teler benaderen. Als veilingen
zijn wij nl. gewend de teler centraal te stellen omdat wij als het
ware een verlengstuk van de telersbedrijven zijn.
Waaraan heeft

een teler behoefte?

Aan een systeem waar hij informatie uit krijgt
die hij nodig heeft
om sturend te kunnen optreden, zowel gezien vanuit een korte termijn
visie als ook voor een wat langere periode.
Ook wil hij graag met collega's vergelijken en de verschillen op
diverse onderdelen trachten te analyseren.
Aktieve bedrijfsvergelijking in groepen stimuleert om op dit gebied
aktief te blijven. Als we naar de gemiddelde teler kijken, worden
vooral in het hoogseizoen lange dagen gemaakt en dan is zoiets als
bedrijfsregistratie één van de dingen die zou blijven liggen. Alleen
omdat je weet dat straks de vergelijkingsgroep bij elkaar komt en je
met de afgesproken gegevens niet achter wilt blijven bij je collega's
die het óók druk hebben gehad, ben je bereid die extra inspanning
te leveren.
Op dit

moment is de bedrijfsregistratie via videotex erg actueel.

De belangstelling voor deze geautomatiseerde gegevensoverdracht over
treft de verwachtingen.
Het systeem is zo ingericht dat men pas over gegevens van collega
telers kan beschikken als de eigen gegevens van die periode zijn
ingevoerd. Het lijkt een wat kinderachtige methode maar misschien
wel door deze maatregel is de invulscore bijna 100%.
Het videotexsysteem is bij de groententelers, anders dan bij de
bloementelers, ondergebracht bij een particulier software buro.
De groentenveilingen hebben het standpunt ingenomen: "Telers zeg
maar welke gegevens die wij van u hebben, wilt u via deze weg
ontvangen dan zullen wij zorgen dat ze er komen".
Dit standpunt van de veilingen is niet ontstaan uit gemakzucht. Nee
er zit een andere visie achter. In de groententeelt drijft de regis
tratiebereidheid voor een groot deel op de externe bedrijfsvergelijking. Door nu van alle groentenveilingen de gegevens door één
computer te laten verwerken is een vergelijking van gegevens mogelijk
los van de veiling waar men lid van is. Vooral bij kleinere teelten
zoals aubergines, cherry tomaten e.d. zal hierdoor de vergelijking
in waarde toenemen.
Tevens is het

voor de teler van belang om de noodzakelijke koppe

lingen met externe organisaties tot een zo gering mogelijk
te beperken.
Het eenvoudigste is om

bijvoorbeeld éénmaal op een dag

aantal

kontakt

met een centrale computer te zoeken en dan zoveel mogelijk gegevens
in een klap over te halen.
Voorbeeld hiervan is nu ook het water/grondmonster-onderzoek wat
eenmaal per dag alle uitslagen in de centrale computer zet, waar de
teler dit dus gelijk met veilinggegevens e.d. kan ophalen.

Deze eigelijk vrij eenvoudige manier van vergelijken maakt de teler
vertrouwd met geautomatiseerde systemen. Het gevolg hiervan zal een
vraag zijn naar computers die méér kunnen.
Als die verwachting uitkomt heeft men een goed werkend informatie
systeem nodig
wat nu nog niet voorhanden is.
Vraag; Wie of wat gaat een goed management

informatiesysteem bouwen?

Terecht zal een software leverantier vragen vanuit de markt afwachten
en daar pas echt op reageren als hij kan aannemen dat of de paar
starters de softwarekosten voor een groot gedeelte voor hun rekening
nemen of dat het programma binnen een bepaalde tijd voldoende aftrek
zal hebben zodat minimaal zijn kosten gedekt zijn.
Of zou het soms toch beter zijn om in overleg bijv. de overheids
voorlichting in samenwerking met het onderzoek deze opdracht te
geven. Of, nog een gewaagder voorstel, de takorganisatie welke orga
nisatie ik ook graag zou willen zien als voorlichtingsorgaan, maar dan
in geautomatiseerde vorm. Ik noem hierbij onderzoek' en voorlichting
omdat ik denk daarbij een vrij neutraal en deskundig orgaan te
pakken te hebben. Echter persoonlijk maakt het mij niet uit wie
de bouw van het systeem ter hand neemt.
Als bij de desbetreffende organisatie maar voldoende kennis van
zaken aanwezig is. Het enige waarvoor ik zou willen pleiten: doe
het kader van dit grote projekt in gezamenlijkheid en laat daarna
iedere software leverantier aanpassingen naar specifieke wensen
van de klant maken.
Niet alleen i.v.m. de financiering is een gezamenlijke opbouw van
de programma's van belang, maar veel belangrijker nog is gestandaariseerde struktuur van het programma die daardoor verkregen wordt.
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DE TOINDER IS DE POTENTIELE GEBRUIKER
G.J. Bentvelsen
Hoogendoorn Automatisering

Over management informatie systemen in de glastuinbouw is in de
loop der jaren reeds veel gesproken; wellicht te veel.
Het valt mij echter steeds weer op dat de essentiële rol van de
(potentiële) gebruiker nauwelijks ter sprake komt. Dat brengt mij
tot mijn eerste stelling:
Het tempo van invoering van systemen is sterk afhankelijk van de
marktvraag. Een open deur, die ik onmiddellijk wil verduidelijken
met mijn volgende stelling:
De registratiebereidheid en
investeringsprioriteit van de
tuinder bepalen de marktvraag.
Ook dit lijkt een open deur,
er schuilt echter een fundamen
teel probleem achter, dat m.i.
te vaak over het hoofd wordt
gezien. Registratiebereidheid is niet iets wat van ae ene dag op
de andere dag ontstaat. Registratie is vaak een moeizaam proces,
waarbij resultaten pas na verloop van tijd ontstaan. Logisch dat
tuinders die slechts door vele arbeidsuren -vaak samen met de
gezinsledeninkomen kunnen verwerven, zich wel tweemaal bedenken
voor zij aan registreren beginnen.
Desondanks is het proces van geautomatiseerde registratie op gang
gekomen. Dit blijkt uit meer dan 400 PC's die aan tuinders gele
verd zijn gedurende 1987.
Mijn volgende stelling is dan ook:
De bestaande computerfabrikanten voor de glastuinbouw spelen in op
de marktvraag ondanks hoge voorinvesteringen.
Honderden koppelingen tussen proces- en registratiecomputers zijn
reeds gerealiseerd.
Honderden tuinders gebruiken hun PC voor videotextoepassingen,
voor arbeidsregistratie, voor opbrengstregistratie
enzovoort.
Honderden gebruikers, dat is een goed begin, maar hierdoor worden
de kosten van softwarebouwers nog lang niet gedekt gezien de
gerealiseerde verkoopprijzen.
Daarbij kan ik constateren dat:
Systemen voor de glastuinbouw die reeds zijn ontwikkeld voor de
realisatie van het Informatiemodel Glastuinbouw, niet in conflict
zijn met dit model.

Natuurlijk zal de marktvraag naar uitgebreidere software toenemen
zodra tuinders de eerste stappen op het registratie-pad hebben
gezet. Software in PC's is echter niet alleen zaligmakend.
De invoering van systemen is niet alleen afhankelijk van software,
maar zeker ook van de opvraag-mogelijkheden bij externe databanken
begeleiding bij bedrijfsvergelijking en opleiding.
Praktische opleidingen in het bedienen en toepassen van registra
tiesystemen zijn bijvoorbeeld een absolute basisvoorwaarde voor
het succes van deze systemen. Wist U dat mijn klanten -tuinders
dus- elk jaar vele duizenden opleidingsuren van mijn bedrijf
krijgen? Wist U dat mijn bedrijf iemand in dienst heeft met een
volledige
lerarenopleiding om o.a. onze service - technici en
cursuspresentatoren didactische vaardigheden bij te brengen en om
ervoor te zorgen dat onze gebruikershandleidingen steeds begrijpe
lijker worden voor tuinders? Aan software in computerdozen alleen,
heeft de tuinder niets.
Softwarebouwers, voorlichters, dataleveranciers, accoutants en
andere betrokkenen dienen dezelfde taal te spreken en dezelfde
gedachtelijn te volgen als de tuinder. Het nut van informatie
modellen wordt m.i. in mijn volgende stelling verwoord:
Het Informatiemodel Glastuinbouw kan de afstemming in hoofdlijnen
tussen allerlei organisaties ten dienste van de tuinder vergemak
kelijken .
Wel moet mij van het hart dat we met z'n allen teveel proberen de
tuinder onze taal te laten spreken in plaats van andersom. Een
tuinder praat niet over ecologische systemen, maar over de dure
troep
die in de sloot gaat. Zo'n tuinder bedoelt dan dat we op
moeten schieten met technische oplossingen om het drainwater te
kunnen hergebruiken. Dat bespaart geld voor kunstmest, water en
straks
milieubelastingcenten.
Bovendien moet dat management
informatie systeem ("dat rotding" noemen ze dat) hem vertellen
hoeveel geld voor kunstmest en water hij kan besparen.
Vroegtijdige vérgaande detaillering van het informatiemodel"'is
m.i. niet zinvol. Steeds weer blijken bij de vertaling naar syste
men allerlei praktische knelpunten, die niemand van achter zijn
bureau voldoende voorziet. Uit mijn volgende stelling blijkt dat
ik het principe "al doende leert men" voorsta:
Bij het bouwen van software
blijkt enige vorm van proto
typing noodzakelijk,
o.a. omdat de tuinders vooraf
hun wensen niet voldoende in
detail kunnen specificeren.
Het bouwen van software
(met name ook het in detail
opsporen en begrijpen van
universele gebruikerswensen)
vergt veel tijd. De prototyping-methode houdt gevaren in voor
uniformiteit. Maar wat is het alternatief? Systemen die theore
tisch kloppen, maar praktisch minder bruikbaar zijn?
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Door mijn volgende stelling wil ik afrekenen met een hier en daar
levend misverstand:
Er zijn geen ernstige technische knelpunten bij de realisatie van
systemen.
De realiteit is dat registratiebereidheid slechts langzaam toe
neemt en dat registratievaardigheid binnen een tuindersbedrijf ook
langzaam
groeit. Dat is ook bij bedrijven in andere branches het
geval.
Door oorspronkelijk te hoge verwachtingen wordt realisme soms om
gezet in demotiverend pessimisme. Vandaar mijn volgende stelling:
Pessimisme over het tempo van invoering van systemen in de glas
tuinbouw vertraagt de groei van de marktvraag.
Laten we samen eerlijk vaststellen dat wij naïef zijn geweest en
ons vergist hebben in het tempo. Laten we nu vaststellen dat de
eerste stappen zijn gezet. Laten we meer kijken naar de geweldige
kansen die de Nederlandse tuinder nog kan pakken bij het verder
stapsgewijs opbouwen van kennis, o.a. door registratie. Deze
kennis zal ervoor zorgen dat de Nederlandse tuinder ook succesvol
is in het Europa van het jaar 2000.
Uniforme glastuinbouw-bedrijven bestaan niet. Uniforme
managers
ook niet. Vragen van managers zijn ook lang niet altijd uniform.
De marktvraag is dus ook niet uniform. Het externe informatie
aanbod (bij voorbeeld door niet-uniforme logistiek bij veilingen)
ook niet. Te krampachtig streven naar uniforme registratie is even
gevaarlijk als wildgroei. Vandaar mijn volgende stelling:
De diversiteit aan wensen van de tuinders maakt uniformiteit van
systemen slechts beperkt haalbaar.
Uitgaande van het principe "al doende leert men" kunnen innovators
de ontwikkeling van registratiesystemen stimuleren. Teveel angst
in het verleden voor wildgroei maakt mijn volgende stelling die
de frustratie van innovators weergeeft, noodzakelijk:
De innovators onder de tuinders worden geremd door teveel priori
teit voor de massa.
Na het voorgaande zal mijn volgende stelling U niet meer verbazen:
De invoering van systemen in de glastuinbouw
kan worden gestimuleerd door eenvoudige en
betaalbare toegankelijkheid van externe
databanken, praktische steun aan actieve,
innoverende tuinders, verdere bewustmaking
van het belang van goed management en
klantgericht handelen van allen die de
tuinder ten dienste staan.
Net als langs snelwegen zouden langs de
tuinderslanen posters kunnen verschijnen met een slogan zoals bij
voorbeeld: "Te weinig registreren kost veel geld". Plannen om
op
basis van de
Europese structuurpolitiek een Europees budget te
maken om boeren te helpen een goede bedrijfsboekhouding op
te
zetten, moeten vertaald worden naar zichtbare daden. Bewustmakende
posters,
advertenties of TV-spots zijn concrete vormen van
Informatica Stimulering.

Registratie levert niet alleen antwoorden, maar leidt ook tot
nieuwe vragen. Fundamentele vragen zelfs, waarop de praktijk zelf
geen antwoord kan vinden. Daarbij kan het onderzoek een nuttige
rol vervullen. Tegenwoordig is het onderzoek echter gedwongen al
snel naar sponsoring uit te zien.
Van bestaande software buro's voor de agrarische sector die prio
riteit geven aan grote voor-investeringen bij eigen ontwikkeling
mag geen uitgebreide sponsoring verwacht worden.
Concurrentieverhoudingen dreigen dan ook verstoord te worden. Deze
en meer kritische vraagtekens leiden tot de volgende stelling:
Sponsoring van onderzoekinstellingen door het bedrijfsleven roept
veel vraagtekens op.
Alle PC's met alle programma's ter wereld kunnen commerciële,
organisatorische en economische wetmatigheden niet veranderen.
Het Informatica Stimulerings Plan en het daaruit voortvloeiende
project informatiemodellen heeft de informatisering in de glas
tuinbouw gestimuleerd. Maar de verwachtingen omtrent het tempo
zijn te hoog gespannen geweest.
In een aantal stellingen heb ik geprobeerd aan te geven binnen
welke realiteit gestaag verder gewerkt kan worden. Ik hoop dat U
het met mij eens bent dat ook mijn laatste stelling een deel van
die realiteit weergeeft:
Economische wetten bepalen de mate waarin en het tempo waarmee de
computerfabrikanten kunnen zorgen voor vergroten van eigen kennis,
meer software en meer gebruikersopleidingen.
Mijnheer de voorzitter, dames en heren: ik ben bijna aan het eind
van mijn praatje. Wellicht bent U in mij teleurgesteld want ik heb
weinig gesproken over informatiemodellen. Bovendien had U van mij
als directeur van een automatiseringsbedrijf wellicht verwacht dat
ik zou praten over Information Engineering, kunstmatige intelli
gentie e.d. Dat zijn echter onderwerpen die de meeste tuinders
geen fluit interesseren. En terecht, want het echte probleenr is
hoe goed, hoe snel en hoe betaalbaar we de tuinder kunnen helpen.
Technieken zijn daarbij volstrekt secundair. Het gaat er vooral om
met het gezonde boerenverstand vast te stellen welke handige hulp
middelen de tuinder vandaag nodig heeft. Dat doe je slechts in
beperkte mate door je in een kamer op te sluiten en in een model
op te schrijven wat je weet. Nee, uiteindelijk moet je de boer op
en heel goed luisteren naar de praktische problemen bij het regis
treren, want de grote lijnen zijn o.a. volgens het informatiemodei
al duidelijk.
Vervolgens zul je in alle realiteit moeten bekijken wat betaalbaar
en verder praktisch haalbaar is. Je moet de programmeurs niet in
verwarring brengen met toverwoorden als Information Engineering
maar in duidelijk Hollands vertellen wat de tuinder wil. En ook
vertel je die programmeur dat zijn programma en zijn documentatie
ook intern begrijpelijk en uitbreidbaar moet zijn; geen puinhoop
dus, waar zijn collega -als hijzelf ziek is- nauwelijks
iets aan
kan uitbreiden of corrigeren.
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Dat de programmeur ook methodieken gebruikt is logisch. Zo levert
mijn bedrijf nog software-modules voor procescomputers die reeds
in 1975 zijn geschreven. Geen hemel op aarde, want ook mijn mede
werksters zijn mensen die fouten maken. Maar ook geen commerci
eel verhaaltje; als U mij niet gelooft, nodig ik U uit zelf te
komen kijken.
Resumerend merk ik op dat m.i. de belangrijkste bottleneck bij de
realisatie van systemen de onbekendheid met de detailwensen van de
tuinder is en de kostbare tijd die het luisteren naar de tuinder
kost.
Als oplossing suggereer ik beter en meer naar de tuinder te luis
teren. Stap voor stap ontstaan dan steeds meer bruikbare rendabele
systemen
waarvoor de tuinder betaalt. Zo simpel is het, maar als
we heel eerlijk zijn: waren we dat luisteren niet een beetje ver
geten?
Zijn paneldiscussies met gebruikers van prototypes niet beter?
Komt detailleren van informatiemodellen pas daarna of daarnaast?
Veel tuinders vinden dat er teveel wordt gesproken over registra
tie. Hun devies is veelal "geen woorden maar daden".
Als commerciële dienstverleners sluiten we ons daar graag bij aan
want de tuinder is de (potentiële) gebruiker die ons salaris moet
betalen.
Computerboer noemde ik mezelf tien jaar geleden.
De laatste jaren was ik automatiseringsboer.
Maar voorlopig tot 2000 word ik kennisboer.
Ik ga knowledge based produkten leveren ofwel opleidingen en
computerdozen vol met handige kennis om praktische tuinders te
helpen goede, concurrerende produkten te produceren: nu en in

2000!
Uw praktische steun is daarbij welkom.
Ik dank U voor Uw aandacht.

DE WEG VAN EEN GEDETAILLEERD INPOEMATIEMDDEL VOOR DE GLASTUINBOUW NAAR
MANAGEMENT INFORMATIE SYSTEEM VOOR TUINDERS/KWEKERS EN MANAGEMENT
ADVISERINGSSYSTEMEN VOOR V00RI2OÏTERS/ADVISEURS
ir J.C.J. Ammerlaan
Hoofd afdeling bedrijfssynthese PTG

Inleiding
Het onderzoek naar het managementniveau in de glastuinbouw, zoals
dat indertijd door de Werkgroep Management Ontwikkeling (W.M.O.)
is gestart, heeft in deze en andere sectoren tot een grotere
bewustwording van het belang en de mogelijkheden tot verbetering
van het ondernemerschap geleid.
Een betere afstemming (naar kwantiteit en kwaliteit) van de produktie op de vraag naar glastuinbouwprodukten en de verbetering
van het ondernemerschap worden als belangrijke beleidsdoelstel
lingen voor deze sector gezien ("Nota Glastuinbouw 1986-1990").
Voor de ondernemers in de primaire produktie betekent dit dat
naast de noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsuitrusting,
bijvoorbeeld vanwege de omschakeling naar de teelt van andere
gewassen, er ook frequent aanpassingen in de bedrijfsuitvoering
moeten worden doorgevoerd.
Hierbij moet dus, naast de beslissingen met betrekking tot het
teelten- of produktieplan ("strategisch/tactisch beheer"), ook
gedacht worden aan de beslissingen
tijdens
de
realisatie
("operationeel beheer") van de produktie.
Bij de beleidsdoelstelling "verbetering van het ondernemerschap"
moet ook heel nadrukkelijk naar de "omgeving" van de tuinder
worden gekeken.
De verhoging van het managementniveau kan immers alleen maar
worden gerealiseerd als diegenen die de tuinder met raad en daad
bijstaan, in die ontwikkeling meegroeien. Dit betekent dat we
vanuit het onderzoek bij de vraag hoe we van een informatiemodel
tot de ontwikkeling van informatie systemen komen, ons ook de
vraag stellen op welke wijze de ontwikkeling van systemen in de
omgeving van de tuinder moet worden aangepakt.
Dit impliceert dat we naast de categorie tuinders als een (poten
tiële) gebruikersgroep, de voorlichters/adviseurs als een andere
(potentiële) gebruikersgroep willen behandelen. Dit ondanks het
feit dat de te ontwikkelen management ondersteunende systemen voor
beide categorieën gebruikers op dezelfde soorten beslissingen
betrekking kunnen hebben. Alleen op deze manier kan immers de
gebruiker centraal worden gesteld. Vandaar dat we onderscheid
maken in MANAGEMENT INFORMATIE SYSTEMEN en MANAGEMENT ADVISERINGS
SYSTEMEN. Wel is het bijvoorbeeld theoretisch denkbaar dat een
adviseringssysteem "omgebouwd" kan worden tot een infor.natiesysteem.

31

1. MANAGEMENT INFORMATIE SYSTEMEN
Zoals in de inleiding is aangegeven moet bij de ontwikkeling van
management informatie systemen in de praktijk gedacht worden aan
systemen die door tuinders (individueel of collectief) worden
toegepast.
De ontwikkeling van deze systemen is begonnen met de introductie
van diverse bedrijfsregistratie-systemen. Naast de bedrijfsregistratie is ook de bedrijfsvergelijking verder uitgebouwd. Vanuit
het onderzoek en de voorlichting zijn op dit terrein initiatieven
genomen die door het bedrijfsleven (studieclubs, NTS/SITU, veilin
gen, leveranciers, landbouw boekhoudbureau's) zijn gevolgd en
overgenomen.
Recentelijk is vanuit het onderzoek het initiatief genomen om de
revenuen uit de bedrijfsvergelijking zoals deze in de praktijk
plaats vindt, verder te verhogen. Dit gebeurt door in een lopend
project analysemethoden en rekenmodellen te ontwikkelen en die uit
te testen. Hiermee wordt de basis gelegd voor systemen die in stu
dieclubverband kunnen worden gebruikt.
Op het terrein van de (tactische) bedrijfsplanning zijn in het
verleden door het onderzoek initiatieven genomen om zowel hand
matige als geautomatiseerde systemen te ontwikkelen. De tijd was
toen nog niet rijp om tot een brede toepassing te leiden.
Inmiddels is er bij de voorlopers in de sector al duidelijk een
behoefte aan dergelijke systemen te constateren en kunnen weer
initiatieven vanuit het onderzoek en de voorlichting worden ver
wacht. Dit is mede afhankelijk van de resultaten van het teelttechnisch onderzoek en met name het onderzoek gericht op de ont
wikkeling van (teelt-)modellen.
a. Gesignaleerde knelpunten en mogelijke oplossingen
Op grond van de ervaring met de ontwikkeling van management infor
matie systemen en de ervaringen bij de ontwikkeling van het infor
matiemodel voor de glastuinbouw moeten de volgende (organisatori
sche) knelpunten worden aangepakt:
* Initiatieven nemen
De takorganisatie (NTS/SITU) moet op basis van een goede
interne communicatie initiatieven nemen of overnemen.
* Samenwerken
Alle bij het informatiemodel betrokken organisaties moeten,
afhankelijk van het onderwerp, ook bij de bouw van management
informatie systemen betrokken zijn.
* Taken verdelen
De onderlinge taakverdeling van de verschillende bij de bouw
betrokken organisaties moet duidelijker worden.
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* Verantwoordelijkheden dragen
De verantwoordelijkheden bij de ontwikkeling van management
informatie systemen moeten in overeenstemming worden gebracht met
de gekozen taakverdeling.
* Gebruikersgericht werken
De management informatie systemen zullen gebruikersgericht
ontwikkeld moeten worden. In de glastuinbouw impliceert dit dat
rekening moet worden gehouden met de vergaande specialisatie van
de ondernemer en zijn bedrijf op één of enkele gewassen.
* Projecten beheersen
De bouw van management informatie systemen dient plaats te
vinden in kortlopende (deel)projecten die bij voorkeur binnen een
jaar afgerond kunnen worder..
* Prioriteiten bepalen
Voor de bepaling van de prioriteiten bij de bouw van manage
ment informatie systemen moet rekening worden gehouden met de
behoeften en mogelijkheden (afhankelijk van de aanwezige kennis).
Geconstateerd moet worden dat het gedetailleerde informatiemodel
glastuinbouw nog niet gedetailleerd genoeg is om de daadwerkelijke
bouw van management informatie systemen mogelijk te maken.

a. Aanbevolen samenwerkingsprojecten
In de nota "Theorie en Praktijk: Toepassing van Informatica in de
sector Plantaardige Produktie" (november 1986) zijn er met betrek
king tot het onderzoek een aantal conclusies getrokken en aanbeve
lingen gedaan. Voor de glastuinbouw is aanbevolen een onderzoeks
onderwerp te kiezen waarbij uitgegaan wordt van de ontwikkeling
van integrale systemen die meerdere niveau's van bedrijfsprocessen
omvatten.
Gelet op de eerder gesignaleerde knelpunten en de in de inleiding
geschetste situatie is het aan te bevelen samenwerkingsproject(en)
te starten waarin naast registratie en vergelijking (analyse) ook
planning wordt onderzocht.
Om dergelijke projecten voldoende gebruikersgericht te kunnen uit
voeren en ze ook voldoende beheersbaar te maken verdient het aan
beveling per project ondernemers met eenzelfde bedrijfstype (gewas
/teelt/teeltenplan) als doelgroep te kiezen. Verder kunnen derge
lijke projecten nog beter beheersbaar gemaakt worden door ze in
deelprojecten, waarin bijvoorbeeld de afzonderlijke functies of
processen worden aangepakt, op te delen.
Door de NTS/SITU zal, gelet op het belang van de verschillende
deelsectoren en de aktuele situatie m.b.t. de toepassing van mana
gement informatie systemen, wel een prioriteitsvolgorde moeten
worden aangegeven.

2. MANAGEMENT ADVISERINGSSYSTEMEN
Zoals in de inleiding is aangegeven vinden we het vanuit het on
derzoek relevant om naast management informatie systemen ook nog
management adviseringssystemen te onderscheiden. In het algemeen
gesproken gaat het daarbij om systemen die door voorlichters/advi
seurs gebruikt worden bij de uitvoering van hun werk.
In de glastuinbouw doet de tuinder een intensief beroep op perso
nen die hem ondersteunen bij zijn ingrijpende (incidentele) en
dagelijkse (regelmatige) beslissingen.
In de huidige bedrijfsvoering is er bij een aantal functies en
processen sprake van een grote inzet van externe adviseurs. Dit is
vooral het geval voor wat betreft de GEWASBESCHERMING, de BEMES
TING, het WATERGEVEN en de KLIMAATBEHEERSING binnen het OPERATIO
NELE BEHEER. Op dit terrein zijn vele (particuliere) adviseurs/
voorlichters/teeltbegeleiders werkzaam.
Ook bij de advisering met betrekking tot de afzonderlijke functies
binnen het operationeel beheer schakelt de ondernemer adviseurs
in.
Ook bij de STRATEGISCHE en TACTISCHE PLANNING schakelt de tuinder
steeds vaker adviseurs/voorlichters/bedrijfskundigen in. Er wordt
door hen relatief veel gebruik gemaakt van gegevens die via de
voorlichting en het onderzoek zijn verzameld (Kwantitatieve Infor
matie voor de Glastuinbouw). Daarnaast beschikken tuinders over
steeds meer en betere informatie uit het eigen bedrijf.
Deze informatie kan uiteraard ook door de adviseur worden ge
bruikt.
Of de genoemde adviseurs (experts) zichzelf adekwaat kunnen laten
ondersteunen
door adviseringssystemen is nog moeilijk te over
zien. Het is van belang dat te onderzoeken omdat de beschikbaar
heid van deskundigheid in de omgeving van de tuinder als een
essentiële voorwaarde voor de continuïteit van de bedrijfstak
wordt gezien.
Bovendien is er tot op heden een zeer grote openheid voor wat
betreft de uitwisseling van kennis en informatie tussen tuinders
onderling en naar de voorlichting en het onderzoek. Men wil dit
graag handhaven en de ontwikkeling van adviseringssystemen kan
daarbij goed aansluiten.

Knelpunten
Op grond van de ervaring met de ontwikkeling van management advi
seringssystemen kunnen een aantal organisatorische knelpunten ge
signaleerd worden. Het past waarschijnlijk niet in de doelstelling
van deze dag om er nu uitvoerig op in te gaan.
Wel is de vraag
relevant of een takorganisatie (NTS/SITU) voor zichzelf een taak
ziet bij de ontwikkeling van management adviseringssystemen.
Voor het praktijkonderzoek is er m.i. een taak weggelegd. In ieder
geval zal het gedetailleerde informatiemodel voor de glastuinbouw
ook daarvoor als basis genomen moeten worden.
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Projecten
Het ligt voor de hand om met (organisaties van) voorlichtingsbedrijven te streven naar samenwerking bij het ontwikkelen van adviseringssystemen. Hierbij zijn eveneens vragen met betrekking tot
initiëring, taakverdeling, gebruikersgerichtheid, projectbeheersing, etc. aan de orde.

VAN MDDEL NAAR SYSTEEM
- KNELFUNIEN EN OPLOSSINGEN IN DE MEIKVEEHOÜDERIJ
H. Folkerts
Takorganisatie Automatisering en Uniformering Rundveehouderij Sector
(TAURUS), Postbus 1076, 8200 BB Lelystad

Samenvatting
In 1985 is het Globale Informatiemodel Melkveehouderij gereed gekomen.
Eind 1988 zal de verdere detaillering zijn afgerond. Opstelling van het
model is geen doel op zich. Het zal o.a. kunnen worden gebruikt bij de
verdere ontwikkeling van informatie- en communicatiesystemen. De overgang
van model naar systeem vraagt echter tijd, geld, kennis en creativiteit
van alle betrokkenen. De mate waarin partijen bereid zullen zijn hierin
te investeren zal o.a. bepaald worden door:
de ontwikkeling van de markt
inzicht in de wensen van de veehouder
beschikbaar komen van nieuwe kennis o.a. ten aanzien van rekenregels,
kengetallen en drempelwaarden ter ondersteuning van planning en
evaluatie en analyse van bedrijfsactiviteiten
bereidheid om intensiever samen te werken bij de ontwikkeling van
systemen
mogelijkheden om demonstratieprojecten op te zetten
beschikbaar komen van communicatiestandaards
duidelijkheid t.a.v. beheer van het informatiemodel in de toekomst.
Een efficiënte overgang van model naar systeem is in het belang van het
onderzoek, het bedrijfsleven en de gebruikers. Alleen een gezamenlijke
aanpak
die rekening houdt met ieders eigen verantwoordelijkheden, is
voorwaarde om te komen tot een succesvol gebruik van het informatiemodel
en daarop gebaseerde informatie- en communicatiesystemen.
Inleiding
Sinds 1984 worden voor alle sectoren van land- en tuinbouw informa
tiemodellen ontwikkeld. Allereerst wordt een globaal model opgesteld. In
een volgende fase wordt dit gedetailleerd uitgewerkt. Begin 1986 is het
Globale
Informatiemodel
Melkveehouderij
afgerond
(Folkerts,
1986).
Momenteel wordt gewerkt aan het Gedetailleerde Informatiemodel Melkvee
houderij .
Tijdens en na de detaillering is het van belang het model te beheren
en te onderhouden en het te gebruiken o.a. bij de bouw van informatie- en
communicatiesystemen. Voor de gehele sector is het van veel belang dat de
vertaling van het model naar informatiesystemen zo soepel en efficiënt
mogelijk verloopt. Dit o.a. vanwege de hoge investeringen in menskracht
en kapitaal die hiervoor noodzakelijk zijn.
In dit artikel zal met name worden ingegaan op hot belang van het
informatiemodel en op de knelpunten, die zich kunnen voordoen bij de
overgang van model naar systeem. Suggesties zullen worden gedaan ter
voorkoming c.q. oplossing van deze knelpunten.

37

Stand van zaken
Het informatiemodel bestaat uit een systematische beschrijving van het
melkveebedrijf in zijn omgeving. De detaillering wordt uitgevoerd in zes
clusters (Doeksen, 1988) te weten:
Gezondheidszorg/Voortplanting/Aan- en Afvoer
Veevoeding/Ruwvoerteelt
Melkproduktie
Financiën
Grond, Arbeid en Gebouwen
Planning en Evaluatie
In deze clusters worden de volgende onderdelen uitgewerkt:
een gedetailleerde beschrijving van alle activiteiten (processen)
definiëring van de hierbij benodigde en opgeleverde gegevens (data)
de relaties tussen deze gegevens en activiteiten
de gegevensuitwisseling met organisaties in de omgeving van het
bedrijf
de wijze waarop gegevens worden verwerkt (rekenregels en kengetallen)
gehanteerde coderingen
Eind 1988 zal het Gedetailleerde Informatiemodel gereed zijn.
Belang Informatiemodel
Aan het uitwerken van het informatiemodel wordt vanuit vrijwel alle
geledingen van de melkveehouderij een bijdrage geleverd. Dit heeft als
voordeel dat:
de tijd die de organisaties moeten inbrengen in de diverse werkgroepen
beperkt blijft
er veel kennis vanuit verschillende disciplines kan worden ingebracht
de resultaten een breed draagvlak krijgen
Door het werken met kleine groepen kunnen toch voldoende snel resultaten
worden opgeleverd.
Het belang voor de melkveehouderijsector als geheel is dat er gezamen
lijk een stuk informatie-analyse wordt uitgewerkt, hetgeen iedereen
vervolgens in de eigen dienstverlening of produkten kan verwerken. Om te
voorkomen dat de informatiesystemen van de veehouder te hoge onderhouds
kosten vragen, onvoldoende rendement opleveren en niet aansluiten bij
externe systemen, moeten dus hoge eisen worden gesteld aan het informa
tiemodel .
Voor de veehouder
Voor de veehouder hebben uniform berekende kengetallen en gedefinieerde
begrippen, zoals die in het informatiemodel worden opgesteld, de volgende
voordelen:
produkten en diensten komen tegen zo laag mogelijk prijzen beschikbaar
mogelijkheden voor informatie-uitwisseling met omgeving
vrije
keuzemogelijkheden
waar
hij/zij
gegevens
laat
opslaan en
verwerken
begrippen en rekenregels kunnen door de veehouder worden gebruikt
t.b.v. bedrijfsvergelijking, bijv. in vaktechnische studiegroepen
Bovendien vindt er in het informatiemodel afstemming plaats tussen
verschillende functies (melkproduktie, fokkerij, gezondheidszorg, e.d.).
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Voor de dienstverlenende organisatie
Voor de dienstverlenende organisatie betekent gebruik van het informa
tiemodel dat men informatie uit computers op het melkveebedrijf kan
gebruiken of "veredelen" in de eigen centrale computer (bijv. voor
bedrijfsvergelijking, geautomatiseerde adviessystemen, e.d.).
Wanneer op het melkveebedrijf verschillende benamingen voor hetzelfde
begrip en verschillend berekende kengetallen worden gehanteerd,
is
communicatie en dus ook verwerking uitgesloten.
Daarnaast biedt uniformiteit de mogelijkheid voor informatie-uitwis
seling met andere dienstverlenende organisaties (integratie van gegevens,
zie Zuivelprojeet en Videotex-Project Rundveehouderij).
Voor de leveranciers van managementsystemen
Voor de leveranciers van managementsystemen betekent acceptatie van en
deelname
aan het
informatiemodel
dat
landbouwkundige kennis
wordt
verzameld en gezamenlijk een functioneel ontwerp wordt ontwikkeld
dat
als basis kan dienen voor een bedrijfsinformatiesysteem. Dit betekent een
kostenbesparing bij de ontwikkeling en het onderhoud hiervan. Daarnaast
zijn ook bij de bedrijfsinformatiesystemen gestandaardiseerde begrippen
en rekenregels noodzakelijk voor communicatie en voor bedrijfsbegeleiding.
Voor het landbouwkundig onderzoek
Het informatiemodel heeft voor het onderzoek een aantal voordelen:
het geeft een goed inzicht in de struktuur van het land- en tuinbouw
bedrijf
waardoor onderzoeksprojecten beter gestruktureerd kunnen
worden opgezet (bijv. tussen meerdere instituten)
het is een goed hulpmiddel om "witte vlekken" in de (onderzoeks)kennis
op te sporen hetgeen tot nieuw onderzoek leidt
het is een goed onderzoeksinstrument om te gebruiken bij de uitvoering
van onderzoeksprojecten.
Voor de landbouwvoorlichting
Het informatiemodel heeft voor de voorlichtingsdienst de volgende
voordelen:
het geeft een goed inzicht in de bedrijfsvoering en de beslissingen
van het melkveebedrijf
door het informatiemodel ontstaan uniform gedefinieerde rekenregels,
kengetallen en begrippen. Dit maakt een goede bedrijfsbegeleiding en
bedrij fsvergelijking mogelijk
het informatiemodel biedt een goede struktuur voor de inbreng van
onderzoeksresultaten (dus kennis documentatie)
het biedt de mogelijkheid kennis en ervaring in te brengen bij de
vaststelling van een prioriteitsvolgorde van kengetallen en is een
basis voor de bepaling van de voorlichtingsboodschap.
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Voor het landbouwonderwiis
Binnen het landbouwonderwijs wordt het informatiemodel gebruikt
bron voor kennisdoorstroming en als hulpmiddel bij de invulling
onderwij sprogramma's.
Uit het voorgaande blijkt dat een groot aantal
hebben bij een goed en gedetailleerd informatiemodel.
van een informatiemodel wordt op zichzelf echter nog
bereikt. Het dient te worden gevolgd door gebruik bij
wikkeling en controle op het juiste gebruik bijv.
certificering.

als
van

organisaties baat
Door het opzetten
geen uniformering
programmatuurontdoor middel van

Van model naar systeem
Bij de ontwikkeling van bedrij fsinformatiesvstemen zijn een aantal
fasen te onderscheiden: onderzoek, informatie-analyse (informatiemodel),
ontwerp,
bouw,
distributie en begeleiding. Geen enkele organisatie
beheerst al deze fasen. Iedere organisatie is sterk op één of meerdere
punten. Overigens is dit helemaal niet uitzonderlijk in de informatica.
Buiten de landbouw is dit eerder regel dan uitzondering. In onderstaand
schema is aangegeven welke organisaties betrokken zijn bij de verschil
lende fasen.

ONDERZOEK

. Landbouwkundig Onderzoek
. Dienstverlenende organisaties
. Industrie

INFORMATIE-ANALYSE
(INFORMATIEMODEL)

.
.
.
.

ONTWERP

. Software bedrijfsleven
. Dienstverlenende organisaties
. Takorganisatie

BOUW

. Software bedrijfsleven

DISTRIBUTIE

. Software bedrijfsleven

BEGELEIDING

. Voorlichting (overheid+industrie)
. Dienstverlenende organisaties
. Software bedrijfsleven

Takorganisatie
Landbouwkundig Onderzoek
Dienstverl, organisaties/industrie
Voorlichting

Het is van veel belang om te komen tot een goede taakverdeling bij deze
fasen, elkaar in te schakelen en duidelijke afspraken te maken over
verantwoordelijkheden. Een goede informatie - analyse is erg belangrijk
voor de kwaliteit van informatiesystemen; 56 % van de fouten bij programmatuurontwikkeling wordt gemaakt tijdens de analysefase (James Martin
Associates, 1988).
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Afb. 1

Waar worden fouten
gemaakt?
Bron: James Martin Associates

Knelpunten en oplossingen
Het omzetten van het informatiemodel naar een systeem vraagt veel tijd,
geld en kennis en creativiteit van de softwarebouwer. Duidelijk is ook
dat het informatiemodel niet in één keer omgezet kan/hoeft te worden in
een systeem. In de melkveehouderijsector wordt het informatiemodel reeds
op beperkte schaal gebruikt door leveranciers, o.a. bij het VeeNETProject (Folkerts, Schermerhorn, 1987) en bij het Project Certificering
(N.N., 1987). Vollediger gebruik o.a. ten behoeve van een nieuwe gene
ratie managementsystemen wordt nagestreefd. Hiertoe dienen echter wel een
aantal knelpunten te worden opgelost, zoals:
1. Marktontwikkeling: er bestaat onvoldoende inzicht in de grootte van de
markt voor informatiesystemen en de snelheid waarmee deze markt zich
gaat ontwikkelen. Voor leveranciers is inzicht hierin noodzakelijk om
op verantwoorde wijze te kunnen investeren in produktontwikkeling. Het
uitvoeren van marktonderzoek kan de leemte in deze kennis deels
opheffen.
2. Wensen gebruikers: momenteel hebben de veehouders als potentiële
gebruikers van managementsystemen onvoldoende inzicht in de gebruiks
mogelijkheden van de huidige systemen. Bovendien is het voor de
eerstgebruikers onder de veehouders niet gemakkelijk hun wensen te
formuleren m.b.v. de inhoud van de systemen. Inzicht in de gebruiks
mogelijkheden kan worden vergroot door opzetten van informatiebanken
en keuring c.q. certificering van programma's. Hier wordt momenteel
aan gewerkt. Het afstemmen van de systemen aan de wensen van de
gebruikers kan worden gerealiseerd door te werken met prototypen en
door het opzetten van studie -/gebruikersgroepen
die gezamenlijk de
wensen m.b.t. inhoud kunnen formuleren.
3. Kennis: in de huidige systemen ligt het accent op de registratie van
uitvoerende zaken. Meer aandacht is echter nodig voor planning en
evaluatie. Hiervoor is kennis nodig en zullen nieuwe rekenregels,
kengetallen en drempelwaarden moeten worden ontwikkeld. Intensiveren
van het onderzoek hiernaar is noodzakelijk om straks te kunnen komen
tot een nieuwe generatie bedrijfsinformatiesystemen.
4. Middelen softwareleverancier: de overgang van model naar systeem
vraagt tijd, kennis en geld van de softwarebedrijven. Door de geringe
marktomvang is dit echter moeilijk op te brengen. Toch is verdere
verbetering en ontwikkeling van de programmatuur gewenst. Mogelijk
heden om uit deze impasse te raken zijn o.a. intensiveren van de
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samenwerking tussen de leveranciers en het uitvoeren van kleinschalige
demonstratieprojecten in het kader van het INSP.
5. Communicatiestandaards: momenteel wordt gewerkt aan gestandaardiseerde
koppelingen tussen bedrijfscomputers en externe computers en tussen
bsdrijfscomputers en procescomputers. Hierdoor wordt de handmatige
invoer van gegevens beperkt, ontstaan minder fouten en kan de gebrui
ker kiezen uit een voor zijn specifieke situatie optimale combinatie
van computerapparatuur. Het ontbreken van deze standaards werkt
remmend op de introductie van systemen. Ontwikkeling van deze stan
daards heeft dan ook hoge prioriteit.
6. Beheer Informatiemodel: het actualiseren en onderhouden van het
informatiemodel brengt kosten met zich mee en zal goed georganiseerd
moeten worden. Meer duidelijkheid over het beheer zal de acceptatie
graad van het model vergroten. Momenteel wordt hiervoor door TAURUS
een struktuur uitgewerkt.
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HET NRS EN DE TAAKSTELLING VAN DE TAKORGANISATIE

dr ir J. Dcmmerholt
Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat (NRS)

Het NRS ziet zichzelf als
informatieleverancier. Samen met
de
Stichting Gezondheidszorg voor Dieren voert zij een geautomati
seerde registratie van rundvee. Samen met de leden in de veeverbedekt het NRS de gegevensverzameling voor de melkproteringskolom
duktiecontrole, kunstmatige
inseminatie,
stamboekregistratie en
exterieurcontrole.

Door de toenmalige CMD is in 1967 een aanvang gemaakt met centrale
gegevensverwerking. Tot in het midden van de tachtiger jaren leid
de dit tot:
alle
informatie van de veehouder en zijn organisaties kende
éénduidige kengetallen en presentatie
- standaardisatie en uniformiteit waren geen discussiepunten
- een bijna volledige deelname aan de aktiviteiten van de
betering

veever

- samenwerking tussen organisaties maakte dat er sprake is van een
uniform bedrijfsnummer (UBN), levensnummer voor koeien en stie
ren en dat in potentie alle gegevens van runderen en bedrijven
te koppelen zijn.
Deelnemende bedrijven:
met rundvee:
met melkvee:
deelname KI:
melkproduktiecontrole:
bedrijfsinspectie (exterieur):
KMV:
SAP:
GRIP (excl Friesland):

108.000
53.000
45.000
33.000
12.700
8.000
7.800
3.000

Een ander kenmerk is dat het NRS als informatieleverancier een
afdeling Onderzoek heeft t.b.v. vernieuwing en aanpassing van
kengetallen en informatie op het gebied van management en fokke
rij .
De komst van de microcomputer brengt met zich mee dat:
op het veebedrijf mogelijkheden ontstaan oin gegevens van het
eigen bedrijf zelf te verwerken
organisaties bezig zijn te bekijken op welke wijze de taak
stelling moet worden ingevuld

bij centrale verwerking de belanghebbende partijen de veehou
der en zijn organisaties waren.
Technische mogelijkheden maken dat nu meer belanghebbende partijen
te onderkennen zijn.
Naast de veehouder en zijn organisaties zijn dat de leveranciers
van hard- en software, datacommunicatiediensten en leveranciers
van allerhande produktiemiddelen voor de veehouder (melkmachine,
veevoer, etc.). Bij deze laatste categorie kan meespelen dat er
indirekte betaling voor informatieverstrekking plaatsvindt.
Evenals in de industrie zal zich binnen de agrarische sektor
een nieuw evenwicht instellen. Op dit moment is nog moeilijk te
voorspellen waar dat komt te liggen.
Om binnen de agrarische sektor het gebruik van informatie te sti
muleren en door coördinatie en uniformering van begrippen en re
kenregels sneller te komen tot een nieuw evenwicht zijn takorganisaties opgericht.
De takorganisatie heeft uitstekend werk gedaan met het vastleggen
van een globaal informatiemodel en de uitwerking daarvan in een
gedetailleerden een datamodel.

De vragen op dit moment zijn "hoe nu verder" en "waarom duurt het
zo lang tot de beschrijvingen van TAURUS ook in programma's op de
markt komen".
Het is de vraag of het wel realistisch is te stellen dat het lang
duurt.
Eigenlijk is het niet verwonderlijk dat de software nog niet
massaal wordt aangeboden.
Met het informatie- en datamodel is alleen het voortrajekt van een
geautomatiseerd systeem gedekt.
De ervaring leert dat hiermee 10 tot 20% van het totale trajekt 'is
afgelegd. Dit zijn ervaringscijfers uit de mainframe-omgeving.
Het maken van een goede PC-programmatuur is geenszins eenvoudiger.
Het moet programmatuur zijn voor veel niet specialistische opera
tors .
De investering in software, is hoog. Iedere onderneming zal
voor zichzelf moeten afwegen op welk moment het verantwoord is
diepte - investeringen te doen. Dit
is sterk afhankelijk van de
marktverwachting.
Leveranciers van software zouden gedeeltes; kunnen breiigen.
Hiervoor zijn meer afspraken nodig en een duidelijker beeld van de
toekomstige markt. Bedrijven zullen elkaar moeten aanvullen.
Hiervoor is specialisatie nodig.
Het NRS is intern bezig na te gaan hoe het evenwicht in de
toekomst voor de centrale/decentrale verwerking zal liggen, op
welk moment deze produkten zullen worden aangeboden en met wie
hiervoor nadere overeenkomsten gesloten moeten worden.
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het NRS ziet zich hierbij graag gesteund door een takorganisatie
of overheidsconsulentschap voor de automatisering.
Deze organisatie kan met name dienstbaar zijn in het voorwaarden
scheppen t.a.v.:
onderhoud datamodel (houdt het flexibel)
dataraodel en datadictionary
aanbevelingen voor het gebruik van hulpmiddelen
het scheppen van een éénduidig beeld van de datacommunicatie
infrastructuur zodat bij gegevensuitwisseling en verstrekking van
informatie de aanbieder en ontvanger geen belemmeringen ondervin
den.

VAN INPOFMATTEMODEL TOT SYSTEEM

ing G.M. Griffioen
Directeur AGIS

De stand van zaken is dat veel softwarebouwers nog niet zo ver
zijn met de implementatie van het informatiemodel.
Dit is natuurlijk een kwestie van tijd. Bovendien zijn er nog niet
zo veel bedrijven die met een DBMS werken. Hetgeen betekent dat
zij structurele veranderingen niet eenvoudig door kunnen voeren.
De huidige situatie.
Veel leveranciers spreken Turbo-taal in hun brochures, maar in
werkelijkheid zijn het vaak nietszeggende woorden. De programmas
zijn nog in ontwikkeling en/of men is er nog niet aan begonnen.
Een logisch gevolg is dat de boeren tot op heden "de kat nog uit
de boom kijken".
Voor de
1.
2.
3.

1.

verdere ontwikkeling dient bekeken te worden:
wat er aan een management systeem verdiend wordt
wat het aantal gebruikers zal worden
wat de kosten van het "gezamenlijk" ontwikkelen en
onderhouden van een informatiemodel kunnen worden.

Het rendement van een management systeem
Dit is één van de moeilijkste vragen van deze tijd. De ene boer
zal meer verdienen aan een RUBIS dan de andere.
De gemiddelde
boer zal een aanzienlijke verbetering kunnen bewerkstelligen.
Kostenbeheersing is het sleutelwoord. De meeste kosten worden
gemaakt door de beslissingen van het dagelijkse management.
Inzicht via een management systeem zal de slagvaardigheid van een
bedrijf dan ook vergroten. Het landbouwkundig onderzoek heeft
aangaande deze vraagstelling nog veel werk te verrichten.
Uit een enquête onder de AGIS-gebruikers in maart 1988 is gebleken
dat:
-

een ieder het systeem wéér gekocht zou hebben
men geld verdiend heeft met het systeem
er behoefte is aan koppelingen met externe systemen
er meer planningsprogrammas dienen te komen
bedrijfsbegeleiding meer gevraagd wordt

Je ziet duidelijk dat de behoefte aan de mogelijkheden van een
management systeem toeneemt, naarmate men langer met een systeem
werkt.
2.

Marktvolume
Hoeveel gebruikers mogen we verwachten voor de toekomst? Zij
zullen de kosten van de huidige en toekomstige ontwikkelingen op
tafel moeten leggen. Het aantal zal waarschijnlijk tussen de 10 à
15 duizend gebruikers liggen. De meerderheid van de blijvers zal
een management systeem aanschaffen.
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Argumenten :
- koppelingen aan (bedrijfs)procescomputers
- multi-koppelingen aan externe computers
- het individueel verwerken van gegevens (privacy)
- de snelheid van de informatievoorziening.
Met het GBV (gezond boeren verstand) kan men snel nagaan dat de
Nederlandse markt niet groot is.
Dientengevolge exporteert AGIS
sinds 1986.

3.

De kosten
Bij de ontwikkeling van een management systeem aan de hand van
"het informatiemodel voor de
melkveehouderij" wordt men gecon
fronteerd met conversies. Hetgeen een belasting betekent en de
ontwikkeling
van nieuwe programmas vertraagt. Dientengevolge
zullen niet alle items welke gedefinieerd zijn in het informatie
model, door de softwarebouwers geïmplementeerd worden.
Het informatiemodel is een maximummodel en
gebruikers
van
management systemen zullen ook invloed uitoefenen. De softwarebouwers fungeren in dezen als brugfiguren.
Van informatiemodel
naar eindgebruiker en vice versa. Agis streeft naar variabele
programmas (parameter gestuurd), waar de gebruiker uit kan kiezen.
De kosten voor het onderhouden van het informatiemodel zijn
duidelijk te specificeren.
De kosten aan de kant van de softwarebouwers zijn exponentieel en groter dan menigeen vermoedt.

De personal computers met bijbehorende programmas worden multi
functioneel hetgeen zou kunnen impliceren dat men er niet om heen
kan. Als je géén PC hebt, krijg je géén informatie.
Het maken van afspraken en wegnemen van knelpunten is van
levensbelang voor de melkveehouders.

AGE QUOD AGIS
(Plautus Miles: Als gij iets doet, doe het dan goed)
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VAN "INFOFMAnE"MODEL NAAR SYSTEEM

ir A. Hagting
IMAG

Het informatiemodel beoogt een systematische beschrijving van een bedrijf of
bedrijfstak te geven met het oog op:
- informatiebehoefte
- onderzoekbehoefte.
Aangezien de bedrijfstak draait op de primaire produktiebedrijven in een
dergelijke tak, dient de invalshoek bij de implementatie van een informatiemodel gericht te zijn op het genereren van toegevoegde waarde voor het pri
maire produktiebedrijf. Dit bedrijf zal immers in de produktieketen van een
bedrijfstak de "extra" kosten van de informatiestroom moeten bekostigen. Dit
betekent dat bij implementatie van een informatiemodel de primaire produ
cent, dus de boer, op basis van gegevens van zijn eigen bedrijf betere be
slissingen moet kunnen nemen.
Deze invalshoek betekent dat de boer in de toekomst vooral gediend is met
benaderingen waarbij zijn potentie van de bodem en het dierlijk materiaal
de uitgangspunten zijn. Gegevens dienaangaande, gekoppeld aan groeimodellen,
zullen hem in staat moeten stellen zijn te nemen akties beter te kiezen. Dit
moet resulteren in opbrengstverhoging, respectievelijk kostenverlaging.
Hiertoe is nodig:
- Meer betrouwbare gegevensvastlegging, zo mogelijk automatisch, frequent of
continu via ontwikkeling van sensoren van diverse procesonderdelen (de
zelfde + nieuwe).
- Drempelwaarden vaststellen om gegevens te kunnen kwalificeren: goed/afwij
king, maar ock indicsties over de aard van de afwijking.
- Rekenregels opstellen die de invloed van (meer) variabelen bepalen voor
het kwalificeren van gegevens; dit leidt tot uitgebreidere programmatuur.
- Rekenregels opstellen die aanwijzingen verbinden aan andere al of niet au
tomatisch verzamelde gegevens om te komen tot:
- informatie'voor beslissingen
- bijsturing van pracesonderdelen.
Hierdoor komt in de tweede generatie vooral de samenhang met andere proces
sen en de tactische planning aan de orde. In de melkveehouderij is deze sa
menhang zeer duidelijk illustreerbaar vanuit de automatische dagelijkse
melkproduktiecontrole naar afwijking in produktie en kwaliteit, relatie met
aktiviteit, reproduktie, gezondheid, voeding en externe gegevensverwerking.
Van belang is:
- aansluiten op I e generatie
- integrale systeemontwikkeling, maar modulair opbouwbaar
- systeem doet appèl op kennis, kunde en vakbekwaamheid van de boer.
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De vraag bij de bestaande informatiemodellen is of er vanuit de uiteindelij
ke behoefte van de boer een grote mate van externe communicatie nodig is.
Deze vraag speelt des te meer naarmate de landbouwbedrijven zich in toene
mende mate tot industrieel producerende bedrijven ontwikkelen. Dit houdt in
dat bij de keuze van te ontwikkelen modules van het informatiemodel steeds
de vraag dient te worden gesteld welke levensduur van zo'n module mag worden
verwacht bij voortschrijdende produktiebelnvloeding op groeicurveniveau.
Rekenregels, en met name normen, zijn vooral van belang tot het tijdstip
waarop de benodigde gegevens voor groeicurvebeïnvloeding nog onvoldoende of
onvoldoend nauwkeurig op bedrijfsniveau kunnen worden verzameld.
De vaststelling van de onderzoekbehoefte op basis van informatiemodellen
wordt m.i. ingegeven vanuit een benadering van het aanplakken van informati
ca en automatisering tegen de huidige operationele produktieprocessen. Gaan
we echter na hoe het produktieproces ook vorm zou kunnen krijgen met optima
le benutting van de kennis van informatica en automatisering, dan biedt het
informatiemodel voor de vaststelling van onderzoekbehoefte slechts een be
perkt hulpmiddel. Vanuit deze invalshoek bezien zal er m.i. vanuit het land
bouwkundig onderzoek geen grote aandrang bestaan nadrukkelijk om onderhoud
van het model te verzoeken. De vraag moet ook gesteld worden of het informa
tiemodel als vertrekpunt voor systeembouw, gezien vanuit de invalshoek van
softwarebouwers in handel en industrie, voldoende continuïteit biedt voor
verdere uitbouw van hun systemen.
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CONCLUSIES DISCUSSIEGROEPEN EN PIENAIRE DISCUSSIE

Case MELKVEEHOUDERIJ:
Infomodellen:
-zijn een goed uitgangspunt voor bouw le generatie systemen voor i
praktijk.
-moeten een dynamisch gebeuren zijn.
-huidige uitwerking en detaillering in clusters afronden.
-daarna komt een fase waarin het ontwikkelen van praktijksystemen
niet langer wachten kan op steeds voortgaande detaillering
van infomodellen.
-ook de wereldkampioen hardlopen is in een box begonnen te lopen.
Case GLASTUINBOUW:
Van model naar systeem of van systeem naar model?
-randvoorwaarden scheppen voor goede produkten,
-meer de markt laten doorwerken: producten ontwikkelen, waar de
boer/tuinder om vraagt,
globaal model
er zitten gaten
in de top-down
benadering van de
boer/tuinder vanuit
een geabstraheerd
model

I
gedetailleerd model |
I
zeer gedetailleerd
model
systeem

I
I
I
I
systeembouwer
I
v markt (boer/tuinder)|

nu het globale model
klaar is moet de invulling en detaillering tot systemen
uitgaan van de wensen
van de gebruiker.

-uniformering moet geen heilige koe zijn: alleen uniformeren wat
geüniformeerd moet worden.
Algemene discussie:
Verheven merkt op dat het model Glastuinbouw niet naar productni
veau uitgewerkt is en daarom eigenlijk een hoger abstractie-niveau
heeft dan de modellen voor bv Melkveehouderij en Varkenshouderij.
In beide laatste modellen is meer materiekennis verwerkt dan in
het model voor de Glastuinbouw.
Riemens : Dit verschil in aanpak berust op het feit dat in de
plantaardige productie veel van teelt gewisseld wordt, in de
dierlijke productie niet; het ligt daarom voor de hand akker- en
tuinbouwbedrijven los van een specifiek product te beschrijven.
De Ouartel: Het beleid bij EZ is er ook op
gericht bij voorkeur
projecten te subsidiëren, die steun vinden in de markt (incl.
export). Voor '87/88 is er 3 min beschikbaar in het or.twikkelingsen saneringsfonds.

Bentvelsen: De klant stond vandaag centraal, komt in dit verband
een goed marktonderzoek in aanmerking voor subsidiering door EZ?
De Quartel: Als het een goed plan betreft.
Westerhout : In het traject "van Model naar Systeem"
is marktont
wikkeling nodig:
hoe krijg je een managementinformatiesysteem bij de boer/tuinder?
Er zijn twee niveaux te onderscheiden:
1. eerst benadering van agribusiness en dienstverlening door takorganisaties,
2. daarna moet marktontwikkeling plaatsvinden bij de boer/tuinder
zelf die de te verwachten toegevoegde waarde als hoofdcrite
rium hanteert.
Postma: De wisselwerking tussen informatiemodellen en het land
bouwkundig
onderzoek
kan
als
volgt
worden
samengevat:
Informatiemodellen zijn gebaseerd op materiedeskundigheid, waarin
de huidige landbouwkundige State of the Art verwerkt is. Hieruit
resulteren de zgn "eerste generatie" systemen.
Informatiemodellen zijn in deze zin niet meer en niet minder dan
een uitgangspunt van onderzoek. Autonome technische
ontwikkelin
gen en gerichte vragen van de gebruiker/belanghebbende leiden tot
onderzoek, waarvan de resultaten verwerkt zullen worden in "twee
de generatie" systemen.
Van den Broek: Een gedetailleerd informatiemodel is een goede
basis voor de ontwikkeling van informatiesystemen (niet alleen
management informatie systemen, maar ook bv. systemen voor gege
vensuitwisseling).
Acht DLO de gekozen methodologie geschikt om
haar onderzoek te richten op de invulling van ontbrekende (infor
matica) kennis?
Postma: Informatiemodellen vormen mede een uitgangspunt voor de
ontwikkeling van van volgende generaties van systemen.
Los : De schattingen van het aant al gebruikers van management
informatie systemen lopen uiteen van 5000 tot 12000 in het jaar
2000. Aan het thans gebodene heeft de primaire sector nog onvol
doende houvast. Het is belangrijk snel iets tastbaars te
presen
teren. Pilotprojecten lijken daartoe een middel dat goed samengaat
met marktontwikkeling. Verlies niet teveel tijd met de detaille
ring vooraf van informatiemodellen: in een pilotproject kan al
doende beter beoordeeld worden hoe diep je moet gaan
met detail
leren .
Brunnekreef: Zo'n pilotproject hoeft niet per se een nieuw project
te zijn:
er zijn een aantal voldoend toegankelijke bestaande projecten.
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CONCLUSIES
ir A.A. Jongebreur
Directie landbouwkundig Onderzoek

-Informatiemodellen hebben stimulerend gewerkt voor het denken
over management informatie systemen, registratie van bedrijfsge
gevens, uitwisseling van gegevens tussen organisaties.
Zij hebben een kader geschapen voor de inbreng van bestaande ken
nis op een zodanige wijze dat deze in management informatie syste
men kan worden toegepast.
-De techniek Information Engineering is belangrijk. De rol voor de
toekomst is wellicht een beperkte.
-Voor 10 sectoren zijn informatiemodellen (globaal) opgestart.
De opzet was: zo volledig mogelijk de sectoren globaal en gede
tailleerd in beeld brengen.
Een
duidelijke keuze welke detaillering en welke mate van
detaillering nodig is, lijkt noodzakelijk.
Bij de uitwerking van de clusters in plannen behoort een duidelij
ke en realistische inschatting van de marktperspectieven.
Deze laatste inschatting behoort met name vanuit de gebruiker/
informatieleverancier/takorganisatie gemaakt te worden.
Het pleidooi voor een economische benadering neem ik over.
-De rol van het onderzoek blijft een belangrijke.
Een integrale visie op de toekomstige bedrijfsontwikkeling en de
daaruit voortvloeiende behoefte/noodzaak voor stuur-informatie
ontbreekt.
De toelevering vanuit de onderzoekinstellingen voor projecten met
goede perspectieven qua toepassing blijft gewaarborgd.
Wel zullen het bedrijfsleven en onderzoek in gezamenlijk overleg
aan moeten geven op welke onderdelen van MIS nader onderzoek/
kennisvermeerdering nodig is.
De wensen dienen duidelijk te worden.
-Informatiemodellen en de activiteiten eromheen moeten goed
ingekaderd/geïntegreerd worden in het gehef'1 van activiteiten op het
gebied van informatietechnologie:
datacommunica tie
procesautomatisering
procesbesturing
expert systemen.
-Bij prototyping en demonstratieprojecten
worden naar de boer en de tuinder!

moet goed geluisterd

-Het punt van de mate van detaillering vraagt nadere overweging
tussen takorganisaties, systeembouwers, voorlichting rin onderzoek.
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