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Management advisering komt in de glastuinbouw steeds meer in de belangstelling
te staan. Gezien de steeds hogere eisen die aan het ondernemerschap worden
gesteld wordt het belang van een goede management advisering eveneens groter.
Een groeiend aantal bedrijven en organisaties in de glastuinbouw richt zich op
managementadvisering.
Dit rapport bevat het logisch ontwerp van een management-adviessysteem voor de
glastuinbouw. De hoofdstukken 1 en 2 geven voor de geïnteresseerde lezer een
beeld van het ontwikkelde management-adviessysteem. In de hoofdstukken 3 t/m
5 wordt in meer detail ingegaan op de werking van het systeem.
Op basis van dit logisch ontwerp is een werkend prototype van het managementadviessysteem gebouwd. In hoofdstuk 6 en 7 is het prototype beschreven en wordt
ingegaan op de eerste praktijkervaringen.
Het rapport is tot stand gekomen door samenwerking van Proefstation voor
Tuinbouw Onder Glas (PTG), GIBO Groep, Organisatie van Tuinbouw adviseurs
en Onderzoekers (OVTO), Informatie en Kennis Centrum (IKC), Accountantsen Belastingbureau LTB en Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) en is in het
kader van het Informatica Stimulerings Plan (INSP) financieel ondersteund door
het ministerie van LNV.
De betrokken organisaties spreken hun dank uit aan de leden van de klank
bordgroep voor het beoordelen van de tussenresultaten van dit project.
Opmerkingen op de inhoud van dit rapport zijn van harte welkom. Opmerkingen
over het rapport of vragen omtrent het prototype worden ingewacht door de
beheerder, in casu de ATC.
Honselerdijk, november 1993
Ir H.P. Zwinkels, sector manager Tuinbouw ATC

Hoofdstuk

1.
1.1
1.2

INLEIDING
Historie van het project
Doelstelling en doelgroep van het project

1
1
2

2.
2.1
2.2

DE OPZET VAN HET MANAGEMENT ADVIESMODEL
GLASTUINBOUW
Inleiding
Samenvatting Management Adviesmodel Glastuinbouw

4
4
4

3.
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

DETAILLERING VAN DE PROCESSEN
Inleiding
Procesdecompositieschema
Procesbeschrijvingen
Onderhouden cliëntgegevens (proces 1)
Selecteren functionaris (proces 2)
Beoordelen onderdeel (proces 3)
Berekenen kengetallen (proces 4)

10
10
10
12
12
13
13
17

4.
4.1
4.2
4.3

GEGEVENSMODEL
Entiteittypenrelatiediagram
Beschrijving entiteittypen
Beschrijving attributen

19
19
20
25

5.

UITVOERLAYOUTS

29

6.

WERKEND PROTOTYPE MANAGEMENT ADVIES
SYSTEEM GLASTUINBOUW
Inleiding
Korte beschrijving functionaliteit prototype
Evaluatie gebruik Management Adviesmodel
Glastuinbouw en prototype in praktijk

6.1
6.2
6.3

7.
7.1
7.2

EVALUATIE PROJECT EN VERVOLG
Evaluatie logisch ontwerp
Van werkend prototype naar operationeel systeem

37
37
37
43
46
46
47

BIJLAGEN
A
Invulling van de items per onderdeel
B
Detailbeschrijving beoordelingsprocessen
C
Beschrijving bedrijfstypen
D
Invulling wegingsfactoren per onderdeel per bedrijfstype
E
Invulling wegingsfactoren per item per onderdeel per bedrijfstype
F
Bepalen van de verantwoordelijke managers
G
Overzicht gerelateerde items per functie
H
Beschrijving gerelateerde items
I
Lijst van deelnemende organisaties

50
52
94
118
120
124
125
134
150

1

INLEIDING

1.1

Historie van het project

In 1978 kwam een voorbereidingscommissie Management in de Tuinbouw tot de
conclusie dat het gewenst was om een werkgroep in te stellen die de mogelijkhe
den voor een tuinbouwmanagement model moest bekijken.
De opzet moest dan zo zijn dat in de werkgroep mensen van verschillende discipli
nes bijeen gebracht werden.
Als resultaat van de werkzaamheden van deze voorbereidingscommissie werd in
november 1978 de Werkgroep Management Ontwikkeling (WMO) officieel
geïnstalleerd. Deze werkgroep werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de
Directie Akkerbouw en Tuinbouw, de voorlichtingsdienst, het agrarisch onder
wijs, het onderzoek en het bedrijfsleven.
In 1979 startte de werkgroep met haar werkzaamheden.
De werkgroep heeft een inventariserend onderzoek, een literatuuronderzoek, een
evaluatie van het cursorisch onderwijs en een praktijkonderzoek uitgevoerd.
Dit praktijkonderzoek werd in de vorm van een enquête uitgevoerd en had als
doel het vaststellen van het werkelijke managementniveau en de behoeften van de
ondernemer ten opzichte van allerlei deelaspecten.
Een en ander heeft gestalte gekregen in de vorm van de "Enquête Management
niveau Glastuinbouwbedrijven".
In 1982 heeft de werkgroep de resultaten van het onderzoek gepubliceerd.
De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut is hierna verder
gegaan met het onderzoek. Dit onderzoek was gericht op het vaststellen van het
managementniveau in de glastuinbouw met behulp van een managementmodel,
het toetsen van het veronderstelde verband tussen managementniveau en op
brengst-niveau en een aanzet geven voor de verklaring van de verschillen in
opbrengstniveau. Tenslotte werden met behulp van de uitkomsten van het
onderzoek van de Werkgroep Management Ontwikkeling aanbevelingen gedaan
ter verbetering van het managementniveau welke gericht waren op de voorlichting,
het onderwijs, het onderzoek en het bedrijfsleven.
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Op basis van de resultaten van dit onderzoek is in 1984 een handmatig advies
systeem "Management-Advies" opgezet. Vanaf 1984 verplaatste de aandacht van
het onderzoek zich, mede aan de hand van de uitkomsten tot dusver, naar de
invloeden van de doelstellingen van de ondernemer op het managementniveau.
Zo kwam men tot het begrip passend niveau waaraan invulling werd gegeven
onder invloed van allerlei krachten binnen het ondernemingsgebeuren.
In 1988/1989 is door het PTG, LEI en Pandata onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om het "Management-Advies" te automatiseren. Dit resulteerde in
een demonstratiemodel en een voorstel voor de daadwerkelijke ontwikkeling van
het systeem. Dit demonstratiemodel was gebaseerd op het onderzoek van het LEI.
Hierop is met enkele organisaties die belangstelling toonden nader onderzoek
verricht naar de huidige werkwijze van de voorlichters/adviseurs met betrekking
tot de managementadvisering en de relatie met het handmatige adviessysteem
"Management-Advies". Dit met name omdat men tot dan toe nog steeds uit was
gegaan van de resultaten van de management enquête van de Werkgroep Mana
gement Ontwikkeling uit 1979.
Het onderzoek van het PTG, LEI en Pandata heeft aangetoond dat de ontwikke
ling van een management-adviessysteem ten behoeve van de voorlichtings/advies-organisaties in de glastuinbouw wenselijk en mogelijk is vanuit enerzijds
de huidige werkwijze en kennis in de praktijk en anderzijds de werkwijze en kennis
welke in het handmatige adviessysteem "Management-Advies" is vastgelegd.
Zo is men eind 1990 gekomen tot een projectvoorstel om een logisch ontwerp en
een prototype van een management-adviessysteem te ontwikkelen. In 1991 is de
werkgroep gestart met de werkzaamheden. Door vertraging in de toekenning van
de subsidie van het Ministerie van LNV kon de werkgroep de werkzaamheden pas
in 1993 afronden. Dit verslag is het resultaat van dit project.
1.2

Doelstelling en doelgroep van het project

De doelstelling van dit project is het tot stand brengen van een logisch ontwerp en
een werkend prototype van een geautomatiseerd Management Adviessysteem
voor de Glastuinbouw (MAG) voor ervaren voorlichters/adviseurs in de glastuin
bouw. Het MAG heeft tot doel een beeld te geven van het management van een
onderneming om zodoende een passend advies te geven aan dat management
m.b.t. het plan of de doelstelling waarvoor om advies en/of beoordeling gevraagd
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is. Het systeem wordt zodanig gebouwd, dat een objectieve beoordeling plaats kan
vinden. Aangezien de beoordeling en de advisering uiteindelijk door een persoon
geschiedt, is het subjectieve element niet volledig uit te sluiten.
Het systeem zal in eerste instantie in de vorm van een Decision Support System
(DSS) ontworpen worden, met uitbouw mogelijkheden tot een kennissysteem.
De uiteindelijke doelstelling is te komen tot een Managementadviessysteem dat
door een brede doelgroep van voorlichters/adviseurs (Accountantsbureaus,
groepsvoorlichters, DLV, particuliere adviesbureaus, Banken) als hulpmiddel kan
worden gebruikt. De bedrijven waarvoor het systeem gebruikt kan worden zijn alle
bedrijven in de glastuinbouw, zoals groenten-, bloemen-, potplanten- en vermeerderings- (vegetatieve vermeerderaars, zaadbedrijven, etc.) bedrijven.
Als uiteindelijke resultaat wordt beoogd dat in eerste instantie deze participerende
voorlichtings- en adviesorganisaties de resultaten van dit project zullen gaan
toepassen, en wellicht later ook andere organisaties.
Elke ervaren voorlichter/adviseur binnen de glastuinbouw moet met het systeem
kunnen werken.
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2.

DE OPZET VAN HET MANAGEMENT ADVIESMODEL GLASTUIN
BOUW

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt in het kort het Management Adviesmodel Glastuinbouw
samengevat. De volgende hoofdstukken bevat de verdere detaillering van het
model.
2.2

Samenvatting Management Adviesmodel Glastuinbouw

Aan de hand van de resultaten van onderzoek en de wensen van de toekomstige
gebruikers is een model ter beoordeling van het management opgesteld. Het
model van de Werkgroep Management Ontwikkeling uit 1979 is uitgebreid met
een aantal functies die actueel zijn geworden. Er is gekozen voor een functionele
opzet met vier hoofdfuncties.
Bij de diverse functies kan onderscheid gemaakt worden tussen de uitgangspunten
en de beslissingsniveaus. De uitgangspunten zijn kenmerken van de omgeving, het
bedrijf en het management. Hoe gaat het management met deze kenmerken om?
Dit is van invloed op de manier van besluitvorming van het management.
De besluitvorming vindt op drie niveaus plaats, waarbij het hogere niveau steeds
een kader geeft voor het volgende niveau. Tevens vindt er telkens een feedback
van het ene niveau naar het andere plaats.
De volgende hoofdfuncties worden in het model onderscheiden:
Commerciële functie
De commerciële functie omvat de onderdelen van het management die de in- en
verkoop, marketing, vormgeven. Deze functie wordt vormgegeven door de
marketing concept (markt of produkt georiënteerd), de marketing strategie
(gespecialiseerd, penetratiegraad, e.d) en de marketingmix (prijs, produkt,
promotie en distributie).
Produktie functie
De produktie functie omvat de onderdelen van het management die de produktie
vormgeven. De onderdelen die de moderniteit bepalen zijn met name van belang
voor deze functie.
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Personele functie
De personele functie omvat alle onderdelen van het management die betrekking
hebben op het personeelsbeheer en de omgang met het personeel.
Financiële/economische/administratieve functie
Deze functie omvat alle onderdelen van het management die betrekking hebben
op financiële, economische en/of administratieve handelingen.
De uitgangspunten zijn verdeeld in:
Omgevingskenmerken :
Alle aspecten van de omgeving die invloed hebben op het management. Er kan
onderscheid gemaakt worden tussen aspecten die voor alle functies gelden (de
algemene omgevingskenmerken) en aspecten van de omgeving die specifiek voor
een functie zijn. Voorbeelden van omgevingskenmerken zijn: infrastructuur,
bestemmingsplan, deskundigen, marktpotentie, subsidies, opleidingsmogelijkhe
den, financieringsklimaat, wet- en regelgeving.
Bedrijfskenmerken :
Alle kenmerken van het bedrijf die van invloed zijn op het management. Hierbij
kan vermeld worden dat dit resultaten zijn van beslissingen in het verleden. Onder
deze kenmerken valt ook de moderniteit van het bedrijf (= bedrijfskenmerken
produktie functie). Andere kenmerken zijn: produktstadium, marktaandeel,
teeltplan, arbeidsomstandigheden, financiële positie, etc.
Managementkenmerken:
Alle relevante kenmerken van de personen die het management vormen van het
bedrijf. Ook hier kan onderscheid gemaakt worden tussen kenmerken die voor
alle vier de functies gelden en kenmerken die slechts voor een functie gelden. Te
denken valt aan: Opleidingsniveau, communicatie vaardigheden, mentaliteit,
inzicht, ambities, leiderschapkenmerken, etc.
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De beslissingsniveaus zijn verdeeld in de volgende niveaus:
Strategisch
Strategische beslissingen hebben betrekking op zaken als vestiging, uitbreiding en
automatisering. Kortom zaken die de bedrijfsuitrusting betreffen. Strategische
beslissingen hebben vaak een eenmalig karakter en zijn complex van aard. De
termijn waarop strategische beslissingen doorwerken bedraagt in het algemeen
meerdere teeltseizoenen.
Tactisch
Tactische beslissingen hebben betrekking op de aanwending van de beschikbare
bedrijfsuitrusting ten behoeve van de uitvoering van bedrijfsactiviteiten. De
termijn waarop deze beslissingen betrekking hebben, bedraagt in het algemeen
één teeltseizoen, maar kan afhankelijk van de teeltduur ook langer of korter zijn.
Operationeel
Operationele beslissingen worden genomen tijdens de produktie en hebben
betrekking op onderdelen van een tactisch plan. Daarbij kan het gaan om uitwer
king of aanpassing van het plan. De termijn waarop deze beslissingen betrekking
hebben, bedraagt in het algemeen enkele weken.
De hoofdfuncties en uitgangspunten en beslissingsniveaus zijn in matrix-model
weer te geven:

Hoofdfuncties
Commerciële
functie
Uitgangs
punten

Beslissings
niveaus

Omgevings
kenmerken

Produktie
functie

Personele
functie

Finan./econ.
adm. functie

X(1,0)
X(l,l)

X(1,2)

X(l,3)

X( 1, 4 )

Bedrij fskenmerken

X(2,1)

X( 2,2)

X(2,3)

X( 2 , 4 )

Managementkenmerken

X(3,0)
X(3,1)

X(3,2)

X( 3 , 3 )

X( 3,4)

Strategisch

X(4,l)

X(4,2)

X( 4 , 3 )

X( 4,4)

Tactisch

X( 5 ,1 )

X(5,2)

X(5,3)

X(5,4)

Operationeel

X( 6 ,1 )

X(6,2)

X(6,3)

X( 6 , 4)
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Elk onderdeel X(A,B), van de matrix zal een aantal items bevatten (max. 11 per
onderdeel). Hierbij stellen X(1,0) en X(3,0) onderdelen voor met algemene items
over omgevingskenmerken respectievelijk managementkenmerken. D.w.z. deze
items gelden voor alle functies. Een item is een relevant aspect van het manage
ment van de onderneming dat van belang is bij de beoordeling van het manage
mentniveau.
Het management adviesmodel glastuinbouw ziet er schematisch samengevat als
volgt uit:
Schematische samenvatting van het model:

Toelichting op de schematische samenvatting van het model:
Aan de hand van de vaststelling bedrijfstype zullen de onderdelen en items, die
relevant zijn voor het betreffende bedrijf, door het systeem geselecteerd worden.
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Dit is een selectie vooraf! Daarom is het noodzakelijk om tot een goede keuze
van het bedrijfstype te komen. Gekozen is voor de volgende bedrijfstypologie:
4 soorten bedrijven : groenten, bloemen, potplanten, uitgangsmateriaal en
2 maten van complexiteit: Niet complex en complex.
De complexiteit van de onderneming wordt o.a. bepaald door de areaal grootte,
teeltplan, intensiviteit, manier van afzet, hoeveelheid personeel, etc.
Weergave te beoordelen onderdelen en items. Het systeem selecteert aan de hand
van de opgegeven bedrijfstype de items, en geeft alleen die items weer, die
relevant zijn voor het opgegeven bedrijfstype.
Beoordeling van relevante items en het geven van een toelichting op die beoorde
ling. De beoordeling vindt plaats op een schaal van 1 tot 9, waarbij 1 de laagste
waardering aangeeft en 9 de hoogste. Door middel van een beoordeling van 0 kan
men aangeven dat een bepaald item voor een bepaald bedrijf niet van belang is
(niet relevant is).
Deze beoordeling van elk item is steeds gebaseerd op de vaststelling van de
feitelijke aspecten van de kenmerken of beslissingsniveaus en hoe gaat het
management met dat item om?
Deze beoordeling van elk item is onafhankelijk van het bedrijfstype.
Tevens is er de mogelijkheid dat de adviseur een toelichting geeft op de toegeken
de beoordeling.
Databank. De adviseur geeft de beoordeling van elk item. Het systeem zal per
item een toelichting geven hoe tot een beoordeling gekomen moet worden. Dit
kan aan de hand van het stellen van specifieke vragen; het uitvoeren van bereke
ningen (kengetallen); het vergelijken met kengetallen uit databanken; etc.
Eventuele databanken zijn o.a. KWIN en bedrijfseigengegevens (bv. accountants
rapport).
Weging van de beoordeelde items. Het gewogen gemiddelde van alle relevante
items van een onderdeel, geeft de beoordeling van elk onderdeel.
Cijfermatige weergave van de onderdelen. Het resultaat van de beoordeling van
alle items zal door het systeem op het scherm of op papier getoond worden.
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Overzicht sterke/zwakke punten. De beoordeling van elk onderdeel, gecombi
neerd met de weging, levert een overzicht van de sterke en zwakke punten van het
management van de onderneming.
Maatwerk advies. Dezelfde adviseur die de beoordeling heeft uitgevoerd, kan aan
de hand van het overzicht van de sterke en zwakke punten een advies geven aan
het management van de onderneming. In het maatwerk advies kunnen ook de
plannen van de ondernemer of subdoelstellingen van de ondernemer of onderne
ming betrokken worden.
Dit systeem is objectief te noemen doordat de te beoordelen items en de wegings
factoren per bedrijfstype vaststaan en niet te beïnvloeden zijn door de adviseur.
Tevens dient de adviseur het hele model te doorlopen en alle items te beoordelen.
Hierdoor wordt voorkomen dat een adviseur subjectief het management beoor
deeld en teveel nadruk legt op slechts die items waarin hijzelf gespecialiseerd is.
De beoordeling, die door een adviseur geschied, zal echter altijd een subjectief
karakter behouden. Adviseurs hebben verschillende visies en zullen verschillende
items dan ook anders beoordelen. Veel items zullen subjectief zijn en moeten dus
zeer duidelijk worden omschreven om tot een zo objectief mogelijke beoordeling
te komen. Kwantificeren alleen is niet voldoende. Een opbrengst van 50 kg/m2
zegt op zich niets. Aan de hand van vergelijkende cijfers kan het kwantitatieve
gegeven 50 kg/m2 beoordeeld worden. Voor het Management Adviessysteem
Glastuinbouw is alleen de uitkomst van de beoordeling van belang, niet het
kwantitatieve gegeven zelf. Voor de subjectieve, niet of nauwelijks te kwantificeren
items gaat het niet alleen om de vaststelling van de uitkomst, maar vooral ook om
hoe het management ermee omgaat. Hoe tot zo'n beoordeling gekomen moet
worden, wordt middels beschrijving en hulpvragen bij het item toegelicht.
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3.

DETAILLERING VAN DE PROCESSEN

3.1

Inleiding

In het hieronder staande procesdecompositieschema zijn de hoofdprocessen van
het Management Adviessysteem Glastuinbouw weergegeven. Het omkaderd deel
zijn de processen, welke voor automatisering in aanmerking komen.
3.2

Procesdecompositieschema

Proces M.l. is erbuiten gelaten, omdat het vaststellen van de reken- en beslissings
regels t.b.v. de bepaling van het bedrijfstype dit binnen het project onevenredig
veel tijd in beslag zou nemen.
In bijlage C zijn de bedrijfstypen in detail beschreven.
Proces M.5. is er ook buiten gelaten. Het proces van management advisering is
zodanig complex dat het binnen de werkgroep onuitvoerbaar bleek het advise-
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ringsproces, zoals zich dat in het hoofd van de adviseur afspeelt, in een geautoma
tiseerd systeem op te nemen.
Het Management Adviessysteem Glastuinbouw is dus een beslissingsondersteunend systeem; het helpt de adviseur bij de analyse van het management van een
glastuinbouw onderneming. Voor het uitbouwen van het Management Adviessys
teem Glastuinbouw naar een expertsysteem (het systeem gaat zelf adviezen
genereren) zal eerst meer kennis verzameld moeten worden over de inhoud en de
effecten van management adviezen in de glastuinbouw. Het Management Advies
systeem Glastuinbouw kan hiervoor wel veel kennis leveren.
Procesdecompositieschema te automatiseren deel Management Adviessysteem
Glastuinbouw
Hieronder zijn in schema de te automatiseren processen uit het Management
Adviessysteem Glastuinbouw weergegeven. In hoofdstuk 4 zijn deze processen
beschreven. Onder het schema is de link weergegeven met het procesdecompo
sitieschema op de vorige pagina.
o.

Adviseren
management
glastuinbouw
onderneming

1.

Onderhouden
cliënt
gegevens

2.
Selecteren
functionaris

3.
Beoordelen
onderdeel

4.
Berekenen
kengetallen

3.1
Beoordelen
item van
onderdeel

3.2
Beoordelen
gerelateerde
items

In proces 1 (selecteren cliënt) is o.a. opgenomen proces M.l. Vaststellen bedrijfstype (alleen de uitkomst van dit proces).
processen 2 en 3 komen ongeveer overeen met proces M.2. beoordelen manage
ment.
proces 4 is te vergelijken met proces M.3. wegen beoordeling.
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3.3

Procesbeschrijvingen

3.3.1

Onderhouden cliëntgegevens (proces 1)

Procesbeschrijving
Het onderhouden (aanmaken of wijzigen) van de stamgegevens van cliënten
waarvan het management van de glastuinbouwonderneming beoordeeld wordt.
Toelichting
Indien een nieuwe cliënt moet worden aangemaakt, dan dienen een aantal stan
daard stamgegevens te worden ingevoerd. Als een reeds bestaande cliënt wordt
gekozen dan kan uit een van de in het systeem aanwezige cliënten worden geko
zen, eventueel kunnen de stamgegevens worden gewijzigd.
Een van de gegevens die vastgelegd moet worden is het bedrijfstype, waartoe de te
beoordelen onderneming gerekend kan worden. Dit is van belang aangezien de
beoordelingscriteria niet voor alle bedrijfstypen even zwaar wegen.
Het vaststellen wie voor welke functie verantwoordelijk is wordt bepaald door de
adviseur.
Een gesprek vooraf met de opdrachtgever dient duidelijk te maken wie voor welke
functie verantwoordelijk is. Het volgende criterium geldt bij deze keuze:
De directeur c.q. eigenaar van de glastuinbouw onderneming en/of de hoogstbevoegden per functie, tenzij deze uitsluitend operationele taken hebben.
In bijlage F is aangegeven hoe bepaald kan worden wie per functie beoordeeld
dient te worden.
Opmerking
Voor het geautomatiseerde systeem zijn; naam glastuinbouwonderneming, de
naam van de functie-manager en het bedrijfstype verplicht.
Opgeleverde gegevens:
- naam glastuinbouwonderneming
- naam commerciële manager
- naam financieel/economisch/administratief manager
- naam produktiemanager
- naam personeelsmanager
- bedrijfstype
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Het bedrijfstype, dat onder de stamgegevens moet worden ingevuld, dient tevens
als basisgegeven voor de te selecteren items. Het systeem selecteert per bedrijfsty
pe de relevante items (relevante items zijn items met een wegingsfactor >0). De
waarde van de wegingsfactor per item kan per bedrijfstype verschillen.
3.3.2

Selecteren functionaris (proces 2)

Procesbeschrijving
Het kiezen van de functionaris die men wil beoordelen.
Toelichting
In de stamgegevens heeft men de functiemanagers vastgelegd. In dit proces kiest
men één van de functionarissen die opgegeven is als functiemanager. Op basis van
de gekozen functionaris selecteert het systeem de functies, waarvan de gekozen
functionaris functiemanager is.
Benodigde gegevens:
Aan een bepaalde functie zijn automatisch onderdelen, items en een aantal items
uit andere functies gekoppeld die in samenhang met de items uit de geselecteerde
functies beoordeeld dienen te worden.
Gegevens:
glastuinbouwonderneming bron: proces 1
functies
bron: systeem
Opgeleverde gegevens:
Één of meerdere functies die beoordeeld dienen te worden.
3.3.3

Beoordelen onderdeel (proces 3)

Procesbeschriiving
Het kiezen van onderdelen en het beoordelen van de onderdelen van de vier
onderscheiden managementfuncties, in relatie tot de kenmerken (omgeving,
bedrijf en management) en beslissingsniveaus (strategisch, tactisch en operatio
neel).
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Toelichting
De adviseur heeft de keuze uit maximaal 26 onderdelen (indien de gekozen
functionaris verantwoordelijk is voor alle functies). Deze onderdelen zijn een
combinatie van kenmerken (omgeving, bedrijf, management, strategisch, tactisch
en operationeel) en functies (commercieel, produktie, personeel en fin/econ/adm). Elk onderdeel bevat een aantal items (max. 11). Bij de keuze van een
onderdeel worden de items van het betreffende onderdeel automatisch getoond.
Het aantal getoonde items is afhankelijk van het bedrijfstype en functie, waarvoor
de functionaris verantwoordelijk is. De volgorde van de te beoordelen onderdelen
kan door de adviseur zelf gekozen worden.
Benodigde gegevens:
Op het scherm moeten alle, voor een bepaalde functie, ter zake doende onderde
len (functies en kenmerken) getoond worden (Alle onderdelen bij één manager
voor alle functies). Tevens dient het aantal te beoordelen en nog te beoordelen
items binnen een onderdeel te worden aangegeven.
Gegevens:
glastuinbouwonderneming
bedrijfstype
kenmerken
functies
items
onderdeel
wegingsfactor item
gerelateerd item
geselecteerde functionaris

bron: proces 1
bron: systeem
bron: systeem
bron: systeem
bron: systeem
bron: systeem
bron: systeem
bron: systeem
bron: proces 2

Opgeleverde gegevens:
beoordelingscijfer
argumentatie
Het proces beoordeling onderdeel (proces 3) is onderverdeeld in de volgende
subprocessen:
Proces 3.1: Beoordeling item van onderdeel
Proces 3.2: Opvragen relaties
Onderstaand zijn deze processen verder beschreven.
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Proces 3.1: Beoordeling item van onderdeel
Procesbeschrijving
Het toekennen van een beoordelingscijfer aan een item binnen een onderdeel.
Toelichting
Bij de beoordeling gaat het erom om het huidige management te beoordelen.
Door middel van het ingeven van argumentatie bij de items kan de beoordeling
toegelicht worden.
De grenzen waarbinnen de beoordeling dient te geschieden, staan hieronder
weergegeven. Deze beoordelingswijze is algemeen. De toelichting geeft per item
een nadere invulling van de algemene beoordelingswijze. Er is voor deze algemeen
geldende opzet gekozen omdat een zeer nauwkeurige beschrijving van de grenzen
per item zal inhouden dat het systeem zeer gevoelig zal zijn voor veroudering. Het
model vergt dan veel onderhoud.
De algemene beoordelingswijze voor alle items ziet er als volgt uit:

Omgang van management met item

beoordeling

Item is voor het management niet van toepassing

0

Het management doet niets aan het betreffende item
(is zich er niet van bewust)

1

Het management is zich bewust van het item,
maar doet er nog niets/weinig mee
Het management is zich bewust van het item, gaat er
goed mee om en raadpleegt, indien beschikbaar,
de volgende informatiebronnen:
- normatieve gegevens, zo recent mogelijk
- historische gegevens eigen bedrijf
- actuele gegevens
- alternatieven
- deskundige(n)

*)

2/3

*

4-7

Het management raadpleegt alle relevante informatie
bronnen en gebruikt deze bij de besluitvorming

8

Het management gaat zeer deskundig met het item om

9

Om minder kwantificeerbare items te kunnen beoordelen wordt de beoor
deling van 4-7 uitgebreid met:
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Het management verzamelt meningen van andere personen

+2 --> 4/5

Het management vormt eigen mening

+2 --> 4/5

Het management doet beide

6/7

Bij de beoordeling moet erop gelet worden dat het management effectief en
voldoende informatie raadpleegt.
Met normatieve gegevens worden kengetallen bedoeld, zoals die in de boeken zijn
terug te vinden (KWIN e.d.).
Met actuele gegevens wordt bedoeld:
- gegevens van het eigen bedrijf die recent en reëel zijn;
- gegevens van andere bedrijven die recent en reëel zijn;
- offertes;
- overige informatiebronnen.
Met alternatieven wordt bedoeld dat niet alleen alternatieven opgezocht worden,
maar dat deze ook doorgerekend en onderling vergeleken worden.
Het raadplegen van een deskundige heeft alleen nut als de bovengenoemde infor
matiebronnen ook door het management zelf bekeken worden. Het alleen
luisteren naar deskundigen is niet voldoende.
In het schema staat indien beschikbaar omdat de genoemde informatiebronnen
niet voor ieder item opgaan. Zo zal het doorrekenen van alternatieven voorname
lijk betrekking hebben op items op het strategisch en tactisch niveau. De items die
betrekking hebben op de omgevings-, bedrijfs- en managementkenmerken zal
voornamelijk beoordeeld moeten worden op het bewust zijn van en deskundig
inspelen op deze items door het management.
Indien de adviseur van mening is dat een item niet van toepassing is op het mana
gement dat hij aan het beoordelen is, dient hij dit item te beoordelen met een 0,
hetgeen betekent dat het item niet van toepassing is voor het management en ook
niet verder in de beoordeling meegenomen moet worden.
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Proces 3.2: Beoordelen gerelateerde items
Procesbeschriiving:
Het raadplegen en beoordelen van items uit andere functies dan de beoordeelde
functie, welke in samenhang met het item uit de beoordeelde functie beoordeeld
kunnen worden.
Toelichting:
Bij het beoordelen van een item kunnen de aan dat item gerelateerde items opge
vraagd worden. Een gerelateerd item is: Eén of meerdere items uit andere functies
dan de beoordeelde functie, welke in samenhang beoordeeld kunnen worden met
het item uit de beoordeelde functie. Gerelateerde items zijn bedoeld om raakvlak
ken tussen functies zichtbaar te maken.
Opmerking:
Ook de gerelateerde items moeten van argumentatie voorzien kunnen worden.
Indien een item namelijk vaker als gerelateerd item wordt gebruikt kan de beoor
deling afhankelijk zijn van de argumentatie die eerder is gegeven, of kan de
argumentatie bij het gerelateerde item aangepast worden aan de hand van een
nieuwe beoordeling.
3.3.4

Berekenen kengetallen (proces 4)

Procesbeschriiving:
Het berekenen van het gewogen gemiddelde van de beoordelingscijfers en de
spreiding per onderdeel aan de hand van de beoordelingscijfers en wegingsfacto
ren per item. Alleen van onderdelen van de geselecteerde functie kunnen gemid
delden berekend worden.
Over gerelateerde items kan geen gemiddelde berekend worden, omdat de
wegingsfactoren bij gerelateerde items niet van toepassing zijn.
Toelichting:
Het gewogen gemiddelde per onderdeel wordt als volgt berekend:
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som van (beoordeling item * wegingsfactor betreffende item')
som van de wegingsfactoren
A = E(B * Cl
E(C)
De spreiding binnen een onderdeel wordt als volgt berekend:
Het verschil tussen de hoogste en laagste waarde binnen een onderdeel (Items
met de waarde een 0 worden bij deze berekening uitgesloten).
Het gewogen gemiddelde per functie en kenmerk/niveau wordt als volgt bere
kend:
som van (beoordeling onderdeel * wegingsfactor betreffende onderdeel)
som van de wegingsfactoren
D = E(E * F)
E(F)
Benodigde gegevens:
Voor de berekening van de gemiddelden dienen alle items binnen een onderdeel
beoordeeld te zijn.
Gegevens:
bron: proces 3.1
beoordeling items
bron: systeem
onderdeel
bron: systeem
wegingsfactor item
Opgeleverde gegevens:
Het gewogen gemiddelde en de spreiding is van groot belang voor de adviseur bij
het geven van het uiteindelijke advies.
Opmerking:
De afronding is op hele cijfers.
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4.

GEGEVENSMODEL

Het gegevensmodel bestaat uit entiteittypen en attributen. Deze zijn beschreven in
paragraaf 4.2 en paragraaf 4.3. De relaties tussen de entiteittypen zijn hieronder
in schema weergegeven.
4.1

Entiteittvpenrelatiediagram

Bedrijfs eoox t

Complexité!'

Bedrij Cs
Type

A A

A
Wegingsfactor
Onderdeel

A

Onderdeel

Wegingsfactor
item

A
Beoordeling

item

Gerelateerd

Ai gunten tatie item

j

I

=

item

Door de adviseur te onderhouden gegevens. De overige gegevens
worden in het systeem opgenomen.
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4.2

Beschrijving entiteittvpen

(entiteittypen staan in alfabetische volgorde)
Entiteittype: Argumentatie item
Definitie:

Een tekstuele toelichting bij een beoordeeld item.

Toelichting: Indien een item beoordeeld wordt moet ook de mogelijkheid be
staan om een argumentatie bij de beoordeling te geven. De ruimte
voor deze tekstuele toelichting dient royaal te zijn. Een deel van deze
tekstuele toelichting zal tijdens het gesprek ingevoerd worden, een
ander deel zal commentaar achteraf betreffen.
Het entiteittype bevat het volgende attribuut:
argumentatie_tekst

Entiteittype: Bedrijfssoort
Definitie:

De indeling van glastuinbouwbedrijven naar soort op basis van de
geteelde gewassen.

Toelichting: Er worden vier bedrijfssoorten onderscheiden, te weten: Groente,
bloemen, potplanten en uitgangsmateriaal.
Het entiteittype bevat het volgende attribuut:
Bedrijfssoort_omschrijving
Entiteittype: Bedrijfstype
Definitie:

Een combinatie van de bedrijfssoort en complexiteit, waarin een
glastuinbouwonderneming ingedeeld wordt.

Toelichting: Er worden acht bedrijfstypen onderscheiden, te weten: Groente niet
complex, groente complex, bloemen niet complex, bloemen
complex, potplanten niet complex, potplanten complex, uitgangs
materiaal niet complex en uitgangsmateriaal complex.
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Het entiteittype bevat het volgende attribuut:
Bedrijfstype_omschrijving
Entiteittype: Beoordeling item
Definitie:

De beoordelingscijfers die de adviseur aan de items gegeven heeft.

Het entiteittype bevat het volgende attribuut:
Beoordelingscijfer
Entiteittype: Complexiteit
Definitie:

De aard van de bedrijfsvormen.

Toelichting: Er worden twee complexiteiten onderscheiden, te weten: complex en
niet complex. De scheiding tussen niet complex <-> complex
hangt af van vele factoren die per glastuinbouwonderneming kunnen
verschillen. Hierbij valt te denken aan: areaal grootte, teeltplan,
intensiviteit, manier van afzet, hoeveelheid personeelsleden, etc..
Het entiteittype bevat het volgende attribuut:
Complexiteiten_omschrijving
Entiteittype: Funktie
Definitie:

Een groepering van taken.

Toelichting: Er worden vier funkties onderscheiden, te weten:
commercieel, produktie, personeel en financieel/economisch/ad ministratief.
Het entiteittype bevat het volgende attribuut:
Funktie_omschrijving
Entiteittype: Gerelateerd item
Definitie:

Een item uit andere dan de beoordeelde functie, welke in samen
hang beoordeeld wordt met een item uit de beoordeelde functie.
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Toelichting: Bij modulair gebruik van het MAG (beoordelen functionaris, welke
niet verantwoordelijk is voor alle onderscheiden functies) dienen
ook een aantal items uit de andere functies beoordeeld te worden.
Dit is nodig omdat de functionaris die verantwoordelijk is voor de
beoordeelde functie ook kennis en inzicht dient te hebben in een
aantal items die bij andere functies ingedeeld zijn.
In de relatie-omschrijving is de reden van beoordeling van deze items
uit de andere functies vastgelegd.
Het entiteittype bevat het volgende attribuut:
Relatie_omschrijving
Entiteittype: Gewas
Definitie:

De gewassen welke de onderneming teelt.

Toelichting: Aan de hand van de geteelde gewassen op een glastuinbouwonderneming wordt de bedrijfssoort vastgesteld.
Het entiteittype bevat het volgende attribuut:
Te telen gewas
Entiteittype: Glastuinbouwonderneming
Definitie:

Een technisch/economische eenheid voor de uitoefening van
agrarische activiteiten, waarbij de leiding van de onderne
mingsonderdelen het bedrijf als een bestuurlijk geheel hanteert op
alle beslissingsniveaus.

Toelichting: Dit is een produktie-organisatie die artikelen voortbrengt welke voor
de consument voedings- en/of sierwaarde hebben, waarbij de leiding
het bedrijf als instrument hanteert voor de verwezenlijking van de
doelstellingsaspekten.
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Het entiteittype bevat de volgende attributen:
naam
adres (vestigings-)
telefoonnummer
contactpersoon
aantal ondernemers
oppervlakte
aantal personeelsleden
organisatiestructuur
te telen gewassen
naam commerciële manager
naam produktie manager
naam personeels manager
naam fin/econ/adm manager
bedrijfstype
laatste bezoek
overige
Entiteittype: Item
Definitie:

Een relevant aspect van het management van de onderneming welke
van belang is bij de beoordeling van het managementniveau.

Het entiteittype bevat het volgende attribuut:
Item_omschrijving

Entiteittype: Kenmerk
Definitie:

Aspect waarop een funktiemanager beoordeeld wordt.

Toelichting: Er worden zes kenmerken onderscheiden, te weten: omgeving,
bedrijf, management, strategisch, tactisch en operationeel.
Het entiteittype bevat het volgende attribuut:
Kenmerk_omschrijving
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Entiteittype: Onderdeel
Definitie:

Een verzameling items die de belangrijkste aspecten van een
kenmerk of beslissingsniveau in relatie tot een van de onderscheiden
managementfuncties beschrijft.

Het entiteittype bevat het volgende attribuut:
Onderdeel_omschrijving
Entiteittype: Wegingsfactor item
Definitie:

Door middel van de wegingsfactor per item wordt het relatieve
belang van een item binnen een onderdeel aangegeven voor het
halen van de ondernemingsdoelstelling.

Toelichting: Een item kan een van de volgende wegingsfactoren krijgen: 0 = niet
van belang; 1 = weinig belangrijk; 2 = belangrijk; 3 = zeer belang
rijk (essentieel voor dat bedrijfstype). De hoogte van de
wegingsfactor per item is afhankelijk van bedrijfssoort en
complexiteit.
Het entiteittype bevat het volgende attribuut:
waarde_wegingsfactor_item
Entiteittype: Wegingsfactor onderdeel
Definitie:

Door middel van de wegingsfactor per onderdeel wordt het relatieve
belang, van een onderdeel aangegeven voor het halen van de
ondernemingsdoelstelling.

Toelichting: Een onderdeel kan een van de volgende wegingsfactoren krijgen:
0 = niet van belang; 1 = weinig belangrijk; 2 = belangrijk; 3 = zeer
belangrijk (essentieel voor dat bedrijfstype).
Het entiteittype bevat het volgende attribuut:
waarde_wegingsfactor_onderdeel
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4.3

Beschrijving attributen

(attributen zijn in alfabetische volgorde weergegeven)
Naam attribuut: Aantal ondernemers
Definitie:
Aantal personen die de glastuinbouwonderneming zelfstandig,
voor eigen rekening en risico exploiteren.
Naam attribuut: Aantal personeelsleden
Definitie:
Het aantal personen dat meewerkt in de glastuinbouwonderne
ming (waaronder ook gezinsleden).
Naam attribuut: Adres (vestigings-)
Definitie:
Het adres waar de glastuinbouwonderneming gevestigd is.
Naam attribuut: Argumentatie_tekst
Definitie:
Korte tekstuele omschrijving bij een beoordelingscijfer van een
item.
Naam attribuut: Bedrijfssoort_omschrijving
Definitie:
Omschrijving van een glastuinbouwonderneming op basis van de
geteelde gewassen.
Naam attribuut: Bedrijfstype
Definitie:
Het type bedrijf waarin een glastuinbouwonderneming op basis
van bedrijfssoort en complexiteit ingedeeld is.
Naam attribuut: Bedrijfstype_omschrijving
Definitie:
Omschrijving van een bedrijfstype.
Naam attribuut: Beoordelingscijfer
Definitie:
Het cijfer dat door een adviseur aan een item wordt toegekend.
Toelichting:
Het cijfer dat door de adviseur wordt toegekend aan een item,
kan een waarde hebben tussen de 0 en de 9. Door middel van
het cijfer 0 geeft de adviseur aan dat het item voor de
beoordeelde functionaris niet van toepassing is. Dit item wordt
dan ook niet meegenomen in de berekeningen.
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Naam attribuut: Complexiteiten_omschrijving
Definitie:
Omschrijving van de mate van complexiteit van de bedrijfsvoe
ring.
Naam attribuut: Contactpersoon
Definitie:
De medewerker binnen de glastuinbouwonderneming die door
de adviseur als aanspreekpunt dient te worden gebruikt.
Naam attribuut: Funktie_omschrijvmg
Definitie:
De beschrijving van het geheel van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, die zijn verbonden aan een funktie.
Naam attribuut: Item_omschrijving
Definitie:
Omschrijving van een item.
Naam attribuut: Kenmerk_omschrijving
Definitie:
Omschrijving van een kenmerk.
Naam attribuut: Laatste bezoek
Definitie:
De datum waarop de glastuinbouwonderneming door de
adviseur voor het laatst is bezocht.
Naam attribuut: Naam glastuinbouwonderneming
Definitie:
De naam van de glastuinbouwonderneming met de bijbehorende
voor- en achtervoegsels.
Naam attribuut: Naam commerciële manager
Definitie:
Naam met bijbehorende voor- en achtervoegsels van de persoon
die verantwoordelijk is voor de commerciële-functie binnen de
glastuinbouwonderneming.
Naam attribuut: Naam financieel/economisch/administratief
manager
Definitie:
Naam met bijbehorende voor- en achtervoegsels van de persoon
die verantwoordelijk is voor de financieel/economisch/ administratieve-functie binnen de glastuinbouwonderneming.
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Naam attribuut: Naam personeels manager
Definitie:
Naam met bijbehorende voor- en achtervoegsels van de persoon
die verantwoordelijk is voor de personeels-functie binnen de
glastuinbouwonderneming.
Naam attribuut: Naam produktie manager
Definitie:
Naam met bijbehorende voor- en achtervoegsels van de persoon
die verantwoordelijk is voor de produktie-functie binnen de glas
tuinbouwonderneming.
Naam attribuut: Onderdeel_omschrijving
Definitie:
Omschrijving van een onderdeel.
Naam attribuut: Oppervlakte
Definitie:
De door het gewas ingenomen bruto glasoppervlak op jaarbasis

Naam attribuut: Organisatiestructuur
Definitie:
Wijze waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
over afdelingen en mensen zijn verdeeld. Tevens wijze waarop
afdelingen en mensen in relatie tot elkaar staan.
Naam attribuut: Overige
Definitie:
Tekstuele beschrijving van gegevens over de glastuinbouwonder
neming ten behoeve van de adviseur.
Naam attribuut: Relatie_omschrijving
Definitie:
Omschrijving van de reden, waarom een item uit een andere
functie beoordeeld kan worden in samenhang met een item uit
de beoordeelde functie.
Naam attribuut: Telefoonnummer
Definitie:
Het telefoonnummer van de glastuinbouwonderneming.
Naam attribuut: Te_telen_gewas
Definitie:
Aanduiding van de geteelde of te telen groep planten of plantmateriaal.

27

Naam attribuut: Waarde_wegingsfactor_item
Definitie:
De waarde van de wegingsfactor van een item.
Naam attribuut: Waarde_wegingsfactor_onderdeel
Definitie:
De waarde van de wegingsfactor van een onderdeel.
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5.

UITVOERLAYOUTS

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste uitvoerprodukten gedefinieerd. Uitvoer kan
zowel op het scherm als op papier plaatsvinden.
De volgende selectie mogelijkheden zijn voor de uitvoerprodukten van belang:
Selectie
Toelichting
1. alle items
Selecteren van alle items.
Selecteren van alle items die nog beoordeeld moeten
2. open items (X)
worden
Selecteren van alle items die door de adviseur de waarde
3. N.V.T. items (0)
0 hebben gekregen. Deze items worden door de
adviseur bij de beoordeling als niet van toepassing
(N.V.T.) beschouwd
4. items < ..
Selecteren van items kleiner dan beoordelingscijfer
Selecteren van items groter dan beoordelingscijfer
5. items > ..
6. Wegings Factor (WF) Selecteren van items met wegingsfactor > 1, 2 of 3
1. Overzicht van alle ingevoerde gegevens.
Op dit overzicht wordt per functie per item de beoordelingscijfers en ingegeven
argumentatie afgedrukt. Per onderdeel wordt tevens het gewogen gemiddelde,
spreiding, het aantal open (nog te beoordelen) items en het aantal niet van
toepassing zijnde items afgedrukt.
- optie: alle functies
specifieke functie
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Bijv. per functie

Commerciële functie
1.0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Omgevingskenm. Alg iWF j Waarde I

I

Infrastructuur
Ruimtelijke ordening
Subsidies
Politieke ontwikk.
Fytosanitaire maatreg
Milieu maatregelen

I
I
Gem.:
1——-

2
2
2
1
3
3

Argumentatie

I

5
7
7
0
8
X

—
7

Spreiding: 3

1.1 Omgevingskenmerken

I
I

I

iWF | Waarde|

I

I

1

1. Vestigingsplaats

2

7

7. Comm. deskundige

2

8

Gem.: 7

Spreiding: 3

1

N.V.T.:

N.V.T.: 1

1
j
I

Open: 1

Argumentatie

Open: 1

|
I

Totaal Comnerciële functie
!

I Gem.: 7

1

!

Spreiding: 3

N.V.T.:

2
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Open: 2

j

I

2. Overzicht omgevings- en managementkenmerken per functie.
Op dit overzicht worden de beoordelingscijfer van de algemene en functie
afhankelijke omgevings- en managementkenmerken afgedrukt. Tevens wordt het
gewogen gemiddelde en spreiding over alle omgevings- en managementkenmer
ken afgedrukt.
- optie: alle functies
specifieke functie
Functie overzichten
Overzicht resultaten COMMERCIËLE FUNCTIE
KENMERKEN
1.0 Omgevingskenm. Alg.

WF

1. Infrastructuur
2. Ruimtelijke ordening

2
2

4. Politieke ontw.
5. Fytosanitaire maatreg
6. Milieu maatregelen

1
3
3

Cijfer

0
X
5

3.0 Managementkenm. alg.

WF

1 . Kennisniveau
2. Deelname organisaties

3
2

Cijfer
7
7

4. Leesgewoonte
5. Flexibiliteit

2
3

0
X

11. Omgang met risico
Gem.: 6

Spreiding

2

Gem.: 7

Spreiding

8
3

1.1 Omgevingskenmerken

WF

1. Vestigingsplaats
2. betalingsvoorwaarde

2
1

7
7

1 . Marktkennis
2. Mentaliteit

3

7
7

4.
5.
6.
7.

3
3
2
2

0
X
5
4

4.
5.
6.
7.

2
1
2

0
X
5
8

Inkoopmarkt
Marktpotentie
Concurrentiepositie
Commerc. deskundige

Gem.: 6

Spreiding

Cijfer

3

: 6
: 2

Spreiding:
Open:

Communicatie verin.
Afzetmarktbenadering
Servicegevoeligheid
Inkoopmarktbenadering
Gem.: 7

Totaal Omgeving (1.0 + 1 1)
Gem.
N.V.T.

3.1 Managementkenmerken

WF

Cijfer

Spreiding

Totaal Management (3.0 + 3 1)
3
2

Gem.
N.V.T.
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: 7 Spreiding: 3
: 2
Open: 2

3. Overzicht per funktie: COMMERCIËLE FUNCTIE
Op dit overzicht worden de beoordelingscijfers per onderdeel afgedrukt met daarbij
tevens een gewogen gemiddelde en spreiding over alle items die betrekking hebben
op respectievelijk de uitgangspunten en de beslissingsniveaus.

BESLISSINGSNIVEAUS

KENMERKEN
1.0 Omgevingskenm. Alg.

WF

1. Infrastructuur
2. Ruimtelijke ordening

2
2

7
7

4. Politieke ontw.
5. Fytosanitaire maatr.

1
3

6. Milieu maatregelen

3

1

Gem.: 7

WF

4.1 Strategisch

Cijfer

2
i

7
7

0
X

4. Produktkeuze
5. Prijspolitiek

3
2

0
X

5

6. Promotionbeieid
11. Leverancier d.p.m.

1

5
4

1

Spreiding

I

Gem.: 7

Spreiding: 3
WF

5.1 Tactisch

Cijfer

1.1 Omgevingskenmerken

WF

1. Vestigingsplaats
2. Betalingsvoorwaarde

2
1

7
7

4. Inkoopmarkt
5. Marktpotentie

3
3

0
X

5. Marktanalyse a.p.ra.

6. Concurrentiepositie
7. Commerc. deskundige

2
2

5
4

6. Verkoopplan
9. Uitw. verkoopstrat.

1

Gem.: 7

0
X

4. Reclamatie afwikk.
5. Verkoopbeslissingen

2

0
X

6. Bijsturen afzet

2

5

I

WF

Cijfer

3

X

11. Omgang met risico

3

8

WF

Gem.
N.V.T

Cijfer

3
3

7
7

4. Communicatie vermog.
5. Afzetmarktbenadering

2
2

0
X

7. Inkoopmarktbenadering
8. Marktpositionering

2
2

5
8

Spreiding: 3

Gem.: 7

Totaal kenmerken
Gem.
N.V.T.

: 7
: 2

Spreiding:
Open:

Gem.: 7

Spreiding: 3

Totaal Beslissingsniveaus

Spreiding: 3

1. Marktkennis
2. Mentaliteit

1

Cijfer

5
4

5. Flexibiliteit

3.1 Managementkenmerken

WF

3
3

7
7

Gem.: 7

5

3
3

3
2

1

l

7
7

Spreiding: 3

Kennisniveau
Deelname organisaties

3

3
2

7. Kwalit. contr. syst.
8. Milieukansen/-bedreig.

1.
2.

7
7
0
X

1. Inkoopbeslissingen
2. Inkoopcontrole

4. Prijsvaststelling
5. Afzetmethode

3.0 Managementkenm. Alg.

Cijfer

Spreiding: 3

6.1 Operationeel

Cijfer

3
i

7
7

2

Gem.: 7

Gem.: 7

WF

1. Produkt life cycle
2. Onderscheidingsverm.

I

1. Inkoopplan
2. Leveranciersselectie

3

Spreiding

2.1 Bedrijfskenmerken

Cijfer

1. Conan, doelstelling
2. Keuze vestigingspl.

3
2
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: 7 Spreiding: 3
: 2
Open: 2

4. Overzicht per kenmerk van alle functies
Op dit overzicht worden de beoordelingscijfers per onderdeel afgedrukt met daarbij
tevens een gewogen gemiddelde en spreiding over alle items die betrekking hebben
op de beslissingsniveaus. Tevens wordt per beslissingsniveau een gewogen
gemiddelde en spreiding afgedrukt van de onderdelen van de 4 functies.
- optie: alle functies
specifieke functie

STRATEGISCH

OPERATIONEEL

4.1 Commercieel

WF

Cijfer

5.1 Commercieel

WF

Cijfer

L. Coram, doelstelling
2. Keuze vestigingspl.

?
3

7
7

1. Inkoopplan
2. Leverancierselectie

3
3

7
7

4. Produktkeuze
5. Prijspolitiek

3
2

0
X

4. Marktinform, plan
5. Marktanalyse a.p.m.

3
3

0
X

6. Promotionbeieid

1

5

7. Marketingplan
9. Uitw. verfcoopstrat.

2
2

5
4

Gem.: 7

Spreiding: 3

4.2 Produktie

WF

Gem.: 7

Cijfer

Spreiding: 3

5.2 Produktie

WF

6.1 Coanercieel

5. Verkoopbesliss.

1

Cijfer

Gem.: 7

Cijfer

1 WF

1. Inkoopbeslissing
2. Inkoopcontrole

3

7

1
2

0
X

Spreiding

6.2 Produktie

WF

3

Cijfer

2. Invest, gr/geb/inst.

2

7

1. Begrote fys. prod
2. Produktiemoment

3
2

7
7

2. Produktcontrole

3
3

7
7

4. Teeltrichting
5. Teeltplanflexibil.

?

0
X

4. Saldobegr. teeltpl.
5. Arbeidsplanning

3
2

0
X

4. Werkplan
5. Milieupl. uitw.

?
2

0
X

7. Kwaliteitszorg
8. Milieukansen/-bedr.

3
2

5
4

j

Gem.: 7

3

Spreiding:

4.3 Personeel

WF

J

Cij fer

1. Personele doelst.
2. Opvolging

7
7

4. Beloningsbeleid
5. Opleidingsbeleid

X

1

Gem.: 7

0

Gem.: 7

5.3 Personeel

WF

4. Investeringsplan
5. Financieringsplan
8. Inform.strat. ext

7
7

0
8

4. Beëind arb. over.
5. Funct. gesprek

0
X

8. Verbpl. arb. omst.

8

Spreiding: 3
Open: 2

Spreiding

5.4 Fin/Econ/Adm.

WF

WF

6.3 Personeel

3

Cijfer

1. Weekplan
2. Dagplan

7
7

5. Arbeidsinstr.
6. Werkoverleg

0
X

Gem.: 7

3

Cij fer

Spreiding

Spreiding: 3

6.4 Fin/Econ/Adm.

WF

Cij fer

1. Jaarbudget
2. Jaarbudget k.pl.

7
7

1. Facturenbeheer
2. Betalen t incasso

7
7

4. Betalingsgedrag
5. Voorraadbeheersing

0
X

4. Eval. strat. pl.
5. Eval. tact. pl.

0
X

8

9. Verslaggeving

8

8. Info.overdrpl.ext.
j

Totaal Strategisch

Cijfer
7
7

Gem.: 7

Cijfer

1. Financiële doelst.
2. Ondernemingsvorm

WF

1. Arbeidsplan
2. Werving/selectie

Spreiding: 3

4.4 Fin\Econ\Adm.

Gem.: 7

Spreid ng: 3

Gem.: 7

Sprei ding

Totaal Tactisch
Gem.
N.V.T.

: 7 Spreiding: 3
: 2
Open: 2
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3

J

Gem.: 7

Spreiding: 3

Totaal Operationen 1
Spreiding:
Open:

5. Overzicht beoordeling gerelateerde items.
Op dit overzicht worden de beoordelingscijfers afgedrukt van de functie gerelateerde
items. Dit overzicht is alleen zinvol indien de manager maar voor een deel van de 4
onderscheiden functies verantwoordelijk is.

Overzicht resultaten PRODUKTIE FUNCTIE:

FUNCTIE GERELATEERDE ITEMS

Commerciële relaties:
BESLISSINGSNIVEAUS

KENMERKEN
1.1 Omgevingskenmerken
1. Vestigingsplaats
3. Afzetmarkt
7. Commerciële deskundigen'
2.1 Bedrijfskenmerken

4.1 Strategisch

Cij fer
7
4
8

5.1 Tactisch

Cijfer

Cij fer

1. Inkoopplan

2. Onderscheidingsverm.

3.1 Managementkenmerken

Cij fer

1. Comm. doelstelling

6.1 Operationeel

Cij fer

Cijfer

Personele relaties:
BESLISSINGSNIVEAUS

KENMERKEN
1.3 Omgevingskenmerken
7. Deskundigen pers. funkt

2.3 Bedrijfskenmerken
4. Arbeidsfilm
5. Arbeidsomstandigheden

3.3 Managementkenmerken

4.3 Strategisch

Cijfer

Cij fer

1. Pers. doelstelling

7

5.3 Tactisch

Cijfer

Cij fer

1. Arbeidsplan
6

6.3 Operationeel

Cijfer

Cijfer

1. Weekplan
2. Dagplan
4. Arbeidsverdeling
Fin/Adm/Econ. relaties:
BESLISSINGSNIVEAUS

KENMERKEN
1.4 Omgevingskenmerken

4.3 Strategisch

Cijfer

2.4 Bedrijfskenmerken

5.3 Tactisch

Cij fer

Cijfer

1. Jaarbudget
2. Jaarbudget Kostenplaats
5. voorraadbeheersing

5. Economische veroudering

3.4 Managementkenmerken

Cij fer

1. Financiële doelstelling
3. Ondernemingsplan
5. Financieringsplan

4. Financiële deskundigen

6.3 Operationeel

Cijfer

4. Eval. strat. planning
5. Eval. takt. planning
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Cij fer

6. Overzicht van resultaten per onderdeel: Alle funkties
Op dit overzicht worden het gemiddelde en de spreiding van de items per onderdeel,
per functie en per kenmerk/niveau afgedrukt. Tevens is per onderdeel aangegeven
het aantal items dat aan de opgegeven selectie voldoet. Welke selecties gemaakt
kunnen worden is aan het begin van dit hoofdstuk beschreven.

Hoofdfuncties

SELECTIEKEUZE
WF

=2

Commercieel

Omgeving
algemeen

Fin./econ./adm.

Personeel

Kenmerk/ (*)
niveau

[ZZ3
x=5

Omgeving
specifiek

r=2

[ZZ3

EZ3
x=5

c=2

x=7

z=2

x=6

EZZD
r=2

x=7

r=2

x=8

x=5

z=2

x=7

c=2

x=6

z=2

x=6

z=2

x=8

I1/" 1
z-3

x=8

c®3

x=8

c=3

x=8

1 17/281
r=2

x=6

z=2

x=7

z=2

x=7

r=4

1

1 7/8

EZE]

EZE]

ŒZEI

Bedrijf

121/31

r=4

0

Management
algemeen

x=8

z-2

UZI]

Management
specifiek

x=5

r=2

x=7

r=2

x=7

z-2

x=7

EZ3

x=6

x=7

Totale
functie

143/68]
x=6

Toelichting: i
'

A/B

1
1

z-2

z-2

|3/7
x=8

c=3

x=6

|7/S

c=3

r=4

118/301

x=8

r»4

120/33]

1
z=2

x=7

z-2

x=7

z=2

x=7

r=4

1 19/291

1

134/56 !

136/551
x=7

120/301

1

x=6

t=3

EZH

135/54j
x=7

c=3

EZï]

EZ3

ŒZ3

Operationeel

EZE1

[ZZ3

EZ3

Taktisch

|l/3

OC

x=6

XI

i=2

EZZ3

Strategisch

1^/5

HZ3

x=5

(*)

Produktie

r=4

1148/2331
c=4

met A: Aantal items dat aan de selectiecriteria voldoet
B: Totaal aantal items binnen een onderdeel.

x

: Gemiddelde beoordeling van alle items binnen een onderdeel.

t=2

: Spreiding van alle items binnen een onderdeel

Totalen per kenmerk/niveau mogen alleen berekend worden indien de manager verantwoordelijk is voor alle
4 de functies.
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7. Overzicht resultaten per onderdeel: FUNCTIE GERELATEERDE ITEMS
Op dit overzicht worden het gemiddelde en de spreiding van de items per onderdeel,
en per functie afgedrukt van de functies waarvoor de manager verantwoordelijk is.
Van de overige functies wordt alleen het aantal gerelateerde items afgedrukt welke
aan de opgegeven selectie voldoen.

SELECTIEKEUZE
WF

Hoofdfunctie

=2

Commercieel

Omgeving
algemeen

Functie gerelateerde items
Produktie

Personeel

Fin./econ./adm.

[V6]
x=5

Omgeving
specifiek

t=2

H

ED

ED

ED

EZD

B

m

EO

ED

s

ED

ED

s

EZD

B

s

EZH
x=5

z-2

x=5

c=2

(*)

Bedrijf

ED

Management
algemeen

Œzni
x=8
["^s]

i

z-2

XI

Management
specifiek

[7Tu]

Strategisch

x=5

z=2

x=6

r=2

Tactisch

Operationeel

EZ3
x=6

t=2

Toelichting: i
1
|A/B met A: Aantal items dat aan de selectiecriteria voldoet
1
1
B: Totaal aantal items binnen een onderdeel.

I1
(*)

x

s Gemiddelde beoordeling van alle items binnen een onderdeel.

r=2

: Spreiding van alle items binnen een onderdeel

C/D

"

met C: Aantal geselecteerde beoordeelde gerelateerde items
Ds Totaal aantal gerelateerde items

Over functie gerelateerde items kan geen gemiddelde berekend worden, omdat de wegingsfactoren per item
hier niet geldig zijn.
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6.

WERKEND

PROTOTYPE

MANAGEMENT

ADVIESSYSTEEM

GLASTUINBOUW

6.1

Inleidinp

Op basis van het logisch ontwerp is een werkend prototype van het Management
Adviessysteem Glastuinbouw gebouwd. In paragraaf 6.2 is d.m.v. schermafdrukken
en een korte toelichting op het scherm de functionaliteit van het prototype
beschreven. In paragraaf 6.3 wordt ingegaan op de eerste ervaringen met het gebruik
van het prototype in de praktijk.
6.2

Korte beschrijving functionaliteit prototype

De verschillende functies van het prototype worden vanuit het volgende stuurscherm
opgeroepen:

•sbhssshSSS!!*

MANAGEMENT
ADVIESSYSTEEM
GLASTUINBOUW

INTO
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1. Invoeren stamgegevens

Naam bedrijf
Adres

[krfAATSCHAP DEMOCLIENT

Telefoon nummer

085-542600

Contactpersoon

gerrit

Bergstraat 200. Arnhem

Oppervlakte (M2)

25000

Datum bezoek(en)

13-1 0-1993

naam i manager co m m
1 Jan
2 plet

O
O
O

3
4

Overige

prod
«>

O
O
O

Klantnummer

pers

fin

O

O

O groente

<S> ja

O
O

O
O

O bloemen

O nee

^ potplanten

Soort bedrijf

<§>

Complex

O uitgangsmateriaal

mer kunnen gegevens vastgelegd worden over het bedrijf.

Hoofdmenu

JI

Struc

Help

In dit scherm kunnen de belangrijkste stamgegevens van de tuinbouwonderneming
t.b.v. het Management Adviessysteem Glastuinbouw vastgelegd worden. Deze
gegevens kunnen per cliënt ingevoerd en bewaard worden. Tevens kan een
eenvoudig organisatie-schema (optie: structuur) opgeroepen worden, waarin het
aantal medewerkers en de namen van de afdelingshoofden vastgelegd kunnen
worden.
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2. Het kiezen uit de verschillende managers
H O O F D M E N U

MANAGEMENT
ADVIESSYSTEEM
GLASTUINBOUW

.

pr.::::::::"

'«tun
KBgcweH#

SalMtenn
KUiMCir

HU

Êlgjp
AiMlyt*

USTFO

HIIIHailHBIIllll
1

manager

commercieclj

produktie

[

personeel
X

piet

[

financieel

|[|

X

In dit scherm wordt de manager geselecteerd, welke beoordeeld of waarvan
gegevens geanalyseerd gaan worden.
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3. Beoordelen alle items van een bedrijf

dantnr:
|
lanager:

|

i

|

jnn

Commercieel

1

Omgeving

1
Bedrijf
2

0
0

7
8

4
7

4

3

3

1

1

3

3

3

3

4
5

Operationeel
6

11

1

4

4

9

1
1
1

1

5

5

5

2

2

5

5

8

4

4

6

6

9

9

9

8

8

5

1

4

9

11

6

Fin/ec/adm.

6

11

a
Tactisch

Personeel
3

6

Management

Strategisch

Produktie
2

1

Ij Hoofd menu

M.b.v. de muis wordt in dit scherm het onderdeel geselecteerd, waarvan de items
beoordeeld worden. Voor elk onderdeel is links in het vakje aangegeven het aantal
items dat nog beoordeeld moet worden en rechts het totaal aantal te beoordelen
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items. De items worden in het volgende scherm beoordeeld.

BEOORDELING:

2 2 bedrijfskenmerlcen produlctie functie

Item
nummer Omschrijving
2.2.1

'S.'S.V

bed rijf ss itu atie

gerelat
Items

Oordeel

0

6

«

Argumentatie

I

'

la

1

I

?

j

2.2.3

bedrijfslayout

0

2.2.4

intern transport

0

2.2.5

teellplan

4

2.2.6

(glas)opstanden

1

2.2.7

verwarming

0

7

2.2.8

watergeef-/voedingssysteem

G

""'V''"'

2.2.9

teeltspecifieke pm

0

*

1
ger. items

Vanuit dit scherm kan een toelichting opgevraagd worden bij de beoordeling van een
item (optie: HELP). Tevens kunnen de gerelateerde items opgeroepen worden en
worden beoordeeld (optie: Ger. items). Door middel van [dubbel-klik] op het item
kan een hulpscherm opgeroepen worden, waarin de argumentatie vastgelegd kan
worden.

4. Sterkte/zwakte analyse
Op scherm worden de gemiddelde beoordeling per onderdeel en de spreiding per
onderdeel getoond. Dit scherm komt overeen met het keuzescherm van de
onderdelen bij de beoordeling. Tevens kunnen vanuit dit scherm de sterke en zwakke
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items geselecteerd worden. Dit gebeurt via het volgende scherm:
STERK
1.1./
2.1.4
2.1.5
2.2.2
2.3.4
3.2.1
4.2.1
ZWAK
1.1.3
1.1.5
1.1.6
2.1.1
2.1.2
2.1.7
3.1.2

beoordeling >- |g

commerciële deskundigen
prijsvaststelling
afzetmethode
uitbreidingsmogelijkheden
arbeldsfllm
teelttechnisch inzicht
produktle doelstelling

Oordeel
8
8
8
8
8
9
8

beoordeling <= |j|fj| Oordeel
afzetmarkt
marktpotentie
concurrentiepositie
product-lifecyclc
onderscheidingsvermogen
kwa 1 Heits co nt ro I esyste e m
mentaliteit

3
3
3
3
3
2
4

relaties
3
0
0
1
3
0
5

•

Fl

relaties
3
0
0
4
8
0
0

In het scherm kan aangegeven worden welke cijfer als sterk en welk cijfer als zwak
beoordeeld wordt. Van de getoonde items kan de beoordeling van de gerelateerde
items opgevraagd worden (optie: relaties).
5. Uitvoer overzichten
De overzichtnummers 1, 3, 4 en 5 uit hoofdstuk 5 kunnen m.b.v. dit prototype
gemaakt worden. Deze overzichten worden in ascii-bestanden geplaatst, waarna
deze binnen een tekstverwerker verder bewerkt en op papier uitgedraaid kunnen
worden. De keuze van het overzicht en de ingave van de selectie vindt plaats via
onderstaand scherm:
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U I T V O E R L A Y O U T S

-uitvoeilayouts

O Overzicht alle ingevoerde gegevens

EI commercieel

O Overzicht per functie

^ produktie

O Overzicht per kenmerk van alle functies

EU personeel

O Overzicht interfunctlonele relaties

• financieel

—Item selectie—
O alle items
O open items
O NVT items
<$> items met selectie
vul hier een bestandsnaam In:
I c:\wp51\001 sell .txt

O selecteer items groter of gelijk
[SI [seiei^eer items kleiner pf .flejjjkj

[SI

selecteer items met WF groter of gelijk

•
0
j1 j

Hoofdmenu

6.3

Evaluatie gebruik Management Adviesmodel Glastuinbouw en prototype
in praktijk

Evaluatie gebruik van Management Adviesmodel Glastuinbouw
-

Een adviseur die met het Management Adviesmodel Glastuinbouw gaat
werken dient veel kennis van zaken hebben. Hij/zij moet een allround adviseur
zijn die van alle bedrijfsfuncties op de hoogte is. Elke adviseur heeft zijn sterke
kanten, zo zal de ene adviseur meer op de produktiefunctie gericht zijn en een
andere op de personeelsfunctie. Bij het gebruik van het model dient een
adviseur alle functies te kunnen beoordelen, ook die waar hij/zij minder goed
mee bekend is.

-

Vooraf aan het gesprek werd aan de beoordeelde uitgelegd hoe het systeem
werkt en waarom er gebruik van wordt gemaakt. Tijdens deze uitleg is het
handig om een globaal overzicht van het adviesmodel aan de beoordeelde te
overhandigen zodat een korte uitleg kan worden gegeven. Ook tijdens de
beoordeling kan dan aangegeven worden welk onderdeel beoordeeld gaat
worden.

-

Met behulp van het Management Adviesmodel Glastuinbouw is het mogelijk
zeer efficiënt en gestructureerd onderwerpen te behandelen.
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-

-

-

-

-

Tijdens de beoordelingsgesprekken hoeft men niet bang te zijn dat
onderwerpen vergeten worden: gebruik van het model waarborgt volledigheid
bij de beoordeling. Tevens houdt men overzicht.
Tijdens het gesprek moet wel specifiek aandacht besteed worden aan de
duidelijkheid van het te behandelen onderwerp (item). Suggestieve vragen
dienen vermeden worden. Dit laatste is extra moeilijk indien de beoordeelde
de vraag niet begrijpt; het is dan ook de vraag of men het werkelijk niet
begrijpt; het kan ook zijn dat hij zich niet bewust is van het onderwerp.
Het bleek mogelijk om zonder moeite een gesprek van 4-5 uur te voeren,
zonder in herhaling te vallen.
Het beoordelen van alle items voor een manager bleek mogelijk in 2 dagdelen
van 4-5 uur.
De beoordeelde ervaart het proces van beoordeling als een gesprek.
Tussen de items zitten veel raakvlakken, wat als voordeel heeft dat de
consistentie van de antwoorden op items wordt getoetst.
Het beoordelen van het management aan de hand van de opgestelde beoor
delingscriteria viel mee. Of de opgestelde beoordelingscriteria voldoen aan het
beoogde doel kan pas na verloop van tijd worden vastgesteld. Dit zal te zijner
tijd getoetst moeten worden.
Tijdens de beoordelingen zijn geen tekortkomingen in de items naar voren
gekomen. De vraag of er overbodige items tussen zitten kan pas beantwoord
worden als een langere tijd ervaring opgedaan is met het model.
Als b.v. tijdens de beoordeling van de commerciële functie een uitstap gemaakt
werd naar (gerelateerde) items van andere functies, dan bleek het in de
praktijk moeilijk om de structuur in het gesprek vast te houden.
In de analyse fase is het gebruik van gerelateerde items wel handig, omdat
daardoor meer inzicht verkregen kan worden in de processen in de
tuinbouwonderneming.
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Evaluatie gebruik ontwikkeld prototype
-

-

-

-

Het tegelijkertijd bedienen van de apparatuur en het voeren van een gesprek
vereist enige vaardigheid van de adviseur. Het is daarom aan te bevelen om van
te voren te oefenen met een "dummy'-cliënt.
Het technisch gebruik van het systeem werd als eenvoudig ervaren. Soms
werden bepaalde stappen in het programma als omslachtig ervaren, zoals het
feit dat elk programma-onderdeel alleen via het hoofdmenu opgeroepen kon
worden.
Het beoordelen d.m.v. het aanklikken van een cijfer i.p.v. het indrukken van
een toets was handig. Hierdoor was het ook voor de beoordeelde onmogelijk te
zien welk cijfer gegeven werd.
Het gebruik van het helpscherm was nuttig en kon onopvallend tijdens het
gesprek gebruikt worden.
Het vastleggen van toelichtende tekst tijdens het beoordelen valt tegen; dit
vergt teveel tijd. De meeste adviseurs zijn geen ervaren typistes.
Met betrekking tot de analyse mogelijkheden die het prototype bood werden
de analysemogelijkheden op het scherm als ontoereikend gezien om een totaal
beeld te geven van het management. De analyse mogelijkheden op papier
werden als positief beoordeeld vanwege de uitgebreide selectiemogelijkheden.
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7.

EVALUATIE PROJECT EN VERVOLG

7.1

Evaluatie logisch ontwerp

Het logisch ontwerp is op de volgende manieren getoetst:
- Het rapport logisch ontwerp is, ter beoordeling voorgelegd aan de
klankbordgroep. Het rapport is daar positief ontvangen. Een aantal opmerkin
gen vanuit de klankbordgroep zijn in dit definitieve rapport verwerkt.
-

Op basis van het logisch ontwerp is een prototype gebouwd. Dit prototype is bij
een aantal organisaties in de praktijk getest. Hun ervaringen waren zeer
positief. M.b.v. het Management Adviessysteem Glastuinbouw kon in zeer
korte tijd het management van een glastuinbouwonderneming diepgaand
doorgelicht worden.

Op grond van deze toetsingen meent de werkgroep dat het logisch ontwerp
voldoet aan de gestelde eisen en wensen. Tevens toont het prototype aan de het
model in de praktijk bruikbaar is.
Met betrekking tot het logisch ontwerp dienen nog de volgende kanttekeningen
geplaatst te worden:
- De rekenregels voor de bepaling van het bedrijfstype van de onderneming zijn
niet in het logisch ontwerp opgenomen.
- Met betrekking tot het modulaire gebruik van het Management Adviessysteem
Glastuinbouw heeft de werkgroep alleen de modulariteit naar functie
uitgewerkt. Door middel van gerelateerde items is aangegeven welke items uit
andere functies beoordeeld dienen te worden bij gebruik van het systeem voor
één functie.
Modulair gebruik van het systeem in horizontale zin (strategisch, tactisch,
operationeel) is niet verder uitgewerkt.
- Het aantal items dat beoordeeld moet worden is zeer aanzienlijk. De toetsing
of de beoordeling van een aantal items overbodig is (omdat deze items geen
wezenlijke nieuwe informatie geven) heeft nog nauwelijks plaatsgevonden. De
werkgroep is hierbij van mening dat alleen de praktijk kan uitwijzen of het
aantal items verminderd kan worden. Tijdens de praktijktesten m.b.v. het
prototype is niet vastgesteld dat er wezenlijke items ontbreken in het model.
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7.2

Van werkend prototype naar operationeel svsteem

Om het werkend prototype Management Adviessysteem Glastuinbouw uit te
bouwen naar een operationeel systeem is door de stuurgroep Management
Adviessysteem Glastuinbouw een notitie opgesteld, waarin het volgende geregeld
is:
1) Onderhoud en beheer van de functionele specificaties;
2) Onderhoud van het geautomatiseerde Management Adviessysteem
Glastuinbouw-systeem ;
3) Beheer en uitgifte van het Management Adviessysteem Glastuinbouwprogramma.
Ad 1)
De Management Adviessysteem Glastuinbouw-specificaties die onderhouden
moeten worden zijn:
het datamodel
de wegingsfactoren
de lijst met onderdelen/items
Het ATC zal namens de eigenaren/gebruikers als uitvoerend beheerder
optreden. Een onderhoudscommissie bestaande uit gebruikers en kennisleve
ranciers zal periodiek voorstellen voor aanvullingen en wijzigingen opstellen.
Dit onderhoud zal in principe jaarlijks plaatsvinden.
De wijzigingen, die naar aanleiding van het gebruik van het Management
Adviessysteem Glastuinbouw-programma, op de specificaties worden
doorgevoerd, zullen alleen verkrijgbaar zijn voor de gebruikers van het
Management Adviessysteem Glastuinbouw-programma.
Ad 2)
De eigenaren van het Management Adviessysteem Glastuinbouw-programma
zijn GIBO-Groep, 6 leden van de OVTO en PTG. De eigenaren beslissen op
basis van de nieuw-vastgestelde Management Adviessysteem Glastuinbouwspecificaties door de onderhoudscommissie over het updaten van het
Management Adviessysteem Glastuinbouw-programma. Financiering van het
onderhoud dient plaats te vinden door de gebruikers.
Ad 3)
Het Management Adviessysteem Glastuinbouw-programma kan gebruikt
worden door voorlichtings-/adviesbedrijven in de glastuinbouw. Zij kunnen
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een gebruikerslicentie verkrijgen. Deze sluiten zij af met de beheerder van het
programma.
Daarnaast zal te zijner tijd een speciale versie ter beschikking komen t.b.v.
onderwijs/cursus doeleinden.
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Bijlage B. Detailbeschrijving beoordelingsprocessen

1.0 Omgevingskenmerken algemeen (alle functies)

1.0.1. Infrastructuur
Definitie:
Het totaal van voorzieningen in de omgeving van het bedrijf waarvan het bedrijf gebruik maakt/we
nst te maken.
Toelichting:
Kan het management aangeven hoe de infrastructuur in de omgeving van het bedrijf is? Dit heeft
dus betrekking op voorzieningen als wegen, elektriciteit-, gas- en watervoorzieningen, riolering e.d.
Hoe gaat men om met de infrastructurele problematiek (afwachtend of speelt men er juist op in) en
geeft men aan waarom?

1.0.2. Ruimtelijke ordening
Definitie:
Plan betreffende de bestemming van een bepaald gebied, en de daarmee verband houdende
voorschriften.
Toelichting:
Kent het management de inhoud van het bestemmingsplan van het gebied waarin het bedrijf
gevestigd is? Hoe gaat men met de gevolgen van het bestemmingsplan om en geeft men aan waarom
men er zo mee omgaat?

1.0.3. Subsidies
Definitie:
Toelagen in geld en krediet, m.n. financiële steun van de overheden, organisaties, e.d.
Toelichting:
Weet het management welke subsidies er mogelijk zijn? In hoeverre maakt men gebruik van deze
subsidies? Uit welke informatiebronnen haalt men de kennis omtrent de mogelijke subsidies?
Hoe gaat het management om met door derden uitgevaardigde stimulerende maatregelen,
toegespitst op het bedrijf? Het gaat erom of het management op de hoogte is van dit soort
regelingen, en of men actief of passief gebruik maakt van de regelingen en in hoeverre de maatrege
len gewicht hebben bij de besluitvorming.

1.0.4. Politieke ontwikkelingen
Definitie:
Ontwikkelingen op het gebied van de politiek m.b.t. de agrarische sector.
Toelichting:
Reageert het management op nationale en internationale politieke ontwikkelingen m.b.t. de
agrarische sector? Speelt men hierop in of heeft men een meer afwachtende houding en kan men
aangeven welk belang men eraan toekent waarom?
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1.0.5. Fytosanitaire maatregelen
Definitie:
Algemene Maatregelen ter voorkoming van schade door ziekte en plagen aan het gewas.
Toelichting:
Hoe heeft men zich gewapend tegen fyto-maatregelen?
Kan men aangeven of men hierop inspeelt
of dat men een meer afwachtende houding heeft? Raadpleegt men deskundige(n) hierover?

1.0.6. Milieumaatregelen
Definitie:
Maatregelen op het gebied van het milieu.
Toelichting:
Hoe gaat het management om met milieuzaken? Speelt men hierop in of heeft men een meer
afwachtende houding, en kan men aangeven waarom? Houdt men in het algemeen rekening met
milieumaatregelen bij het afwegen van alternatieven?
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3.0. Managementkenmerken algemeen (alle functies)

3.0.1. Kennisniveau
Definitie:
Opleidings- en ervaringsniveau van het management.
Toelichting:
Vindt het management de opleiding(en) die gevolgd zijn voldoende voor de uit te voeren functie?
Vindt men de gevolgde opleidingen ook van belang? Onderhoudt men het eigen kennisniveau
(d.m.v. cursussen, trainingen e.d.) en/of bereid men die zelfs uit t.b.v. alle 4 functies? Het gaat niet
alleen om opleidingen maar ook om ervaring. Heeft men (voldoende) ervaring in de uit te voeren
functie(s) en heeft men ervaring in leiding geven? Kan men aangeven en beargumenteren of het
ervaringsniveau voldoende is?

3.0.2. Deelname organisaties
Definitie:
De mate waarin men bereid is om deel te nemen aan organisaties.
Toelichting:
Is het management bereid.om deel te nemen aan de diverse organisaties (niet persé binnen de
sector)? Wat voor functie bekleed men binnen die organisatie(s)? Passief of actief lid, bestuurs
functie? Vallen de activiteiten die hiermee gepaard gaan grotendeels tijdens of na werktijd? Indien
dit tijdens werktijd is, wordt het management dan aangevuld tijdens de afwezigheid (zie ook
delegeren)? Kan men aangeven of de uitgeoefende functie een bijdrage levert aan het managen van
de eigen onderneming? Geeft men ook aan hoe men dat meet?

3.0.3. Algemene interesse
Definitie:
Belangstelling voor zaken buiten de eigen sector.
Toelichting:
Heeft het management interesse buiten de agrarische sector? Vindt men dit belangrijk en geeft men
aan hoe en hoe frequent men de kennis onderhoudt, bv. kranten, nieuws, actualiteitenprogramma's.

3.0.4. Leesgewoonte
Definitie:
Gewoonte m.b.t. het lezen.
Toelichting:
Kan het management aangeven welke leesgewoonten men heeft? Geeft men ook aan waarom men
veel/weinig leest en wat men het belang ervan vindt? Leest men frequent/regelmatig?
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3.0.5. Flexibiliteit
Definitie:
Mogelijkheid om te reageren op bepaalde gebeurtenissen.
Toelichting:
Hoe flexibel stelt het management zich op ten aanzien van ontwikkelingen? Geeft men aan of men
het van belang vindt om flexibel te zijn? Is men zich bewust van de eigen flexibiliteit voor ontwikke
lingen op operationeel niveau en op strategisch/tactisch niveau? (Met flexibiliteit wordt niet
impulsief gedrag bedoeld.) Zit er een consistentie in het flexibele gedrag van het management?

3.0.6. Organisatorisch vermogen
Definitie:
Capaciteit tot organiseren.
Toelichting:
Is het management op de hoogte van haar eigen organisatorisch vermogen? Vindt men het van
belang om te kunnen delegeren, organiseren en improviseren? Komt dat overeen met de mate
waarin men wil delegeren en organiseren? Indien dit niet het geval is, kan men aangeven waaraan
dit ligt en doet men dan moeite om dit te veranderen?

3.0.7. Innovatief vermogen
Definitie:
Het kunnen/durven invoeren van nieuwe ontwikkelingen.
Toelichting:
Kan het management vernieuwend denken en werken (geeft men aan wat men onder vernieuwend
verstaat)? Vindt men het van belang om vernieuwend bezig te zijn, niet alleen in het denken maar
ook in de uitvoering? Geeft men aan waaraan men dat meet en/of met wie men zich vergelijkt?

3.0.8. Alertheid
Definitie:
Snelheid van reageren op bepaalde gebeurtenissen.
Toelichting:
Hoe snel reageert het management op gebeurtenissen op korte termijn? Vindt men het belangrijk
om alert/attent te zijn? Geeft men aan waarom wel/niet?

3.0.9. Accuratesse
Definitie:
stiptheid, nauwkeurigheid.
Toelichting:
Vindt het management accuratesse (stiptheid) en precisie (nauwkeurigheid) belangrijk? Kan men
aangeven in welke mate men stipt en nauwkeurig is en of dit overeenkomt met de gewenste mate van
stiptheid en nauwkeurigheid? Indien dit laatste niet het geval is doet men dan moeite om dit te
veranderen?
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3.0.10. Persoonlijkheid
Definitie:
Datgene wat een persoon kenmerkt.
Toelichting:
Weet het management hoe men overkomt bij andere personen? Vindt men het van belang om te
weten hoe men overkomt? Komt dat overeen met hoe men wil overkomen (hoe meet men dit)?
Indien dit niet het geval is, staat men dan open voor veranderingen, wil men daar moeite voor doen?

3.0.11. Omgang met risico
Definitie:
Houding t.o.v. risicovolle beslissingen.
Toelichting:
Hoe is de houding van het management t.o.v. het lopen van risico, is men behoudend (risicomij
dend) of een gokker? Weet men dat van zichzelf? Komt dat overeen met wat men wil zijn en doet
men moeite om de houding te veranderen indien deze niet de gewenste is?
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1.1. Omgevingskenmerken commerciële functies

1.1.1. Vestigingsplaats
Definitie:
Plaats waar het bedrijf is gevestigd.
Toelichting:
Is het management op de hoogte van de gevolgen (voor de commerciële functie) van de gekozen
locatie? De gevolgen hebben betrekking op de volgende factoren: afstand tot leveranciers en
afnemers; bereikbaarheid; aanwezigheid van uitbreidingsmogelijkheden van de afzetmarkt; de
mogelijkheid om nieuwe markten te bedienen.

1.1.2. Afzetmarkt
Definitie:
De markt waarop men de produkten afzet.
Toelichting:
Kent het management de markt/doelgroep en reageert men op signalen van de markt/ doelgroep?
Signalen kunnen betrekking hebben op: kwaliteit, kwantiteit, prijzen, assortiment, verpakking,
mode.

1.1.3. Inkoopmarkt
Definitie:
De markt waarop men dpm, grond- en hulpstoffen inkoopt.
Toelichting:
Kent het management de inkoopmarkt en reageert men op signalen uit de inkoopmarkt. Signalen
kunnen betrekking hebben op kwaliteit, kwantiteit, prijzen, concurrentie-opbouw van de leveran
ciers, etc.

1.1.4. Marktpotentie
Definitie:
Het totaal aan verkopen van het produkt dat kan worden gerealiseerd in de markt.
Toelichting:
Houdt het management rekening met de marktpotentie, zowel nationaal als internationaal? Is men
op de hoogte van de ruimte die het produkt heeft in de markt op het moment dat men kan
afleveren?
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1.1.5. Concurrentiepositie
Definitie:
De positie in de markt van een produkt en/of bedrijf, betreffende het marktaandeel en de verdeling
over de concurrenten.
Toelichting:
Weet het management welke positie het produkt en/of bedrijf in de markt heeft? Te onderscheiden
posities t.o.v. de concurrentie zijn: Leidend (groter dan de grootste), belangrijk (gelijk aan de
belangrijkste concurrenten), gemiddeld ( kleiner dan de top) en ondergeschikt. Zijn het verkoop
plan en de strategie afgestemd op deze positie?

1.1.6. Betalingsvoorwaarden
Definitie:
De condities waaronder het geldverkeer en de betalingszekerheden zijn geregeld.
Toelichting:
Is het management op de hoogte van de condities waaronder het geldverkeer en de betalingszeker
heden zijn geregeld? Hoe gaat men om met de algemeen geldende betalingsvoorwaarden en
betalingsmogelijkheden? Heeft men iets geregeld m.b.t. de betalingszekerheid, oftewel wat doet
men om dit geregeld te krijgen?

1.1.7. Commerciële deskundigen
Definitie:
Personen die door studie of beroep in staat zijn de commerciële aspecten van het bedrijf te
analyseren, beoordelen en daarover advies te geven.
Toelichting:
Zijn er deskundigen op commercieel gebied, zowel inkoop als verkoop, zoals: vertegenwoordigers
(toelevering en afzet), bemiddelaars, verkoopbureaus, adviseurs, etc.,en maakt men gebruik van
deze commerciële deskundige?
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2.1. Bedrijfskenmerken commerciële functie

2.1.1. Product-lifecycle
Definitie:
De verschillende stadia in de levenscyclus van een produkt.
Toelichting:
Weet het management in welk produktstadia de geteelde produkten zich bevinden? Heeft men
"verouderde" produkten of is men steeds vernieuwend bezig? Past men de cash-flow positie en het
investeringsniveau hierop aan? (Oude produkten hoge cash-flow, nieuwe produkten lage of zelfs
negatieve cash-flow). Kan men aangeven (en uitleggen waarom) of de mix van "oude" en "nieuwe"
produkten goed is?

2.1.2. Onderscheidingsvermogen
Definitie:
Het vermogen van een bedrijf zich te onderscheiden van de andere bedrijven in de markt.
Toelichting:
Wil het management zich onderscheiden van de concurrenten om zich zodoende een betere positie
in de markt te verwerven? Is me op de hoogte van de verschillende methodieken om zich te
onderscheiden zoals, promotie, reclame, verpakking, kwaliteit.

2.1.3. Inkoopafstemming
Definitie:
De wijze van afstemming tussen de inkooppolitiek en het voorraadsysteem.
Toelichting:
Heeft het management een bepaalde inkoop tactiek? Heeft men ook een voorraadsysteem? Past het
management de inkooptactiek aan op het voorraadsysteem? Is de inkoop flexibel t.o.v. de
ordergrootte of koopt men steeds dezelfde hoeveelheden aan.

2.1.4. Prijsvaststelling
Definitie:
De wijze waarop tot een gerichte prijsvorming wordt gekomen.
Toelichting:
Hoe komt het management tot vaststelling van de verkoopprijs?Maakt men hierbij onderscheid
tussen verkoopprijs gebaseerd op de kosten, de vraag, de concurrenten of op een mix van deze?
Komt men tot de gerichte prijsvorming en kan men aangeven waarom wel/niet?
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2.1.5. Afzetmethode
Definitie:
De wijze waarop het afzetkanaal wordt gebruikt.
Toelichting:
Is het management op de hoogte van de verschillende afzetmogelijkheden? Mogelijkheden zijn via
veiling, bemiddelingsbureau, buiten de veiling om (bv. contractteelt, zelf verkopen, zelf exporteren,
zelf vermarkten), buiten de distributie om.

2.1.6. Aftersales-activiteiten
Definitie:
De activiteiten m.b.t. de service-verlening na de verkoop.
Toelichting:
Doet het management aan aftersales-activiteiten, met tot doel dat het produkt zodanig gebruikt
wordt dat tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de koper? Is men op de hoogte van de
verschillende aftersales-activiteiten zoals produkt-beschrijving, instructie voor gebruik, behandeling
van klachten, waarborging van garanties.

2.1.7. Kwaliteitscontrolesysteem
Definitie:
Systeem voor het controleren van de ingekochte en verkochte goederen.
Toelichting:
Heeft men een kwaliteitscontrolesysteem voor in - en verkoop? Functioneert het systeem zodanig
dat met er baat bij heeft? Denkt men hierbij aan integrale keten beheersing inzake kwaliteit?

2.1.8. Milieu kansen en -bedreigingen
Definitie:
De kansen en bedreigingen van de produkt-marktcombinatie t.o.v. het milieu.
Toelichting:
Kent het management de commerciële mogelijkheden en gevolgen van de kansen en bedreigingen
van het geteelde produkt t.o.v. het milieu?
Maakt men gebruik van de commerciële mogelijkheden, oftewel sluit men de verkoop methodiek
hierop aan?
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3.1. Managemeiitkenmerken commerciële functie

3.1.1. Marktkennis
Definitie:
Kennis omtrent de in- en verkoopmarkt.
Toelichting:
Is het management op de hoogte van de marktontwikkelingen, zowel inkoop als verkoop? Doet het
management moeite op de hoogte te blijven van de marktontwikkelingen?

3.1.2. Mentaliteit
Definitie:
Opstelling t.a.v. het nakomen van inkoop- en verkooptransacties.
Toelichting:
Maakt het management concrete afspraken omtrent de in- en verkoop? Realiseert men dat de
gemaakte afspraken moeten worden nagekomen? Vindt men het belangrijk gemaakt afspraken na
te komen? Ordent men de afspraken? De afspraken in de transactie kunnen o.a. betrekking hebben
op kwaliteit, kwantiteit en betalingstermijn.

3.1.3. Representatievermogen
Definitie:
Het vermogen zich te kunnen presenteren op de markt.
Toelichting:
Vindt het management het belangrijk zich te kunnen presenteren op de markt? Zoja, kent men het
effect van de presentatie (is men instaat het effect te meten) en doet men moeite om het effect te
verbeteren indien nodig.

3.1.4. Communicatie-vermogen
Definitie:
Het vermogen te kunnen communiceren met andere marktdeelnemers.
Toelichting:
Is het management in staat om te communiceren met de andere marktdeelnemers, zowel nationaal
als internationaal? Weet men wat het doel is van de communicatie? (informatie- uitwisseling). Weet
men of de informatie ook overkomt bij de andere partij, op de wijze zoals het bedoeld is door het
management? Doet men, indien nodig, moeite om de communicatie te verbeteren?
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3.1.5. Afzetmarktbenadering
Definitie:
De wijze waarop de afzetmarkt benaderd wordt.
Toelichting:
Hoe benadert het management de afzetmarkt? Is het management als direct verkoper in de markt
bezig of meer als een strateeg op afstand van de markt? Heeft men gekozen voor een bepaalde
benadering? Doet men moeite om de gewenste marktbenadering te verbeteren indien de huidige
benadering te kort schiet?

3.1.6. Servicegevoeligheid
Definitie:
Mate van gevoeligheid voor service-verlening als aanbieder van produkten.
Toelichting:
Vindt het management service verlening, voor tijdens en na de verkoop, belangrijk? Is dit een bedrijfsgewoonte? Meet men de service-graad en de mate van tevredenheid bij de klanten omtrent de
geboden service. Wat doet men om de service te verbeteren?
Is men gevoelig voor service en is dit een bedrijfsgewoonte?

3.1.7. Inkoopmarktbenadering
Definitie:
De houding t.o.v. de inkoopmarkt.
Toelichting:
Vindt het management het belangrijk om te onderhandelen? Zoja, hoe wordt er onderhandeld
inzake transacties: op korte en/of op lange termijn? Oftewel: wordt er per transactie onderhandeld,
of wordt een keer per periode onderhandeld over de komende transacties. De uiterste benaderingen
van de inkoopmarkt zijn besteller en uitzuiger (iedere transactie afdingen).

3.1.8. Marktpositionering
Definitie:
De voorkeur voor een bepaald type markt.
Toelichting:
Kent het management de bestaande markten? Blijft men bewust op de huidige markt zitten of zoekt
men (constant) nieuwe markten? Indien men naar nieuwe markten zoekt, geeft men dan ook aan
hoe men zoekt? Weet men onder welke positionering men het beste kan en wil werken? Zoekt men
naar nieuwe markten of werkt men op de huidige markten?
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4.1. Strategische beslissingen commerciële functie

4.1.1. Commerciële doelstelling
Definitie:
Het streven van het management dat men d.m.v. het bedrijf wil realiseren met betrekking tot de
commerciële functie.
Toelichting:
Heeft het management aangegeven wat de commerciële aspecten zijn binnen de doelstelling van de
onderneming (continuïteit op de lange termijn)? Deze aspecten kunnen o.a. zijn: bepaald
marktaandeel, , servicegraad, naamsbekendheid. Geeft men ook aan hoe deze doelstellingsaspecten
bereikt moeten worden, bv. d.m.v. produktdifferentiatie, marktsegmentatie?

4.1.2. Keuze vestigingsplaats
Definitie:
Keuze van de locatie van het bedrijf.
Toelichting:
Waarom heeft het management gekozen om zich op deze plaats te vestigen? De volgende factoren
spelen daarbij een rol: afstand tot leveranciers en afnemers; bereikbaarheid; aanwezigheid van
uitbreidingsmogelijkheden van de afzetmarkt; de mogelijkheid om nieuwe markten te bedienen.
Worden alternatieve vestigingsplaatsen bekeken en houdt men rekening met de verschillende
belangen van deze factoren? Kijkt men ook naar de mogelijkheden van centralisatie/decentralisa
tie?
Er kan onderscheid gemaakt worden in twee typen gebieden: centrum en buitengebied. Houdt men
hier ook rekening mee?

4.1.3. Marktkeuze
Definitie:
Keuze van de markt waarop men de produkten wil afzetten.
Toelichting:
Op welke markten/deelmarkten wil het management leveren en met welk marktaandeel? Criteria
om verschillende markten te onderscheiden zijn o.a.: geografische kenmerken; openheid van de
markt; demografische kenmerken. Maakt het management keuzes, m.b.t. de markt, d.m.v. analyse
van alternatieven? Bv. hoog renderende markt, moeilijk te bereiken en laag renderende markt,
makkelijk te bereiken.
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4.1.4. Produktkeuze
Definitie:
Het opstellen van plannen m.b.t. de keuze van de produkten die men in produktie wil nemen.
Toelichting:
Hoe komt het management tot de keuze (en ontwikkeling) van de produkten? Mogelijke argumen
ten om andere/nieuwe produkten te ontwikkelen zijn: vraag vanuit de markt; assortimentverbre
ding; marktverbreding; risicospreiding; marktverkenning (bepaling stadium in life-cycle van een
produkt).

4.1.5. Prijspolitiek
Definitie:
Het opstellen van plannen om tot prijsvorming te komen.
Toelichting:
Dit gaat in principe alleen op als men niet voor de veiling produceert. Heeft het management
gekozen voor een prijspolitiek? Kent men de verschillende prijsstrategieën zoals: het volgen van veilingprijzen van hetzelfde produkt of vergelijkbare produkten (inspelen op de markt); contractteelt
(van te voren vastgestelde prijs); prijs berekenen als een vast percentage van de produktiekosten.

4.1.6. Promotionbeieid
Definitie:
Het opstellen van plannen t.a.v. activiteiten als promotie, reclame en public-relations.
Toelichting:
Heeft het management een plan t.a.v. deze activiteiten om de naamsbekendheid te bevorderen, het
bedrijf te positioneren, goede contacten te bevorderen, etc., met tot doel het onderscheidingsvermo
gen te vergroten?

4.1.7.

Afzetkanaal

Definitie:
Keuze van de weg die het produkt aflegt van produktie naar de afnemer.
Toelichting:
Maakt het management een keuze m.b.t. het afzetkanaal? Het traditionele afzetkanaal in de
glastuinbouw loopt van producent, via veiling, groothandel en detaillist naar consument. Alternatie
ven voor afzet via de veiling kunnen zijn: bemiddelingsbureau, buiten de veiling om (bv. contract
teelt, zelf verkopen, zelf exporteren, zelf vermarkten), buiten de distributie om.
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4.1.8. Kwaliteitsbeleid
Definitie:
Het opstellen van plannen die gericht zijn op de kwaliteit van de produkten en processen van het
bedrijf.
Toelichting:
Maakt het management de keuze om kwaliteit in de doelstelling te zetten? Als men dit doet, maakt
men dan plannen omtrent de controlepunten in het hele produktieproces naast controle van het
eindprodukt? Dit is van belang omdat de uiteindelijke produktkwaliteit het resultaat is van het
primaire produktieproces en de uitvoering van de kwaliteitscontrole.

4.1.9. Servicepolitiek
Definitie:
Het opstellen van plannen t.a.v. de service voor, tijdens en na de verkoop.
Toelichting:
Heeft het management een plan waarbij men zich inspant voor het zodanig gebruik van het produkt,
dat tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de koper. Hieronder vallen activiteiten als het
geven van produkt-omschrijving en gebruiksinstructies, het behandelen van klachten en het
waarborgen van garanties.

4.1.10.Concurrentiepolitiek
Definitie:
Het opstellen van een strategie m.b.t. de concurrenten.
Toelichting:
Kent het management de positie die men in de markt heeft en welke concurrenten men heeft? Te
onderscheiden posities t.o.v. de concurrentie zijn: Leidend (groter dan de grootste), belangrijk
(gelijk aan de belangrijkste concurrenten), gemiddeld ( kleiner dan de top) en ondergeschikt. Heeft
het management een plan m.b.t. de houding tegenover concurrenten?

4.1.11.Leverancier dpm
Definitie:
Het opstellen van criteria m.b.t. keuze van de toeleverancier van produktiemiddelen voor de lange
termijn.
Toelichting:
Op grond van welke criteria kiest het management een leverancier? Het gaat hierbij om produktie
middelen waarbij niet op korte termijn een alternatief gekozen kan worden bv. mechanisatie,
automatisering, intern transport. Technische specificaties en service zijn hierbij van groot belang.
Vergelijkt men voor elke aanschaf meerdere leveranciers, of kiest men voor een vaste leverancier
voor de mechanisatie/automatisering en geeft men aan waarom?
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5.1. Tactische beslissingen commerciële functie

5.1.1. Inkoopplan
Definitie:
Plan voor het verwerven van alle gebruiks- en verbruiksgoederen.
Toelichting:
Heeft het management een inkoopplan? Houdt men in dat plan rekening met de variabelen die bij
de inkoop van belang zijn? Te denken valt aan: formuleren van kwaliteitseisen; bestelgrootte en frequentie; prijs- leverings- en betalingsafspraken. Is het voorraadsysteem gekoppeld/afgeleid aan
het inkoopplan? Stelt men alternatieve plannen op?

5.1.2. Leveranciersselectie
Definitie:
Keuze van de leverancier(s) voor de levering van gebruiks- en verbruiksgoederen.
Toelichting:
Hoe maakt het management een keuze van de leverancier(s) voor de toelevering van de diverse
goederen? Maakt men afspraken voor een langere periode of per bestelling? Vergelijkt men
alternatieven en let men daarbij op de diverse aspecten zoals: service, kwaliteit, prijs, snelheid,
relatie.

5.1.3. Kwaliteitscontroleplan
Definitie:
Plan voor de controle op kwaliteit van de in- en verkoop.
Toelichting:
Heeft het management een plan om te kunnen controleren op de kwaliteit van de in- en verkoop.
Geeft men ook aan waarom wel of niet? Indien wel, wordt er dan alleen naar het eigen bedrijf
gekeken of denkt men ook aan integrale ketenbeheersing ?

5.1.4. Marktinformatieplan
Definitie:
Het plan voor het verkrijgen van inkoop- en verkoopinformatie.
Toelichting:
Hoe gaat men om met de informatiestromen betreffende de in- en verkoop? Wordt deze informatie
gestructureerd bijgehouden en verzorgt? Gebruikt men de verkregen informatie ook voldoende en
doet men ook moeite om meer informatie te verkrijgen?
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5.1.5. Marktanalyse dpm
Definitie:
Analyse van de markt inzake aanschaf van dpm.
Toelichting:
Maakt het management een analyse van de markt voor dpm? Geeft men aan hoe bepaald wordt
welke dpm (mechanisatie, automatisering, intern transport) waar en wanneer aangeschaft worden.

5.1.6. Verkoopplan
Definitie:
Plan m.b.t. de afzet van produkten.
Toelichting:
Heeft het management een verkoopplan? Bevat dit plan gegevens omtrent het tijdstip, hoeveelheid,
prijs, kwaliteit en afnemer? Stelt men aan de hand van dit plan een prognose op voor de verkoop en
geeft men aan of er prioriteiten zijn? Stelt men alternatieve plannen op?

5.1.7. Marketingplan
Definitie:
Plan m.b.t. de instelling van de marketingmix.
Toelichting:
Heeft het management een marketingplan waarin men de belangrijkheid en relaties aangeeft tussen
de marketingmix instrumenten produkt, prijs, distributie en reclame/verkoopbevorderingen?

5.1.8. Produktpresentatie
Definitie:
Plan m.b.t. de promotie, reclame en verpakking van het produkt.
Toelichting:
Heeft het management een plan m.b.t. de produktpresentatie en geeft men aan welke doelen
worden beoogd met dit plan? Geeft men aan hoe men het resultaat van de produktpresentatie
registreert en of men in staat is om de presentatie zodanig bij te sturen dat het beoogde doel bereikt
kan worden?

5.1.9. Uitwerking verkoopstrategie
Definitie:
Uitwerking van de verkoopstrategie in plannen.
Toelichting:
Heeft het management de verkoopdoelen uit het commerciële doelstellingsaspect op strategisch
niveau vertaald in tactische plannen? Zijn deze plannen uitgewerkt voor zowel produktie, prijs,
promotie en distributie? Is men in staat het resultaat van de uitwerking te registreren en eventueel
bij te sturen?
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6.1. Operationele beslissingen commerciële functie

6.1.1. Inkoopbeslissingen
Definitie:
Wijze waarop inkoopbeslissingen genomen worden.
Toelichting:
Op basis van welke gegevens neemt het management inkoopbeslissingen? Doet men dit op basis van
zowel technische, commerciële als administratieve gegevens? Bekijkt men ook alternatieven en
bekijkt men ook of deze wel vergelijkbaar zijn?

6.1.2. Inkoopcontrole
Definitie:
De controle op de inkoop.
Toelichting:
Controleert het management de inkoopafspraken voordat er betalingen gedaan worden? Wordt
hierbij gecontroleerd of de levering overeenkomt met de afspraak? Geeft men aan wat men doet als
dit afwijkt en wie er dan optreedt naar de leverancier toe?

' 6.1.3. Kwaliteitscontrole
Definitie:
Controle op de kwaliteit van de inkoop en verkoop.
Toelichting:
Hoe controleert het management de ingekochte en verkochte produkten? Doet men dit systema
tisch?

6.1.4. Reclamatie-afwikkeling
Definitie:
Het afwikkelen van reclamaties na geconstateerde afwijking in de kwaliteitscontrole.
Toelichting:
Inkoop: hoe benadert het management de toeleverancier als er iets niet in orde is? Hoe omschrijft
men de klacht? Hoe snel reageert men?
Verkoop: hoe open is men voor klachten over het geleverde produkt? Geeft men aan wat men met
deze klachten doet?

6.1.5. Verkoopbeslissingen
Definitie:
Wijze waarop de verkoopbeslissingen genomen worden.
Toelichting:
Op basis waarvan neemt met management een verkoopbeslissing? Let men daarbij op zaken als:
concurrentieprijs, leveringscondities, kostprijs, direct costing policy (bijdrage regeling in vaste
kosten), prijsdifferentiatie, winstmaximalisatie en winstoptimalisatie.
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6.1.6. Bijsturing afzet
Definitie:
Het bijsturen van de afzet op de korte termijn.
Toelichting:
Kan het management de afzet bijsturen, zodat het werkbaar blijft qua logistiek? Houdt men hierbij
ook rekening met veranderingen in de markt op korte termijn? Bekijkt men de verschillende
alternatieven voor het bijsturen van de afzet?

6.1.7. Promotiebudget
Definitie:
De effectieve verdeling van het beschikbaar gestelde promotiebudget.
Toelichting:
Hoe besteed het management het reclame- en p.r.-budget? Richt men zich hierbij bewust naar de
markt (bv.direct marketing)? Controleert men de effectiviteit en geeft men aan hoe men kan
bijsturen indien het behaalde resultaat niet overeen komt met de beoogde?

6.1.8. Incassobeslissingen
Definitie:
De omgang met betalingstermijnoverschreidingen.
Toelichting:
Hoe gaat men om met de debiteuren/klanten nadat er problemen met de betalingen zijn geconsta
teerd door de administratie? Heeft men hier preventieve maatregelen (afspraken) voor getroffen of
niet? Kan men aangeven hoe men besluit tot incasso over te gaan en hoe men de debiteuren
benadert?
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1.2. Omgevingskenmerken produktie functie

1.2.1. Fysische omgeving
Definitie:
De fysische factoren die behoren bij een vestigingsplaats.
Toelichting:
Is het management bekend met de specifieke kenmerken van de fysieke omgeving van de huidige
vestigingsplaats? Dit zijn factoren zoals grondsoort, water, klimaat (bv. temperatuur, instraling,
neerslag) en ligging (bv. kavelgrootte), die van invloed zijn op het bedrijf en waar het management
op moet letten bij zijn besluitvorming.

1.2.2. Vergunningen en richtlijnen
Definitie:
Richtinggevende maatregelen/verplichtingen uitgevaardigd door overheden of andere instanties.
Toelichting:
Is het management op de hoogte van de bestaande en komende vergunningen en richtlijnen? Hoe
stelt het management zich op tegenover deze vergunningen, afwachtend of speelt men er juist op in?
Dit zijn de vergunningen die aangevraagd moeten worden bij de gemeente of andere overheden (bv.
bouwvergunning, w.v.o.) of richtlijnen waaraan men zich dient te houden, inclusief veilingsvoor
schriften (bv. Landbouwschap, CBT).

1.2.3. Organisatiegraad (teelt-)technisch
Definitie:
De mate waarin men in georganiseerd is binnen de sector.
Toelichting:
Heeft het management de mogelijkheid om zich te organiseren op (teelt) technisch terrein binnen
de sector? M.a.w. neemt men actief deel aan studieclubs, werkgroepen, commissies (NTS), stand
organisaties, etc. Is het management op de hoogte van de mogelijkheden in de omgeving, of kijkt
men zelfs naar mogelijkheden buiten de eigen omgeving?

1.2.4. Produktie deskundigen
Definitie:
Personen die door studie of beroep in staat zijn de produktie-aspecten op het bedrijf te analyseren,
te beoordelen en daarover te adviseren.
Toelichting:
Maakt het management gebruik van deskundigen? Voor het management van glastuinbouwbe
drijven zijn dit de voorlichters, adviseurs, adviesbureaus en organisaties waarbij het management
kennis kan vergaren. Hoe gaat men met deze kennis om?
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2.2. Bedrijfskenmerken produktie functie (moderniteit van het bedrijf)
2.2.1. Bedrijfssituatie
Definitie:
Schematische uitwerking van de ligging van het bedrijf.
Toelichting:
Heeft het management een schematische uitwerking van het oppervlakte van het bedrijf met een
situatie tekening, lengte-breedte verhouding en de situatie t.o.v. andere bedrijven? Is men zich
bewust van de voor- en nadelen van de situatie?

2.2.2. Uitbreidingsmogelijkheden
Definitie:
De mogelijkheid om het bestaande bedrijf te vergroten.
Toelichting:
Weet het management of de bestaande locatie mogelijkheden biedt tot het vergroten en aanpassen
van het bedrijf? Het gaat hierbij alleen om de ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden, zowel op korte
als op lange termijn.

2.2.3. Bedrijfslayout
Definitie:
De indeling van het bedrijf, de situatie van de kassen en bewerkingsplaatsen.
Toelichting:
Is het management op de hoogte van de voor- en nadelen van de bestaande bedrijfslayout? Het gaat
hierbij niet alleen om de situatie van de kassen (lengte-breedte verhoudingen, e.d.) t.o.v. elkaar en
t.o.v. de bedrijfsruimte, maar ook om de opstelling van de bewerkingsplaatsen, zoals boslijn(en),
sorteermachine(s), koelcel(len), ketelhuis, subtraat-unit, voorraden, e.d. in de bedrijfsruimte.

2.2.4. Intern transport
Definitie:
De wijze waarop het transport binnen het bedrijf plaatsvindt.
Toelichting:
In hoeverre is er een intern transport gerealiseerd en in hoeverre is daarbij rekening gehouden met
de layout van het bedrijf en met de prioriteiten bij verbetering van de bedrijfshandelingen, waarbij
transport een verbetering zou kunnen zijn? Het vervoer van goederen op het bedrijf heeft zowel
betrekking op het transport van geoogste produkten, als op het transport van uitgangsmateriaal,
voedings- en hulpstoffen. Dit transport vindt plaats van en naar de verschillende plaatsen in de
bedrijfsruimte naar de verschillende afdelingen en tussen de verschillende afdelingen. Kent men de
voor- en nadelen van het eigen systeem en de mogelijkheden om dit te verbeteren?
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2.2.5. Teeltplan
Definitie:
De combinatie van teelten op het bedrijf in een bepaalde periode (meestal één jaar).
Toelichting:
Hoe gaat het management om met het gekozen teeltplan? Hierbij moet zowel rekening gehouden
worden met de duur van de geselecteerde teelten, als met een optimale arbeids- en ruimtebenutting
en het bedrijfsresultaat. Evalueert men de vorige teelten t.b.v. de komende teelten? Geeft men aan
waarom men deze teelten heeft gekozen.

2.2.6. (Glas)opstanden
Definitie:
Samenstelling en ouderdom van de (glas)opstanden.
Toelichting:
Hoe zien de (glas)opstanden er uit? Het gaat hierbij niet alleen om de kassen maar ook om de
overige bedrijfsruimte(n). Wat is hun moderniteit en hoe zijn ze toegesneden op het uitgevoerde (uit
te voeren) teeltplan? Hieronder valt bouwjaar, type, pootafstand, type glas, etc. en ook de klimaat
regeling. Kent men de voor- en nadelen van het eigen bedrijf en de mogelijkheden die te verbete
ren?
Houdt het management rekening met energie besparende maatregelen en milieu maatregelen?

2.2.7. Verwarmingssysteem
Definitie:
Samenstelling en ouderdom van het verwarmingssysteem.
Toelichting:
Hoe ziet het verwarmingssysteem eruit? Wat is de moderniteit en hoe is het toegesneden op het
uitgevoerde (uit te voeren) teeltplan? Hieronder valt het type verwarming, de ketel (type, capaciteit)
condensor, etc. Kent men de voor- en nadelen van het eigen bedrijf en de mogelijkheden die te
verbeteren?
Houdt het management rekening met energie besparende maatregelen en milieu maatregelen ?

2.2.8. DPM watergeef- en voedingssysteem

Definitie:
Samenstelling en ouderdom van het watergeef- en voedingssysteem.
Toelichting:
Hoe ziet het watergeef- en voedingssysteem eruit? Wat is de moderniteit en hoe is het toegesneden
op het uitgevoerde (uit te voeren) teeltplan? Hieronder valt het type water (basin, leiding, bron,
oppervlakte), type watergeefsysteem, substraat-unit, etc. Kent men de voor- en nadelen van het
eigen bedrijf en de mogelijkheden die te verbeteren?
Houdt het management rekening met milieu maatregelen?
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2.2.9. DPM teeltspecifieke produktiemiddelen
Definitie:
Samenstelling en ouderdom van de teeltspecifieke produktiemiddelen.
Toelichting:
Hoe zien de teeltspecifieke produktiemiddelen eruit? Wat is hun moderniteit en hoe zijn ze
toegesneden op het uitgevoerde (uit te voeren) teeltplan? Hieronder valt sorteermachine(s),
assimilatiebelichting, roltafels, etc. Kent men de voor- en nadelen van het eigen bedrijf en de
mogelijkheden die te verbeteren?
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3.2. Managementkenmerken produktie functie

3.2.1. Teelttechiiisch inzicht
Definitie:
Het inzicht op de teelttechnische aspecten van een teelt.
Toelichting:
Houdt men zich op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten? Weet men
welke kennis men nodig heeft, men zelf heeft, welke ontbreekt en op welke wijze men er aan kan
komen?

3.2.2. Technisch inzicht
Definitie:
Het inzicht op het terrein van de duurzame produktiemiddelen.
Toelichting:
Het inzicht van het management op het terrein van de duurzame produktiemiddelen die op het
bedrijf aanwezig zijn, in relatie met het teeltplan. Het gaat er hierbij niet om hoe technisch het
management is, maar hoezeer men op de hoogte is van de technische mogelijkheden in verhouding
met de eigen technische middelen. Heeft men inzicht om de betreffende kennis eigen te maken
indien die afwezig is? M.a.w. weet men welke kennis men nodig heeft, men zelf heeft, welke
ontbreekt en op welke wijze men er aan kan komen?

3.2.3. Produktkennis
Definitie:
De kennis omtrent de eigenschappen en kwaliteit van een produkt.
Toelichting:
Heeft het management kennis omtrent de eigenschappen van de produkten die men teelt en die men
eventueel zou willen telen? Houdt men rekening met de voorschriften van de veiling? Het gaat
hierbij niet om teelttechnische kennis, maar meer om kennis van aspecten die van belang zijn in de
gehele keten, zoals bewaar-eisen, transport-eisen, houdbaarheid, gevoeligheid voor ziektes,etc.
Heeft men inzicht om de betreffende kennis eigen te maken indien die afwezig is?

3.2.4. Adoptiesnelheid
Definitie:
De mate waarin men reageert op nieuwe ontwikkelingen.
Toelichting:
Zijn nieuwe technieken snel door het management in het bedrijf ingevoerd? Geeft men ook aan
waarom men wel of niet snel nieuwe ontwikkelingen overneemt? Vindt er bij het wel of niet
invoeren van nieuwe technieken een beargumenteerde afweging plaats?
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4.2. Strategische beslissingen produktie functie

4.2.1. Produktie doelstelling
Definitie:
Een streven van het management dat men d.m.v. het bedrijf wil realiseren met betrekking tot de
produktie functie.
Toelichting:
Heeft het management aangegeven en doorgerekend wat de produktie aspecten (teeltplan op de
langere termijn) zijn van de doelstelling van de onderneming (continuïteit op de lange termijn), en
hoe deze bereikt moeten worden?

4.2.2. Investeringsplan grond, gebouwen installaties
Definitie:
Het plan van het management omtrent toekomstige vervanging, uitbreiding en/of modernisering
van zijn bedrijf, dat zich over meerdere jaren uitstrekt.
Toelichting:
Maakt het management investeringsplannen? Dit kan een stuk grond, een gebouw/installatie of een
meerjarige plantopstand betreffen, die/dat de ondernemer voor zijn bedrijf overweegt om aan te
schaffen of af te stoten. Beschouw de wensen t.a.v. levende en niet levende d.p.m. vanuit de
gekozen/gewenste teeltrichting en confronteer dit met de beschikbare d.p.m. Hiertoe behoort ook
de overweging om het bedrijf te verplaatsen.
Welke informatiebronnen raadpleegt het management?

4.2.3. Investeringsplan machine/werktuig
Definitie:
Het plan van het management omtrent toekomstige vervanging, uitbreiding en/of modernisering
van zijn bedrijf, dat zich over meerdere jaren uitstrekt.
Toelichting'.
Maakt het management investeringsplannen m.b.t. machine/werktuig, die de ondernemer voor zijn
bedrijf overweegt om aan te schaffen of af te stoten. Beschouw de wensen t.a.v. machine/werk
tuigen vanuit de gekozen/gewenste teeltplan en confronteer dit met de beschikbare machine/werk
tuigen. Welke informatiebronnen raadpleegt het management?

4.2.4. Teeltrichting
Definitie:
Opstellen van plannen met betrekking tot de teeltrichting (bedrijfstype) inclusief het teeltsysteem
voor zover dit richting geeft aan de eisen die aan de bedrijfsuitrusting moeten worden gesteld.
Toelichting:
Maakt het management een keuze voor een teeltrichting en de daarbij horende investeringen en hoe
komt het management aan de informatie? De duurzame produktiemiddelen die voor een glastuin
bouwbedrijf in aanmerking komen, zijn slechts voor een gedeelte zonder meer algemeen inzetbaar.
Gebouwen en installaties kunnen specifiek voor een teelt worden aangepast en veel machines
worden teeltspecifiek ontworpen. Houdt het management hier rekening mee?
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4.2.5. Teeltplanflexibiliteit
Definitie:
De mate waarin het teeltplan aangepast kan worden aan veranderde omstandigheden.
Toelichting:
Is het teeltplan zodanig opgezet dat er mogelijkheden zijn om te reageren op veranderingen,
zodanig dat het teeltplan modern blijft? M.a.w. is het teeltplan star of flexibel. In het teeltplan en in
de plannen ten aanzien van investeren in duurzame produktiemiddelen moet de flexibiliteit mee in
overweging worden genomen. De mogelijkheid om de plannen in sterke mate te laten bepalen door
het te kiezen teeltplan dient bewust gekozen te worden. De mate van specialisatie van de teelten en
de daarvoor noodzakelijke specifieke duurzame produktiemiddelen kan dus bepalen in hoeverre de
ondernemer reeds op strategisch niveau de flexibiliteit van zijn bedrijf beperkt en daarmee de
mogelijkheden om op tactisch niveau op veranderingen te kunnen inspelen.

4.2.6. Milieustrategie
Definitie:
Het opstellen van plannen m.b.t. de produktie functie die betrekking hebben op het milieu.
Toelichting:
Is het management op de hoogte van de gevolgen van wetten en maatregelen t.b.v. het milieu op het
bedrijf, de bedrijfsuitrusting en de (te kiezen) produktiewijze en eindprodukt? Hoe gaat men om
met milieuzaken? Houdt men bij de investeringen al zoveel mogelijk rekening met (toekomstige)
wetgeving of wacht men af tot bepaalde zaken/investeringen verplicht worden. Hierbij moet gedacht
worden aan wetten/voorschriften afkomstig van overheid, waterschappen, maar ook veilingen en
wensen van de eindgebruiker (consument).
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5.2. Tactische beslissingen produktie functie

5.2.1. Begroting fysieke produktie
Definitie:
Het bepalen van de fysieke produktie.
Toelichting:
Bepaalt het management de fysieke produktie van het teeltplan? Gebruikt men hiervoor (indien
mogelijk) bedrijfseigene gegevens, getoetst aan normen en bekijkt men alternatieven? Wordt
daarbij ook gelet op de gewenste kwaliteitseisen voor produkt/produktie?

5.2.2. Produktie-moment
Definitie:
Het verloopt van de produktie/oogst over het jaar.
Toelichting:
Is de produktie binnen een jaar gelijkmatig of zijn er oogstpieken? Indien er oogstpieken zijn, zijn
die dan van te voren vastgesteld en reageert men op marktinformatie inzake de juiste afzetmomenten? Oftewel: houdt men er rekening mee in het teeltplan?

5.2.3. Ruimteplanning
Definitie:
Het van tevoren vaststellen van het ruimtebeslag van het teeltplan.
Toelichting:
Heeft het management voor het teeltplan vastgesteld wat het beslag van dit teeltplan is op de ruimte
van het bedrijf en/of bedrijfsonderdelen. Heeft het management aangegeven welke gewassen waar,
wanneer en hoeveel er staan, wat de bezettingsgraad is, ingevuld per periode.

5.2.4. Saldobegroting teeltplan
Definitie:
De begroting van de opbrengsten en kosten van een teeltplan.
Toelichting:
Berekent het management een of meer (saldo)kengetallen? Het teeltsaldo wordt bepaald op basis
van de opbrengsten en kosten die aan de betreffende teelt kunnen worden toegerekend. Welke
informatiebronnen gebruikt het management hiervoor, bedrijfseigen gegevens, (normatieve
kengetallen) en /of raadpleegt men deskundigen?
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5.2.5. Arbeidsplanning
Definitie:
Het bepalen van de voor de teeltcombinatie benodigde arbeid in de loop van het jaar, ingedeeld per
periode.
Toelichting:
Heeft het management een arbeidsplanning m.b.t. de kwantitatieve voorziening van personeel met
leidinggevend en uitvoerend personeel van voldoende kwalitatief niveau, ingevuld per periode?
Houdt men in de planning rekening met de verschillende mogelijkheden zoals vast of los personeel,
uitbesteding, etc. Kiest het management bewust voor een bepaalde invulling van het personeelsbe
stand?
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5.2.6. Selecteren teelten
Definitie:
Het selecteren van een of meer teelten die in het teeltplan worden opgenomen.
Toelichting:
Hoe komt het management vanuit haar doelstelling tot een selectie van de te telen gewassen? De
selectie kan plaatsvinden op basis van de mogelijkheden van de bedrijfsuitrusting, de benodigde
arbeid en het teeltsaldo. De keuze betreft teelten volgens de bedrijfseigene norm, teelten die een
aanpassing op de norm zijn en nieuwe teelten.

5.2.7. Intern transportplan
Definitie:
Het plan m.b.t. het intern transport op het bedrijf.
Toelichting:
Heeft het management plannen m.b.t. het nader uitwerken van het intern transport? Dit heeft zowel
betrekking op het transport binnen het bedrijf van geoogste produkten, als op het transport van uit
gangsmateriaal, voedings- en hulpstoffen.

5.2.8. Kwaliteitszorg
Definitie:
Het totaal van activiteiten die tot doel hebben factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van een
produkt, dienst of proces, zodanig te integreren en beheersen dat een produkt, dienst of proces met
de beoogde kwaliteit geleverd of verricht wordt.
Toelichting:
Stelt het management van te voren vast wat de eisen zijn t.a.v. de kwaliteit van het produktieproces
en hoe de controle hierop moet plaatsvinden? Om tot een kwalitatief goed produkt te komen is het
noodzakelijk dat het produktie proces geen beperkingen oplegt aan het produkt. Zowel het bedrijf,
bedrijfsuitrusting als het gewas moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Het is noodzakelijk dat
er niet alleen naar het gewas wordt gekeken, aangezien bv. een niet goed functionerende koelcel, of
kapotte ruiten in de wand vaak ook veel kwaliteitsverlies geven.

5.2.9. milieukansen en -bedreigingen
Definitie:
Het aangeven wat de kansen en bedreigingen zijn van het produkt en produktieproces t.a.v. het
milieu.
Toelichting:
Kan het management de kansen en bedreigingen van het gekozen teeltplan kan aangeven? Geeft
men ook aan wat men ermee doet in de bedrijfsvoering?
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6.2. operationele beslissingen produktie functie

6.2.1. Teeltcontrole
Definitie:
De controle van de teelt en de bedrijfsuitrusting.
Toelichting:
Hoe en hóe vaak vindt er controle plaats? Wie doet de teeltcontrole op het bedrijf, waarop wordt
gecontroleerd en waarmee vergelijkt men? Het gaat er niet alleen om dat men de stand van het
gewas gecontroleerd op eventuele afwijkingen, maar ook andere zaken zoals capaciteit van de
sorteermachine, koelcel, etc.

6.2.2. Produktcontrole
Definitie:
De controle op de geproduceerde hoeveelheid en de kwaliteit van de produkten.
Toelichting:
Hoe en hoe vaak vindt er controle van de produkten plaats? Wordt deze controle getoetst aan de
begroting? Van belang is welke bronnen het management hanteert om de geproduceerde hoeveel
heid mee te vergelijken en welke bronnen om de kwaliteit te controleren.

6.2.3. Bijstelling teeltplan
Definitie:
Het volgen van het teeltplan en deze zonodig bijstellen.
Toelichting:
Het verzamelen van nieuwe produktienormen en actualiseren van produktienormen voor een gewas,
geteeld volgens een bepaalde teeltbeschrijving, per week of per teeltweek. Uit welke bronnen
verzamelt men de nieuwe produktienormen en maakt men alternatieve bijstellingen? Neemt men
maatregelen om het teeltplan te kunnen bijstellen?

6.2.4. Werkplan
Definitie:
Het op basis van de geïnventariseerde handelingen, de beschikbaarheid van personeel en duurzame
produktiemiddelen komen tot een overzicht van in de betreffende periode te verrichten bewerkin
gen.
Toelichting:
Voor het opstellen van het werkplan is het noodzakelijk dat het management gegevens verzamelt
omtrent de geplande bewerkingen, beschikbaarheid (en vaardigheid) medewerkers, benodigde en
beschikbare vlottende produktie middelen en duurzame produktie middelen. Hoe stelt het
management het werkplan vast en is men flexibel? Neemt men maatregelen om het werkplan te
kunnen bijstellen?
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6.2.5. Milieuplanuitwerking
Definitie:
Het controleren van de uitvoering van onderdelen uit het milieuplan.

Toelichting:
Registreert het management het gebruik van energie, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen,
afval, etc. en vergelijkt men het verbruik met de norm? Houdt men bij de produktie rekening met de
eisen die in het (eventuele) milieuplan staan. Neemt men maatregelen om het milieuplan te kunnen
bijstellen?
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1.3. Omgevingskenmerken personele functie

1.3.1. Arbeidsmarkt: vraagzijde
Definitie:
Het totaal van vragers van arbeidsprestaties.
Toelichting:
Kent het management de overige vragers op de arbeidsmarkt? Het bedrijf vraagt, net als mogelijke
concurrenten, een hoeveelheid medewerkers en stelt eisen aan hun kennis en vaardigheden. Is men
op de hoogte van de kennis en vaardigheden die gevraagd worden door de concurrenten op de
arbeidsmarkt? Heeft men contact met het arbeidsbureau (deskundige).

1.3.2. Arbeidsmarkt: aanbodzijde
Definitie:
Het totaal van aanbieders van arbeidsprestaties.
Toelichting:
Weet het management wie op de arbeidsmarkt de aanbieders van arbeidsprestaties zijn? Dit kan
zowel betrekking hebben op de hoeveelheid - op korte of langer termijn - beschikbare (toekomstige)
medewerkers, hun kennis en vaardigheden. M.a.w. kent men de doelgroep(en) op de arbeidsmarkt?
Kent men de alternatieve aanbieders, zoals aanneemploegen, uitzendbureaus, etc.? Heeft men
contact met het arbeidsbureau (deskundige)?
Houdt men rekening met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt?

1.3.3. Opleidingsmogelijkheden
Definitie:
De mogelijkheden tot (bij)scholing.
Toelichting:
Kent het management de scholingsmogelijkheden die beschikbaar zijn - intern of extern - voor
opleiding, bijscholing of vervolg-opleidingen voor medewerkers en zichzelf? Kent men de kwaliteit
van de opleidingen? Is men op de hoogte van de verplichte opleidingen die nodig zijn i.v.m. het
uitoefenen van bepaalde taken? (denk aan spuitbrevet, EHBO, etc.).

1.3.4. Organisatiegraad
Definitie:
De mate waarin men zich heeft georganiseerd.
Toelichting:
Is het management op de hoogte van de organisatiegraad van het personeel (vakbonden)? Zijn de
werkgevers georganiseerd in een werkgeversvereniging? Is het overleg tussen werkgevers en
werknemers georganiseerd? Geeft men aan in hoeverre men rekening houdt met deze gegevens?
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1.3.5. Populariteit van de tuinbouw
Definitie:
Mate van populariteit van de glastuinbouw als werkomgeving.

Toelichting:
Is het management op de hoogte van de populariteit van de glastuinbouw? Vindt men het belangrijk
om hiervan op de hoogte te zijn en doet men pogingen om een negatief beeld te veranderen of een
positief beeld te bestendigen?

1.3.6. Mentaliteit t.o.v. de tuinbouw
Definitie:
De mentaliteit van de werknemers t.o.v. glastuinbouw als werkomgeving,
toelichting:
Is het management op de hoogte van de mentaliteit t.o.v de glastuinbouw en is men op de hoogte
van de verschillen in mentaliteit per gebied en culturele achtergrond? Hoe gaat men hiermee om?
Bekijkt men de verschillende alternatieven om de mentaliteit te beïnvloeden?

1.3.7. Deskundigen personele functie
Definitie:
Personen die door studie of beroep in staat zijn de personele aspecten van het bedrijf te analyseren,
beoordelen en daarover te adviseren.
Toelichting:
Is het management op de hoogte van deze deskundige(n) en maakt men gebruik van personeelsen/of organisatie deskundige(n) bv. door het volgen van trainingen? Gebruikt men de geleerde
kennis ook in de praktijk?
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2.3. Bedrijfskenmerken personele functie

2.3.1. Organisatiestructuur
Definitie:
De wijze waarop de arbeid is georganiseerd.
Toelichting:
Heeft het management een duidelijke organisatie structuur opgezet? M.a.w. heeft men aangegeven
hoe in de organisatie de arbeid wordt gesplitst en vervolgens gecoördineerd en gecontroleerd; dus
de taakverdeling en taakafstemming.

2.3.2. Functiebeschrijving
Definitie:
De beschrijving van het geheel van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die zijn
verbonden aan een functie.
Toelichting:
Heeft het management voor elke functie in het bedrijf een functiebeschrijving? Geeft men bij de
functiebeschrijving een beschrijving van de volgende categorieën: functietaken (taken, bevoegdhe
den, verantwoordelijkheden), functie-eisen (vereiste opleiding, vereiste ervaring, vereiste leeftijd,
vaardigheden) en functiewaardering (plaats in de organisatie, functieklasse gesteld, werkbelasting,
beloning, aantal werkuren per week). Geeft men aan hoe men vaststelt dat iemand geschikt is voor
een bepaalde functie?

2.3.3. Personeelsbestand
Definitie:
Gegevens over het personeel.
Toelichting:
Vindt het management het van belang om diverse gegevens m.b.t. het personeel vast leggen? Het
gaat hier om gegevens als: verhouding vast personeel/los personeel, verhouding full-timers/parttimers, de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, de kennis, vaardigheden en capaciteiten,
verslagen van gesprekken, sollicitatieformulieren. Gaat men zorgvuldig met deze gegevens om?

2.3.4. Ârbeidsfïlm
Definitie:
Het specifieke arbeidsverloop van het bedrijf over een bepaalde periode.
Toelichting:
Weet het management wanneer op de dag welke arbeid verricht wordt ? Kan men ook aangeven op
welke dagen van de week welke arbeid verricht wordt en de hoeveelheid te verrichten arbeid (en
welke) per periode? Vindt men het van belang om van deze gegevens op de hoogte te zijn? Is men
op de hoogte van eventuele alternatieve arbeidsfilms?
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2.3.5. Arbeidsomstandigheden
Definitie:
De omstandigheden waaronder de arbeid plaatsvindt, specifiek voor die werkomgeving.

Toelichting:
Is het management op de hoogte van de factoren die van invloed zijn op de arbeidsomstandigheden?
Hierbij moet men denken aan werkhouding, veiligheid, gif, stof, stank, temperatuur, vochtigheid,
verlichting, vuil, personeelsaccommodatie, etc. Staat men open voor eventuele verbeteringen?

2.3.6. Communicatie
Definitie:
Het proces van overdracht van informatie binnen het bedrijf.
Toelichting:
Kan het management aangeven hoe de structuur in het bedrijf is waarin de communicatie (=infor
matie) plaatsvindt? Kan men aangeven of er op het bedrijf sprake is van top-down en/of bottom-up
en/of horizontale communicatie sprake is? Bij de verschillende structuren kan men denken aan
werkoverleg, discussie en feedback. Vindt men de aanwezige structuur voldoende of geeft men aan
hoe men de communicatie op het bedrijf wil verbeteren? Geeft men ook aan wat het doel van het
communicatie/informatie-proces is?
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3.3. Managementkenmerken personele functie

3.3.1. Leiderschapskenmerken
Definitie:
De kennis, vaardigheden, capaciteit en stijl van het management op het terrein van leidinggeven.
Toelichting:
Is het management op de hoogte van de eigen kennis, vaardigheden, etc. m.b.t. leidinggeven?
(Denk hierbij aan dominantie, vertrouwen, durf, etc.) Is men op de hoogte van de diverse soorten
stijlen van leiderschap, zoals taakgericht en doelgericht? Kan men ook aangeven welke stijl men zelf
nastreeft?

3.3.2. Sociale acceptatie
Definitie:
De acceptatie van de werknemer door het management.
Toelichting:
Wat zijn de normen en waarden op personeelsgebied van het management? Hoe gaat men om met
gegevens als leeftijd, geloof, politieke denkbeelden, milieu-bewustzijn, etc. Accepteert men andere
ideeën dan de eigen?

3.3.3. Motiveren
Definitie:
Invloed uitoefenen op gedragsuitkomsten van anderen.
Toelichting:
Is het management instaat om het personeel voldoende te motiveren? Is men op de hoogte van de
diverse mogelijkheden om het personeel te motiveren? Denk hierbij bv. aan inspraak, werkoverleg,
manier van leidinggeven, waardering (beloning), toekennen van verantwoordelijkheid, mogelijkhe
den bieden voor persoonlijke groei, goede werkomgeving. Houdt men ook rekening met interne
impulsen voor motivatie bij de werknemers, zoals bv. geldingsdrang, doorzettingsvermogen,
ambitie?

3.3.4. Sociale vaardigheden
Definitie:
De gave en de vaardigheid zich open te stellen voor alledaags intermenselijk gedrag.
Toelichting:
Hoe is het management in de omgang met het personeel en andere personen? Beschikt men over
goede manieren om invloed uit te oefenen op het personeel (en andere personen) om deze
bepaalde, gewenste prestaties te laten leveren. Meet men deze vaardigheden en geeft men aan of
men deze (indien nodig) wil verbeteren?
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3.3.5. Opleidingsvermogen
Definitie:
Een stimulerende overdracht naar het personeel, zodat het personeel actief aan cursussen,
trainingen e.d. deelneemt.
Toelichting:
Is het management actief in het overdragen van kennis aan het personeel? Is men op de hoogte van
de interesse bij het personeel om aan dergelijke opleidingen mee te doen? Stimuleert men het
personeel tot het volgen van cursussen e.d. (en hoe)? Doet men aan follow-up en controle van de
tijdens de opleiding(en) opgedane kennis?
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4.3. Strategische beslissingen personele functie

4.3.1. Personele doelstelling
Definitie:
Een streven van het management dat men d.m.v. het bedrijf wil realiseren met betrekking tot de
personele functie.

Toelichting:
Heeft het management een plan met betrekking tot het wijzigen van het personeelsbestand naar
aantal en/of samenstelling? Zorgt men ervoor dat de personeelsbehoefte op ieder moment in zowel
kwalitatieve als kwantitatieve zin gedekt is. De invulling kan zowel met vast als los personeel en/of
met loonwerk plaatsvinden.

4.3.2. Opvolging
Definitie:
Continuering van het management van het bedrijf.
Toelichting:
Heeft het management een plan opgesteld om de continuïteit van het management te verzekeren op
langere termijn?

4.3.3.

Sociaal beleid

Definitie:
De plannen t.a.v. sociale verhoudingen in het bedrijf.
Toelichting:
Heeft het management plannen omtrent de sociale verhoudingen in het bedrijf? Dit heeft onder
meer betrekking op het welzijn van de medewerkers, de gelijkwaardigheid in behandeling van de
werknemers, de bestaansrecht voor de werknemer, waarborging van de rechtszekerheid van de
werknemers en voldoening in het werk.
Het opstellen van het beleid t.a.v. overleg, medezeggenschap en participatie binnen het bedrijf.

4.3.4. Beloningsbeleid
Definitie:
Plannen t.a.v. het bepalen van de hoogte van het loon in samenhang met de uitgeoefende functie.
Toelichting:
Hoe kiest het management een bepaalt beloningsstelsel? Bij deze keuze moet o.a. gelet worden op
factoren als vereiste precisie van het werk, beïnvloedbaarheid van het werk, meetbaarheid van de
prestatie (individueel of groepswerk), omvang van het bedrijf. Mogelijke beloningsstelsels zijn o.a.
tijdloon (slechts afhankelijk van aanwezige tijd), prestatie loon (geheel afhankelijk van de geleverde
prestatie of gedeeltelijk met een gegarandeerd minimumloon), winstdeling.
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4.3.5. Opleidingsbeleid
Definitie:
De plannen m.b.t. het vergroten van de algemene vakbekwaamheid en algemene ontwikkeling van
de medewerkers.

Toelichting:
Heeft het management plannen m.b.t. de opleidingen die medewerkers zouden kunnen volgen. Dit
kan zowel betrekking hebben op opleidingen buiten en binnen het bedrijf, met tot doel het verschil
tussen de aanwezige en vereiste kwalificaties binnen het bedrijf opheffen.
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5.3. Tactische beslissingen personele functie

5.3.1. Arbeidsplan
Definitie:
Het opstellen van plan met betrekking tot de arbeidsbehoefte en de arbeidsvoorziening (vast en los).
Toelichting:
Maakt het management een arbeidsplan voor het gekozen teeltplan? Houdt men hierbij rekening
met de voor het geplande teeltplan benodigde arbeid, de beschikbare arbeid, de potentieel te
verkrijgen arbeid per periode, de hoeveelheid vaste en losse medewerkers en de inherente arbeids
kosten? (Hieronder valt ook de vakantieplanning.) Maakt men alternatieve arbeidsplannen?

5.3.2. Werving/selectie
Definitie:
Het beslissen tot het aantrekken van personeel en het selecteren van een kandidaat.
Toelichting:
Hoe beslist het management tot het werven van personeel? Houdt men hierbij rekening met de
verhouding tussen los en vast personeel, beschouwt men de huidige personeelsbezetting met het
gewenste personeelsbestand uit de strategische planning, inventariseert men de mogelijkheden tot
functieverschuiving van huidige medewerkers, stelt men de termijn vast waarbinnen de functie
ingevuld dient te worden en stelt men de duur van de functie vast. Geeft men ook aan hoe men
personeel wil werven en stelt men een profielschets voor de functie op, inclusief de gewenste
persoonlijke kwaliteiten aan de hand waarvan men de potentiële kandidaten kan selecteren. Ook
het opstellen van de arbeidsovereenkomst valt hieronder. Denkt men hierbij ook aan de diverse
instanties die hierbij van belang kunnen zijn zoals: arbeidsbemiddeling, arbeidsbureau, medici
(keuring), etc.

5.3.3. Opstellen arbeidsovereenkomst
Definitie:
Het opstellen van een functie-invulling, de beloning en overige zaken met betrekking tot de
arbeidsovereenkomst.
Toelichting:
Heeft het management een vaste structuur voor het opstellen van de arbeidsovereenkomsten?
Houdt men bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst rekening met de wijzigingen die kunnen
optreden bij de vaardigheden, het opleidingsniveau, het functioneren en de wensen tot verbetering
van het functioneren (incl. ontplooiing) van de medewerkers? Houdt men ook rekening met het feit
dat loonsverhogingen moeten passen binnen het begrote budget? Houdt men rekening met de
CAO-voorwaarden?
Maakt men wel eens gebruik van contracttermijnen langer dan twee maanden? Geeft men ook aan
waarom wel/niet?

90

5.3.4. Functioneringsgesprek
Definitie:
Het op regelmatige tijdstippen, in overleg met de werknemer, doornemen van het functioneren van
de werknemer binnen het bedrijf.
Toelichting:
Houdt het management één of meerdere keren per jaar functioneringsgesprekken? Zit er een
structuur in de gesprekken en in de tijdstippen van afnemen? Vindt men het belangrijk om deze
gesprekken te houden en legt men vast wat er besproken wordt? Gebruikt men de uitkomsten ook
om tot verbetering te komen van bv. arbeidsomstandigheden of functionering? Meet men dan ook
of er verbetering optreedt?

5.3.5. Beëindigen arbeidsovereenkomst
Definitie:
Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.
Toelichting:
Heeft het management een vaste structuur bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten? Houdt
men zich aan de CAÓ-regels bij de beëindiging van een dienstverband van een medewerker (dit om
eventuele problemen te voorkomen)? Dit geldt zowel voor de gevallen waarin het management als
de gevallen waarin een medewerker besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dus ontslag,
opzegging, maar ook vut, wao, pensioen.

5.3.6. Jaarplan overlegstructuren
Definitie:
Plan m.b.t. de structuur waarlangs overleg plaats zal vinden.
Toelichting:
Heeft het management de noodzakelijke overlegstructuren tussen management en personeel
vastgesteld, zowel collectief als individueel? Hieronder vallen frequentie werkoverleg, evt.
ondernemingsraad, functioneringsgesprekken en beloningsgesprekken, sociaal jaarverslag en
vaststelling van het ARBO-jaarplan. Meet men de tevredenheid hierover bij het personeel? Heeft
men ook plannen om dit bij te sturen als blijkt dat het personeel niet tevreden is?

5.3.7. Opleidingsplan
Definitie:
Het plan m.b.t. het vergroten van de algemene vakbekwaamheid en algemene ontwikkeling van de
medewerkers.
Toelichting:
Heeft het management een plan uitgewerkt m.b.t. de opleidingen die medewerkers het komend jaar
kunnen volgen? Denkt men hierbij aan zowel opleidingen buiten als binnen het bedrijf? Is men op
de hoogte van het doel van opleiden (=het verschil tussen de aanwezige en vereiste kwalificaties
binnen het bedrijf opheffen), m.a.w. kent men de aanwezige en vereiste kwalificaties?
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5.3.8. Verbeteringsplan arbeidsomstandigheden
Definitie:
Plan tot verbetering van de arbeidsomstandigheden.
Toelichting:
Heeft het management een plan ter verbetering van de arbeidsomstandigheden? Gedacht kan
worden aan verbeteringen op het gebied van werkomgeving, bedrijfsuitrusting of op het personele
vlak, zoals het uitvoeren van functioneringsgesprek, beloningsgesprekken en ander individueel
overleg, het uitvoeren van het ARBO-jaarplan of het uitvoeren van andere zaken die tot verbetering
van de arbeidsomstandigheden leiden.
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6.3. Operationele beslissingen personele functie

6.3.1. weekplan
Definitie:
Het op basis van de geïnventariseerde handelingen, de beschikbaarheid van personeel en duurzame
produktiemiddelen komen tot een overzicht van in de betreffende week te verrichten bewerkingen.
Toelichting:
Stelt het management weekplannen vast? Houdt men hierbij dan rekening met de uit te voeren
handelingen, de duur van die handelingen, de beschikbaarheid en vaardigheid van de medewerkers
en de prioriteit van de verschillende handelingen. Stelt men ook alternatieve plannen op?

6.3.2. Dagplan
Definitie:
De in het weekplan vastgelegde bewerkingen reeds in de afzonderlijke dagen inplannen.
Toelichting:
Stelt het management dagplannen vast aan de hand van het weekplan? Dit kan enige dagen van te
voren worden gedaan. Wordt hierbij rekening gehouden met de vastgelegde urgentie en randvoor
waarden waaronder de bewerkingen verricht dienen te worden? Stelt men, indien noodzakelijk, de
dagplannen bij en bekijkt men hierbij de verschillende alternatieven?

6.3.3. Delegeren
Definitie:
Het overdragen van taken met de bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan
(ondergeschikte) medewerkers.
Toelichting:
Delegeert het management indien dat mogelijk is? Indien men vindt dat niet nodig is geeft men dan
aan waarom niet? Indien men wel delegeert, delegeert men dan ook de verantwoordelijkheden?
Vindt er een goede controle plaats van de gedelegeerde taken?

6.3.4. Arbeidsverdeling
Definitie:
Het op basis van de vaardigheden toewijzen van het beschikbare personeel aan de te verrichten
bewerkingen.
Toelichting:
Gaat het management bij het verdelen van de uit te voeren handelingen uit van de vaardigheden van
het beschikbare personeel? Oftewel verdeelt men de uit te voeren handelingen zodanig dat ieder die
taak/taken krijgt waarin hij/zij het meest bekwaam is?
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6.3.5. Arbeidsinstructie
Definitie:
Het overbrengen van kennis omtrent het uitvoeren van een handeling.
Toelichting:
Geeft het management de medewerkers duidelijke instructies voor het uitvoeren van het werk, en
controleert het management hier ook op? Het betreft hier niet alleen de instructie van nieuwe
handelingen (aan nieuwe medewerkers), maar ook het verbeteren van verkeerde werkmethoden bij
werknemers die al langer op het bedrijf werken. Geeft men aan hoe de controle/begeleiding
plaatsvindt en of er gekeken wordt of de instructie een verbetering inhouden?

6.3.6. Werkoverleg
Definitie:
Regelmatig en gestructureerd overleg tussen management en medewerkers inzake het werk en de
werkomstandigheden.
Toelichting:
Vindt er regelmatig en gestructureerd overleg tussen management en medewerkers als groep,
waarbij informatie uitgewisseld wordt over en invloed uitgeoefend wordt op beslissingen t.a.v. werk,
werkomstandigheden, werkverdeling, etc.?

6.3.7. Arbeidsevaluatie
Definitie:
Het beoordelen van de organisatie met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.
Toelichting:
Voert het management een evaluatie uit van de arbeidsorganisatie. Het betreft hier het aangeven
van eventuele knelpunten en het beslissen tot het soort van maatregelen ter verbetering. Het gaat
hierbij om de evaluatie van o.a.: de arbeidsplanning (overschot/tekort), ziekteverzuim, werkzaam
heden, arbeidsregistratie, prestatiemeting, personeelsverloop.
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1.4. Omgevingskenmerken financiële, economische, administratieve functie
1.4.1. Financieringsklimaat
Definitie:
Het geheel van externe factoren die de financiering van het bedrijf beïnvloeden.
Toelichting:
Hoe gaat het management om met ontwikkelingen op de financiële markten in het kader van het
financieren van investeringen? Het betreffen zowel uitgaven met een korte levensduur, een langere
levensduur als het dagelijkse financiële beheer. Geeft men aan hoe men omgaat met factoren als
rentevoet en verwachte ontwikkeling voor kort en lang uitstaand geld, wettelijke rente, mogelijkheid
tot leasen en financieringsmogelijkheid via participatiemaatschappij.

1.4.2. Fiscaal klimaat
Definitie:
Het geheel van wet- en regelgeving op fiscaal terrein waarmee de onderneming wordt geconfron
teerd.
Toelichting:
Hoe gaat het management om met de fiscale wet- en regelgeving zoals die nu is? Houdt men de
ontwikkelingen daarin in de gaten? Het betreft hier het op de hoogte zijn van de wetgeving en het
gebruik daarvan bij de besluitvorming.

1.4.3. Automatiseringsmogelijkheden
Definitie:
Het geheel aan externe factoren die van invloed zijn op de administratieve automatisering binnen
het bedrijf.
Toelichting:
Hoe gaat het management om met de huidige automatiseringstechnologie en speelt het manage
ment in op de ontwikkelingen? Kent men de automatiseringsmogelijkheden, de ontwikkelingen
daarin ten behoeve van de informatievoorziening en het gebruik daarvan bij de besluitvorming? Is
men op de hoogte van welke automatiseringsmogelijkheden de relaties can het bedrijf beschikken
(banken, adviseurs, toeleveranciers, afnemers) en maakt men daar gebruik van?

1.4.4. Financiële deskundigen
Definitie:
Personen die door studie of beroep in staat zijn bedrijfskundige en financiële aspecten van het
bedrijf en de omgeving te analyseren, te beoordelen en daarover te adviseren.
Toelichting:
Maakt het management gebruik van deskundigen op financieel, economisch en administratief
gebied? Dit kunnen o.a. bedrijfskundige, fiscalisten of accountants zijn.
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2.4. Bedrijfskenmerken financiële economische, administratieve functie
2.4.1. Informatieverzorgingsproces
Definitie:
Het proces van verkrijgen, vastleggen, bewerken en bewaren van (bedrijfseigen) gegevens.
Toelichting:
Kan het management aangeven hoe het informatiesysteem (indien aanwezig op het bedrijf)
functioneert? Heeft men concrete doelen waarvoor men een informatie-systeem gebruikt? Levert
het systeem ook datgene op dat men wil hebben? Geeft men aan of men de informatie uit het
systeem ook gebruikt?

2.4.2. Maatregelen van interne controle
Definitie:
Het geheel van maatregelen t.b.v. de controle op bestuurlijke en technische activiteiten t.b.v. het
management en uitgevoerd namens of door het management.
Toelichting:
Vindt interne controle plaats? Wat voor interne controle maatregelen zijn door het management
genomen om ongewenste onttrekkingen van geldstromen en goederenstromen te minimaliseren?
Het gaat dan om zaken zoals: zijn de bevoegdheden om in te kopen en te verkopen niet aan een
persoon toebedeeld en mag een verkoper zowel verkopen als contant geld ontvangen en wat is
geregeld om er zeker van te zijn dat de omzet tijdig en volledig wordt afgedragen.

2.4.3. Kwaliteitsaspect informatieverzorging
Definitie:
De mate van effectiviteit, doelmatigheid en betrouwbaarheid van de informatieverzorging.
Toelichting:
Heeft het management aangegeven aan welke kwaliteitsaspecten de verstrekte informatie moet
voldoen? Het gaat er dan om of aangegeven is wanneer, hoe vaak en in welke vorm de informatie
verstrekt moet worden. Tevens zal nagegaan moeten worden in hoeverre de informatie betrouwbaar
moet zijn in termen van volledigheid.

2.4.4. Financiële positie
Definitie:
De wijze waarop het vermogen en het kapitaal van een onderneming is samengesteld.
Toelichting:
Wat doet het management met de financiële positie van de onderneming? Het gaat hierbij om het
gebruik van grootheden om de financiële positie vast te stellen ten behoeve van besluitvorming. Zo
is het belangrijk na te gaan of men grootheden en ontwikkelingen daarin, zoals balanstotaal,
solvabiliteit en liquiditeit gebruikt bij de besluitvorming. Tevens is het belangrijk na te gaan hoe
men bij gebruik van de grootheden de verschillende kapitaalcomponenten waardeert; en waarom op
die manier.
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2.4.5. Economische veroudering
Definitie:
De bedrijfs-economische waarde t.o.v. de vervangingswaarde.
Toelichting:
Kent het management de economische veroudering van de dpm? Dit is de bedrijfseconomische
waarde van dpm in relatie met de nieuwwaarde (als er nu geïnvesteerd zou moeten worden). Is het
management op de hoogte van de economische veroudering?

2.4.6. Verzekeringen
Definitie:
De wijze waarop men zich verzekert tegen risico's.
Toelichting:
Heeft het management zich verzekert tegen risico's? Dit kan zowel op strategisch (bv. gebouwen,
machines,mensen), tactisch (bv. gewasverzekering) als op operationeel niveau (bv. debiteuren).
Welke verzekeringen, en eventueel andere contracten met een vergelijkbaar risico-reducerend
vermogen zoals een lidmaatschap van een vereniging voor bedrijfsverzorging heeft men?

2.4.7. Omzetontwikkeling
Definitie:
Mate van afwijking (positief of negatief) van de trend in de omzetontwikkeling in de tijd op het
eigen bedrijf tegenover dat van vergelijkbare bedrijven c.q de branche.
Toelichting:
Heeft het management een oordeel over de trent van de omzetontwikkeling op het eigen bedrijf en
de afwijking t.o.v. andere? Heeft men een visie op hoe zich dat gaat ontwikkelen? Verbindt men
daar conclusies aan?

2.4.8. Financieringslasten
Definitie:
Financiële verplichtingen t.a.v. rente en aflossing.
Toelichting:
Kent het management zijn huidige financieringslasten? Hoe oordeelt men over de hoogte in relatie
tot de mogelijkheid om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen bij financiële tegenvallers?
Houdt men rekening met de mate waarin de financieringslasten in de tijd dalen, bij het maken van
investeringsplannen?
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3.4. Managementkenmerken financiële, economische, administratieve functie
3.4.1. Financiële-/econontische ambities
Definitie:
Het omgaan met cijfermateriaal.
Toelichting:
Heeft het management financiële-/economische ambities? Het gaat erom om vast te stellen in
hoeverre het management het werken met cijfermateriaal ambieert. Met het werken met cij
fermateriaal wordt het interpreteren van cijfers en calculeren bedoeld. Doet men dit zelf of laat men
dit doen? Geeft men aan of men gebruik maakt van de berekende gegevens?

3.4.2. Opleidingsniveau
Definitie:
Mate van geschooldheid op financieel-/economisch gebied.
Toelichting:
Heeft het management cursussen gevolgd op financieel-/economisch en administratief gebied? Het
gaat erom na te gaan welke cursussen het management en op welk niveau heeft gevolgd. Maakt men
een onderscheid tussen financieel-/economische en administratieve opleidingen? Geeft men ook
aan of het volgen van de opleidingen effect gehad heeft en hoe men dit effect meet?

3.4.3. Automatiseringsminded
Definitie:
Houding t.o.v. de automatiseringsmogelijkheden.
Toelichting:
Hoe gaat het management om met automatiseringsmogelijkheden in het bedrijf? Grijpt men de
mogelijkheid met twee handen aan of is men erg behouden en handhaaft men tegen wil en dank het
oude handmatige systeem? Geeft men aan waarom men een bepaalde houding heeft.
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4.4. Strategische beslissingen financiële, economische, administratieve functie
4.4.1. Financiële doelstelling
Definitie:
Het financieel streven van de ondernemer dat hij door middel van het bedrijf wil realiseren
( =winstmaximalisatie).
Toelichting:
Geeft het management aan wat de financiële aspecten van de doelstelling van de onderneming
(continuïteit op de lange termijn) zijn? Het is van belang hoe concreet geformuleerd wordt hoe
deze doelstelling financieel bereikt kan worden en of daar een tijdspad bij aangegeven is.

4.4.2. Ondernemingsvorm
Definitie:
Het kiezen van de juridische vorm waarin de onderneming aan het maatschappelijke verkeer
deelneemt.
Toelichting:
Maakt het management een keuze m.b.t. de ondernemingsvorm en de wijze waarop van de fiscale
mogelijkheden (onder andere opteren voor BTW, fiscale beloning inbreng gezinsleden) gebruik
gemaakt wordt? Wat zijn de motieven die het management heeft om voor de huidige ondernemings
vorm te kiezen. Tevens moet worden nagegaan in hoeverre men denkt (en hoe !) aan ontwik
kelingen van de huidige ondernemingsvorm. Denk hierbij aan fiscale-, juridische-, financiële en
sociale motieven.

4.4.3. Ondernemingsplan
Definitie:
Het opstellen en doorrekenen van het plan/ de plannen van de onderneming (het management) dat
men wil gaan uitvoeren.
Toelichting:
Berekent het management de financiële consequenties van het ondernemingsplan? Stelt men ook
alternatieve ondernemingsplannen op en rekent men deze ook door? Worden alle vier de functies
meegenomen in het ondernemingsplan en geeft men aan welke criteria men hanteert bij de keuze
van het ondernemingsplan? Is er überhaupt een ondernemingsplan (op papier) aanwezig zodat dit
door adviseurs, maar ook door het management en de werknemers geraadpleegd kan worden.
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4.4.4. Investeringsplan
Definitie:
Het plan van het management omtrent toekomstige vervanging, uitbreiding en/of modernisering
van zijn bedrijf.
Toelichting:
Heeft het management de voorgenomen investeringen gecombineerd tot een investeringsplan, dat
zich over een aantal jaren kan uitstrekken, op basis van de geldende randvoorwaarden en de
ondernemingsdoelstelling? Heeft men het plan ook financieel in kaart gebracht? Welke informa
tiebronnen hanteert het management, normatieve, historische gegevens van eigen bedrijf en/of uit
de literatuur, offertes? Roept men de hulp in van een deskundige en bekijkt men ook alternatieve
plannen.

4.4.5. Financieringsplan
Definitie:
Het voornemen om een hoeveelheid kapitaal aan te trekken voor de realisatie van een investerings
plan.
Toelichting:
Heeft het management een financieringsplan? In het financieringsplan wordt vastgelegd hoe in de
vermogensbehoefte van het gehele bedrijf wordt voorzien, zowel op middellange als op lange
termijn. Bepaald wordt hoe de verdeling over deze categorieën zal zijn en welk aflossingsschema
wordt gehanteerd. De planning van de financiering wordt gebaseerd op meer of minder uitgebreide
prognoses van rentabiliteits- en liquiditeits-begrotingen inclusief de fiscale aspecten. Van belang is
dat het eigen vermogen + langlopend vreemd vermogen overeenkomt met het vermogen vastgelegd
in de vaste activa (na de investering); dat de aflossingen en afschrijvingen overeenstemmen; dat de
solvabiliteit en werkkapitaal (bedrijfskapitaal) worden bepaald. Ook de mogelijkheid van leasen kan
deel uitmaken van het financieringsplan. Houdt het management hier rekening mee?

4.4.6. Jaarrekening en kengetallen
Definitie:
Het opstellen van een jaarrekening over de planningshorizon en het berekenen van relevante
kengetallen.
Toelichting:
Wordt er een jaarrekening (Balans, Winst- en Verliesrekening, Staat van Herkomst en Besteding
van Middelen, eventueel Liquiditeitsoverzicht) opgesteld en welke kengetallen worden door het
management gebruikt ter beoordeling en bewaking van de jaarrekening? Het gaat hierbij om
kengetallen als rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, ontwikkeling van het eigen vermogen, manier
van financiering (evenwichtig) en hoe concreet het management deze kengetallen hanteert.
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4.4.7. Informatiestrategie intern
Definitie:
Plannen m.b.t. het overdragen van informatie aan het management, de werknemers en overige
belanghebbende binnen het bedrijf via een vastgelegde structuur.
Toelichting:
Heeft het management plannen omtrent de informatieoverdracht binnen het bedrijf? Het gaat erom
vast te stellen in hoeverre het management bewust gekozen heeft om informatie via een vastgelegde
structuur te ontvangen en te verspreiden of gaat dit voornamelijk informeel? Bestaat deze structuur
uit één- of tweerichtingsverkeer? Tevens is het van belang welke informatie er wordt overgedragen.

4.4.8. Informatiestrategie extern
Definitie:
Bepalen van de eisen die gesteld moeten worden aan de bedrijven die in de bedrijfsvergelijking
betrokken worden.
Toelichting:
Wordt er informatie verstrekt aan andere partijen, naast de veiling, accountantskantoor, fiscus,
etc.? M.a.w. doet men aan bedrijfsvergelijking? Hoe maakt het management keuzes m.b.t. meedoen
aan bedrijfsvergelijking en met welke bedrijven? De keuze is afhankelijk van het doel van de
vergelijking van de te analyseren beslissingen. Wanneer bijvoorbeeld een nieuwe produktietak
overwogen wordt kan het zinvol zijn deze te vergelijken met bedrijven die ook zo'n switch hebben
gemaakt. De regio en het bedrijfstype hoeven dus niet noodzakelijkerwijze gelijk te zijn aan die van
het eigen bedrijf. Ook kunnen in dit proces eisen gesteld worden t.a.v. het resultaatniveau van de
bedrijven.
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5.4. Tactische beslissingen financiële, economische, administratieve functie
5.4.1. Jaarbudget
Definitie:
Een gekwantificeerd plan van de ondernemingsactiviteiten en -resultaten voor een jaar per functie.
Toelichting:
Wordt er per functie een jaarbudget opgesteld? Hierbij gaat het om het gedetailleerd invullen van
budgetbedragen voor de activiteiten van de diverse functies voor een periode van een produktiecyclus (= meestal een jaar). In de deel-budgetten per functie staan de streefwaarden voor de
komende periode voor die functie. Het gaat er hierbij om of het management deze budgetten en
streefwaarden opstelt per functie en of men ook van alternatieve plannen budgetten opstelt.

5.4.2. Jaarbudget kostenplaats
Definitie:
Mate van gedetailleerdheid van het jaarbudget per functie.
Toelichting:
Hoe gedetailleerd stelt het management de budgetten op? Bevatten deze (per functie) o.a.
resultatenrekening, eindbalans, liquiditeitsbegroting, soms een Staat van Herkomst en Besteding
van Middelen? Geeft men aan welke kosten en welke opbrengsten de basis vormen voor het budget
(en hoe men aan deze gegevens komt)?

5.4.3. Investeringsmoment
Definitie:
Het bepalen van het moment waarop de te nemen investering dient plaats te vinden.
Toelichting:
Zijn de investeringstijdstippen gepland? Het gaat erom na te gaan of het management de verschil
lende investeringen binnen een produktiecyclus concreet heeft gepland. Het investeringsmoment zal
in samenspel met de teeltcombinatie moeten worden bepaald. Vaak zal het investeringsmoment een
uitgangspunt zijn voor de op te stellen teeltcombinatie. Prijsschommelingen in d.p.m. en geldende
overheidsregelingen dienen eveneens in beschouwing genomen te worden.

5.4.4. Betalingsgedrag
Definitie:
Het bepalen van de optimale betaalperiode voor de geaccepteerde facturen.
Toelichting:
Heeft het management vast te stellen houding die men aanneemt t.a.v. betalingen? Geeft men aan
waarom men die houding heeft? Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de vermogenskosten en
het verlopen van mogelijke kortingspercentage of het oplopen van boetes.
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5.4.5. Voorraadbeheersing
Definitie:
Methode voor het aanhouden van voorraad.
Toelichting:
Heeft het management gekozen voor een systeem van voorraadbeheer en is men zich ook bewust
van de kosten van voorraad? Voorraden kunnen o.a. betrekking hebben op grondstoffen, hulpstof
fen, tussenprodukten en eindprodukten. M.b.t. grond- en hulpstoffen hangt het systeem van
voorraadbeheer samen met het bestel systeem. De verschillende bestelsystemen zijn te onderschei
den in systemen met vaste of variabele bestelhoeveelheden en vaste of variabele bestelmomenten.

5.4.6. Informatie-overdrachtplan intern
Definitie:
Het plan m.b.t. het overdragen van informatie aan het management, de werknemers en overige
belanghebbende binnen het bedrijf over het komend boekjaar.
Toelichting:
Geeft het management aan welk communicatiemiddel men gebruiken wil, voor wie de informatie
bestemd is en wat het doel is van de informatie-overdracht? Het gaat hierbij om de invulling van de
informatie-overdracht binnen het bedrijf. Vormen van informatie-overdracht kunnen zijn: registra
tiesystemen, verantwoordingsrapporten, werkinstructies, functiebeschrijvingen, planning van
werkoverleg, e.d.

5.4.7. Informatie-overdrachtplan extern
Definitie:
Nagaan welke gegevens in de bedrijfsvergelijking betrokken moeten worden.
Toelichting:
Maakt het management keuzes t.a.v. gegevens die in de bedrijfsvergelijking betrokken worden? De
keuze is afhankelijk van het doel van de vergelijking: de te analyseren beslissingen. Het bepalen van
het doel van de analyse en de periode waarop de gegevens betrekking hebben, zijn ook van belang.
Het vergelijkbaar maken betreft het herberekenen van de resultaten op een bepaald aspect zodat de
bedrijfsvergelijking beter mogelijk is.
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6.4. Operationele beslissingen financiële, economische, administratieve functie
6.4.1. Facturenbeheer
Definitie:
Het aanmaken, registreren en controleren van facturen
Toelichting:
Hoe gaat het management om met het factureren van de verkopen, de inkopen en de daarvoor
ontvangen facturen en het afwikkelen van die verkopen en aankopen. Het gaat erom inzicht te
krijgen over het geheel van handelingen die worden gedaan om de verkopen en inkopen vast te leg
gen, te controleren, de vordering en schuld af te boeken. Teneinde een oordeel te geven over de
betrouwbaarheid van de vorderingen en de schulden.

6.4.2. Betalen en incasso
Definitie:
Het feitelijk vereffenen van een schuld of vordering met de andere partij door middel van liquide
middelen
Toelichting:
Hoe gaat het management om met het betalen van openstaande rekeningen en het zorgen voor
ontvangst van te vorderen bedragen? Kent men de verschillende mogelijkheden en maakt men
gebruik van de verschillende mogelijkheden van machtigen, korting voor contante betaling,
automatische incasso e.d.? (Ook het gebruik van elektronische betalingssystemen behoort tot dit
item.)

6.4.3. Liquiditeitsbeheer
Definitie:
Aan de hand van betalingscondities, begrote liquiditeitspositie en verwachte liquiditeitsontwikke
ling, al dan niet betaalbaar stellen van vorderingen en het signaleren van dreigende overschotten of
tekorten.
Toelichting:
Hoe vindt de bewaking van het liquiditeitsplan plaats en vindt signalering van tekorten of overschot
ten in liquide middelen plaats? Uit dit beheer vloeit de beslissing voort om bv. wel of niet de korting
voor contante betaling te nemen.

6.4.4. Evaluatie strategische planning
Definitie:
Het vergelijken van de strategische planning met de realisatie daarvan, met name op de realisering
van de doelstellingen.
Toelichting:
Evalueert het management de strategische planning, voor elke functie? Geeft men ook aan welke
gegevens men daartoe verzamelt en welke kengetallen er berekend worden? Worden de uitkomsten
van de evaluatie indien noodzakelijk vertaald in aanpassingen van de planning? Bij de evaluatie van
de strategische planning met men denken aan zaken als: evaluatie van vermogensvorming vader en
opvolger, evaluatie van de doelstellingsaspecten, etc.
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6.4.5. Evaluatie tactische planning
Definitie:
Het vergelijken van de tactische planning met de realisatie daarvan.
Toelichting:
Evalueert het management de tactische planning, voor elke functie? Dit bevat dus o.a het vergelij
ken van het teeltplan met de gerealiseerde uitvoering, vergelijken arbeidsplan met het gerealiseerde,
vergelijken van het marketing plan met het gerealiseerd, maar ook de evaluatie van de bedrijfsvergelijking.

6.4.6. Evaluatie operationele planning
Definitie:
Het vergelijken van de operationele planning met de realisatie daarvan.
Toelichting:
Vindt er evaluatie plaats van de operationele planning, per functie? Geeft men daarbij aan welke
gegevens men daartoe verzamelt en welke kengetallen er berekend worden. Hiertoe behoort ook de
evaluatie van de bedrijfsvergelijking. Bij de evaluatie van de operationele planning moet men
denken aan evaluatie van de uitvoering van werkzaamheden.

6.4.7. Bijhouden bedrijfsnormen
Definitie:
Het verzamelen van nieuwe en actualiseren van bestaande gegevens op een individueel bedrijf.
Toelichting:
In hoeverre vindt na analyse en evaluatie bijstelling plaats van de verschillende beslissingen op de
verschillende niveaus? Hoe gaat men verder om met de conclusies naar aanleiding van de analyse.

6.4.8. Interne informatievoorziening
Definitie:
Het overdragen van informatie aan het management, de werknemers en overige belanghebbende
binnen het bedrijf via een vastgelegde structuur.
Toelichting:
Hoe vindt verantwoording van gebruiken, verbruiken, aanwezigheid en financiële feiten plaats?
Wat voor informatie wordt, in welke vorm, op welk tijdstip en aan wie versterkt. Hoe vindt de
dagelijkse controle op de werking en gebruik van verantwoordingsrapporten en boekhoudsysteem
plaats. Houdt men zich aan hetgeen in de tactische en strategische planning is opgesteld m.b.t. de
informatievoorziening?
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6.4.9. Verslaggeving
Definitie:
Het maken van een keuze uit de beschikbare rapportagemodellen.
Toelichting:
Vindt er verslaggeving van kwantitatieve- en financiële informatie plaats? In welke vorm wordt de
informatie verstrekt? Denk met name aan interne- en externe bedrijfsvergelijking.
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Bijlage C Beschrijving bedrijfstypen

Inleiding.
Doelstelling van deze beschrijving is een basis te geven voor beoordeling van continuïteitsmogelijk
heden voor glastuinbouwbedrijven.
Wil er sprake zijn van continuïteit dan zullen, afhankelijk van omvang en bedrijfstype, van belang
zijnde aspecten meer of minder nadrukkelijk de aandacht moeten krijgen.
Bij de behandeling hiervan is de volgende volgorde aangehouden:
1. groente complex
2. groente niet complex
3. snijbloemen complex
4. snijbloemen niet complex
5. potplanten complex
6. potplanten niet complex
7. uitgangsmateriaal complex
8. uitgangsmateriaal niet complex
Aan algemene opmerkingen als invloed van wetgeving, ruimtelijke kenmerken en financiële positie
wordt voorbij gegaan. Dat zij van belang zijn is wel duidelijk, doch het zijn factoren waarover het
management niet, of op korte termijn niet, kan beslissen.

Groente complex.
De continuïteitsmogelijkheden van dit soort bedrijven worden bepaald door de mate waarin het
management er in slaagt een produkt, waar relatief een grote vraag naar is, maximaal en tegen zo
laag mogelijke kosten te produceren.
Naast minimalisatie van de kostprijs dient men maximaal te produceren. Kwaliteitsverhoging moet
steeds worden afgewogen tegen de extra kosten die daar voor moeten worden gemaakt.
Dit soort bedrijven zal genoodzaakt zijn zich zo snel mogelijk te specialiseren.
De noodzaak tot kostenminimalisatie strekt tot optimale bedrijfsstructuur, ver doorgevoerde
automatisering en mechanisering en glasopstanden met maximale produktiemogelijkheden. Kortom
moderniteit is een belangrijke factor bij de beoordeling van continuïteitsmogelijkheden.

- Gewassen
Gewassen die met name op dit soort bedrijven worden geteeld zijn:
- Tomaten
- Komkommer
- Paprika

- Raskeuze
Raskeuze is belangrijk; vanwege de ver doorgevoerde specialisatie en het risico vanwege omvang,
is switchen van teelten moeilijker; dit betekent dat raskeuze op korte termijn het enige instrument
lijkt om de produktie te beïnvloeden.

- Personele en logistieke organisatie
Vanwege de omvang van de goederenstroom en arbeidsbehoefte is de logistieke en personele
organisatie belangrijk. Een belangrijk deel van de logistieke organisatie kan beoordeeld worden
bij het onderdeel moderniteit.
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De personele organisatie zal vragen om leidinggevende mensen; daarnaast kan een groot gedeelte
van het werk door laag geschoold personeel worden uitgevoerd. Het gaat in belangrijke mate om
routinematig werk.

- commerciële activiteiten
Commerciële activiteiten zullen maar zeer beperkt worden ondernomen. Immers de afzet van de
Produkten is in ieder geval op middellange termijn gewaarborgd. Daarnaast is de prijsvorming
voor iedere tuinder gelijk doordat glasgroente enbloc worden geveild.
De commerciële activiteiten zullen zich dan ook voornamelijk richten op de inkoop, kwaliteit en
het voorraadsysteem. Ook nu staat centraal tegen zo laag mogelijke kosten investeringen te
plegen. In dit verband past het bedingen van o.a. quantumkortingen.

- Informatiebehoefte en -verzorging
De informatiebehoefte voor dit soort bedrijven op korte termijn betreft met name:
1. produktiegegevens (kosten opbrengsten
2. arbeidsgegevens (arbeidsprestatie)
3. liquiditeitsgegevens
Steeds zal een planning moeten worden gemaakt waaraan getoetst kan worden in hoeverre de
gestelde doelstellingen zijn gehaald. Na analyse kan bijsturing plaatsvinden.
Over de teelten, teelttechniek, arbeidsbehoefte, produktie en teeltkosten is meestal veel externe
informatie te verkrijgen. Daarnaast heeft men vaak de mogelijkheid deel te nemen aan bedrijfsvergelijking, hetgeen tevens extra informatie oplevert.
Voor begeleiding door teeltadviseurs zijn uitgebreide mogelijkheden.
Zoals al eerder is aangegeven, is moderniteit een belangrijke factor die de continuïteitsmoge
lijkheden beïnvloedt. Dit betekent dat investeringsplannen voor de middellange en lange termijn
moeten worden gemaakt. Daar het doorgaans gaat om omvangrijke bedragen is het noodzakelijk
dat nauwkeurige calculaties worden gemaakt. Omdat de kosten per eenheid produkt moeten
worden geminimaliseerd is het van belang dat een aantal alternatieven wordt doorgerekend en
dat een zorgvuldige afweging plaatsvindt.

- Interne controle maatregelen
Interne controle maatregelen m.b.t. de administratie zijn van ondergeschikt belang; immers de
afzet gaat via het veilingsysteem en vindt volledig geautomatiseerd plaats. De inkopen en
betalingen kunnen vanwege de omvang eenvoudig door de ondernemer zelf gebeuren.

- Administratieve organisatie
De administratieve organisatie concentreert zich op tijdige, volledige en betrouwbare informatie
voorziening m.b.t. produktiegegevens, arbeidsgegevens en van ontvangsten en uitgaven.

Groente niet complex.
In dit kader wordt onder een niet complex groentebedrijf een bedrijf verstaan

kleiner dan 20.000

m2 glas.
Continuïteit van dit soort bedrijven staat of valt tevens met het maximaal kunnen produceren tegen
zo laag mogelijke kosten.
Het bovenstaande heeft betrekking op het management dat kiest voor de grote glasgroente
gewassen.
Het is de vraag of er binnen deze categorie bedrijven continuïteitsmogelijkheden zijn voor bedrijven
die zich richten op de teelt van kleinere gewassen. Hierbij is te denken aan vleestomaten, cherrytomaten, gele en oranje paprika en aubergine.
Indien men van mening is dat voor deze laatste groep continuïteitsmogelijkheden bestaan, dan zal
een aantal aspecten die de continuïteitsmogelijkheden bepalen op een aantal punten aanzienlijk
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afwijken van hetgeen wordt aangegeven bij groente niet complex met, de grote gewassen als
invulling van het teeltplan.
Uitsluitend kijkend naar de grote glasgroente gewassen, zijn de afwijkingen van het geen is
aangegeven bij groente complex, zeer beperkt.
De verschillen vindt men dan in het behalen van hogere produkties per m2 en een betere gemiddel
de kwaliteit. Dit moet dan resulteren in hogere saldo-opbrengsten per m2, zodat de hogere indirecte
kosten kunnen worden goedgemaakt.
Het vaste en indirecte deel van de te maken kosten zal bij deze bedrijven altijd hoger liggen dan bij
grotere bedrijven. De arbeidskosten kunnen hierop een uitzondering zijn; immers het aantal
leidinggevende personen zal zeer beperkt zijn.

- Moderniteit
Moderniteit is een zeer belangrijke factor, die direct van invloed is op de continuïteitsmogelijk
heden van de onderneming. De mogelijkheden om met de technische ontwikkelingen mee te gaan
zijn beperkter dan voor het grote glasgroentebedrijf. Het gaat om investeringen die veel kapitaal
vragen en waarvan de totale omvang aan activiteiten relatief gering is.

- Gewassen
Gewassen die met name op dit soort bedrijven geteeld worden:
- Tomaten (rond/vlees/cherry)
- Komkommer
- Paprika (rood/groen/geel/wit/oranje)
- Aubergine
- Bladgewassen

- Raskeuze
In tegenstelling tot groente complex is het gemakkelijker om tussen gewassen te switchen. Voor
de raskeuze geldt dezelfde opmerking als bij groente complex is aangegeven.
De grotere flexibiliteit vindt zijn oorzaak in de omvang van de investeringen voor specifieke
teelten en de invloed van de produktie-uitbreiding op de prijsvorming.

- Personele en logistieke organisatie
Ook op dit soort bedrijven zijn de personele- en logistieke organisatie belangrijke aspecten die de
continuïteitsmogelijkheden beïnvloeden. Steeds geldt maximale omzet (prijs x hoeveelheid)
tegen zo laag mogelijke kosten.
De personele organisatie vraagt nauwelijks, naast de ondernemer, leidinggevende mensen. Dit
betekent dat het management, dat tevens eigenaar is, direct leiding geeft aan het uitvoerende
personeel. Dit levert nogal wat voordelen op met betrekking tot de effectiviteit waarmee
opdrachten kunnen worden uitgevoerd.

- Commerciële activiteiten
Commerciële activiteiten zullen beperkt zijn.
Produkttechnisch kan men zich niet onderscheiden van overige telers.
Aan de inkoopzijde zal men zich moeten richten op minimalisatie van de kosten.

- Informatiebehoefte en -verzorging
De informatiebehoefte op dit soort bedrijven wijkt niet af van die van grote glasgroentebedrijven.
Informatie en adviesmogelijkheden van buitenaf liggen moeilijker indien men kiest voor andere
dan de grote glasgroente gewassen.
In dat geval is het belangrijk zich extra in te spannen om informatie te verkrijgen.
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Doordat dit soort bedrijven enerzijds wat flexibeler kan zijn en zij anderzijds kostenminimalisatie
moeten nastreven, is het vereist nauwkeurige calculaties te maken voor een zorgvuldige afweging
bij het besluitvormingsproces.
- Interne controle maatregelen en administratieve organisatie
Voor interne controle maatregelen en administratieve organisatie verwijzen wij naar de opmer
kingen die gemaakt zijn bij glasgroente complex.
Snijbloemen complex.
De continuïteitsmogelijkheden van dit soort bedrijven wordt bepaald door de mate waarin het
management er in slaagt kwaliteitsprodukten maximaal te kunnen produceren tegen minimale
kosten.
In de verdere behandeling worden uitsluitend verschillen ten opzichte van de glasgroente complex
aangegeven.
Om de leesbaarheid te bevorderen zijn de onderstaande onderwerpen behandeld en van commen
taar voorzien:
- Moderniteit
Zie opmerkingen groente complex.
- Gewassen
Gewassen die op dit soort bedrijven worden geteeld zijn:
- Rozen
- Jaarrond chrysanten
- Gerbera
- e.d.
- Raskeuze
Raskeuze heeft bij snijbloemenbedrijven een tweetal zeer belangrijke
aspecten in zich. Het
eerste aspect heeft met name betrekking op commerciële facetten en het tweede op produktietechnische facetten.
Het eerste aspect is de kleur, geur en vorm van bloem en blad. Het tweede aspect is de produktie,
houdbaarheid en teeltvriendelijkheid van een cultivar.
Het onderdeel raskeuze is wellicht een van de belangrijkste onderdelen in de planning die de
continuïteitsmogelijkheden van snijbloemenbedrijven beïnvloeden.
Ook grote snijbloemenbedrijven zijn in hun gewaskeuze en raskeuze beperkter en minder flexibel
dan niet complexere snijbloemenbedrijven. Grote snijbloemen bedrijven zullen eerder een
concurrent van zichzelf kunnen worden, zodat de prijsvorming onder sterke druk kan komen te
staan.
- Personele- en logistieke organisatie
Zie opmerkingen bij groente complex; met dien verstande dat het oogsten en verwerken relatief
meer aandacht en zorgvuldigheid vraagt dan bij groente het geval is. Dit laatste heeft te maken
met de kwetsbaarheid van de eindprodukten en het kwaliteitsaspect dat een belangrijk onder
scheidend aspect is tussen snijbloemenkwekers.
Dit vindt men terug in de vraag naar meer, preciezer en kwaliteitsbewuster personeel. Het
management heeft een belangrijke taak in deze om de noodzaak van een goede kwaliteit aan het
personeel over te brengen.
Afhankelijk van de gewaskeuze is de arbeidsverdeling binnen een kalenderjaar wat beter dan bij
glasgroentebedrijven. Voor die bedrijven heeft dat tot gevolg dat arbeidsplanning eenvoudiger te
maken en uit te voeren is.
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- Commerciële activiteiten
Dit onderdeel wijkt sterk af van hetgeen is beschreven bij groente complex. Bij raskeuze is al
ingegaan op de commerciële facetten van rassen. De reden van dit onderscheid met de groentege
wassen is dat de teler direct invloed heeft op de prijsvorming van zijn produkt. Snijbloemen
worden tot op heden niet geblokt. Daarnaast heeft het management meer keuzemogelijkheden
dan de groentekweker. Bij raskeuze worden zaken genoemd als kleur, geur, bloem- en bladvorm.
Ook houdbaarheid is een belangrijk commercieel aspect. Het management zal een gewas- en
raskeuze moeten doen waarbij alle genoemde aspecten zorgvuldig moeten worden afgewogen. De
keuze heeft grote invloed op het bedrijfsresultaat en dus ook op de continuïteitsmogelijkheden.
Wat de commerciële activiteiten aan de inkoopzijde betreft verwijzen wij naar groente complex.
- Informatiebehoefte en -verzorging
Zie opmerkingen bij groente complex. Toegevoegd moet worden dat informatie moet worden
verkregen over produktie- en marktgegevens van diverse gewassen, rassen en typen. Deze
informatie kan vervolgens worden gebruikt om een verantwoorde beslissing te nemen over gewas,
ras en/of type.
Doordat het aantal varianten waaruit gekozen kan worden groter is en het commerciële aspect
belangrijker is dan bij de keuze voor glasgroente complex is het noodzakelijk alternatieven door
te rekenen en een risico-analyse uit te voeren.
Daarnaast is de calculatietechniek, met name bij meerjarige plantopstanden, ingewikkelder dan
bij groente-gewassen. Dit laatste betekent dat, bij gebrek aan bedrijfseconomische kennis een
beroep op een bedrijfskundig adviseur noodzakelijk is.
- Interne controle maatregelen
Zie opmerkingen bij groente complex.
- Administratieve organisatie
Zie opmerkingen bij groente complex. Toegevoegd moet worden dat registratie, verwerking en
verslaglegging van marktgegevens en commerciële aspecten per gewas, soort en/of type moet
plaatsvinden. Na analyse moeten de sterke en zwakke punten per gewas en/of type in kaart
worden gebracht.
Snijbloemen niet complex.
In de behandeling zijn uitsluitend verschillen ten opzichte snijbloemen complex aangegeven.
Een aantal verschillen met snijbloemen complex zijn vergelijkbaar met die van groente niet complex
en groente complex.
Het betreffen de opmerkingen over:
- Continuïteitsmogelijkheden; de opmerkingen over kleine gewassen is niet van toepassing
- Moderniteit
- Gewassen
De opmerkingen over overige onderdelen zijn overeenkomstig die van snijbloemen complex.
Potplanten complex
De continuïteitsmogelijkheden van dit soort bedrijven worden bepaald door de mate waarin het
management erin slaagt een voldoende grote afzetmarkt te vinden, om kwaliteitsprodukten tegen
minimale kosten te produceren en af te zetten.
In de verdere behandeling worden uitsluitend verschillen met andere bedrijfstypen aangegeven.
Voor de leesbaarheid worden de onderwerpen in de volgorde zoals aangegeven bij snijbloemen
complex, behandeld.
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- Moderniteit
Zie opmerkingen bij groente complex. Toegevoegd moet worden dat bij potplantenbedrijven het
logistieke systeem een van de belangrijkste onderdelen is die de hoogte van de kosten per eenheid
produkt beïnvloedt.
Het logistieke systeem beïnvloedt direct het bedrijfsresultaat.
De logistieke mogelijkheden worden op hun beurt sterk bepaald door de bedrijfsstructuur. Per
saldo betekent dit dat de factor moderniteit, w.o. het logistieke systeem, bij potplanten relatief
van meer belang is dan bij snijbloemen en groente.
Naast het logistieke systeem neemt de technische ruimtebenutting een belangrijke plaats in. Die
ruimte bepaalt de teeltcapaciteit.

- Gewassen
Gewassen die met name op dit soort bedrijven worden geteeld zijn:
- Begonia
- Ficus
- Saint Paulia
- Varens
- Kalanchoë
- Dracena
Opgemerkt moet worden dat vaak combinaties van teelten worden bedreven; dit laatste vindt
men met name bij de bedrijven die hebben gekozen voor groene planten.

- Raskeuze
Zie opmerkingen bij snijbloemen. Toegevoegd moet worden dat het aantal keuze-varianten op
basis van commerciële en produktietechnische facetten nog vele malen groter is dan die bij
snijbloemen. Het is daarom extra belangrijk dat afhankelijk van de markt, gewas- en raskeuzes
worden gemaakt. De afzetmarkt in deze is uitgangspunt, daarnaast is het vereist dat verantwoor
de teeltcombinaties worden gemaakt om de kosten per eenheid produkt te minimaliseren. Dit
laatste vindt men terug in een stuk specialisatie. Deze specialisatie kan ook plaatsvinden door het
maken vaan eigen soorten. Grote potplantenkwekerijen zijn genoodzaakt tot een zekere mate van
specialisatie. De financiële gevolgen voor de logistieke en personele organisatie zijn zo complex
dat dit in de meeste gevallen niet door de extra brutowinst-marge kan worden goedgemaakt.

- Personele- en logistieke organisatie
Zie opmerkingen bij snijbloemen complex. Toegevoegd moet worden dat het aantal verschillende
handelingen groter in aantal is dan bij groente en snijbloemen. Potplantenbedrijven zijn
doorgaans veel arbeidsintensiever dan groente en snijbloemen. Beide aspecten geven aan dat de
personele organisatie op een potplantenbedrijf zwaarder weegt dan op een groente en snijbloemenbedrijf. De mate van specialisatie is een belangrijke factor; specialisatie vereenvoudigt de
personele organisatie.
De aangegeven problematiek vraagt om goed gemotiveerd personeel, dat zich bewust is van de
afzet van een kwalitatief hoogwaardig produkt. Het personeel moet in staat zijn, zelfstandig,
diverse verschillende handelingen te verrichten. Per saldo betekent dit dat aan het management
hogere eisen worden gesteld dan bij groente en snijbloemen het geval is. Essentiële management
vaardigheden zijn:
- communicatieve vaardigheden
- motiverend/stimulerend optreden
- educatieve vaardigheden
- overtuigend overdragen
- delegeren
Uit het bovenstaande volgt dat de arbeidsplanning een belangrijk onderdeel vormt bij het
managen van een bedrijf. Het arbeidsplan, dat weer een afgeleide is van het teeltplan, is bij
potplanten van groter belang dan bij groente en snijbloemen.

- Commerciële activiteiten
Zie opmerkingen bij snijbloemen. Toegevoegd moet worden dat het management de afzetmarkt
centraal moet stellen bij zijn besluitvorming omtrent de gewas-, ras- en/of typekeuze. Het
management zal een afzetplan moeten opstellen waarin wordt aangegeven op welk moment,
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hoeveel, van welk ras, en aan wie wordt afgezet. Dit afzetplan vormt de basis voor het produktieplan. Het management zal een besluit moeten nemen in welk "commercieel jasje" het produkt
wordt verkocht en geleverd.
Het management zal keuzes moeten maken omtrent de afzetkanalen (veiling, bemiddelingsbu
reau, buiten de veiling om, buiten de distributie om, wel/niet met eigen vertegenwoordigers); bij
afzet via de handel kunnen mogelijk leverovereenkomsten worden afgesloten.
Het bovenstaande geeft de importantie van de commerciële functie bij potplantenbedrijven aan.
De keuze van het afzetkanaal is belangrijk in deze; gaat men zelf de afzet van zijn produkten
verzorgen dan wegen de commerciële aspecten zwaarder dan dat gekozen wordt voor een afzet
via de veiling.

- Informatiebehoefte en -verzorging
Zie opmerkingen bij snijbloemen. Toegevoegd moet worden dat op korte termijn informatie
noodzakelijk is over ruimtebehoefte. Steeds zal informatie nodig zijn over het aangepaste
produktie-, afzet- en arbeidsplan. De werkelijke cijfers dienen te worden vastgelegd, verwerkt en
te worden verstrekt aan het management die vervolgens de verschillende plannen aanpast en
doorrekent.
De calculaties bij potplantenbedrijven zij zo complex en omvangrijk dat het gebruik van een
geautomatiseerd systeem de voorkeur heeft boven een handmatig systeem. Het planningsgebeuren kan, vanwege de complexiteit en de noodzaak tot tijdigheid, nauwelijks anders dan
geautomatiseerd plaatsvinden.
Het bovenstaande geeft aan dat de kennis van het management op bedrijfseconomisch- en
financieel terrein van groter belang is dan bij groente en snijbloemenbedrijven.

- Interne controle maatregelen
Indien het management besluit tot het afzetten van zijn produkten via eigen handelskanalen komt
de noodzaak van interne controle maatregelen duidelijker naar voren. Worden bij de verkoop
diverse personeelsleden ingeschakeld (verkopers) dan wordt de aanwezigheid van interne
controle maatregelen steeds belangrijker. Dezelfde opmerkingen kunnen worden gemaakt m.b.t.
de inkopen.
Bij bedrijven waarbij diverse personeelsleden zijn belast met verantwoordelijkheden dan zal de
noodzaak van o.a. functiescheiding en andere interne controle maatregelen er voor moeten
zorgen dat goederen en gelden van de onderneming worden verantwoord en worden aangewend
waarvoor de directie en eigenaars dat hebben bedoeld.

- Administratieve organisatie
Zie opmerkingen snijbloemen. Toegevoegd moet worden de administratieve organisatie bij
potplantenbedrijven zich concentreert op de produktie-, afzet- en arbeidsplanning en analyse
hiervan. Aan de hand van de planning en de werkelijke behaalde aantallen en bedragen moeten
analyses worden gemaakt. Men spreekt dan van prijs-, efficiëncy-, bezettings- en calculatieverschillen. Na analyse en interpretatie kunnen nieuwe plannen en budgetten worden
opgesteld.
Kiest het management voor afzet aan handelaren dan is faktuurbeheer belangrijk. Belangrijk is
verder dat de financiële administratie aansluit op de informatiebehoefte van het management.
Last but not least wordt opgemerkt dat de administratieve organisatie zodanig moet zijn dat
informatie over het bedrijf en zijn activiteiten, tijdig, volledig en betrouwbaar is.

Potplanten niet complex.
Uitsluitend zijn de verschillen met potplanten complex aangegeven.
De verschillen met potplanten complex vindt men met name in het assortiment en afzetkanalen.
Dit soort potplantenbedrijven zullen proberen zich te onderscheiden van de potplantenkwekerijen
complex door een betere kwaliteit of door een meer exclusief assortiment.
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Kiest men voor een meer exclusief assortiment dan zal tevens extra aandacht besteed moeten
worden aan de afzet van de produkten. Het opzetten en onderhouden van een afzetmarkt is voor
bedrijven die een meer exclusief assortiment voeren, een belangrijke voorwaarde voor continuïteit.

Uitgangsmateriaal complex.
Uitgangsmateriaal is gedefinieerd als een bedrijf dat zich bezig houdt met het opkweken en afzetten
van plantmateriaal voor de commerciële groenteproduktie, snijbloemenproduktie en potplantenafkweek.
Grote bedrijven zijn omschreven als bedrijven die tenminste vier gewassoorten opkweken en die
tenminste tien personeelsleden in dienst hebben.
In de verdere behandeling worden uitsluitend verschillen met andere
bedrijfstypen aangegeven.

- Moderniteit
Zie opmerkingen bij potplanten complex. Toegevoegd moet worden dat bij uitgangsmateriaalbedrijven het logistieke systeem en de mechanisatiegraad een van de belangrijkste onderde
len is die de hoogte van de kosten per eenheid produkt beïnvloedt. Mechanisatie heeft met name
betrekking op het zaai en pottenpersproces.
Bij uitgangsmateriaal speelt de benutting van de technische ruimte gedurende een kalenderjaar
een belangrijke rol. Vanwege de seizoensgevoeligheid van dit bedrijfstype, zal het management
een antwoord moeten vinden hoe groot de kweekoppervlakte in eigendom moet zijn, in hoeverre
gebruik kan worden gemaakt van ruimte bij derden en hoe de leegloop kan worden geminimali
seerd.
De teeltruimte in eigendom en het assortiment aan op te kweken gewassen bepaalt in belangrijke
mate de leegloopkosten, mits de teeltruimte in gebruik van derden flexibel kan worden aange
wend.
Omdat het bedrijfstype volledig en direct afhankelijk is van zijn directe afnemers is men
genoodzaakt om sneller dan de andere bedrijfstypen in te spelen op technische ontwikkelingen.
Naast het economische aspect speelt duidelijk het commerciële aspect.

- Gewassen
Gewassen die op dit soort bedrijfstypen worden geteeld zijn:
- Tomaten
- Bladgewassen
- Bladplantenstek
- Komkommer
- Chrysantenstek
- Bloeiende plantenstek
- Paprika
- Aubergine

- Gerberastek
- Anjerstek

- e.a.

- Raskeuze
De raskeuze wordt bepaald door de afnemers. Van groot belang is zoveel mogelijk informatie
over gewassen en rassen te krijgen om de behandeling gedurende de opkweek te optimaliseren.
Om commerciële redenen is het noodzakelijk dat ontwikkelingen in de vraag naar gewassen en
rassen nauwlettend worden gevolgd. De informatie dient nauwkeurig en systematisch te worden
vastgelegd, verwerkt en gerapporteerd.

- Personele en logistieke organisatie
Zie opmerkingen potplanten complex.
Het uitgangsmateriaalbedrijf complex heeft te maken met vele verschillende gewassen en rassen.
Een belangrijk gedeelte van de handelingen zijn geautomatiseerd of gemechaniseerd. De
gewascontrole tijdens de opkweek wordt uitgevoerd door geschoolde teeltkundige mensen. Het
eerste soort handelingen kan door relatief laag geschoold personeel worden uitgevoerd. De
gewascontrole vraagt om vakmensen.
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Naast het produktiepersoneel zal personeel voorhanden moeten zijn die de inkoop en verkoop
voor hun rekening neemt. Het bovenstaande leidt tot een omvangrijk personeelsbestand. De
omvang van het personeelsbestand en het aantal verschillende werkzaamheden vraagt om een
uitgekiende personele organisatie. Centraal daarbij staat dat het management aan zijn personeel
duidelijkheid schept omtrent de functie, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en
verwachtingen. Dit alles zal gestructureerd, overzichtelijk en duidelijk moeten zijn vastgelegd. In
dit verband wordt de noodzaak van een concurrentiebeding voor verkopers aangegeven. Ieder
personeelslid moet in bezit zijn van de laatste documentatie omtrent wat het management van
hem verwacht. Het management zal alert moeten reageren op onregelmatigheden.
Essentieel is een nauwkeurige planning te maken i.v.m. het zaaien, het oppotten en het afleveren
van gewassen. De arbeidsplanning vormt een afgeleide van de bovenstaande plannen.
Naast een weekplanning, een maandplanning en jaarplanning dient een dagplanning te worden
opgemaakt.
Steeds zal de planning aan de werkelijke situatie moeten worden aangepast.
De diversiteit van handelingen en de importantie van tijdigheid vraagt om een goede afstemming
tussen verantwoordelijke managers; dit kan uitsluitend met frequent, doch efficiënt werkoverleg.
De kostprijs per plant wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door de mate waarin het
management de personele invulling en afstemming weet te optimaliseren.

- Commerciële activiteiten
Zie opmerkingen bij potplanten complex.
Uitgangspunt is steeds de afnemers. Het management zal aan de hand van marktonderzoek
moeten vaststellen wat de omvang van die markt is, of marktsegmentatie mogelijk is en welke
gewassen men kan opkweken. Daarbij is het noodzakelijk dat markt- en strategiekeuzes worden
gemaakt en dat een commerciële invulling plaatsvindt van het produkt, promotion, prijs en
distributie. Men dient zich ervan bewust te zijn dat een produkt veel meer inhoud dan het te
leveren stoffelijke materiaal. Continuïteit staat of valt met een zodanige commerciële invulling
dat de daardoor ontstane toegevoegde waarde het bedrijf onderscheiden van concurrenten en
afnemers bindt.De ontstane toegevoegde waarde zal moeten uitstijgen boven de daarvoor
genoodzaakte extra kosten.
In dit verband moet sprake zijn van een actieve commerciële benadering van potentiële
afnemers.
Het management moet zich ervan bewust zijn dat men zich op een produktiemarkt bevindt (i.t.t.
consumentenmarkt). Het vraagt om extra aandacht aan het kennisniveau over de gevoerde Pro
dukten van de verkopers. De verkopers zullen tenminste hetzelfde kennisniveau moeten hebben
als de afnemers.

- Informatiebehoefte en -verzorging
Zie opmerkingen potplanten complex.
Bij personele organisatie is reeds de noodzaak van het maken en bijsturen van diverse plannen
aangegeven. De kwaliteit van de plannen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de ge
bruikte grootheden. Voor de bijsturing is een volledige en tijdige registratie en verwerking van
gegevens noodzakelijk. Om het bovenstaande te kunnen realiseren is een optimale administra
tieve organisatie noodzakelijk waarbij gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde systemen.
De noodzaak van automatiseerde systemen wordt veroorzaakt door omvang en complexheid van
gegevens en gegevensverwerking.
Naast algemene informatie is informatie over leegloop, kostprijs per gewassoort, winst per
gewassoort noodzakelijk voor het vaststellen van sterke en zwakke gewassen en voor de evaluatie.
Bij raskeuze is al aandacht besteed aan de noodzaak van verkrijging van externe en interne
informatie over gewassen en rassen. Het gaat om plant-, teelttechnische-, en marktinformatie.

- Interne controle maatregelen
Zie opmerkingen bij potplanten complex waarbij bedoeld wordt de opmerkingen die betrekking
hebben op de situatie dat via eigen handelskanalen wordt verkocht.
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Het verkoopapparaat op dit soort bedrijven heeft een zelfstandige plaats ingenomen. De
bedrijven zijn omvangrijk en het aantal deel-activiteiten zo groot dat een groot aantal functies
binnen het bedrijf dienen te worden ingevuld door andere personen dan door de eigenaar. Dit
laatste geldt vaak ook voor zaken die de onderneming direct financieel kunnen raken.
Om de kans op oneigenlijk gebruik van goederen en gelden van de onderneming te voorkomen is
het uitvoeren van interne controle maatregelen noodzakelijk. Hier moet worden gedacht aan
functiescheiding en het uitvoeren van controles.
Een gedetailleerde en betrouwbare planning met daaraan gekoppeld een budgettering is een
goed interne controlemiddel ten behoeve van de interne controle.

- Administratieve organisatie
Zie opmerkingen bij potplanten complex.
Toegevoegd moet worden dat de administratie van de debiteuren en de voorraden extra aandacht
verdient. Voorraden en debiteuren moeten zodanig in de financiële administratie zijn geïnte
greerd dat onmiddellijk op elk tijdstip de waarde en samenstelling kan worden beoordeeld.
Periodiek zal de voorraad moeten worden geïnventariseerd en de verschillen met de financiële
administratie worden geanalyseerd.

Uitgangsmateriaal niet complex.
Uitsluitend zijn de verschillen met uitgangsmateriaal complex aangegeven.
De verschillen met uitgangsmateriaal complex vindt men met name in het assortiment en personele
organisatie.
Dit soort bedrijven kiest bewust voor een smal assortiment en een beperkte omvang aan opkweekactiviteiten; zie definitie uitgangsmateriaal complex.
Het gevolg hiervan is dat personele organisatie, plannen, registratie, bijsturen, en administratieve
verwerking eenvoudiger is. Dit wil niet zeggen dat deze aspecten binnen uitgangsmateriaal niet
complex minder belangrijk zijn dan andere aspecten. De communicatielijnen zijn korter en het
totale bedrijfsgebeuren met zijn deel-activiteiten is veel beter te overzien.
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Bijlage D. Invulling wegingsfactoren per onderdeel per bedrijfstype
Delphi-methode
Bij het toekennen van de wegingsfactoren per onderdeel is door de werkgroep de Delphi methode
gevolgd. Dit hield in dat in eerste instantie de 6 deskundigen uit de werkgroep afzonderlijk van
elkaar alle onderdelen van een wegingsfactor hebben voorzien.
Vervolgens zijn de resultaten samengevoegd en aan alle deskundigen teruggestuurd. In een
gezamenlijke discussie is de werkgroep daarna tot overeenstemming gekomen.
Op de volgende pagina zijn de wegingsfactoren per bedrijfstype weergegeven. In bijlage F zijn de
achtergronden beschreven bij het toekennen van de wegingsfactoren per bedrijfstype.
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BIJLAGE F: BEPALING VERANTWOORDELIJKE MANAGER
Uitgangspunt bij de beoordeling:
* Bij de beoordeling van het management wordt uitsluitend de totaal verantwoordelijke manager
per functie beoordeeld. Dit is de directeur c.q. eigenaar van de glastuinbouwonderneming of de
hoogstbevoegde per functie, tenzij deze uitsluitend operationele taken heeft.
Het systeem (MAG) laat maximaal 4 managers per run toe. Voor elke functie komt maximaal 1
manager in aanmerking.
Hoe bepalen wie verantwoordelijk is?
Begin bij de directeur/eigenaar en daarna bij de managers te informeren waar de bevoegdheden en
de verantwoordelijkheden liggen. Een antwoord moet worden gekregen op wie verantwoordelijk is
per functie en wie op welk niveau. Hier moeten dus twaalf onderdelen worden beantwoord. Naar
aanleiding van deze invulling per onderdeel zal moeten worden beoordeeld wie per functie direct
verantwoordelijke is.

commercieel strategisch

produktie strategisch

personeel strategisch

fin/econ/adm strategisch

commercieel taktisch

produktie taktisch

personeel taktisch

fin/econ/adm taktisch

commercieel operationeel

produktie operationeel

personeel operationeel

fin/econ/adm operationeel

Op de meeste glastuinbouwondernemingen zal slechts één manager moeten worden beoordeeld.
Veelal is dit de directeur/eigenaar. Echter op grotere bedrijven komen organisatiestrukturen voor,
waarbij meerdere personen voor beoordeling in aanmerking komen.
Indien een manager wel taken, maar geen verantwoordelijkheden gedelegeerd heeft gekregen, komt
hij niet voor beoordeling in aanmerking.
De manager, die zowel verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft, moet beslissingen nemen.
Om die reden komt hij voor beoordeling in aanmerking.
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BIJLAGE G GERELATEERDE ITEMS PER FUNCTIE
Zie volgende pagina's
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BIJLAGE H: BESCHRIJVING GERELATEERDE ITEMS
In deze bijlage zijn de beschrijvingen opgenomen van de reden van beoordeling van de gerelateerde
items. Deze beschrijving is voor de 4 onderscheiden functies apart opgenomen.
Deze gerelateerde items zijn in samenspraak door werkgroep vastgesteld.

Beschrijving relaties vanuit de commerciële functie
Item Vestigingsplaats (1.1.1) met:
- fysische omgeving (1.2.1)
- vergunningen en richtlijnen ( 1.2.2 )
- arbeidsmarkt: vraagzijde (1.3.1)
- arbeidsmarkt: aanbodzijde (1.3.2)
- uitbreidingsmogelijkheden (2.2.2)
Beschrijving:
Bij de vestigingsplaats moet gekeken worden naar de fysische omgeving en de vraag- en aanbodzijde
van de arbeidsmarkt. Tevens moet worden bekeken welke en hoe groot de uitbreidingsmogelijkhe
den zijn en hoe de mogelijkheden voor vergunningen en richtlijnen zijn geregeld.
Item Betalingsvoorwaarden (1.1.2) met:
- betalingsgedrag (5.4.4)
- betalen & incasso (6.4.2)
- liquiditeitsbeheer (6.4.3)
Beschrijving:
De betalingsvoorwaarden moeten worden aangepast aan het betalingsgedrag (Met name interna
tionaal). Bij overschrijding van de betalingsvoorwaarden zal vanuit betalingen en incasso de keuze
worden gemaakt voor een incassobeslissing (6.1.8).
Het liquiditeitsbeheer (6.3.4) zal de incassobeslissing beïnvloeden.
Item Afzetmarkt (1.1.3) met:
- uitbreidingsmogelijkheden (2.2.2)
- teeltplan (2.2.5)
- omzetontwikkeling (2.4.7)
Beschrijving:
De afzetmarkt bepaalt de uitbreidingsmogelijkheden qua afzet omzetgroei. De gevolgen hiervan zijn
te zien in de omzetontwikkeling. De afzetmarkt heeft een marktpotentie (1.1.5). Het teeltplan zal
hierop moeten worden aangepast.
Item Commerciële deskundigen (1.1.7) met:
- produktie deskundigen (1.2.4)
- deskundigen personele functie (1.3.7)
- financiële deskundigen (1.4.4)
Beschrijving:
Het gebruik van deskundigen op alle gebieden moet worden belicht tegen de aanwezige kennis op
dat onderdeel en de erkenning en de wens deze te gebruiken. De aanwezigheid moet worden
onderzocht in de omgeving van het bedrijf. De afhankelijkheid van veel deskundigen en de
mogelijke tegenstrijdige adviezen op de diverse onderdelen zullen moeten worden bekeken.
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Item Product-lifecycle (P.L.C.) (2.1.1) met:
- economische veroudering (2.4.5)
- omzetontwikkeling (2.4.7)
- produktkennis (3.2.3)
- adoptiesnelheid (3.2.4)
Beschrijving:
De P.L.C. geeft de mate van ontwikkelingsstadium van een produkt aan, daarbij past de nieuw
heid/veroudering van het bedrijf. Een nieuw "produkt" in een verouderde situatie is niet optimaal.
Om de P.L.C. te kennen moeten we het produkt kunnen beoordelen op al zijn facetten en daarnaast
moeten we de andere produkten kennen en kunnen beoordelen. De beoordeling is het stadium van
de P.L.C. waarin het produkt verkeert. Een hoge adoptiesnelheid en alert reageren zijn nodig om de
juiste produkten te telen. Bij groenten en snijbloemen spelen deze (items-relaties) een minder grote
rol. Echter bij potplanten en uitgangsmateriaal is deze rol van groot belang.
Bij groenten en bloemen spelen vooral de P.L.C en de omzetontwikkeling een rol.
Item Inkoopafstemming (2.1.3) met:
- voorraadbeheersing (5.4.5)
Beschrijving:
De inkoopafstemming heeft een direkte relatie over en weer met de voorraadbeheersing. Om dit
gestructureerd te organiseren is hiervoor een inkoopplan (5.1.1) nodig.
Item Milieukansen en -bedreigingen (2.1.8) met:
- milieustrategie (4.2.6)
Beschrijving:
Het omgaan met milieukansen en -bedreigingen voor het produkt op de markt kan worden
beïnvloed vanuit de milieustrategie. Tevens zullen deze kansen en bedreigingen de milieustrategie
beïnvloeden.
Item Representatievermogen (3.1.3) met:
- communicatie (2.3.6)
- motiveren (3.3.3)
Beschrijving:
Het representatievermogen kan niet worden losgezien van de communicatie binnen het bedrijf.
Zowel naar binnen als naar buiten het bedrijf is deze bepalend voor het bedrijfsfunctioneren. Het
motiveren speelt hierbij tevens een belangrijke rol.
Item Commerciële doelstelling (4.1.1) met:
- produktie doelstelling (4.2.1)
- personele doelstelling (4.3.1)
- financiële doelstelling (4.4.1)
Beschrijving:
Er is een relatie tussen deze 4 doelstellingen op strategisch niveau. Om één doelstelling te bereiken
is het nodig dat ook bij de andere doelstellingen wordt gekeken of dit bij elkaar aansluit. Een te
hoge doelstelling bij één functie kan niet worden gehaald daar de andere functie(s) dit niet op
kan/kunnen brengen. De doelstellingen zullen gezamenlijk en gelijktijdig moeten worden afgespro
ken. Elke functionaris moet de doelstelling van de andere functies kennen en weten. De relaties zijn
over en weer.
Item Commerciële doelstelling (4.1.1) met:
- ondernemingsplan (4.4.3)
Beschrijving:
Ten behoeve van de commerciële doelstelling worden keuzes gemaakt m.b.t. de markt en het
produkt. De gemaakte keuzes worden in een ondernemingsplan gekwantificeerd.
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Item Commerciële doelstelling (4.1.1) met:
- evaluatie strategische planning (6.4.4)
Beschrijving:
De commerciële doelstellingen worden geformuleerd en omgezet in plannen. Aan de hand van die
plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt geëvalueerd.
Item Keuze vestigingsplaats (4.1.2) met:
- fysische omgeving (1.2.1)
- vergunningen en richtlijnen (1.2.2)
- arbeidsmarkt: vraagzijde (1.3.1)
- arbeidsmarkt: aanbodzijde (1.3.2)
- uitbreidingsmogelijkheden (2.2.2)
Beschrijving:
Bij de keuze van de vestigingsplaats moet gekeken worden naar de fysische
omgeving en de vraagen aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Tevens moet worden bekeken welke en hoe groot de uitbrei
dingsmogelijkheden zijn en hoe de mogelijkheden voor vergunningen en richtlijnen zijn geregeld.
Item Marktkeuze (4.1.3) met:
- financiële doelstelling (4.4.1)
Beschrijving:
De marktkeuze en de financiële doelstelling zijn aan elkaar verbonden. De financiën laten het toe
dat er op bepaalde markten gewerkt wordt. En het werken op diverse markten heeft gevolgen voor
de financiële doelstelling.
Item Marktkeuze (4.1.3) met:
- ondernemingsplan (4.4.3)
Beschrijving:
Ten behoeve van de commerciële doelstelling worden keuzes gemaakt m.b.t. de markt en het
produkt. De gemaakte keuzes worden in een ondernemingsplan gekwantificeerd.
Item Produktkeuze (4.1.4) met:
- arbeidsfilm (2.3.4)
- teeltplanflexibiliteit (4.2.5)
- ondernemingsplan (4.4.3)
- arbeidsplan (5.3.1)
Beschrijving:
De teeltplanflexibiliteit geeft de ruimte aan waarbinnen een produktkeuze kan worden gemaakt. De
produktkeuze heeft een direct gevolg voor het arbeidsplan en de arbeidsfilm op het bedrijf. Elk
produkt heeft zijn eigen arbeidsplaatje. Ten behoeve van de commerciële doelstelling worden
keuzes gemaakt m.b.t. de markt en het produkt. De gemaakte keuzes worden in een ondernemings
plan gekwantificeerd.
Item Kwaliteitsbeleid (4.1.8) met:
- produktiedoelstelling (4.2.1)
- kwaliteitszorg (5.2.8)
Beschrijving:
Het kwaliteitsbeleid is een afgeleide uit de produktiedoelstelling en wordt vertaald naar de
kwaliteitszorg. Deze zaken staan omschreven in een kwaliteitscontroleplan (5.1.3) en hebben weer
te maken met het onderscheidingsvermogen (2.1.2).
Item Inkoopplan (5.1.1) met:
- investeringsplan (4.4.4)
Beschrijving:
Het inkoopplan heeft een direkte relatie met het investeringsplan voor de aankopen op langere
termijn. Zie tevens inkoopafstemming (2.1.3)
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Item Kwaliteitscontroleplan (5.1.3) met:
- evaluatie tactische planning (6.4.5)
Beschrijving:
De commerciële plannen worden vanuit commerciële doelstellingen opgesteld. Aan de hand van die
plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt geëvalueerd.
Item Marktinformatieplan (5.1.4) met:
- produktiemoment (5.2.2)
Beschrijving:
Het marktinformatieplan geeft informatie over leveranciers die worden benaderd om op een
produktie-afhankelijk moment materialen te leveren.
Item Marktinformatieplan (5.1.4) met:
- informatieverzorgingsproces (2.4.1)
Beschrijving:
Het marktinformatieplan geeft aan hoe men wenst om te gaan met externe informatie; m.n. met
betrekking tot de inkoop- en verkoopmarkt. Het informatieverzorgingsproces geeft aan of en hoe
doelmatig gegevens worden omgezet in informatie.
Item Marketingplan (5.1.7) met:
- jaarbudget (5.4.1)
- jaarbudget kostenplaats (5.4.2)
Beschrijving:
Het marketingplan is richtinggevend voor het jaarbudget en het jaarbudget kostenplaats.
Item Marketingplan (5.1.7) met:
- voorraadbeheersing (5.4.5)
Beschrijving:
Het marketingplan wordt vertaald in een inkoopplan en een verkoopplan. Zowel aan de inkoopkant
als aan de verkoopkant kan voorraadvorming plaatsvinden. Voorraadvorming vraagt om voorraad
beheersing.
Item Marketingplan (5.1.7) met:
- produktiemoment (5.2.2)
Beschrijving:
Het marketingplan wordt vertaald in een verkoopplan. Het verkoopplan geeft informatie over het
tijdstip van verkoop en het tijdstip van verkoop bepaalt het produktiemoment.
Item Marketingplan (5.1.7) met:
- evaluatie tactische planning (6.4.5)
Beschrijving:
De commerciële plannen worden vanuit commerciële doelstellingen opgesteld. Aan de hand van die
plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt geëvalueerd.
Item Produktpresentatie (5.1.8) met:
- produktcontrole (6.2.2)
Beschrijving:
De kwaliteitscontrole (6.1.3) en de produktcontrole zijn medebepalend voor de produktpresentatie.
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Item Inkoopbeslissingen (6.1.1) met:
- investeringsplan grond, gebouwen en installaties (4.2.2)
- investeringsplan machine/werktuig (4.2.3)
- investeringsmoment (5.4.3)
Beschrijving:
De inkoopbeslissingen zijn mede gebaseerd op het investeringsmoment en de investeringsplannen.
Zie tevens inkoopplan (5.1.1) en inkoopafstemming (2.1.3).
Item Reclamatie-afwikkeling (6.1.4) met:
- produktcontrole (6.2.2)
Beschrijving:
De reclamatie-afwikkeling moet de produktcontrole informatief voeden en heeft daarmee en
sturende werking.
Item Bijsturing afzet (6.1.6.) met:
- liquiditeitsbeheer (6.4.3.)
Beschrijving:
Bij veranderingen in de afzet naar omvang en/of tijdstip ontstaan tevens veranderingen in
ontvangsten en uitgaven qua omvang en tijdstippen.
Item Bijsturing afzet (6.1.6.) met:
- bijstelling teeltplan (6.2.3.)
Beschrijving:
Veranderingen in de afzet naar omvang en/of tijdstip zijn uitsluitend mogelijk indien t.a.v. het
teeltplan kleine danwel grote aanpassingen plaatsvinden.
Item Bijsturing afzet (6.1.6.) met:
- weekplan (6.3.1.)
- dagplan (6.3.2.)
Beschrijving:
Veranderingen in de afzet naar omvang en/of tijdstip zijn uitsluitend mogelijk indien t.a.v. het
teeltplan kleine danwel grote aanpassingen plaatsvinden. Aanpassingen op het teeltplan hebben
direct effect op de arbeidsbehoefte op korte termijn. Het betreft aanpassingen van het weekplan en
dagplan.
Item Incassobeslissingen (6.1.8.) met:
- facturenbeheer (6.4.1.)
- betalen en incasso (6.4.2.)
Beschrijving:
Incassobeslissingen, het beheren van inkoop- en verkoopfacturen wordt vertaald in daadwerkelijk
betalen en incasseren van gelden.

138

Beschrijving gerelateerde items vanuit de produktie functie
Item Fysische omgeving (1.2.1) met:
- vestigingsplaats (1.1.1)
Beschrijving:
De vestigingsplaats is onderdeel van de fysische omgeving.
Item Vergunningen en richtlijnen (1.2.2) met:
- vestigingsplaats (1.1.1)
Beschrijving:
Vergunningen en richtlijnen kunnen per gebied verschillen.
Item Uitbreidingsmogelijkheden (2.2.2) met:
- vestigingsplaats (1.1.1)
Beschrijving:
De uitbreidingsmogelijkheden hebben een relatie met vestigingsplaats (bijvoorbeeld bestemmings
plan).
Item Produktiedeskundigen (1.2.4) met:
- commerciële deskundigen (1.1.7)
- deskundigen personele functie (1.3.7 )
- financiële deskundigen (1.4.4)
Beschrijving:
Deskundigen zijn specifiek voor een bepaald vakgebied. Toch zijn de gebieden niet altijd strikt
gescheiden. Daarom moeten de relaties tussen deze deskundigen worden aangegeven.
Item teeltplan (2.2.5) met:
- afzetmarkt (1.1.3)
- onderscheidingsvermogen (2.1.2)
- arbeidsfilm (2.3.4)
- arbeidsomstandigheden (2.3.5)
Beschrijving:
Het teeltplan wordt gestuurd vanuit de afzetmarkt (eventueel via onderscheidingsvermogen) en
geeft aan wat de arbeidsfilm van het betreffende teeltplan moet zijn en de arbeidsomstandigheden
die verbonden zijn aan dat teeltplan.
Item (glas)opstanden (2.2.6) met:
- economische veroudering (2.4.5)
Beschrijving:
De huidige staat van de glasopstanden geeft de economische veroudering aan en heeft te maken met
de saldobegroting van het teeltplan. Is dit aangepast aan die veroudering of niet?
Item produktie doelstelling (4.2.1) met:
- commerciële doelstelling (4.1.1)
- personele doelstelling (4.3.1)
- financiële doelstelling (4.4.1)
Beschrijving:
De doelstellingen zijn aan elkaar gekoppeld. Is dit niet het geval dan is er geen éénduidig beleid.
Item Produktiedoelstelling (4.2.1) met:
- ondernemingsplan (4.4.3)
Beschrijving:
Produktiedoelstellingen worden omgezet in investeringsplannen, m.b.t. onroerend goed, machi
nes/werktuigen en teeltrichting. De investeringsplannen worden gekwantificeerd in het onderne
mingsplan.
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Item Produktiedoelstelling (4.2.1) met:
- evaluatie strategische planning (6.4.4)
Beschrijving:
Produktiedoelstellingen worden geformuleerd en omgezet in plannen. Aan de hand van die plannen
en werkelijk behaalde resultaten wordt geëvalueerd.
Item Investeringsplan grond, gebouwen en installaties (4.2.2) met:
- financieringsplan (4.4.5)
Beschrijving:
Investeringsplannen kunnen pas uitgevoerd worden als het financieringsplan rond is.
Item Investeringsplan grond, gebouwen en installaties (4.2.2) met:
- ondernemingsplan (4.4.3)
Beschrijving:
Produktiedoelstellingen worden omgezet in investeringsplannen, m.b.t. onroerend goed, machi
nes/werktuigen en teeltrichting. De investeringsplannen worden gekwantificeerd in het onderne
mingsplan.
Item Investeringsplan machine/werktuig (4.2.3) met:
- financieringsplan (4.4.5)
Beschrijving:
Investeringsplannen kunnen pas uitgevoerd worden als het financieringsplan rond is.
Item Investeringsplan machine/werktuig (4.2.3) met:
- ondernemingsplan (4.4.3)
Beschrijving:
Produktiedoelstellingen worden omgezet in investeringsplannen, m.b.t. onroerend goed, machi
nes/werktuigen en teeltrichting. De investeringsplannen worden gekwantificeerd in het onderne
mingsplan.
Item Teeltrichting (4.2.4) met:
- ondernemingsplan (4.4.3)
Beschrijving:
Produktiedoelstellingen worden omgezet in investeringsplannen, m.b.t. onroerend goed, machi
nes/werktuigen en teeltrichting. De investeringsplannen worden gekwantificeerd in het onderne
mingsplan.
Item Begroten fysieke produktie (5.2.1) met:
- arbeidsplan (5.3.1)
Beschrijving:
De begrote fysieke produktie heeft invloed op het arbeidsplan. Dit gebeurt via de arbeidsplanning
(5.2.5) die behoort bij de begrote fysieke produktie.
Item Begroten fysieke produktie (5.2.1) met:
- jaarbudget (5.4.1)
- jaarbudget kostenplaats (5.4.2)
Beschrijving:
De fysieke produktie beïnvloedt diverse ge- en verbruiken van produktiemiddelen. Die ge- en
verbruiken worden in jaarbudgetten en jaarbudget kostenplaatsen gekwantificeerd.
Item Begroten fysieke produktie (5.2.1) met:
- evaluatie tactische planning (6.4.5)
Beschrijving:
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Produktiedoelstellingen worden geformuleerd en omgezet in plannen. Een van die plannen is de
begrote fysieke produktie. Aan de hand van die plannen en werkelijke behaalde resultaten wordt
geëvalueerd.
Item Produktiemoment (5.2.2) met:
- voorraadbeheersing (5.4.5)
Beschrijving:
Het verkoopplan bepaalt het produktiemoment. Het produktiemoment veroorzaakt een vraag naar
materialen en voorraadvorming van eindprodukten. Leveringen van materialen veroorzaakt tevens
voorraadvorming. Voorraadvorming vraagt om voorraadbeheersing.
Item Produktiemoment (5.2.2) met:
- inkoopplan (5.1.1)
Beschrijving:
Het verkoopplan bepaalt het produktiemoment. Het produktiemoment veroorzaakt een vraag naar
materialen. Vraag naar materialen wordt bepaald door een inkoopplan.
Item Ruimteplanning (5.2.3) met:
- jaarbudget (5.4.1)
- jaarbudget kostenplaats (5.4.2)
Beschrijving:
De ruimtebehoefte is voor de toerekening van een aantal ge- en verbruiken van produktiemiddelen
de basis. Die ge- en verbruiken worden in jaarbudgetten en jaarbudget kostenplaatsen gekwantifi
ceerd.
Item Ruimteplanning (5.2.3) met:
- evaluatie tactische planning (6.4.5 )
Beschrijving:
Produktiedoelstellingen worden geformuleerd en omgezet in plannen. Een van die plannen is de
begrote ruimtebehoefte. Aan de hand van die plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt
geëvalueerd.
Item Saldobegroting teeltplan (5.2.4) met:
- evaluatie tactische planning(6.4.5)
Beschrijving:
Produktiedoelstellingen worden geformuleerd en omgezet in plannen. Een van die plannen is de
saldobegroting teeltplan. Aan de hand van die plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt
geëvalueerd.
Item Kwaliteitszorg (5.2.8) met:
- jaarbudget (5.4.1)
- jaarbudget kostenplaats (5.4.2)
Beschrijving:
Kwaliteitszorg is een activiteit waarmee de onderneming zich kan onderscheiden van collega's/con
currenten. Kwaliteitszorg is zo belangrijk dat dit onderdeel los van andere activiteiten moet worden
gebudgetteerd.
Item Bijstellen teeltplan (6.2.3) met:
- weekplan (6.3.1)
- dagplan (6.3.2)
- arbeidsverdeling (6.3.4)
Beschrijving:
De bijstelling van het teeltplan heeft gevolgen voor het weekplan c.q. dagplan en ook op de
arbeidsverdeling.
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Item Werkplan (6.2.4) met:
- weekplan (6.3.1)
- dagplan (6.3.2)
- arbeidsverdeling (6.3.4)
Beschrijving:
De bijstelling van het werkplan heeft gevolgen voor het weekplan c.q. dagplan en ook op de
arbeidsverdeling.
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Beschrijving relaties vanuit de personele functie
Item Arbeidsmarkt: vraagzijde (1.3.1) met:
- vestigingsplaats (1.1.1)
Beschrijving:
De arbeidsmarkt wordt bepaald vanuit de vestigingsplaats. Bij de keuze vestigingsplaats (4.1.2)
moet dus rekening worden gehouden met de arbeidsmarktsituatie.
Item Arbeidsmarkt: aanbodzijde (1.3.2) met:
- vestigingsplaats (1.1.1)
Beschrijving:
De arbeidsmarkt wordt bepaald vanuit de vestigingsplaats. Bij de keuze vestigingsplaats (4.1.2)
moet dus rekening worden gehouden met de arbeidsmarktsituatie.
Item Opleidingsmogelijkheden (1.3.3) met:
- teelttechnisch inzicht (3.2.1)
- technisch inzicht (3.2.2)
- produktkennis (3.2.3)
- opleidingsniveau (3.4.2)
Beschrijving:
De opleidingsmogelijkheden zijn medebepalend voor het opleidingsniveau. Het teelttechnisch en
technisch inzicht en de produktkennis kunnen door de opleidingsmogelijkheden worden verbeterd.
Item Populariteit van de tuinbouw (1.3.5) met:
- vestigingsplaats (1.1.1)
Beschrijving:
De populariteit van de tuinbouw is per vestigingsplaats verschillend.
Item Mentaliteit t.o.v. de tuinbouw (1.3.6) met:
- vestigingsplaats (1.1.1)
Beschrijving:
De mentaliteit t.o.v. de tuinbouw is per vestigingsplaats verschillend.
Item Arbeidsfilm (2.3.4) met:
- teeltplan (2.2.5)
- produktiemoment (5.2.2)
- arbeidsplanning (5.2.5)
Beschrijving:
De arbeidsfilm wordt bepaald door het teeltplan. Hierin speelt ook het produktiemoment een
belangrijke rol. De arbeidsplanning en het arbeidsplan (5.3.1) laten zien hoe de arbeidsfilm eruit
ziet.
Item Arbeidsomstandigheden (2.3.5) met:
- vergunningen en richtlijnen (1.2.2)
- intern transport (2.2.4)
- teeltspecifieke produktiemiddelen (2.2.9)
- investeringsplan machine/werktuig (4.2.3)
Beschrijving:
De arbeidsomstandigheden kunnen door de vergunningen en richtlijnen beïnvloed en afgedwongen
worden. Het intern transport en de teeltspecifieke produktiemiddelen kunnen de arbeidsomstan
digheden verbeteren. In een investeringsplan machine/werktuig zal worden aangegeven welke
verbeteringen haalbaar zijn.
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Item Communicatie (2.3.6) met:
- informatieverzorgingsproces (2.4.1)
- informatie-overdrachtplan intern (5.4.6)
- communicatie vermogen (3.1.4)
Beschrijving:
De communicatie in het bedrijf is mede afhankelijk van het informatieverzorgingsproces en het
informatie-overdrachtsplan intern. Het communicatievermogen bepaalt de communicatie naar
binnen en naar buiten het bedrijf.
Item Leiderschapskenmerken (3.3.1) met:
- uitbreidingsmogelijkheden (2.2.2)
Beschrijving:
De uitbreidingsmogelijkheden worden mede bepaald door de leiderschapskenmerken, de sociale
vaardigheden (3.3.2) en het motiveren (3.3.3).
Item Sociale vaardigheden (3.3.4) met:
- representatievermogen (3.1.3)
- communicatievermogen (3.1.4)
Beschrijving:
De sociale vaardigheden bepalen het representatievermogen en het communicatievermogen.
Item Opleidingsvermogen (3.3.5) met:
- marktkennis (3.1.1)
- teelttechnisch inzicht (3.2.1)
- technisch inzicht (3.2.2)
- produktkennis (3.2.3)
- opleidingsniveau (3.4.2)
Beschrijving:
Het opleidingsvermogen kan veel kennisgebieden in het bedrijf verbeteren. Door middel van het
opleiden van personeel gaat de marktkennis, het teelttechnisch en technisch inzicht, de produktken
nis en het opleidingsniveau omhoog.
Item Personele doelstelling (4.3.1) met:
- investeringsplan grond, gebouwen en installaties (4.2.2)
- investeringsplan machine/werktuig (4.2.3)
- teeltrichting (4.2.4)
- ondernemingsplan (4.4.3)
Beschrijving:
Personele doelstellingen beïnvloeden investeringen in duurzame produktiemiddelen en teeltrich
ting. Het gevolg daarvan is dat door die investeringen het ondernemingsplan weer wordt beïnvloed.
Item Personele doelstelling (4.3.1) met:
- evaluatie strategische planning (6.4.4.)
Beschrijving:
Personele doelstellingen worden geformuleerd en omgezet in plannen. Aan de hand van die plannen
en werkelijk behaalde resultaten wordt geëvalueerd.
Item Opvolging (4.3.2) met:
-

uitbreidingsmogelijkheden (2.2.2)
ondernemingsplan (4.4.2)
financieringsplan (4.4.5)

Beschrijving:
De opvolging heeft een relatie met het ondernemingsplan. Tevens heeft opvolging gevolgen voor het
financieringsplan en de uitbreidingsmogelijkheden. Als onduidelijk is hoe dit geregeld is, dan zullen
de uitbreidingsmogelijkheden beperkt zijn.
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Item Sociaal beleid (4.3.3) met:
- investeringsplan grond, gebouwen en
- installaties (4.2.2)
- investeringsplan machine/werktuig (4.2.3)
- teeltrichting (4.2.4)
- ondernemingsplan (4.4.3)
Beschrijving:
Personele doelstellingen, waaruit o.a. een sociaal beleid volgt, beïnvloeden investeringen in
duurzame produktiemiddelen en teeltrichting. Het gevolg daarvan is dat door die investeringen het
ondernemingsplan weer wordt beïnvloed.
Item Opleidingsbeleid (4.3.5) met:
- uitbreidingsmogelijkheden (2.2.2)
Beschrijving:
Het opleidingsbeleid is nodig voor de uitbreidingsmogelijkheden ten gevolge van het ontstaan van
meerdere tussenniveaus.
Item Arbeidsplan (5.3.1) met:
- teeltplan (2.2.5)
- arbeidsplanning (5.2.5)
- produktiemoment (5.2.2)
Beschrijving:
Het arbeidsplan heeft een direkte relatie met de arbeidsplanning en het produktiemoment en is
afhankelijk van het teeltplan.
Item Arbeidsplan (5.3.1) met:
- evaluatie tactische planning (6.4.5)
Beschrijving:
Personele doelstellingen worden geformuleerd en omgezet in plannen. Een van die plannen is een
arbeidsplan. Aan de hand van die plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt geëvalueerd.
Item Jaarplan overlegstructuren (5.3.6) met:
- evaluatie tactische planning (6.4.5 )
Beschrijving:
Personele doelstellingen worden geformuleerd en omgezet in plannen. Een van die plannen is een
jaarplan overlegstructuren. Aan de hand van die plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt
geëvalueerd.
Item Opleidingsplan (5.3.7) met:
- evaluatie tactische planning (6.4.5)
Beschrijving:
Personele doelstellingen worden geformuleerd en omgezet in plannen. Een van die plannen is een
opleidingsplan. Aan de hand van die plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt geëvalueerd.
Item Verbeteringsplan arbeidsomstandigheden (5.3.8) met:
- evaluatie tactische planning (6.4.5)
Beschrijving:
Personele doelstellingen worden geformuleerd en omgezet in plannen. Een van die plannen is een
verbeteringsplan arbeidsomstandigheden. Aan de hand van die plannen en werkelijk behaalde
resultaten wordt geëvalueerd.
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Item Weekplan (6.3.1) met:
- werkplan (6.2.4)
- teelttechnisch inzicht (3.2.1)
Beschrijving:
Het weekplan wordt mede bepaald door het werkplan en het teelttechnisch inzicht.
Item Arbeidsverdeling (6.3.4) met:
- werkplan (6.2.4)
Beschrijving:
De arbeidsverdeling is afhankelijk van het werkplan.
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Beschrijving relaties vanuit de financiële/economische/administratieve

functie.

Item Maatregelingen interne controle (2.4.2) met:
- organisatiestructuur (2.3.1)
Beschrijving:
Interne controlemaatregelingen zullen het aantal personeelsleden met verschillende functies
beïnvloeden. Op die manier worden tegengestelde belangen gecreëerd.
Item Maatregelingen interne controle (2.4.2) met:
- functiebeschrijving (2.3.2)
Beschrijving:
Interne controlemaatregelingen hebben ten doel een volledige verantwoording van de opbrengsten,
alsmede juiste verantwoording van kosten. Functie-omschrijvingen zijn hierbij een hulpmiddel;
immers in een functiebeschrijving worden de taken en bevoegdheden van een werknemer geregeld.
Item Omzetontwikkeling (2.4.7) met:
- prijspolitiek (4.1.5)
Beschrijving:
De omzetontwikkeling is afhankelijk van de prijspolitiek en het jaarbudget (5.4.1)
Item Financiële doelstelling (4.4.1) met:
- commerciële doelstelling (4.1.1)
- produktiedoelstelling (4.2.1)
Beschrijving:
Wil de ondernemingsdoelstelling continuïteit voor de lange termijn zijn, dan wordt daar direct een
financiële doelstelling aan gekoppeld. Uitgaande van de financiële doelstelling wordt een keuze
gemaakt voor produkt en afzetmarkt.
Item Investeringsmoment (5.4.3) met:
- inkoopplan (5.1.1)
Beschrijving:
Het investeringsmoment in d.p.m. bepaalt het produktiemoment, waardoor het inkoopplan weer
wordt beïnvloed.
Item Investeringsmoment (5.4.3) met:
- produktiemoment (5.2.2)
Beschrijving:
Het investeringsmoment in d.p.m. bepaalt het produktiemoment, waardoor het inkoopplan weer
wordt beïnvloed.
Item Investeringsmoment (5.4.3) met:
- arbeidsplan (5.3.1)
Beschrijving:
Het investeringsmoment in d.p.m. bepaalt het produktiemoment, waardoor het arbeidsplan weer
wordt beïnvloed.
Item Evaluatie strategische planning (6.4.4) met:
- commerciële doelstelling (4.1.1)
Beschrijving:
De commerciële doelstellingen worden geformuleerd en omgezet in plannen. Aan de hand van die
plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen
de commerciële doelstellingen beïnvloeden.
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Item Evaluatie strategische planning (6.4.4) met:
- produktiedoelstelling (4.2.1)
Beschrijving:
De produktiedoelstellingen worden geformuleerd en omgezet in plannen. Aan de hand van die
plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen
de produktiedoelstellingen beïnvloeden.
Item Evaluatie strategische planning (6.4.4) met:
- personele doelstelling (4.3.1)
Beschrijving:
De personele doelstellingen worden geformuleerd en omgezet in plannen. Aan de hand van die
plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie
zullen de personele doelstellingen beïnvloeden.
Item Evaluatie tactische planning (6.4.5) met:
- inkoopplan (5.1.1)
- kwaliteitscontroleplan (5.1.3)
- verkoopplan (5.1.6)
- marketingplan (5.1.7)
Beschrijving:
De commerciële plannen worden vanuit commerciële doelstellingen opgesteld. Aan de hand van die
plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen
de diverse commerciële plannen beïnvloeden.
Item Evaluatie tactische planning (6.4.5) met:
- begroten fysieke produktie (5.2.1)
- ruimteplanning (5.2.3)
- saldobegroting teeltplan (5.2.4)
- arbeidsplanning (5.2.5)
- intern transportplan (5.2.7)
Beschrijving:
De produktieplannen worden vanuit produktiedoelstellingen opgesteld. Aan de hand van die
plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen
de diverse produktieplannen beïnvloeden.
Item Evaluatie tactische planning (6.4.5) met:
- opleidingsplan (5.3.7)
- verbeteringsplan arbeidsomst. (5.3.8)
Beschrijving:
De personele plannen worden vanuit personele doelstellingen opgesteld. Aan de hand van die
plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen
de diverse produktieplannen beïnvloeden.
Item Evaluatie tactische planning (6.4.5) met:
- marktinformatieplan (5.1.4)
- jaarplan overlegstructuren (5.3.6)
Beschrijving:
De informatieplannen worden vanuit informatiedoelstellingen opgesteld. Aan de hand van die
plannen en werkelijk behaalde resultaten wordt geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen
de diverse informatieplannen beïnvloeden.
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Item Evaluatie operationele planning (6.4.6) met:
- werkplan (6.2.4)
Beschrijving:
Het werkplan wordt vanuit de arbeidsplanning opgesteld. Aan de hand van het werkplan en de
werkelijke invulling wordt geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen het werkplan
beïnvloeden.
Item Evaluatie operationele planning (6.4.6) met:
- weekplan (6.3.1)
- dagplan (6.3.2)
Beschrijving:
Het weekplan wordt vanuit de arbeidsplanning opgesteld. Het dagplan vanuit het weekplan. Aan de
hand van die plannen en de werkelijke invulling wordt geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie
zullen de twee plannen beïnvloeden.

149

Bijlage I: Lijst van deelnemende organisaties

A Stuurgroep
In de stuurgroep hadden zitting:
Ir. J.C. J. Ammerlaan (Proefstation voor Tuinbouw onder Glas)
Ir L.G. Franke (GIBO Groep)
Ir. O. Hietbrink (Informatie en Kennis Centrum Glasgroente)
Drs. G.J. Lammers (GIBO Groep)
Ing. B. Marrewijk (Organisatie van Tuinbouw adviseurs en Onderzoekers)
Ir. H.P. Zwinkels (Agrarisch Telematica Centrum)
B Werkgroep
De werkgroep was verdeeld in een kernwerkgroep en een werkgroep.
In de kernwerkgroep hadden zitting:
Ing. C. van Acht (GIBO Groep)
A.A. Hanemaaijer (Organisatie van Tuinbouw adviseurs en Onderzoekers)
Drs. G.J. Lammers (GIBO Groep)
Ing. J.K. Nienhuis (Proefstation voor Tuinbouw onder Glas)
Tijdens het project heeft de kernwerkgroep gebruik kunnen maken van de inzet van 3 stagiaires
van de Landbouw Universiteit Wageningen:
B. van de Boom
G.J. Dekker
J.D. Buwalda
In de werkgroep hadden zitting:
Ir. M.G. Sonneveld (Accountants- en belastingadviesbureau LTB)
Ing. J. Ekkes (Informatie en Kennis Centrum Bloemisterij)
Ing. B. Lijnema (Dienst Landbouw Voorlichting)
C Klankbordgroep
In de klankbordgroep hadden zitting:
Dr. J.T.W. Alleblas (Landbouw Economisch Instituut)
Ing. A.B. Beuzel (RABObank-Nederland)
Mr. W. Craandijk (Vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus VLB)
Dhr. A. Hartman AA (Nederlandse Organisatie van Accountant-Administratieconsulenten)
Ir. G.J. Hofstede (Landbouw Universiteit Wageningen, vakgroep Informatica)
Ir. Mevr. E. Kok-Hendriks (Dienst Landbouw Voorlichting)
Drs. K. Leeuwis (Landbouw Universiteit Wageningen, vakgroep voorlichtingskunde)
Ir. E. van Rijssel (Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland)
Ir. M.N.A. Ruijs (Proefstation voor Tuinbouw onder Glas)
Mevr M.M.B. Ruyter-Boon (Sociaal Economische Voorlichting Westelijke Land- en Tuinbouw
Organisatie)
Drs. G. Trip (Landbouw Universiteit Wageningen, vakgroep Agr. Bedrijfseconomie)
Ing. H. Verweij (Christelijke Boeren en Tuinders Bond West Nederland)
Dr. G. Ziggers (Landbouw Universiteit Wageningen, vakgroep Ind. Bedrijfskunde)
en verder afgevaardigden van stuurgroep en werkgroep.
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