
 

 

 

VERSLAG 
 
Datum:  6 juli 2017 
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 6 juli 2017 
 
Locatie:  Floricode – Royal FloraHolland - Naaldwijk 
 
Aanwezig: Floricode:  - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Floricode: - Henk Zwinkels - directeur 
 Veilingen: - Roel Voerman - FloraHolland - ketenadviseur e-business (vice-voorzitter) 
 Veilingen: - Ron Nieboer - Plantion - applicatiebeheerder 
 Sector: - Bernard van Raaij - Qray - directeur/advies ketenoplossingen 
 Handel: - Koos van der Meij - VGB - adviseur automatisering 
 
Afwezig: Sector: - Maurice van Winden - SDF (namens samenw.verband kwekersoftw.lev.) 
 GS1: - Loek Boortman - manager 
 GS1: - Jan Westerkamp - sr. consultant (agendalid) 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/06072017 
 

 
AGENDA 

1.       Opening 

2.       Mededelingen 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 4 mei 2017 

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      -- 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o Op weg naar VMP 1.0 (actiepunt 422) 

o Presentatie RFH – Nieuwe veilen (actiepunt 418) 

o Wat is de toekomst van standaarden? (actiepunt 423) 

o Evaluatie WGS (actiepunt 403) 

6.       Floricode standaarden (<> UN/CEFACT en GS1): 

o      E-invoice: Stand van zaken/vervolgaanpak/voorstel 

7.       Wat verder ter tafel komt 

8.       Rondvraag en sluiting 

 

 

VERSLAG 

 

1. Opening 

Geen opmerkingen/wijzigingen.  

 

2. Mededelingen 

Maurice van Winden heeft zich afgemeld voor de WGS. Wegens tijdgebrek kan hij dit niet meer combineren 

met zijn werkzaamheden. Uitgekeken gaat worden naar een vervanger. (Actie: Henk/Marjo) 

 



  

 
 

2 
 

3. Verslag vorig overleg d.d. 4 mei 2017 

Opmerkingen zullen in het concept verslag worden verwerkt, waarna het verslag is vastgesteld en kan 

worden gepubliceerd op de website van Floricode. 

 
Actielijst d.d. 4 mei 2017 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

403 -- Jaarlijkse evaluatie WGS (2017) 
 
6 juli 2017: Uitgevoerd. Zal als nieuwe actie voor 2018 
worden opgevoerd. Kan vervallen. 

Marjo 
/Henk 

 

409 07-07-16 ‘CC Financieel’ resp. ‘Sierteelt Cross Industry Invoice’ 
opstarten. 

Marjo 
 

On hold 

412 07-07-16 Aandachtpunten Evaluatie 2016: 
- Samenstelling: Zijn telers voldoende vertegenwoordigd? 
- 1x per jaar aandacht besteden aan nieuwe technieken. 
- Toekomstvisie en aandacht voor ontwikkelingen in de 
sector. 
- RFC-proces kan niet worden gevolgd, wordt 
“tegengehouden” door FH. 

Allen nvt 

418 2-3-2017 Presentatie RFH Nieuwe veilen (opzet en 
businessmodellen). 

Roel ntb 

419 2-3-2017 Als CC VMP 1.0 live gaat swl van kopers  toevoegen aan 
overleg.  
 
6 juli 2017: Meer prioriteit aan geven. 

Marjo PM 

421 2-3-2017 Verkennende/oriënterende sessie m.b.t. blockchain 
organiseren (“Floriday”) 
 
6 juli 2017: Vanwege afwezigheid Loek is dit opschoven. 
(Planning van voor vakantieperiode 2017.) 

Loek ntb 

422 4-5-2017 ‘Op weg naar VMP 1.0’ 
 
6 juli 2017: Geagendeerd. Kan vervallen 

Henk 6 juli 2017 

423 4-5-2017 Agenderen: ‘Wat is de toekomst van standaarden?’ 
 
6 juli 2017: Uitgevoerd. Kan vervallen. 

Marjo 6 juli 2017 

 
4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

o -- 

  

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

o Op weg naar VMP 1.0 (actiepunt 422) 

Feit is dat het huidige FloraMondo nu niet zal gaan upgraden naar v1.0. Dit zal het lastig maken 

commitment te krijgen in de groep m.b.t. implementatie van deze versie resp. een deadline daarvoor 

te stellen. 

NB: 19 september is een VMP overleg gepland waar e.e.a. aan de orde zal worden gesteld. 

 

o Presentatie RFH – Nieuwe veilen (actiepunt 418) 
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Wordt doorgeschoven. Actiepunt blijft staan. 

 

o Wat is de toekomst van standaarden? (actiepunt 423) 

Naar aanleiding van het ontstaan van nieuwe ontwikkelingen (Rest APIs, JSON, blockchain etc.) is de 

vraag hoe snel Floricode kan schakelen. Wie bepaalt welke weg wordt gevolgd? Of wel de vraag: Wat 

is de toekomst van standaardisatie? Moet de focus meer komen te liggen op bijv. ‘borgen’ en 

‘security’ e.d. Floricode moet ‘slim’ volgen, maar hoe? 

Er zijn en blijven nog heel veel vragen, maar gelukkig komt er nu langzaam beweging in de sector. Dit 

ingegeven door ontwikkelingen als bijv. FloriDay. Mogelijk opent dit nieuwe wegen. De functie van 

FloraHolland verandert, wordt meer en meer (IT) dienstverlener. Naar het lijkt ontstaan er kortere 

ketens en is digitalisering belangrijker dan standaardisering. Wat is de behoefte van de business? 

M.a.w. nog niet voldoende duidelijkheid om als Floricode beleid op te kunnen maken. 

 

o Evaluatie WGS (actiepunt 403) 

In het algemeen geldt hier ook hetgeen besproken onder vorig punt. Onduidelijkheid in de sector; de 

behoefte aan standaardisatie, de nieuwe rol van Floricode etc.  

De focus moet meer liggen op innovatie. Floricode hoeft geen koploper te zijn, maar alleen volgen is 

niet voldoende. Dit zijn onderwerpen w.o. ook de verantwoordelijkheden van de WGS die tijdens de 

heroriëntatie van Floricode belicht worden. 

 

6. Floricode standaarden <> UN/CEFACT en GS1 

o E-invoice: Stand van zaken/vervolgaanpak/voorstel 

Voorgesteld wordt een invulinstructie voor de handel te maken gebaseerd op de E-invoice standaard. 

Aan de koperskant wordt de e-invoice goed gebruikt. Bij voldoende belangstelling zal dit worden 

opgestart na te hebben onderzocht wat de verwerking is resp. waar de e-invoice wordt gebruikt. Wat 

is het belangrijkste gebruiksdoel? (Actie: Henk) 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

Geen items. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

- Bernard sluit aan bij werkgroep VMP Bestel- en levertijden. 

 

 
Vergaderschema 2017  

Datum   Tijd  Locatie 

21 sept. 2017 
7 dec. 2017 

13.00u 
13.00u 

VGB – Aalsmeer 
Plantion – Ede 
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Actielijst d.d. 6 juli 2017 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 
 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

409 07-07-16 ‘CC Financieel’ resp. ‘Sierteelt Cross Industry Invoice’ 
opstarten. 

Marjo 
 

On hold 

412 07-07-16 Aandachtpunten WGS n.a.v. evaluatie 2016: 
- Samenstelling: Zijn telers voldoende vertegenwoordigd? 
- 1x per jaar aandacht besteden aan nieuwe technieken. 
- Toekomstvisie en aandacht voor ontwikkelingen in de 
sector. 
- RFC-proces kan niet worden gevolgd, wordt 
“tegengehouden” door de ontwikkelingen bij FH. 

Allen nvt 

418 2-3-2017 Presentatie RFH Nieuwe veilen (opzet en 
businessmodellen). 

Roel ntb 

419 2-3-2017 Als CC VMP 1.0 live gaat swl van kopers  toevoegen aan 
overleg.  
 
6 juli 2017: Meer prioriteit aan geven. 

Marjo PM 

421 2-3-2017 Verkennende/oriënterende sessie m.b.t. nieuwe 
standaarden organiseren (“Floriday”) 
 
6 juli 2017: Vanwege afwezigheid Loek is dit opschoven.  

Loek ntb 

424 -- Jaarlijkse evaluatie WGS (2018) 
 

Marjo 
/Henk 

Mei 2018 

425 6 juli 2017 Vervanging vertegenwoordiger ‘kwekers’ (i.p.v. Maurice) Henk 
/Marjo 

asap 

426 6 juli 2017 Invulinstructie e-invoice: Plan maken en belangstelling 
peilen. 

Henk Nov. 2017 

 


