
 

 

 

VERSLAG 
 
Datum:  7 november 2016 
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 13 oktober 2016 
 
Locatie:  VGB - Aalsmeer 
 
Aanwezig: Floricode:  - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 

- Henk Zwinkels - projectleider 
 Veilingen: - Roel Voerman - FloraHolland - ketenadviseur e-business (vice-voorzitter) 
 Handel: - Koos van der Meij - VGB - adviseur automatisering 
 GS1 - Loek Boortman – manager 
 
Afwezig: Floricode: - Leo van der Zon - manager  
 Veilingen: - Ron Nieboer - Plantion - applicatiebeheerder 
 Sector - Bernard van Raaij - Qray - directeur/advies ketenoplossingen (voorzitter) 
  - Maurice van Winden - SDF (namens samenw.verband kwekersoftw.lev.) 
 GS1 - Jan Westerkamp - sr. consultant (agendalid) 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/13102016 
 
AGENDA 

1.       Opening 

2.       Mededelingen 

o Naar aanleiding van actiepunt 411 - ‘CC platen met chip in standaarden’ – Koos van der Meij 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 7 juli 2016 

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      N.a.v. vorig overleg: Standaarden <> snelheid – Maurice van Winden 

o Info infodiensten/standaarden beschikbaar stellen op SDK – Roel Voerman 

o Vaststellen document ‘Identification Keys’ 
5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o        Onderdeel ‘logistiek’ toevoegen aan Stuurgroep Regelgeving 

o Meerjarenplan Floricode (concept tbv Adviesraad Floricode) 

o Voorstel Themamiddag softwareleveranciers 

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

o        Resultaten inventarisatie Linnaeus 3.0 

7.       Wat verder ter tafel komt 

8.       Rondvraag en sluiting 

 

 

VERSLAG 

 

1. Opening 

Geen opmerkingen/wijzigingen. 

 

2. Mededelingen 

o   Toelichting door Henk Zwinkels op bestuursmatige en strategische heroriëntatie die plaats vindt bij 

Floricode. 
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o Naar aanleiding van actiepunt 411 - ‘CC platen met chip in standaarden’ 

De RFID is op verzoek van meerdere klanten aangebracht (vooral buiten Nederland) om haar producten 

in de keten te kunnen volgen. Ook CC gaat de RFID gebruiken om haar eigen processen optimaal in te 

richten. Klanten moeten zelf beslissen of ze de RFID gaan gebruiken.  

Er zal inderdaad een RTI nummer moeten worden toegevoegd aan systemen. Dat moet kunnen want veel 

bedrijven werken al met 10 RTI’s of meer in hun administratie.  

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 7 juli 2016 

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. 7 juli 2016 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

393 11-06-15 Vertegenwoordiging vanuit swl’s kopers toevoegen aan 
WGS.  
WGS 8 oktober 2015: De bedoeling is een persoon uit het 
vernieuwd VMP-overleg hier voor te stellen. 
 
WGS 21 april 2016: PM 

MvdS loopt 

402 17-12-15 CLF-concept en Referentie Techniek publiceren en tracen. 
Een workshop organiseren? Is een optie op latere termijn. 
In eerste instantie het document met een goede toelichting 
op de SDK publiceren, bijv. met doorstap van 5 vragen. 
Bijhouden wie het document hebben gelezen/gedownload. 
Deze mensen daarna benaderen. E.e.a. combineren met 
document Referentie Techniek. Deze laatste is bijna gereed. 
 
WGS 21 april 2016: De documenten zijn (bijna) gereed. Dit 
actiepunt blijft staan t.b.v. hoe de ‘documentatie 
methodiek’ te presenteren. Ideeën: - Infomiddag swl’s 
organiseren, onderwerp: standaard <> snelheid (Maurice). 

HZ/MvdS Najaar 2016 

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

MvdS Najaar 2016 

410 07-07-16 Agenderen ‘Info infodiensten/standaarden beschikbaar 
stellen op SDK’ 

MvdS 15 sept. 
2016 

411 07-07-16 CC Platen met chip in standaarden? Navragen. RV 15 sept. 
2016 

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

Allen 15 sept. 
2016 

 
4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

o N.a.v. vorig overleg: Standaarden <> snelheid – Maurice van Winden 

Maurice van Winden is niet aanwezig om zijn voorbeelden toe te lichten. Er worden enige gedachten 
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en voorbeelden uitgewisseld m.b.t. de toekomstige ontwikkeling van standaarden, zoals het evt. 

standaardiseren van tags om in zoekmachines makkelijker gevonden te kunnen worden, denk aan 

standaardiseren van ketenbegrippen. Loek Boortman verwijst naar het GS1 Informatieplatform ter 

info. 

Het onderwerp ‘toekomstige ontwikkeling van standaarden’ zal op de actielijst blijven staan. Henk 

Zwinkels zal notitie produceren. Voor volgend overleg agenderen: ‘Zoekwaarden’ – Loek Boortman. 

o Info infodiensten/standaarden beschikbaar stellen op SDK – Roel Voerman 

Vraag is hoe toekomstige gebruikers van berichten resp. potentiele SDK abonnementhouders vooraf 

beter te informeren over standaarden. Nu is dat vaak ‘handen- en voetenwerk’, zeker als het 

buitenlanders betreft. Loek Boortman geeft de GS1 US Attribute Explorer als voorbeeld. Marjo gaat 

dit besturen. 

o Vaststellen document ‘Identification Keys’ 
Wordt hierbij vastgesteld. 
 

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

o Onderdeel ‘logistiek’ toevoegen aan Stuurgroep Regelgeving 

Het voorstel is om binnen de stuurgroep regelgeving, die zich nu bezig houdt met product, het 

onderdeel logistiek toe te voegen. Hiermee kunnen voor logistieke berichten spelregels en instructies 

worden opgesteld die voor logistiek relevant zijn en los staan van de huidige regels voor het product. 

Ook kan er vanuit Floricode dan een optimalisatie van de kenmerken worden doorgevoerd zodat er 

een digitaal toekomst bestendig klimaat voor product en logistiek ontstaat.  

Afgesproken wordt dit mee te nemen in de discussie/toelichting ‘SPIL’. SPIL zal voor volgend WGS 

worden geagendeerd. Actie: Henk.  

In dit kader informeert Henk de WGS over het projectvoorstel m.b.t. aanpassing/verbetering VBN 

website. 

o Meerjarenplan Floricode (concept t.b.v. Adviesraad Floricode) 

Ter info: In de vergaderingen van de Adviesraad is inmiddels driemaal gesproken over de scope en 

inhoud van een door de Adviesraad op te stellen ‘meerjarenplan’ voor Floricode.  

Vastgestelde uitgangspunten voor dit meerjarenplan: - Het meerjarenplan heeft een scope van 3-5 

jaar, - Het meerjarenplan behelst de gehele sierteelt, bestaande uit de deelsectoren bloemen, 

planten, vaste planten, boomkwekerij en bloembollen, - Primair wordt hierbij ingegaan op de 

ketenschakels productie, vermarkting, handel en distributie tot aan de retail/detail. 

Met dit meerjarenplan legt de Adviesraad haar visie en aanbevelingen voor aan bestuur en directie 

van Floricode.  Aan de hand van het meerjarenplan formuleert de Adviesraad mede haar adviezen en 

aanbevelingen wat betreft de (aanscherping en aanvulling van de) rol en taken van Floricode in de 

komende jaren alsmede de prioritering hierbij. Voor dit moment is het document vastgesteld. 

o Voorstel Themamiddag softwareleveranciers 

Voor 24 november staat een Floricode Themamiddag voor swl’s gepland. Thema: ‘De architectuur 

staat… En nu?’. In eerste instantie is het doel om de vernieuwde documentatie te presenteren/ter 

discussie te stellen. Dit zal worden gedaan in 4 werkgroepjes o.l.v. de WGS-leden. De bijeenkomst zal  

plaats vinden in het HortiVERSum (PT-gebouw)  in Zoetermeer. 

 

6. Floricode standaarden <> UN/CEFACT en GS1 
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o Resultaten inventarisatie Linnaeus 3.0 

Document wordt ter info voorgelegd aan de WGS. Vooralsnog volgt hier voor de WGS geen concrete 

opdracht uit. Indien nodig zal WGS per e-mail op punten om reactie worden gevraagd. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

* Koos van der Meij – VGB: 

- Op gebied van product informatie management zouden we een format kunnen ontwikkelen waarbij 

informatie over producten op een standaard manier gedeeld worden. Te denken aan wat het Centraal 

Boekhuis (CB) doet met haar recensies en omschrijvingen van de boeken. Buiten de kenmerkenlijst om 

zou productinformatie in de breedste zin van het woord massaal gedeeld kunnen worden. In PlantScope 

zit informatie m.b.t. gebruik en volksnamen, maar wordt nu niet ontsloten. Komt wellicht t.z.t. 

- Is het mogelijk het veld Verpakkingswijze in het sorteringskenmerk S5 verplicht te maken? Deze vraag 

hoort thuis bij de Stuurgroep Regelgeving. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Tot slot geeft Koos van der Meij een toelichting op het XML blockchain principe. 
 

 
Vergaderschema 2016  

Datum   Tijd  Locatie 

15 dec. 2016 13.30u  Plantion - Ede 

 

 
Vergaderschema 2017 - VOORSTEL  

Datum   Tijd  Locatie 

16 febr. 2017 13.00u Floricode - Roelofarendsveen 
4 mei 2017 13.00u GS1 - Amstelveen 

(Tevens jaarlijkse evaluatie WGS) 
6 juli 2017 13.00u FloraHolland - Naaldwijk 
21 sept. 2017 
7 dec. 2017 

13.00u 
13.00u 

VGB - Aalsmeer 
Plantion - Ede 

 


