
 

 

 

VERSLAG 
 
Datum:  10 februari 2017 
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 15 december 2016 
 
Locatie:  Plantion - Ede 
 
Aanwezig: Floricode:  - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 

- Henk Zwinkels - projectleider 
 Veilingen: - Roel Voerman - FloraHolland - ketenadviseur e-business (vice-voorzitter) 
  - Ron Nieboer - Plantion - applicatiebeheerder 
 Handel: - Koos van der Meij - VGB - adviseur automatisering 
 Sector: - Maurice van Winden - SDF (namens samenw.verband kwekersoftw.lev.) 
  
 
Afwezig: Floricode: - Leo van der Zon - manager  
 Sector - Bernard van Raaij - Qray - directeur/advies ketenoplossingen (voorzitter) 
 GS1 - Jan Westerkamp - sr. consultant (agendalid) 
 GS1 - Loek Boortman – manager 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/16122016 
 

AGENDA 
1.       Opening 

2.       Mededelingen 

o SIERTEELT(digi)TAAL – Digitaal in actie – 2 februari in Zoetermeer 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 13 oktober 2016 (bijlagen) 

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      --- 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o        Evaluatie/verslag Themamiddag softwareleveranciers (bijlage) 

o Verslag VMP overleg d.d. 24 nov. 2016 – Henk Zwinkels (mondeling/bijlage ter info) 

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

o       Toekomstige/nieuwe ontwikkeling van standaarden – Henk Zwinkels (bijlage) 

o Voorstel status monitoring en activiteiten SPIL (bijlage) 

7.       Wat verder ter tafel komt 

8.       Rondvraag en sluiting 

 

 

VERSLAG 

 

1. Opening 

Geen opmerkingen/wijzigingen. 

 

2. Mededelingen 

o   Op 2 februari a.s. organiseert Floricode haar relatiemiddag SIERTEELT(digi)TAAL. Thema ‘Digitaal in actie’. 

Locatie: Dekker Zoetermeer. Het programma wordt binnenkort gepubliceerd. 
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o   Ron Nieboer doet verslag van het onderzoekproject Digitaal zakendoen en VMP bij Plantion. NB: Een 

presentatie van dit onderzoek is opgenomen in het programma van de Floricode relatiemiddag. Deze 

presentatie is hier in te zien. 

o   In een artikel in Elsevier is ‘bezorgdheid’ uitgesproken m.b.t. gebruik “eigen” e-facturering en besloten 

over te gaan op een EU-standaard. In maart/april is de EU-standaard gereed. UBL en UN/CEFACT werken 

volgens dit model. 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 13 oktober 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. 13 oktober 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 15 december 2016: Als v1.0 live gaat. 

MvdS loopt 

403 -- Jaarlijkse evaluatie WGS (2017) BvR/HZ 4 mei 2017 

409 07-07-16 ‘CC Financieel’ resp. ‘Sierteelt Cross Industry Invoice’ 
opstarten. 
 
WGS 15 december 2016: PM 

MvdS On hold 

412 07-07-16 Nav 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 On hold 

413 13-10-16 “Toekomstige ontwikkeling van standaarden” 
Notitie n.a.v. Standaarden <> snelheid en overleg RFH 
gebruik JSON. 
 
WGS 15 december 2016: Is geagendeerd. Vervalt hiermee. 

HZ 15 dec 2016 

414 13-10-16 “Zoekwaarden” agenderen voor WGS overleg 
Standaardiseren van ketenbegrippen tbv zoekmachines. 
 
WGS 15 december 2016: Wordt doorgeschoven 

LB 2 maart 
2017 

416 13-10-16 Toelichting SPIL (Sector Platform Innovatie Logistieke 
middelen). 
 
WGS 15 december 2016: Opzet maken voor vraagstelling 
WGS aan SPIL. (16-12 uitgevoerd. Kan vervallen.) 

HZ dec 2016 

417 15-12-16 Toekomstige/nieuwe ontwikkelingen van standaarden 
Blijvend punt van aandacht. 

all  

 
4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

o -- -- 

http://www.floricode.com/Portals/0/downloads/naslagwerk/Sierteeltdigitaal%202017/Presentatie%20Floricode%20Relatie%20Middag%20Februari%202017.pdf?ver=2017-02-03-142303-253
http://www.elsevier.nl/nederland/article/2015/11/e-factureren-doorbraak-of-nieuw-ict-drama-2719738W/
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5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

o Evaluatie/verslag Themamiddag softwareleveranciers 

Op 24 november is een Floricode Themamiddag voor swl’s gehouden. Thema: ‘De architectuur 

staat… En nu?’. Het doel was om de vernieuwde documentatie te presenteren/ter discussie te 

stellen. Dit werd gedaan in 4 werkgroepjes/2 rondes o.l.v. de WGS-leden. Er waren 44 personen 

aanwezig van 33 softwarebedrijven. De bijeenkomst vond plaats in het HortiVERSum (PT-gebouw)  in 

Zoetermeer. Er is verslag gemaakt. De kernpunten uit de discussies worden besproken. Vraag is wat 

hiermee te doen. 

Dit item wordt meegenomen in de ‘Toekomstige/nieuwe ontwikkeling van standaarden’ – punt 6 van 

deze agenda. 

o Verslag VMP overleg d.d. 24 november 2016 

Het verslag is toegevoegd en wordt toegelicht. Na update van de documentatie is er een ‘v1.0’. 

Daarna het ‘Bestel- en levertijden probleem’ uitwerken in een v1.1, hetgeen overigens een stevige 

RFC is voor FloraMondo. De softwareleveranciers wordt daarna gevraagd een 

intentieverklaring/manifest te tekenen om de overstap van 0.7 naar 1.1 te gaan maken.  

 

6. Floricode standaarden <> UN/CEFACT en GS1 

o Toekomstige/nieuwe ontwikkeling van standaarden 

Naar aanleiding van een eerdere discussie in de WGS over de toekomst van standaarden is besloten  

tot een nadere analyse van deze problematiek met als doel meer helderheid te verkrijgen over de 

mogelijke consequenties voor de huidige standaarden van Floricode, zowel t.a.v. de technische 

uitgangspunten als de wijze waarop deze worden beheerd. E.e.a. kan ook betekenen dat de rol van 

Floricode op het gebied van standaardberichten gaat veranderen. De voorliggende notitie is ter 

gedachtenvorming. 

Wat motiveert bedrijven om te investeren in andere/nieuwe methoden? Feit is dat ook in onze 

sector het model zal veranderen. Taak is samen te blijven kijken/onderzoeken; achteraf worden pas 

standaarden vastgesteld. Floricode gaat deelnemen in aantal trajecten (FX, FH). Andere suggesties 

zijn welkom. Moet aandacht houden. 

o Voorstel status monitoring en activiteiten SPIL  

Te vaak komt het voor dat onjuiste of onvolledige informatie over fustafmetingen in het 

aanbodbericht wordt gegeven. De SPIL stuurgroep ziet voor zichzelf een rol dit knelpunt op de juiste 

plaats te laten bespreken en de voortgang van oplossingsrichting te monitoren en ondersteunen. 

Henk zal een opzet maken voor de vraagstelling die we als WGS bij SPIL kunnen neerleggen. 

(AKTIEPUNT) 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

Geen items. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

* Maurice van Winden - SDF:  

- Kwekers gaan zich meer en meer direct richten op de consument. Te denken is aan dat er codes 

moeten komen gericht op B2B. Wat kan Floricode hiermee? 

- M.b.t. de veilingbrief: Wat te doen aan het feit dat kwekers meer ‘klanten op een kar zetten’.  
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Vergaderschema 2017  

Datum   Tijd  Locatie 

2 maart 2017 13.00u GS1 - Amstelveen 
4 mei 2017 13.00u Floricode - Roelofarendsveen (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 

 
NB: Op 2 maart wordt om 12.30 uur bij GS1 de lunch geserveerd. 


