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Logistieke standaarden  
voor de bloemisterij 

• Veel logistieke ‘spelregels’ zijn in de keten 
geregeld op basis van de aanvoerbrief 

• Maar de logistiek ‘zonder aanvoerbrief’ wordt 
steeds meer van belang: 
– KOA transport 

– Grote partijen met directe levering aan handel of 
retail 

– Van groothandel naar de klant 

– ‘niet veiling’ collectie 

 



De aanvoerbrief 

• Meerdere functies: 

– Orderdocument (klokverkoop) 

– Pakbon  

– Logische ladingdrager identificatie 

– Identificatie van partij(deel) op ladingdrager 

– Wettelijk vervoersdocument voor de vervoerder!  

 



Logistieke standaarden  
voor de bloemisterij 

• Identificatie en codering van logistieke eenheden: 
– Zending 
– Ladingdrager 
– Partij 
– Verpakkingseenheid   

• Op alle vier niveaus is sprake van:  
– Identificatie van de eenheid  
– Het voorzien van de eenheid met een label (document/sticker)  
– Het voorzien van de eenheid met een of meer barcodes  
– Het voorzien van de eenheid met een of meer RFID’s  
– (bijv. de legborden/platen)  

 
• Optimalisatie logistieke processen door elektronische data 

uitwisseling  
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Logistieke standaarden  
voor de bloemisterij 

• Inventarisatie: 
• 8 logistieke use cases beschreven 

• Conclusie:  

Voor de situaties waarbij er geen veiling 
aanvoerbrief wordt toegepast is behoefte aan een 
set van afspraken (afsprakenstelsel) voor de 
bloemisterij m.b.t. de ‘standaarden’ voor de 
logistieke eenheden. 



Samenhang tussen processen, scannen 
en data uitwisseling 



Logistieke standaarden  
voor de bloemisterij 

• Requirements: 
– De vier logistieke eenheden zijn uniek identificeerbaar  
– Gebruikte barcodes en RFID’s zijn eenvoudig scanbaar 
– De standaarden zijn onafhankelijk van de technologie (RFID is 

een middel en geen doel (o.a. vanwege de kosten) 
– De standaarden zijn bruikbaar voor alle typen ladingdragers 

die in de sector toegepast worden 
– De gebruiker heeft hiervoor maar één type scanner nodig  
– De gescande data kunnen verwerkt worden in de interne 

bedrijfsapplicaties  
– De logistieke data zijn elektronisch uitwisselbaar m.b.v. 

standaardberichten  
 



Logistieke standaarden  
voor de bloemisterij 

• Requirements: 
– De data kunnen middels meegegeven referenties gekoppeld 

worden aan de gegevens binnen het eigen (ERP)systeem en 
gepresenteerd aan de gebruiker 

– De gebruikte documenten/labels bevatten de essentiële 
gegevens in leesbare vorm t.b.v. de uitvoering van het 
logistieke proces 

– Er wordt gebruik gemaakt van (internationale) standaarden 
– De bloemisterij sluit aan bij toepassingen en oplossingen in 

andere sectoren bijv. in AGF en retail  
– Eenvoudig en snel in te voeren  
– Beperkte kosten voor de gebruiker  

 



Definiëren logistiek label 

• Fase 3: standaard voor het logistieke label  
– Identificatie van logistieke eenheden? 

– Welk type barcode? 

– Welk type labels?  

– Hoe passen we dit toe?  

– Florecom standaardberichten?  

• Werkgroep voorstel: 
– Floricode en GS1 

– Initiatiefnemers: T4B, Baas Plantenservice, 
FloraHolland, transporteur 

 




