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AGENDA 
 

1. Opening 
2. Verslag en actielijst - bijlage 1  
3. Mededelingen 

a. Bestuur  
b. Overleg Royal FloraHolland en VGB 
c. PIM project 

4. Werkgroep data verkeer 
a. Nieuwe organisatiestructuur - Bijlage 2 
b. Nieuwe versie TOR - Bijlage 3 

5. Berichtstandaarden 
a. Kwaliteit en documentatie 
b. RFC’s 

6. Masterdata 
a. Huidige API toepassingen 
b. Duurzaamheidsdata (o.a. over verpakkingsmateriaal) 

7. Overige punten 
a. Floriday 
b. Royal FloraHolland  
c. Plantion 

8. Wat verder ter tafel komt 
9. Rondvraag en sluiting  

 

 
VERSLAG 
 
1. Opening 

 
2. Mededelingen 

- Afscheid Marjo 
Roel richt een dankwoord tot Marjo voor haar bijdrage in deze werkgroep in de afgelopen 13 jaar. 
 

- Bestuur 

 Jos ten Have treedt per eind mei toe tot het bestuur FLC als vertegenwoordiging van de 
bloemen- en plantenkwekers.  

 De nieuwe strategie van FLC is besproken met het bestuur. Het bestuur heeft goedkeuring 
gegeven deze verder uit te werken in actieplannen en bijbehorende organisatie en middelen. 
Eind mei vindt er een validatiesessie van de strategie en actieplannen plaats met de 
belangrijkste stakeholders. 
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 De jaarcijfers 2021 zijn goedgekeurd door het bestuur. De jaarlijkse tekort financiering van 
RFH wordt niet volledig benut. 

 
- Overleg met RFH en VGB 

Uit overleg met RFH en VGB is gebleken dat VGB bereid is om mee te denken om bij te dragen aan 
het jaarlijks tekort bij FLC. Deze veranderende houding bij VGB komt voort uit de noodzaak om meer 
data uit te wisselen in de keten (duurzame data) én de behoefte om dit voor de hele sector bij een 
onafhankelijk partij neer te leggen.   
 

 PIM Project 
Evaluatie heeft plaatsgevonden. Op zowel het technisch inhoudelijk vlak als de samenwerking scoort 
Youwe voor FLC onvoldoende. De dienstverlening sluit onvoldoende aan bij de behoefte van FLC. 
Het ontwikkelproces met Youwe wordt dan ook beëindigd. Er vindt een inventarisatie plaats of low-
code oplossingen als Mendix of Outsystems wel aan de behoefte kunnen voldoen.  
   

3. Verslag en actielijst WGS d.d. 15 februari 2022 
De opmerkingen worden in het concept verslag verwerkt waarmee het verslag is vastgesteld en wordt 
gepubliceerd op de website van Floricode. 
 
Actielijst 
 

Nr. Datum 
actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt 
datum 

446 11-05-
2021 

Volgend overleg concept ToR agenderen 
 
15-02-2022: 
Concept ToR is besproken tijdens het WG overleg. Wordt 
aangescherpt met opmerkingen uit dit overleg. Nieuwe ToR 
wordt volgende vergadering geagendeerd.  

Henk Staat op 
de 
agenda 

447 11-05-
2021 

Organiseren Floricode SWL middag 
 
15-02-2022: 
Op dit moment geen actueel onderwerp voor het 
organiseren van een FLC middag. Wordt doorgeschoven 
naar het najaar 2022 waarbij de vernieuwde strategie FLC 
gepresenteerd kan worden. 

Allen Augustus 
2022 

 
 
 

4. Werkgroep Dataverkeer 
We bespreken de rol van de werkgroep Dataverkeer waarbij de vragen opkomen: waarom is er een 
werkgroep Dataverkeer nodig en wat mis je als er geen werkgroep Dataverkeer is? We bepreken dat de 
werkgroep de afgelopen 3 jaar vooral informerend is geweest en niet besluitvormend. Voor toekomstige 
projecten wordt voorzien dat de besluitvormende activiteiten binnen de projectorganisatie wordt belegd 
en dat hiervoor niet noodzakelijk een werkgroep moet blijven bestaan. De enige rol die niet in een 
projectorganisatie wordt belegd is arbitrage. Dit zou mogelijk met een arbitrage commissie kunnen 
worden ondervangen. Met deze gedachte wordt afgesproken dat FLC eerst intern nog een keer de 
discussie voert over de behoefte aan een werkgroep Dataverkeer.  

 
5. Berichtstandaarden 

 Kwaliteit en documentatie 
 

 RFC’s 
Henk is uitgenodigd voor overleg met NVWA in de aankomende week. Doel van dit overleg is nog 
niet duidelijk  
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6. Masterdata 

 Huidige API toepassingen 
Henk ziet een langzame groei van het aantal API abonnementen. Een recente gebruiker is Bloomon. 
  

 Duurzaamheidsdata 
Handel, VGB en RFH hebben een dringend verzoek neergelegd om standaarden te ontwikkelen 
waarmee duurzame data in de keten kan worden uitgewisseld. Inmiddels is met CSR officers van 
deze partijen een inventarisatie welke data het betreft. Deze week staat een overleg met IT 
architecten gepland om antwoord te krijgen op de hoe-vraag.  
 

7. Overige punten 

 Floriday 
Er komen veel uitbreidingen aan binnen Floriday, ook van de UI’s. Focus ligt dit jaar op 1) aansluiten 
van zoveel mogelijk kopers/afnemers op Floriday en 2) kwekers ook kunnen afrekenen via Floriday 
en hiervoor geen gebruik meer hoeven te maken van de ConnectEAB 
 

 Royal FloraHolland 

 Plantion 
 
 

8. Wat verder ter tafel komt 
Geen  
 

9. Rondvraag en sluiting 
Volgend overleg staat gepland voor 28 juni a.s.  

 

 
Actielijst d.d. 19 april 2022 
(Cursief = toegevoegd of gewijzigd) 
 

Nr. Datum 
actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt 
datum 

446 11-05-
2021 

Volgend overleg concept ToR agenderen 
 
15-02-2022: 
Concept ToR is besproken tijdens het WG overleg. Wordt 
aangescherpt met opmerkingen uit dit overleg. Nieuwe ToR 
wordt volgende vergadering geagendeerd.  
 
19-04-2022: 
Gesprek heeft zich toegespitst op het nut en noodzaak van 
de werkgroep Dataverkeer. Afspraak dat FLC intern dit 
gesprek eerst voert en de uitkomsten in de volgende 
vergadering rapporteert 

Henk Juni 2022 

447 11-05-
2021 

Organiseren Floricode SWL middag 
 
15-02-2022: 
Op dit moment geen actueel onderwerp voor het 
organiseren van een FLC middag. Wordt doorgeschoven 
naar het najaar 2022 waarbij de vernieuwde strategie FLC 
gepresenteerd kan worden. 

Allen Augustus 
2022 

 


