
 

 

 

VERSLAG 
 
Datum:  15 februari 2022 
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden 
 
Aanwezig: Floricode: Henk Zwinkels 
  Floricode: Marjo van der Sman 
  Floricode: Martine de Jong 
  Veilingen: Roel Voerman – Floriday ketenadviseur e-business (vrz) 
  Handel:  Bob Voorbraak – WBE Group 
 
Ref.nr.:  wgs/mj/16022022 
 
AGENDA 

1. Opening 

2. Mededelingen 

 Voorstellen Martine de Jong 

 Bestuur, adviesraad en werkgroepen – Floricode jaarplan (bijlage) 

 Overleg met RFH 
3. Verslag en actielijst WGS d.d. 7 december 2021 
4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

 CC VMP v1.0 
5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

 Werkgroep Standaarden wordt Werkgroep Data – discussie ToR (bijlage) 

 Aankomende RFC RFH Invoice bericht – PM 

 Status API toepassingen 
6. Floricode standaarden (<> UN/CEFACT en GS1) 

 Project PIM 

 Update Floriday (Roel) 

 Update Plantion (PM) 
7. Wat verder ter tafel komt 
8. Rondvraag en sluiting 

 

 
VERSLAG 
 
1. Opening 

 
2. Mededelingen 

- Voorstellen Martine de Jong 
Roel en Martine stellen zich kort aan elkaar voor. Vanwege een kennismakingsafspraak met Bob 
wordt dit achterwege gelaten. 
 

- Bestuur, adviesraad en werkgroepen 
Het bestuur is begin februari in de nieuwe samenstelling bij elkaar gekomen. Ron de Lange 
(Evanthia), Florian Faassen (Faassen Plants, verbreding bestuur in de boomkwekerij) en Martine de 
Jong zijn nieuw. De vergadering stond dan ook in het teken van kennismaking waarbij Henk een 
presentatie heeft gegeven over de historie en huidige rol van Floricode in de sierteeltsector.  
 
Het bestuur heeft haar goedkeuring gegeven aan het jaarplan. Deze is met de agenda meegestuurd. 
Hierin is onder meer de herijking van de Werkgroep Standaarden opgenomen. De werkgroep heeft 
geen vragen over het jaarplan. 
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- Overleg met RFH 

Binnenkort vindt overleg plaats tussen RFH en VGB om naar het verdienmodel van Floricode te kijken. 
VGB lijkt als handel een bijdrage te willen doen aan Floricode om de tekort financiering door RFH te 
verlagen. Dit betekent niet dat de handel nu korting krijgt op abonnementen indien zij is aangesloten 
bij de VGB. 
   

3. Verslag en actielijst WGS d.d. 7 december 2021 
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 Henk Gereed 

447 11-05-
2021 

Organiseren Floricode SWL middag Allen Ntb 

448 07-12-
2021 

Vergaderschema 2022 opstellen Marjo Gereed 

 
 

4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

 CC VMP v1.0 
Geen mededelingen 
 

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

 Werkgroep Standaarden wordt Werkgroep Data (discussie ToR) 
We bespreken de voorliggende concept Terms of Reference. Henk is nog niet tevreden over het 
concept want de huidige opzet gaat erg uit van het “beheer”, terwijl juist de insteek is dat de werkgroep 
ook een meer initiërende rol krijgt. Dit moet duidelijker in het document naar voren komen. We 
bespreken met deze gedachte de taken en rol die de werkgroep kan invullen: 
 

 Opdrachtgever van nieuwe activiteiten 

 Klankbord van IT oplossingen (informatie architectuur) in de sector 

 Meedenken en initiëren van vernieuwingen in relatie met de taken van Floricode binnen de 
domeinen commercieel, logistiek, financieel en duurzaamheid. 

 
Roel voegt toe dat aandacht moet zijn voor de samenhang, rol en taken van deze werkgroep en het 
stakeholdersplatform van Floricode. Als het totale plaatje inzichtelijk is dan kan er een betere 
afbakening van de taken en rollen plaatsvinden evenals invulling van de werkgroep met deskundigen. 
Met betrekking tot innovaties ligt er ook een belangrijke rol bij Floricode zelf; zij dient goed met het 
sectornetwerk verbonden te zijn om hier vroegtijdig bij signalen betrokken te zijn en als expert/partner 
gezien te worden. Henk geeft als voorbeeld het actuele vraagstuk over de verplichte registratie van 
verpakkingen in de handel waarbij Floricode nauw betrokken is. Tevens wordt voorgesteld om 
innovaties als vast onderdeel van de agenda op te nemen. Dit wordt akkoord bevonden. 
 
Afspraak: Henk scherpt voor de volgende vergadering de Terms of Reference aan. Als de werkgroep 
overeenstemming heeft bereikt over de nieuwe ToR, wordt deze ook voorgelegd aan het bestuur. 
   

 Aankomend RFC RFH Invoice bericht 
Dit ligt nog bij RFH. 
 

 Status API toepassingen 
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Henk geeft een korte update: Lemkes gaat met API aan de slag;  het is nog wachten op de formulieren. 
WBE/van Duijvenvoorde start binnenkort. Er moet nog één document worden aangeleverd, welke niet 
noodzakelijk is voor het testcenter. Overwogen wordt om in ieder geval te starten met het testen. 

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

 Project PIM 
Henk licht toe dat de evaluatie wordt voorbereid. Hij is hier niet optimistisch over; zowel de 
samenwerking met de leverancier is twijfelachtig als opgeleverde UI’s en datamodellen. Er worden 
nu nog 2 korte sprints gedraaid waarna de evaluatie en go/no go besluit wordt genomen. 
  

 Update Floriday 
Geen mededelingen 
 

 Update Plantion (PM) 
 

7. Wat verder ter tafel komt 
Geen  
 

8. Rondvraag en sluiting 
Geen 

 

 
Actielijst d.d. 15 februari 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.  

Henk April 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 

448 07-12-
2021 

Vergaderschema 2022 opstellen Marjo Gereed 

 


