
 

 

 

VERSLAG 
 
Datum:  1-03-2018 
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 1 maart 2018 
 
Locatie:  Floricode - Roelofarendsveen 
 
Aanwezig: Floricode:  - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Veilingen: - Ron Nieboer - Plantion - applicatiebeheerder 
 Veilingen: - Roel Voerman - FloraHolland - ketenadviseur e-business (vice-voorzitter) 
 Handel: - Bob Voorbraak - WBE Group 
 Sector: - Bernard van Raaij - Q-ray - directeur/advies ketenoplossingen (voorzitter) 
 
Afwezig: Floricode: - Henk Zwinkels - directeur 
 Sector: - vacature 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/01032018 
 

 
AGENDA 

1. Opening 

- Voorstellen Bob Voorbraak – WBE 

2.       Mededelingen 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 14 december 2017 

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      Status CC VMP V1.0 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o inventarisatie van API toepassingen en standaarden – Bernard van Raaij 

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

o       Beschrijving Goederencodes – ter vaststelling 

7.       Wat verder ter tafel komt 

8.       Rondvraag en sluiting 

 

 

VERSLAG  

 

1. Opening 

Per heden zal Bob Voorbraak – solutions designer WBE Group - namens de VGB de handel 

vertegenwoordigen. Er voorstelrondje wordt gedaan. 

 

2. Mededelingen 

Henk Zwinkels is wegens ziekte langere tijd niet aanwezig. 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 14 december 2017 

Opmerkingen zullen in het concept verslag worden verwerkt, waarna het verslag is vastgesteld en kan 

worden gepubliceerd op de website van Floricode. 
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Actielijst d.d. 1 maart 2018 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

412 04-05-17 Aandachtpunten WGS n.a.v. evaluatie 2017: 
- 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 de ontwikkelingen bij FH. 
 
21 sept 2017: Deze aandachtpunten zijn in 2016 opgesteld 
en worden in 2017 overgenomen. 

Allen nvt 

419 2-3-2017 Als CC VMP 1.0 live gaat swl van kopers  toevoegen aan 
overleg.  
 
1 maart 2018:  
- per heden zal Bob Voorbraak – solutions designer WBE 

Group – namens de VGB de handel vertegenwoordigen. 
Actiepunt kan hiermee vervallen. 

- CC VMP V1.0 wordt als vast punt opgenomen op de 
agenda. 

Henk/ 
Marjo 

PM 

424 -- Jaarlijkse evaluatie WGS (2018) 
 
1 maart 2018: Op agenda WGS 3 mei 

Marjo 
/Henk 

mei 2018 

425 6 juli 2017 Vervanging vertegenwoordiger ‘kwekers’ (i.p.v. Maurice) 
 
1 maart 2018: PM 

Henk 
/Marjo 

asap 

426 6 juli 2017 Invulinstructie e-invoice: Plan maken en belangstelling 
peilen. 
 
1 maart 2018: PM 

Henk 14 dec 2017 

428 14 dec 
2017 

Vergaderschema 2018: Uitnodiging sturen voor agenda Marjo asap 

429 14 dec 
2017 

Documentatiemethodiek 0.2/2.0 publiceren, incl. Engelse 
versie 

Henk asap 

430 14 dec 
2017 

Actualiteit Intentieverklaring GS1 Henk 3 mei 2018 

 
Naar aanleiding van: 

- GS1 neemt met ingang van 2018 geen deel meer aan de WGS. Dit vanwege gewijzigd beleid bij GS1. 

Dit is eerder met Bernard en ook met Henk besproken en aangekondigd in de overleg d.d. 14 

december 2017. Ook is toen aangekondigd Floricode te betrekken in het ‘open trip model’ waartoe 

medio 2018 door GS1 een overleg wordt georganiseerd. Ter herinnering dit opnemen in de actielijst. 

- Vraag is of het nodig is de samenwerkingsovereenkomst tussen Floricode en GS1 te herzien nu GS1 

niet weer deelneemt aan de WGS? Staat reeds op actielijst. 

 
4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

o CC VMP 

Vanaf nu is dit een vast punt op de WGS agenda. 
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Tijdens het overleg was de precieze status van v1.0 niet bekend. Inmiddels zijn alle abonnees op de 

hoogte en hebben zij de documentatie toegestuurd gekregen. 

Bij de deelnemers van de werkgroep CC VMP wordt geïnventariseerd wat de planning zou kunnen zijn 

voor het live gaan van deze versie. Het TestCenter staat in juli ter beschikking. 

Voorgesteld is in het najaar gezamenlijk een manifest te ondertekenen met betrekking tot de 

implementatie van v1.0. De WGS wil dit niet vrijblijvend laten zijn. 

 

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

 

o Inventarisatie van API toepassingen en standaarden - Bernard van Raaij 

De laatste jaren zijn “API’s” sterk in opkomst. Gekoppeld daaraan ontstaan ook steeds meer nieuwe 

platforms in de sector. Na een periode van “slim volgen” van deze nieuwe ontwikkelingen is voor 

Floricode het moment gekomen om haar strategie, over de wijze waarop zij haar rol als 

standaardisatieorganisatie in deze nieuwe wereld wil invullen, bij te stellen en actiever te reageren. 

In opdracht van het Floricode bestuur doet Bernard een inventarisatie bij aantal ‘spelers’ in de 

sector. Wat doen zij? Wat moet Floricode doen? Gestart is met eigen sector, wellicht op een later 

tijdstip sector overschrijdende aanpak. De planning is op dit moment nog niet bekend. 

In het volgende WGS zal de stand van zaken worden gegeven. 

 

6. Floricode standaarden <> UN/CEFACT en GS1 

 

o Beschrijving Codering Goederencodes 

Wordt vastgesteld. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

o – 

 

8. Rondvraag en sluiting 

o – 

 
 
Vergaderschema 2018  

Datum   Tijd  Locatie 

3 mei 2018  13.00u  Naktuinbouw – Roelofarendsveen (Tevens jaarlijkse evaluatie WGS) 

5 juli 2018 13.00u  RoyalFloraHolland – Naaldwijk, Fleurcenter – K05.22 - Klaver 

27 sept. 2018 13.00u Ntb (nog uitnodiging sturen voor agenda) 

6 dec. 2018 13.00u Plantion – Ede (nog uitnodiging sturen voor agenda) 
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Actielijst d.d. 1 maart 2018 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

412 04-05-17 Aandachtpunten WGS n.a.v. evaluatie 2017: 
- 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 de ontwikkelingen bij FH. 
 
21 sept 2017: Deze aandachtpunten zijn in 2016 opgesteld 
en worden in 2017 overgenomen. 

Allen nvt 

419 2-3-2017 Als CC VMP 1.0 live gaat swl van kopers  toevoegen aan 
overleg.  
 
1 maart 2018:  
- per heden zal Bob Voorbraak – solutions designer WBE 

Group – namens de VGB de handel vertegenwoordigen. 
Actiepunt kan hiermee vervallen. 

- CC VMP V1.0 wordt als vast punt opgenomen op de 
agenda. 

Henk/ 
Marjo 

PM 

424 -- Jaarlijkse evaluatie WGS (2018) 
 
1 maart 2018: Op agenda WGS 3 mei 

Marjo 
/Henk 

mei 2018 

425 6 juli 2017 Vervanging vertegenwoordiger ‘kwekers’ (i.p.v. Maurice) 
 
1 maart 2018: PM 

Henk 
/Marjo 

asap 

426 6 juli 2017 Invulinstructie e-invoice: Plan maken en belangstelling 
peilen. 
 
1 maart 2018: PM 

Henk -- 

428 14 dec 
2017 

Vergaderschema 2018: Uitnodiging sturen voor agenda Marjo asap 

429 14 dec 
2017 

Documentatiemethodiek 0.2/2.0 publiceren, incl. Engelse 
versie 

Henk asap 

430 14 dec 
2017 

Actualiteit Intentieverklaring GS1 Henk 3 mei 2018 

431 1 mrt 
2018 

Medio 2018 GS1 kennisuitwisseling andere sectoren en 
Floricode. Open trip model. 

Marjo 3 mei 2018 

 
 

 


