
 

 

VERSLAG 
 
Datum:  30 september 2020  
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 22 september 2020 
 
Locatie:  MS Teams 
 
Aanwezig: Floricode: - Henk Zwinkels - directeur  
 Floricode: - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Veilingen: - Ron Nieboer - Plantion – applicatiebeheerder 
 Veilingen: - Roel Voerman - FloraHolland - ketenadviseur e-business (voorzitter) 
 Handel: - Bob Voorbraak - WBE Group 
 
Afwezig:  Sector: - vacature 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/22092020 
 
 
AGENDA 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Verslag en Actielijst WGS d.d. 23 juni 2020 

4. Stand van zaken Floricode algemeen 

5. Ontwikkelingen API dienstverlening 

6. Ontwikkelingen certificaten register (o.a. FSI compliant op de klok) 

7. Stand van zaken Floriday implementatie 

8. Contacten met softwareleveranciers 

9. Wat verder ter tafel komt 

10. Rondvraag en sluiting 

 

 

 

VERSLAG  

 

1. Opening 

Geen aanvullingen. 

 

2. Mededelingen 

Geen. 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 23 juni 2020 

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

worden gepubliceerd op de website van Floricode. 

 

Actielijst d.d. 23 juni 2020 

Geen openstaande acties. 
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4. Stand van zaken Floricode algemeen 

- Project Integratie registratie en codering (IPRECOS) 

Het voorstel tot verbreding van Floricode bestuur met een zetel voor een persoon uit de productiekant en 

een IT-specialist is aangenomen. Deadline 1 juni 2021. Er wordt nu gewerkt aan samenwerking voor alle 

taakvelden van Floricode voorde gehele sierteelt incl. standaardisatie e.d. Na de vele hobbels die zijn 

genomen is dit een grote stap. 

 

- Per 1 oktober a.s. komt Alex Zwanenburg in dienst van Floricode als specialist masterdata. Marjo zal hem 

links en rechts introduceren, voor zover dat mogelijk is vanwege de Coronamaatregelen. 

 

- Maarten Goedhart gaat Floricode in februari verlaten i.v.m. behalen pensioengerechtigde leeftijd. Besloten 

is geen energie te steken in het overdragen van de edifact-kennis. Indien nodig zullen we hiervoor terug 

vallen op kennis bij de veilingen.  Nieuw actiepunt: Uitfaseren edifact-berichten. 

N.a.v.: De QR-code wordt door de veilingen nog steeds gebruikt. 

 

- Overleg Floricode – RFH 

Het voorstel voor een nieuw verdienmodel voor Floricode’s datadistributie gaat verder worden onderzocht. 

Uitgangspunt is ‘de gebruiker betaalt’. Beoogd doel: Onafhankelijkheid van Floricode, maar wel transparant. 

 

5. Ontwikkelingen API dienstverlening 

Alle data is nu ook ontsloten via een API. De implementatie bij bedrijven gaat minder snel dan gewenst. 

M.n. ligt dit ook aan corona en de aandacht die softwareleveranciers besteden aan Floriday. Het plan is om 

stappen te zetten om bedrijven over te halen naar de API data, zodat Codepakket 2 kan worden 

uitgefaseerd.  

 

6. Ontwikkelingen certificaten register 

Floricode heeft een tool ontwikkeld waarmee we op basis van de actuele certificaten van een teler 

vaststellen of hij voldoet aan de actuele normen van FSI. FSI compliant wordt vanaf oktober getoond 

op de klok. Dit was een verzoek van de handel, omdat men duurzamer wil inkopen. 

Vraag: heeft FSI compliant al een kenmerktype: antwoord: ja. Nieuw actiepunt: Roel gaat testen of 

de kweker zelf een certificaat kan toevoegen en/of dat overruled wordt door Floriday. 

 

7. Stand van zaken Floriday implementatie 

Roel geeft toelichting in het algemeen. 

N.a.v.: Floricode krijgt dagelijks verzoeken m.b.t. GLN locatiecodes en meer. Deze mensen worden door 

Floriday doorgestuurd naar Floricode. Floricode heeft echter te weinig kennis van Floriday om alle vragen te 

kunnen beantwoorden dan wel de helpdesk van Floriday ontbreekt het aan voldoende kennis. Diverse 

bedrijven geven nl. een box van een transporteur op als voorraadlocatie; is dat juist? Roel gaat na wat er 

functioneel met een GLN locatiecode gebeurt in het systeem van Floriday en in FX.  

Plantion gaat koppelen aan Floriday, aldus Ron. Een Plantion kweker kan op deze wijze zijn aanbod centraal 

beheren en dat dan mede via Plantion vermarkten. De koppeling is op zich het welbekende EAB bericht. 
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8. Contacten met softwareleveranciers 

Tijdens VMP-overleg in maart jl. is afgesproken dat in september zal worden bekeken of/wanneer een 

volgend overleg te plannen. Marjo is bezig softwareleveranciers hiervoor te benaderen. De meeste van hen 

hebben momenteel de focus op aansluiting op Floriday gericht.  

Naar verwachting zal de VMP-standaard meer het domein worden voor de onderlinge handel. 

Het is denkbaar dat de wens ontstaat de VMP standaard in Json/REST te definiëren. 

 

9. Wat verder ter tafel komt 

Bob vraagt wat naar verwachting de status van Floriday zal zijn op 1 jan. a.s. Dit is volgens Roel lastig in te 

schatten. Prioriteit ligt nu bij het aansluiten van de kwekerskant, de koperskant zal later worden 

aangesloten; kopers kunnen nog met bestaande standaarden met Floramondo en FX communiceren. Per 1 

jan. zijn Floramondo en FX niet meer bereikbaar zijn voor kwekers, zij moeten alles via Floriday laten 

verlopen.. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

Het volgend overleg zal helaas niet ter plaatse bij Plantion plaatsvinden, maar ook weer via MS Teams. 

 

 

 
Vergaderschema 2020  

Datum   Tijd  Locatie 

1 dec. 2020 14.00 uur MS Teams 

 

 

Actielijst d.d. 23 juni 2020 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

440 22 sept. 
2020 

Uitfaseren Edifact-berichten – Plan van aanpak Henk 2021 

441 22  sept. 
2020 

FSI compliant op de klok - Testen of de kweker zelf 

een certificaat kan toevoegen 

Roel Asap 

442 22 sept. 
2020 

Gebruik GLN locatiecodes in Floriday en FX nagaan Roel ASAP 

 
 

 


