
Open Overheid Congres 

Open standaarden; 

Noodzaak voor de Topsector 

31 mei 2012 

 
Henk Zwinkels 
Community –Team Tuinbouw Digitaal 

Projectmanager Edibulb en Florecom  

 



Topsector Tuinbouw & 

Uitgangsmaterialen 

  

 

 



Topsector Tuinbouw 

• Cijfers 2011: 

– Productiewaarde  7,5 miljard Euro 

– Exportwaarde   16,2 miljard Euro 

– Importwaarde   9,1 miljard Euro 

– Bijdrage overschot betalingsbalans 20% 

– Aantal bedrijven 29.000 

– Werkgelegenheid 385.000 

– Areaal   150.000 ha 



De Nederlandse rol van fysiek regisseur van de wereldhandel 
in tuinbouwproducten zal deels overgaan in een sterke 

Nederlandse regierol in de virtuele handel.  
 
Hiertoe zal het internationale netwerk van handels- en 
productiebedrijven worden uitgebreid en versterkt.  
 
Ook wordt versterkt ingezet op de inrichting van een systeem 
van standaarden in namen, codes, ICT, logistiek, etc. 

 

Ambitie 



Wereldleider in internationaal ondernemerschap. Wij als 
sector zullen onze kennis, technologie en ondernemerschap 

internationaal inzetten om antwoord te geven op 
werelduitdagingen. 
 
Wij versterken onze rol als regisseur van de 

wereldhandel door te investeren in standaardisatie, ICT 

en de internationale netwerken van onze productie- en 

handelsbedrijven. 

 

Ambitie 



Ambitie 

De Nederlandse Tuinbouwcluster is in 2015 leidend 
op het gebied van digitaal informatiemanagement in 
tuinbouwketens. 



Inhoudelijke speerpunten 
E- standaarden 

- Standaarden internationaal verankeren: UN/CEFACT, GS1 

- Uniformeren werkwijze: Leidraad berichtontwikkeling  

E-informatie-integratie 

- Kennisontwikkeling en -verspreiding 

- Afstemming bestaande en nieuwe projecten => community 

- Website tuinbouwdigitaal.net en LinkedIn groep 

E-Business-to-Government 

- Afstemming en samenwerking met projecten van de overheid 

- Introductie CLIENT EXPORT bij exportbedrijven 

- ‘Eén virtueel single window’ naar de overheid 

E-Competenties 

- Meer aandacht in het (groene) regulier- en cursorisch onderwijs voor 

E-competenties van ondernemers en hun medewerkers  



Noodzaak standaarden 
• Veel MKB bedrijven 

• N op N communicatie 

• Een open supply chain 

• Onafhankelijkheid van providers 

• Lagere ontwikkel- en beheerkosten 

• Interoperabiliteit = 

– Informatiestandaarden (definities, berichten, 

coderingen) 

– Processtandaarden (businessrules)  

 



Noodzaak  

internationale standaarden 
• Versnelling van internationale handelsstromen 

• Vereenvoudiging import- en exportprocessen 

• Meer digitaal, minder papier 

• Internationale acceptatie van digitale documenten 

(data): 

– De elektronische factuur 

– Het elektronische fyto-certificaat 

– De CMR, Airwaybill, CVO, EUR1 etc.   

• -> Internationale standaarden zijn voorwaarde!  

 


