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5.1

Inleiding
Samenwerken voorstandaardisatie isvan een ietsandere aard dan de andere
doelen van samenwerking die in ditboek aan bod komen. Standaardisatie is
namelijk nooit een doel op zich, maar meer een middel om andere doelstellingen te realiseren. Door bijvoorbeeld het protocol voor het versturen van
berichten te standaardiseren, kunnen andere doelstellingen zoals doorlooptijdverkorting, ofdeservicegraad worden verbeterd.Wespreken hiernietvan
normen en standaarden binnen bedrijven, en eigenlijk ook niet over de
afspraken tussen tweebedrijven. Degrote uitdaging ligt in het gelijktrekken
van dergelijke afspraken:
- door een aldan niet gesloten keten heen (verticaal);
- over een hele groep bedrijven die samen een schakel in de keten vormen
(horizontaal);
- op netwerkniveau:datwil zeggen zowelhorizontaal alsverticaal (meestal
over een helesector);
- op internationaal niveau: dit kan zowel op verticaal, horizontaal als op
sectorniveau en zelfs opeen noggrotere schaal.
Eentypischestandaardiseringssituatiebetreft bijvoorbeeld hetgevalwaarinbinnen een sector verschillende 'verticale' standaarden naast elkaar bestaan, bijvoorbeeld voor tracing, in verschillende gesloten ketens. Op één of andere
manier ontstaat een consensus om de systemen onderling uitwisselbaar te
maken,ofwelomdatdebetrokkenproducentenvoordedoorhengewensteflexibiliteit verschillende systemen naast elkaar zouden moeten hanteren, ofwel
omdat traceability nietmeer alsonderscheidend wordtervarenmaar eerderals
debottom line,ofwel omdattraceabilityvanbuitenafopgelegd wordt.
De reden om in zo'n geval gezamenlijk afspraken te maken ligt besloten in
kostenvoordelen op de fysieke dan wel informatie-interfaces tussen de organisaties:
- Hetbereiken van kostenvoordelen in transactiekosten.
Eenvoorbeeld: alselke retailer met elkeproducent afspraken zou moeten
maken overvoedselveiligheid, zou dit zeerveeltijd, moeiteen onduidelijkheid opleveren. Internationale kwaliteitsstandaarden voorkomen dat.
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Daarmeewordendezestandaarden ookbeter(extern)tebeheren entecontroleren.Deretailer maakt alleen nog aparte afspraken over dekwaliteitsaspecten waarop hij zichwil onderscheiden.
- Hetvoorkomen van improductieve administratieve offysieke handelingen.
Het gebruik van verschillende pallets of rolcontainers op verschillende
niveausin de keten ofdoorverschillende ketensleidt tot extra ompakactiviteiten en dubbelevoorraden.Hetzelfde geldtvoor meerdere administratieve standaarden naast elkaar (bijvoorbeeld de hieronder verder beschreven codes):vertaling van de ene standaard in de andere is nodig, en voor
elke standaard iseen beheersorganisatie noodzakelijk.
- Betere capaciteitsbenutting.
Met name door onderlinge afstemming van maatvoering.
Doordat bedrijven minder kosten hoeven te maken om van de ene naar de
andere partner te switchen kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat
standaardisering leidt tot grotere flexibiliteit in zakendoen, en ook vaak tot
minder 'specifieke investeringen'.
Gelet ophetgeen erwordtgestandaardiseerd zijnverschillende standaardisatie-domeinen te identificeren. Debelangrijkste zijn:
- Productiemiddelen en ladingdragers.
De standaardisatie vindt plaats op de interfaces tussen bedrijven. Het
betreft met name de standaardisatie van verpakkingen, ladingdragers en
voertuigen. Dit resulteert in minder voorraden, minder handelingen en
dus lagere kosten, een snellere doorloop, een betere betrouwbaarheid en
eenbetere beladingsgraad.
- Berichtenverkeer en informatiebeschikbaarheid.
Door standaardberichtenformats worden informatiesystemen uitwisselbaar. Dit kan leiden tot kortere doorlooptijden, transparantere ketens en
daardoor betere planning en besturing van de ketens.Bovendien kan dit
detraceerbaarheid van producten en grondstoffen verbeteren.
- Kwaliteitssystemen.
Ophet gebiedvanvoedselveiligheid wordt door regelgevingen internationale afspraken een 'bodem in de markt' gelegd.Voorbeelden zijn terug te
vinden ophet niveau van gesloten ketens en hele sectoren.Erbestaan verder internationale standaarden voor productkwaliteit en het beheersen
van planten-en dierziektes.
Inderestvan dithoofdstuk gebruiken wedezedriedeling envan elkecategorie zullen meerdere voorbeelden aan de orde komen. Er is overigens in veel
gevallen een nauwe relatie tussen dezedrie gebieden.Zokan het zijn dat de
productiemiddelen en het berichtenverkeer opelkaar worden afgestemd om
aan de kwaliteitsnormen van een kwaliteitssysteem te voldoen. Zo is een
snelletraceerbaarheid, wat mede mogelijk wordtgemaakt door standaarden
in berichtgeving, steeds vaker een vereistevan kwaliteitssystemen en wetgeving ophet gebied van voedselveiligheid.
84

SAMENWERKEN VOOR STANDAARDISATIE

Standaardisatie kan opverschillende manieren totstandkomen door:
- Organische groei:bijvoorbeeld door schaalvergroting vanbedrijven, groei
van een marktaandeel van een softwarepakket (bijvoorbeeld Microsoft), of
door 'natuurlijke' adoptie van een standaard. Vaak zullen in dergelijke
gevallen meerdere 'standaarden' naast elkaar overleven in een sector.
- Verplichting: standaarden worden soms opgelegd door overheden, soms
door een bedrijf of bedrijfstak aan zijn leveranciers, en soms worden ze
geregeld in een convenant tussen overheid en bedrijfstak.
- Samenwerking:het onderwerp van dit hoofdstuk.
In het gevalvan samenwerking bij 'horizontale' en sectorale standaardisatie
is de organisationele context duidelijk anders dan in de andere hoofdstukken,diejuist detotstandkomingvan 'verticale'ketensamenwerking beschrijven. Denk alleen al aan de uitdaging om meerdere (organisch gegroeide, of
opgelegde) gevestigde 'verticale' standaarden te combineren in één sectorstandaard. Ditbrengt met zich mee dat heel specifieke succes-en faalfactoren gaan meespelen bij het wel of niet succesvol verlopen van standaardisatieprojecten. Standaardisatieprojecten zijn vaak complex, de duur van
standaardisatieprojecten is vaak lang en de voor-en nadelen zijn niet altijd
voor alle partijen gelijk.
Uitenkele recente standaardisatieprojecten vallen lessen teleren.In deze
projecten zijn methoden en tools ontwikkeld die inzicht kunnen geven in
mogelijkheden van standaardisatie en die houvast kunnen bieden tijdens
standaardisatieprocessen. Kortom, die kunnen bijdragen bij het succesvolle
verloopvan standaardisatieprocessen. In de restvan dit hoofdstuk zullenwe
stilstaan bij enkelevan deze voorbeelden.
Figuur5.1 Een voorbeeldvaneenstandaardisatieproces isdeinvoeringvandeEuro

5.2

Standaardisatievanproductiemiddelen
Een belangrijk onderdeel binnen een keten dat gestandaardiseerd kan wordenwordtgevormd doordeladingdragers zoalsverpakkingen en pallets.Het
gebruikvanverschillende soorten ladingdragers naast elkaar heeft alsconsequentie dat logistieke processen daar op ingericht moeten zijn. Productiemiddelen zoals magazijnsystemen moeten zijn ingericht op verschillende
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soorten ladingdragers en indien ditniet hetgevalis,zijn extra inspanningen
nodig.Door ladingdragers te standaardiseren kan dus het aantal voortbrengingsprocessenwordenverminderd enkandeduurvandeprocessenworden
verkort. Dit kan vervolgens weer leiden tot een efficiëntere en effectievere
doorstroming van goederen en diensten door de keten.
Standaardisatievanladingdragers

Binnen gesloten ketens, ofbinnen een branche zijn standaardladingdragers
relatiefeenvoudigintevoeren.Opdezeniveausiserinveelgevallenalsprake
van een standaard. Degrote uitdaging zit in het standaardiseren op internationaal ofop sectorniveau. Gezien de investeringen uit het verleden vanverschillende bedrijven die de te standaardiseren ladingdragers gebruiken of
exploiteren, zijn erbovendien nogal hoge financiële effecten te verwachten.
Enkele succesvolle projecten zijn de standaardisering van debierflesjes in de
jaren tachtig en de StichtingCollomoduul, dieinenkelejaren het merendeel
van de verpakkingen binnen enkele standaardmaten en maatverhoudingen
wisttebrengen.Daarentegen zijn niet alleprojecten in hetverleden geslaagd.
Zoiserdoorbelangentegenstellingen nogsteedssprakevanverschillendesoorten pallets in demeesteindustrieën, enbijvoorbeeld vanverschillende rolcontainers indesierteelt.Doorhetgebruikvanmeerdere pallettypes indelevensmiddelensector vindt veel omstapeling plaats, moeten productie- en
magazijnsystemen geschikt worden gemaakt voor het behandelen van verschillende pallettypes en kost de retournering en opslag van verschillende
typen naast elkaar onnodig veel capaciteit. Door het gebruik van een standaardladingdrager in de gehele sector kunnen dit soort knelpunten worden
vermeden en zouden de voordelen voor de sector als geheel aanzienlijk kunnen zijn.Deonderstaande casebeschrijving gaat nader in opeen stap tot standaardisatievanpallets in deketensvan supermarkten.
Figuur5.2 DeEuropallet

Eenstandaard vooreenladingdrager ineensectorkannooit ontstaan zonder
rekening te houden met andere sectoren, andere landen binnen het continent en zelfs daarbuiten. Erzijn verschillende logistieke knooppunten waar
stromen van verschillende sectoren en verschillende landen samenkomen.
Denkhierbij aan (inter)continentalehavens.Zoiseenvan degrootste proble86
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men bij standaardisatie van pallets dat de meest gebruikte variant in het
internationale verkeer buiten Europa anders isdan die in Europa.
Case:Standaardisatie ladingdragers in de levensmiddelenbranche
Hetdoor destichting Ketenmoduulgeïnitieerde project 'Standaardisatie Ladingdragers'heeft als
doelte inventariseren wat deorganisatorische,technische enfinanciële consequenties van standaardisatie van depallets in delevensmiddelenindustrie zijn. Hiermee moet de keuzevoor standaardisatie kunnenworden onderbouwdenmoetereenvisievoor implementatie kunnenworden
ontwikkeld. Erisin het kader vandit project eenkwalitatief en kwantitatief onderzoek verricht
naar deeffecten vanverschillende standaarden van ladingdragers voor de levensmiddelenbranche.

Indien gekozen wordt om tot een standaard ladingdrager voor de sector te
komen, is het van belang het verdere proces vorm te geven en afspraken te
maken over de organisatie en het tijdspad. Binnen het project Standaardisatie Ladingdragers isvoor deze procedure een stappenplan ontwikkeld (Thijs
en Demkes,2002).
Tool:Stappenplanvoorstandaardisatievanladingdragers
Stopi:Tekenen intentieverklaringtot standaardisatievanladingdragers dooralle
betrokken partijen

Hierbij kan opgemerkt worden dat het de voorkeur verdient te starten met
een kleine groep voor een specifieke productgroep, waarbij de groep het
liefst een groot aandeel in het totaalvolume heeft.
Stap2: Opzetten van organisatievoorhet begeleiden van hetstandaardisatieproces
Hierbij dienen alle partijen vertegenwoordigd te zijn. Er zal ook aandacht
besteed moeten worden aan de procedures voor de eventuele toetreding van
andere partijen bij het doorlopen van deandere stappen en eventueel onderzoeks-en begeleidingsbudget.
Stap3:Kwalitatieveinschatting van effecten van standaardisatie
Hetdoelvan dezestapisom eeninventarisatie temakenvan de belangrijkste
effecten die kunnen optreden bij het invoeren van een standaard ladingdrager.Aan het eindevan deze stap moeten allepartijen dezeinventarisatie van
effecten goedkeuren. Alleen deze effecten zullen in een volgende stap
gekwantificeerd worden. Ook dient een uitspraak gedaan te worden over
welke kostenmethode gebruikt moet worden. De keuze kan bepalend zijn
voor de hoogte van de effecten en zal ook in de onderhandelingsfase terug
komen. De inventarisatie van deze effecten moet door een onafhankelijke
partij worden uitgevoerd.
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Stop4:Kwantitatieveinschatting van effectvan standaardisatie
Het doel van deze stap is om voor de geïdentificeerde kwalitatieve effecten
kwantitatieve inschattingen te maken van de benodigde investeringskosten
en tebesparen operationele kosten.Aan het einde van deze fase moeten alle
partijen deze kwantitatieve inventarisatie van effecten goedkeuren. Ook de
kwantitatieve inschattingen van de effecten moet door een onafhankelijke
partij worden uitgevoerd.
Stap5:Onderhandelen overeventueleherverdeling van kostenen baten
Indeze stapwordt gekeken naar demogelijkheden om de kosten en baten te
verdelen over de partijen in de keten. Mogelijke onderhandelingsruimte
wordt door devolgende aspecten geboden:
- Demate waarin de partijen kosten voor eigen rekening nemen (gelijk percentage ofbedrag gerelateerd aan omzet).
- Determijn vaninvoering(eensnelleoflangzameinvoeringkaneffect hebben ophet kosten-en batenniveau).
- Determijn waarop herverdeling overde partijen plaatsvindt.
- Demanier van eventuele financiering.
Bij het onderhandelingsproces kan ook vastgesteld worden of nacalculatie
plaatsvindt en indien ditgebeurt,hetvaststellenvan detehanteren procedures voor het verrekenen van de verschillen tussen verwachte en werkelijk
gerealiseerde kostenenbaten.Aanheteindevandezefasedientdoor allepartijen een'go'of'no go'beslissingvoordegekozenstandaard genomen teworden.
Stap6: Implementatie, monitoring en evaluatievan hetproces
Tijdens deimplementatiefase dienen de partijen elkaar op de hoogte te houden van de gemaakte investeringen en afwijkingen ten opzichte van de
begrote investeringen. Na afloop van de implementatie zal een evaluatie
inzicht kunnen verschaffen in eventuele struikelblokken en aandachtspunten,waar latere standaardisatieprocessen baat bij kunnen hebben.

5.3

Standaardisatievanberichtenverkeer en
informatiebeschikbaarheid
Standaardisatie van het berichtenverkeer en informatiebeschikbaarheid kan
verschillende doelen dienen. Zokan een standaardberichtcode en een goede
en uniforme informatiebeschikbaarheid de mogelijkheden voor integrale
ketenbesturing vergroten.Daarnaast zijn hetvereisten vooreen effectief trackingentracingsysteemvooreenketen.Traceringvangrondstoffen enproducten binnen degrenzen van één bedrijf isvaak geen probleem, maar tracking
en tracingdoor heleketens iseen stuk lastiger, omdat mogelijk verschillende
registratiesystemen op elkaar moeten aansluiten. In hoofdstuk 6'Samenwer88
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ken voor verbeterde productkwaliteit' wordt ingegaan op een tooi dat kan
wordengebruikt voorhetontwerpenvaneentrackingen tracingsysteem.Een
standaardsysteem voor tracking en tracing maakt dit wel mogelijk. In plaats
van het hanteren van een en hetzelfde softwaresysteem, is het handiger om
standaardisatie toe te passen op de communicatie tussen de verschillende
systemen. Daarmee worden verschillende systemen 'interoperabel', er ontstaat een modulaire opbouwvan processen en systemen.
Standaardsyntax (elektronische) berichten

Eencentrale plaats hierin wordt ingenomen door het hanteren van een standaardsyntax voor berichten die worden uitgewisseld tussen deelsystemen.
Indien hierbij wordt gecommuniceerd tussen twee computers spreekt men
van EDIofwel electronic data interchange ofwel elektronisch berichtenverkeer.Algeruime tijd geleden zijn doorEDIFACTstandaarden gesteldvoorvele
soortenEDI-berichten.Hetbleekechternodigomdezeteupdatendanweltoe
te spitsen op specifieke berichten en processen in aparte sectoren, zoalsFlorecom doet in de sierteelt.
Door de opkomst van internet zijn nieuwe communicatiestandaarden ontstaan, zoals XML. XML staat voor Extensible Markup Language en wordt
beheerd door W3C(WorldWideWeb Consortium).Deze non-profitorganisatiebeheert samen metIETF(InternetEngineeringTaskForce)demeeste internetstandaarden. Op de website www.w3c.org zijn de specificaties van XML
gratis verkrijgbaar. Op deze site zijn tevens fora te vinden waar over de
nieuwe versie van XMLgediscussieerd kan worden. XMLis geen standaard
voor de syntax van berichten. Het wordt vooral gebruikt voor het opzetten
vanveilige communicatie in gesloten bedrijvennetwerken, zogeheten 'extranets'. Tegenwoordig worden dergelijke extranets, meestal per sector, steeds
vaker geïntegreerd, bijvoorbeeld opgrond van de filosofie vanebXML.
Het project Datatuin, opgezet door het Productschap Tuinbouw, heeft als
doel het opleveren van (berichten)standaarden voor de tuinbouwsector. Het
project Datatuin heeft sindsdestart een aantal specificaties opgeleverd evenals een aantal pilotimplementaties. Deontwikkeling van Datatuin is nog in
vollegang.Ditiseen goedmoment terug tekijken de resultaten en deconsequenties van gemaakte keuzes, en nogbelangrijker, naar mogelijke toekomstigeontwikkelingen van destandaard.TNO-FELisdaarom doorhet Productschap Tuinbouw gevraagd antwoord te geven op onder andere de volgende
vragen:
- Hoe kan het draagvlak voor een dergelijk standaardisatie-ontwikkeling
verderworden ontwikkeld, beheerd en vergroot?
- Hoekan ookop delangere termijn standaardisatie worden geborgd?
Inhet rapport 'Datatuin - nu en indetoekomst' (Folmeren Oude Luttighuis,
2003) wordt hier op ingegaan. Erworden in dit rapport mogelijke verbeter89
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punten gegeven die zichvooral richten op de aspecten draagvlak, beheer en
de inhoud van de standaard. Dit zijn aspecten die door het Productschap
TuinbouwvoorDatatuin als zeerbelangrijk zijn ervaren.
Het rapport biedt verder een lijst met kwaliteitskenmerken voor standaardisatie.Dezekwaliteitskenmerken kunnen alskritischesuccesfactoren worden
aangemerkt.Bijhetbeoordelen van een standaard, maarvooralbij hetvergelijken van meerdere standaarden, kunnen deze succesfactoren een houvast
bieden.
1 Onafhankelijkheid
2 Openheid
3 Beschikbaarheid
4 Kostenaspect
5 Voorwaarden
6 Aansluiting met andere standaarden
7 Tempo
8 Bruikbaarheid
9 Stabiliteit
10 Ondersteuning
Aldeze succesfactoren worden in devolgende tooinader toegelicht.
Tool:Berichtenstandaardisatie

Uithet rapport 'Datatuin - nu en in de toekomst' iseen tooiafgeleid die kan
worden gebruikt als hulpmiddel om een standaardisatieinitiatief op te zetten, of verder te ontwikkelen. Deze tooi richt zich op drie activiteiten die
belangrijk zijn voor het uitvoeren van een standaardisatieproject. Bij het
behandelenvandezeactiviteitenwordtsteedsgerefereerd naar bovenstaande
kwaliteitskenmerken. Voor elk van deze drie activiteiten is een checklist
opgesteld waarbij wordt gekeken naar de belangrijkste kwaliteitsaspecten
voor deze activiteit.
Voorhet procesom tekomen totberichtstandaardisatie zijn devolgende drie
activiteiten van groot belang:
1 Creëervoldoende draagvlakvoorhet standaardisatieproject.
2 Organiseer het beheervan de standaard.
3 Richt deberichtstandaard inhoudelijkin.
Onderstaande illustratie geeft de samenhang weer tussen de verschillende
activiteiten en opwelk domein (sector,organisatie en destandaard zelf) deze
activiteiten betrekking hebben.
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Figuur5.3 Samenhangvandeactiviteiten voorberichtenstandaardisatie (Bron:Folmeren
OudeLuttighuis,2003)

Draagvlak

Beheersaspecten

Inhoudelijke aspecten

Draagvlak

Voor het creëren en hanteren van een breed draagvlak voor een standaard
zijn de hier beneden genoemde kwaliteitskenmerken het belangrijkst. Deze
lijst iseen checklist om tebepalen ofer draagvlak zal zijn voor het standaardisatieproject. Indien alle vragen met ja beantwoord kunnen worden is de
kans opeen breed draagvlak het grootst.
Checklistsuccesfactoren voorhetcreëren van draagvlak

1 Onafhankelijkheid: wordt de standaard opbasisvan een open beslissingsprocedure vastgesteld?
2 Openheid: komt het beheer bij een not-for-profïtorganisatie te liggen die
een vrij toetredingsbeleid kent?
3 Beschikbaarheid: zijn de standaarden gepubliceerd?
4 Kostenaspect: vormen de kosten voor gebruik van deze standaard geen
drempelvoortoegangtotdestandaard?Worden delasteneerlijk verdeeld,
volgens de perceptie van elke individuele klant?
5 Voorwaarden: zijn er geen beperkende voorwaarden voor hergebruik van
de standaard?
6 Tempo: is er een bevredigend tempo voor het opleveren van resultaten
gegarandeerd?
Hoewel het moeilijk kan zijn om deze vragen te beantwoorden, is het wel
noodzakelijk dat het duidelijk is in hoeverre aan de kwaliteitskenmerken
wordt voldaan.
Erisechter nogeenaantal succesfactoren datbijhetcreëren enhanteren van
draagvlak van belangis:
- een gefaseerde aanpak biedt zicht opvoordelen op de korte termijn;
- het stimuleren van informele interactie;
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- een succesvolle pilot kanveelovertuigingskracht bieden aan deelnemers;
- het gebruik van een business case (uit een andere sector) kan het inzicht
in devoordelen voor de deelnemers vergroten;
- een heldere promotie en een goede boodschapper kan het inzicht in de
voordelen voor de deelnemers vergroten;
- tussentijdse onafhankelijke evaluatie isvan belang voor eventuele bijsturing.
Beheer
Voor het beheer van de berichtenstandaard in de tuinbouwsector kan een
beheersorganisatie worden opgezet, maar het isook mogelijk om het beheer
over te dragen aan een bestaande (beheers)organisatie, bijvoorbeeld aan een
beheersorganisatie uit een 'zustersector' of de productschap van de betreffende sector.
Beheer heeft betrekking ophet bewaken van de inhoud van de standaard en
wordt geborgd door degebruikers.Mogelijke aanleidingen voorbeheer zijn:
- Fouten dieontdekt zijn.
- Nieuweontwikkelingen die aanpassingen vereisen (zoalswetgeving).
- Benodigde uitbreidingen.
Debelangrijkste beheersactiviteiten zijn:
- Verzamelenvanopmerkingen/behoefte aanverandering(Requestforchange).
- Doenvaneenvoorsteltotverandering (inhoudelijk entechnisch).
- Uitvoeren van het voorstel.
- Ratificatie.
- Uitbreiding inhoud (bijvoorbeeld het ontwerpen van nieuwe berichten).
Vandebelangrijkste kwaliteitskenmerken voorhetbeheervan standaardisatie
kan een checklist worden afgeleid. Deze checklist kan een houvast bieden bij
het beoordelen ofeen dergelijke opzetvan beheer van de standaard kans van
slagenheeft. Bovendienkunnen reedsbestaandebeheerconcepten met behulp
van dezechecklist worden beoordeeld en met elkaarworden vergeleken.
Checklistvoorhet opzetten van een beheerorganisatie

1 Onafhankelijkheid: wordt het beheer door een not-for-profïtorganisatie
uitgevoerd?
2 Openheid: werkt de beheerorganisatie met een open beslissingsprocedure?
3 Beschikbaarheid: zijn dedocumenten gepubliceerd?
4 Kostenaspect: is er structureel geld beschikbaar voor het beheer van de
standaard?Dekostenvangebruikvandestandaard moeten overigens laag
zijn en mogen geen drempel vormen voor toegang tot de standaard.
5 Voorwaarden:zijn eradditionelevoorwaarden verbonden aanhet gebruik
van de standaard?
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6 Stabiliteit:wordt de stabiliteitvan destandaard geborgd?Worden nieuwe
versies in een rustig tempo gepubliceerd en is de nieuwste versie 'backwardcompatible'?
Certificering kan bijdragen aan het succes van het standaardisatie-initiatief
en kan tegelijkertijd een deelvan de financiering realiseren voor de beheerorganisatie. Certificering kan op verschillende manieren ingericht worden.
Certificaten kunnen worden uitgedeeld aan gebruikersorganisaties, maar
ook aan softwareleveranciers. Echter, een certificaat is alleen waardevol
onder een aantal voorwaarden:
- Eriseen strakke controle op het uitdelen van certificaten.
- Demogelijkheid om een certificaat in te nemen.
- Toetsing door een onafhankelijke organisatie.
- Het stempel (keurmerk) moet exclusiviteit uitstralen.
Inhoudelijke keuzes
Bijhet maken van inhoudelijke keuzes omtrent deberichtstandaard zal eerst
duidelijk onderscheid gemaakt moetenworden tussen domein en fundament.
Met het fundament worden technologische en taaistandaarden bedoeld die
worden gebruiktbinnen destandaard, zoalsbijvoorbeeld XML(ExtensibleMarkupLanguage),enmethetdomeinwordtbedoeld hoedeketenofsectorwerkt.
Dedomeinaspecten moeten onafhankelijk zijn van het fundament. Doordeze
onafhankelijkheid kan de keuzevoor een bepaald fundament pas in een heel
laat stadium gemaakt worden. Dit heeft als voordeel dat eerdere standaardisatieactiviteiten, die betrekking hebben op het domein, niet voor niets zijn
geweestwanneer opeenbepaald momentvooreen ander fundament gekozen
wordt.Bovendien ishet ineen laterefasevan het standaardisatieproces mogelijk om eenbeterekeuzevooreen fundament temaken, aangezien erdanveel
meerbekend isoverhetdomein endaardooroverdeeisenaaneen fundament.
Binnen een domein kunnen deeldomeinen worden aangemerkt. Dit
maakt een gefaseerde standaardisatie-aanpak mogelijk. Dit kan nodig zijn
wanneer bijvoorbeeld het project (vanwege de sector ofbranche) te omvangrijk is.Mogelijke deeldomeinen zijn:
- Transactieketen: (economische) keten waarbinnen bijvoorbeeld orders en
betalingen verlopen.
- Informatieketen: uitwisselingvanbijvoorbeeld statusinformatie. Hierbij is
'tracking en tracing' interessant.
- Ondersteunende keten:bedoeld voor rapportages enzovoort.
Het grote voordeel van het opdelen in deeldomeinen en een gefaseerde aanpakiseenhogertempoindeopleveringvanresultaten.Ditkanhet draagvlak
voorvoortgangvan het proces vergroten.
Perdeeldomein kan hetvolgende stappenplan worden gevolgd om tot een
berichtstandaard te komen:
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Stapr.Opzetten vaneenconceptueelmodel

Hetconceptueel modelmoet een'helikopterview' gevenoverde belangrijkste
processen in debedrijfsvoering in de sector.Opbasis hiervan kan een rollenarchitectuur ontwikkeld worden en kunnen interacties tussen actoren
geïdentificeerd worden. De rollenarchitectuur beschrijft de rollen die een
actorkan innemen inhet deeldomein, met debijbehorende handelingen.Bij
de identificatie van de interacties worden de relaties tussen de actoren (bijvoorbeeld debetrokken bedrijven) weergegeven.
Stapr. Beschrijven van gebeurtenissenenprocessen

Opbasisvan het conceptueel model kunnen gebeurtenissen geïdentificeerd
worden die in het deeldomein kunnen plaatsvinden. Eengebeurtenis kan de
initiator van een proces zijn. Bijvoorbeeld de gebeurtenis 'plaatsen order'
start het 'orderverwerkingsproces' met als resultaat degebeurtenis 'bevestig
de order'. In deze fase worden alle gebeurtenissen en processen beschreven
die in het deeldomein relevant zijn.
Stap3:(dent/ficat/evan berichten

Op basis van de procesmodellen kunnen de berichten geïdentificeerd worden. Het procesmodel bevat namelijk activiteiten die plaatsvinden tussen
meerdere actoren. Indien er een activiteit plaatsvindt tussen twee actoren
dan wordt er in de elektronische communicatie een bericht gebruikt om
deze communicatie in te vullen. Een bericht wordt gebruikt om de andere
partij op de hoogte te brengen van een bepaalde statusverandering van één
ofmeerdere objecten.
Stap4:Definitievan berichten

Vandegeïdentificeerde berichten kannu deinhoud bepaaldworden.Ookdit
geschiedt aan de hand van modellen. De berichten dienen bij voorkeur
modulair opgezet te worden, en zoveel mogelijk al bestaande componenten
te gebruiken.
Stap5:Afbeelding opfundament

In deze stap dient het model van het bericht om te worden gezet in technische termen, oftewel het gekozen fundament. Hetvoordeel van deze aanpak
isdat indien er uiteindelijk een ander fundament gekozen gaat worden, het
resultaat van de eerstevier stappen nog steedswaardevol blijft.
Bij het kiezen van een technische infrastructuur, bijvoorbeeld EDI ofXML,
zijn devolgende kwaliteitskenmerken van belang:
1 Aansluiting met andere standaarden: dit bevordert de efficiëntie en toegankelijkheid van de standaard.
2 Tempo:de snelheid waarmee resultaten worden geboekt zijn een belangrijke succesfactor voor een standaard. De keuze voor een bepaald fundament brengt met zich mee dat een aantal zaken direct gebruikt kunnen
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worden waarvoor het wiel niet opnieuw hoeft worden uitgevonden. Dit
bespaart tijd.
3 Bruikbaarheid: de standaard moet goed bruikbaar zijn doordat er bijvoorbeeldruimschoots modellen engoededocumentatie is.Dooraante haken
bij een wereldstandaard wordt debruikbaarheid ook vergroot.
4 Stabiliteit:eengoedestandaard isstabielendat kan alleenalshet gekozen
fundament waarop de standaard gebaseerd isook stabielis.
5 Ondersteuning:destandaard dientin ruime mateondersteund teworden;
inhoudelijk, maar ook door softwareproducten. Hetzelfde geldt ook voor
het fundament.
Standaardsyntaxfysieke informatiedragers

Voorveeltoepassingen in de keten ishet noodzakelijk om eenheden product
te kunnen herkennen, zoals bij orderpicking. Hiertoe zijn zulke eenheden
voorzien van etiketten, labels of tags. Deze kunnen worden aangeduid als
'fysieke informatiedragers'. De informatie op zo'n informatiedrager kan
alleeneen'kenteken'bevatten,maar zekanookzijn uitgebreid met inhoudelijke informatie.
Veelvandeinformatie opetikettenenlabelsisgecodeerdweergegeven.Dit
kan pasworden gebruikt in combinatie met externe informatiesystemen. De
krachtigste toepassingen zijn denkbaar als de fysieke informatiedrager kan
worden gebruikt voor meerdere toepassingen ofin meerdere processen in de
keten. Deorganisatie EANInternational beheert een groot aantal van dergelijke, internationaal gestandaardiseerde, codes. EAN Nederland is de stichting die de internationale EAN-standaarden voor de Nederlandse markt ontwikkelt en beheert. Tevens stimuleert zij een grootschalige toepassing van
deze standaarden. Zij ondersteunt gebruikers bij het invoeren van de EANstandaarden inhun bedrijfsprocessen (www.ean.nl).Vooralhun 13-en 128-cijferige standaarden voor streepjescodes zijn alom tegenwoordig. EAN-13
wordt gebruikt in kassascanners, en staat dan ook op consumenteneenheden. Het geeft een internationaal unieke identificatie van het gescande product, die in de kassasystemen wordt vergeleken met een prijzendatabase.
Elkeproducent kan een code aanvragen voor zijn producten.Verder kan een
willekeurige aanvrager dieeen 13-cijferige streepjescode in zijn systemen wil
gebruiken ook een aantal codesbij EANlaten vastleggen.EAN-128iseen langere streepjescode die veel wordt gebruikt in de logistiek. Het is modulair
opgebouwd, met een aantal optioneel opgenomen modules met informatie
over de inhoud van betreffende doos of pallet. Elke module heeft een standaardomvang, en een standaardstartgetal ter herkenning.
Er zijn meer voorbeelden van standaarden voor informatiedragers te bedenken en detoepassingen zijn ookbreder, maar deessentie isdat de syntaxvan
de code vastligt, vooral voor interfacing met technische systemen.Verder is
EANbeheerdervan een internationale databasewaarin debetekenisvan elke
voorkomende getallencombinatie is vastgelegd. Doublures zijn uitgesloten.
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Niet alle betekenissen zijn echter vastgelegd, vaak wordt dit aan de markt
overgelaten.
Standaard semantiek

TweeKLICT-projectengeveneenvoorbeeld datje ernognietbent meteenduidelijke code-syntaxen een beheersorganisatie als EAN.Eenprobleem kan rijzenbij het toekennen vanbetekenissen aan individuele getallencombinaties.
Zegmaar het 'woordenboek' ofde 'semantiek' van de code.
Case: CoderingLevendGroen
EANhanteert vaste regelsvoor deinvulling vandecodes(ziewww.ean.nl).Toepassingen vande
EAN-13 codeindesierteeltsector bleek opdestandaardmanier echter niet mogelijk. Volgensdeze
manier zoudenofwel de producenten eencodemoeten aanvragenvoor elkedoor hengeproduceerdecultivar,ofdegroothandels enboeketteursvoorelkdoor hentoegevoegdeetiket.Dit bleek
veelte bewerkelijk gegeven deenorme diversiteit aanproducten. Enerzijdszouden hiervoor de 13
cijfersvan decodeamper genoeg zijn,anderzijds isdeproductdiversiteit indeogenvan deretailersdie decodegebruiken (of althans hun klanten) veel minder groot: 'een roosiseenroos'.Een
andere mogelijkheid volgens het boekje wasgeweest om per retailorganisatie eigencodestoe te
kennen binnen het EAN-13systeem.Dit wordt wel gedaan,maar deze mogelijkheid iserg bewerkelijk. Eengulden middenweg bleek te liggen in eendoor degezamenlijke retail aangegeven product-classificatie (Codering LevendGroen,2001).

Case: Fruitful/Fresh Produce Traceability Project
Inhet project Fruitful (Cuis,2003),datdehelefruitketen vanuit Zuid-Afrika naarNederland onder
deloepnam,isdecommunicatie indeketen ronddelogistiek verbeterd.Indezeketenloopttegelijkertijd eenander project, FPTP (Fresh ProduceTraceability Project),dat coderingen binnen het
EAN-kader uitwerkt. Sinds kort wordt inZuid-Afrika deoude standaard vervangen door de internationale EAN-code.DezeEAN-code kon niet zonder semantische toevoegingen worden gehanteerd. Erbestond bijvoorbeeld geenstandaardsemantiek voor 'havenvanverzending' (bijvoorbeeld Kaapstad). Inhet project zijn hierover afspraken gemaakt.

5.4

Standaardisatie kwaliteitssystemen
Erbestaan wereldwijd verschillende initiatieven met als doel een standaard
voorkwaliteit teontwikkelen entehandhaven.Omdeeluit tekunnen maken
van bepaalde ketens, is het steeds vaker vereist om bepaalde kwaliteitssystemen toetepassenbinnen deorganisatie.Deveiligheid van hetvoedselisvoor
de voedingsmiddelensector een belangrijk aspect van de kwaliteit. Tevens
moeten organisaties als ze deel uitmaken van internationaal opererende
ketens voldoen aan soms verschillende nationale wetgevingen met betrekkingtotvoedselveiligheid.Kwaliteitseisen dievanuitdewetvereistzijn, staan
ook beschreven in veel kwaliteitssystemen. Deze kwaliteitssystemen gaan
vaak nog een stap verder, met meer specifieke kenmerken. Certificering is
een belangrijk middel om aan te tonen dat aan de standaarden en de kwaliteitseisen van zowel producten als processen isvoldaan. Deeisvan certifice96
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ring door overheden of samenwerkende supermarkten kan worden gezien
alseen manier om een standaard afte dwingen.
Het laatste decennium zijn er vele kwaliteitssystemen bij gekomen. Er
wordt zelfs gesproken van een wildgroei. Samen met een steeds vernieuwende en verscherpende wetgeving is de kwaliteit in het algemeen op een
hoger niveaugekomen, maarisheterallemaalnietduidelijker opgeworden.
Zowelvoordeconsumenten (welkkeurmerkbetekentwat?)alsvoordebetreffende bedrijven (aanwelkeregels moet ikwanneer voldoen?) isdit het geval.
Voedselveiligheid isdaarbij geen concurrentiemiddel meer,want problemen
op het gebied van voedselveiligheid hebben veelal gevolgen voor de helesector. Voedselveiligheid wordt steeds meer gezien als een absolute bodemvereisteom deel tenemen in de productie en handel van voedingsmiddelen.
Erbestaan initiatieven omverschillende kwaliteitssystemen gelijk te trekken. Zo heeft het Global Food Safety Initiative (GFSI)niet een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld, maar een aantal elementen gedefinieerd waarop
bestaande kwaliteitssystemen worden vergeleken. Hoewel in Europa nationale wetgeving gebaseerd is op dezelfde Europese richtlijnen, zijn er vaak
kleine doch significante verschillen tussen de verschillende landen. De uitwerkingvandezerichtlijnen kanperland dusdanigverschillen,datbepaalde
landen concurrentievoordelen hebben ten opzichte van andere. Een strengere controle kan zoveel kosten voor bedrijven met zich mee brengen, dat
bedrijven uitlanden waardiecontrole minder strikt,endaardoor goedkoper
is,een concurrentievoordeel hebben.Alsgevolghiervanbestaat ereen sterke
roep om meer harmonisering van wetgeving.
Ook op mondiaal niveau speelt dit harmonisatieprobleem een rol.
Daarom zijn erorganisaties dieinternationale normen en standaarden voor
voedselveiligheid opstellen die door landen kunnen worden overgenomen.
De Codex Alimentarius van de FAOen WHO en de SPSAgreement van de
WTOspelen op ditgebied een belangrijke rol.
Kwaliteitssystemen

Elkkwaliteitssysteem heeft zijn eigen specifieke kenmerken.Voorhet invoerenvan zo'n kwaliteitssysteem zijn soms handboeken met specifieke richtlijnen en stappenplannen opgesteld door debeherende organisatie.Kwaliteitssystemen metbetrekking totvoedselveiligheid dieinternationaal van belang
zijn worden in het rapport 'International Trade and Food Safety' (VanPlaggenhoef et al., 2003) beschreven. Per kwaliteitssysteem worden aspecten
beschreven als de inhoud, het doel, de opzet, de controle en de mogelijke
sancties. De belangrijkste kwaliteitssystemen die in dit rapport aan bod
komen zijn:
ISO9000

ISO is een organisatie die technische standaarden heeft ontwikkeld voor
bijna alle sectoren.Degrote meerderheid van destandaarden zijn zeer specifiek vooreenbepaald product, grondstof ofproces.DeISO9000 standaarden
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zijn echterbekend alsgeneriekemanagement systeemstandaarden. Kwaliteit
heeft binnen ISO9000betrekking op alle aspecten van een product die door
deklant zijn gewenst.ISO9000gaatvooraloverhoeeenorganisatiehaar activiteiten bestuurt, dus niet direct over het resultaat van de activiteiten. ISO
9000 heeft als doel de processen binnen een organisatie transparanter te
maken enoutput meetbaar (www.iso.nl).Erbestaanverschillendeversiesvan
ISO9000:
- ISO9000Kwaliteit management systeem:Principes en definities.
- ISO9001Kwaliteit management systeem:Vereisten.
- ISO9004 Kwaliteit management systeem:Richtsnoeren voor prestatieverbetering.
- ISO19011Richtsnoerenvoorhet controleren van kwaliteitmanagementsystemen.
ISOcontroleert niet zelfoforganisaties aan devereistenvan desystemenvoldoen. Daarbestaan velecertificeringsinstanties die controles uitoefenen en
geautoriseerd zijn om certificaten uit te delen.
HazardAnalysisCriticalControlPoints (HACCP)

HACCPis bedoeld voor ondernemingen die activiteiten uitvoeren zoals het
prepareren,verwerken,fabriceren, verpakken, opslaan,transporteren, distribueren, behandelen ofverhandelen van voedingsmiddelen. Veel wetgeving,
zoals een richtlijn van de Europese Unie (EUDirective 93/43/EEC), beschouwen deimplementatie vanHACCPalseenvereistevoor voedingsmiddelenondernemingen. De gezamenlijke FAO/WHO Codex Alimentarius Commissie
heeft een aantal stappen beschreven, gebaseerd op de zeven principes van
HACCP, om een HACCPsysteem teimplementeren (FAO/WHO,1997).Deprincipesvan HACCPzijn gericht op mogelijke gevarenvoorde voedselveiligheid
en kritische controle punten binnen een onderneming. Dit zijn de zeven
HACCPprincipes:
1 Voereen hazard analyse uit.
2 Bepaal dekritische controlepunten.
3 Stelkritische limieten vast.
4 Richt een controlesysteem in.
5 Stel correctieve acties vast die nodig zijn indien het controlesysteem aangeeft dat een bepaalde kritieke controlepunt niet onder controle is.
6 Stel procedures vast voor het bevestigen dat het HACCP-systeem effectief
werkt.
7 Maak documentatie met betrekking tot alle procedures en verslagen die
van belang zijn voor deze principes en hun toepassing.
BritishRetailConsortium (MC)

Het BRCis een initiatief van grote Britse retailers dat standaarden hanteert
voor leveranciers van voedingsmiddelen. Voordat het BRCbestond had elke
retailer eigen standaarden met eigen controles. Op die manier werden leve
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ranciers door alle afnemers gecontroleerd. Door aan devereisten van BRC te
voldoen, voldoet een leverancier in één keer aan de vereisten van alle retailers. Naast het toepassen van HACCPbevat BRCelementen van ISO9000 en
eisen met betrekking tot hygiëne.BRCwordt overde helewereld toegepast.
SafeQuality Food (SQF)

DitAustralisch initiatief heeft betrekking opvoedselveiligheid, productkwaliteit en verbeteringsstrategieën. Waar de meeste kwaliteitssystemen alleen
toegankelijk zijn voor grotere organisaties, richt SQF zich met een aangepaste standaard ook op kleinere organisaties. SQFcombineert een management kwaliteitssysteem zoals ISO met een voedselveiligheidssysteem zoals
HACCP met vereisten voor Tracking en Tracing. SQFis, in tegenstelling tot
veelandere kwaliteitssystemen diegericht zijn opeen onderneming, gericht
op de hele keten.
EUREP-CAP

EUREPis een groep van Europese retailers die een protocol hebben ontwikkeld voor 'Good Agricultural Practice' voor telers.Dit protocol houdt onder
andere in dat telers naast dat ze aan nationale en internationale wetgeving
moeten voldoen, extra aandacht moeten besteden aan voedselveiligheid,
milieubelasting moeten reduceren en efficiënt om moeten gaan met grondstoffen. Er wordt binnen EUREP-GAPveel aandacht besteed aan de traceerbaarheid van grondstoffen en producten.
Global FoodSafety Initiative

Het 'Global Food Safety Initiative' (GFSI) is opgericht door een groep van
internationale retailers diebelanghechten aanvoedselveiligheid, consumentenbescherming eneensterkconsumentenvertrouwen.HetGFSIisgeenkwaliteitssysteem opzich,maar heeft elementen opgesteld waarop kwaliteitssystemen kunnen worden vergeleken. Eén van de belangrijkste taken van het
initiatiefis dan ook het vergelijken, of benchmarken, van bestaande kwaliteitssystemen.
De belangrijkste, vooral nationale, kwaliteitssystemen voor de groente- en
fruitsector, de rundvleessector en de visserijsector toegepast in Nederland
worden op vergelijkbare wijze beschreven in 'Overview of Food Quality
Systemsand Legislation fortheFruit,Beefand FishChaininthe Netherlands'
(VanPlaggenhoef en Batterink, 2003).
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