Algemene informatie - Sustainable Sourcing Scan
FSI en de Sourcing Scan
1. Wat is FSI – Floriculture Sustainable Initiative?
Dit initiatief is opgericht door een aantal belanghebbenden
in de sierteeltsector. FSI is gericht op duurzaamheid in de
sierteeltsector door het creëren van een internationale,
sector gedragen visie op duurzaamheid en om mondiale
en lokale belangen in de sector op één lijn te krijgen. Het initiatief heeft als doelstelling dat 90% van alle
internationaal verhandelde bloemen en planten in 2020 duurzaam zijn ingekocht. Zie de website
http://fsi2020.com voor meer informatie en de actuele leden en partners.
2. Welke rol vervult Floridata als partner van dit initiatief?
Floridata fungeert als ‘Trusted Third Party’. Floridata staat bekend als de grootste data-applicatie en het
kennisplatform voor de sierteeltsector. Wij kunnen data veilig verwerken en ontsluiten. Floridata heeft
meegedacht bij het ontwerpen en ontwikkelen van de Sourcing Scan en daarnaast accommoderen wij
de tool ook.
3. Wat houdt de applicatie, de Sustainable Sourcing Scan, van Floridata in?
De tool stelt handelaren in staat om de duurzaamheid van hun inkoop te meten. Het maakt de mate van
duurzaamheid van kwekers, landen van herkomst en productcategorieën direct inzichtelijk. Op basis van
dat inzicht wordt er eenvoudig, een effectieve vertaalslag naar een meer duurzame inkoop gemaakt.
Bijvoorbeeld, door in gesprek te gaan met van leverancier, wanneer blijkt dat deze door zijn volumes en
werkwijze een overwegend negatief effect heeft op de mate van duurzaamheid van de inkoop.
Data aanlevering
4. Welke data moeten wij aanleveren aan de applicatie om inzicht te krijgen in onze resultaten?
De inkoopdata dient aangeleverd te worden, bestaande uit: productinformatie (VBN-codes of GPCbrickcode), kweker identificatie (GLN-code of veilingnummer), land van herkomst (ISO-landcode),
ingekochte volumes, maandnummer en jaartal. Vanzelfsprekend is het niet nodig om prijsinformatie te
delen.
5. Hoe moet de data worden aangeleverd?
De data moet worden aangeleverd in een CSV-bestand. In de meeste gevallen is het mogelijk om deze
te exporteren uit uw administratief systeem. Wij hebben een instructie opgesteld, waarmee de data
eenvoudig aangeleverd kan worden. Wij helpen u graag de data-aanlevering op te starten.
6. Hoe vaak of over welke periode dient de data aangeleverd te worden?
De data van een periode (maand/jaar) moet in één keer worden aangeleverd. Wordt dezelfde periode in
een ander bericht nogmaals aangeboden, dan wordt de data behorende bij die periode overschreven. In
één bericht mogen meerdere periodes (maanden) aangeboden worden.

Werking van de Sourcing Scan
7. Hoe genereert de applicatie resultaten?
FSI heeft een selectie samengesteld van een aantal certificeringen. Afhankelijk van het land van
vestiging van de kweker, dient deze aan één of meerdere van deze certificaten te voldoen om als
‘verantwoordelijke inkoopbron’ te worden waargenomen. Wanneer een producent gevestigd in een land
dat door BSCI is waargenomen als een ‘High Risk’ land, is een milieucertificaat niet voldoende. De
kweker dient dan ook een sociaal certificaat behaald te hebben om als verantwoordelijke bron te worden
gezien. Door de GLN aan te leveren wordt op basis van de Floricode administratie onderscheid gemaakt
tussen certificaten die in of buiten het FSI ‘mandje’ vallen. Aan de hand van de aangeleverde VBN en
GPC -codes wordt dit naar product-class niveau vertaald en maakt het ook de Responsible Source
Value inzichtelijk op productniveau. Voor de output van de Sourcing Scan is Floridata dus afhankelijk
van de certificaten administratie van Floricode. Floricode krijgt de informatie hierover aangeleverd door
de schema-eigenaren. Deze certificaten administratie wordt elke maand geüpdatet.
8. Welke certificeringen zijn in het ‘mandje’ van FSI opgenomen?
Er is vastgesteld dat onderstaande certificaten volgens sociale of milieucriteria aan de FSI-standaard
voldoen. Let op: de update voor onderstaande FSI-standaard is van maart 2018.

Alleen Sociale criteria

Zowel Sociale als Milieu criteria

Alleen Milieu criteria

Rainforest Alliance

Kenya Flower Council: KFC
Silver & Gold

MPS GAP

MPS SQ

Ethiopian Horticulture Producers
and Exporters Association –
EHPEA Silver & Gold

GLOBALGAP Floriculture

ETI – Ethical Trading Initiative

Florverde Sustainable Flowers
Standards

BOPP: Britisch Ornament at
Plants Producers

Fair Trade

9. Voor welke landen is een Sociaal Certificaat nodig?
De risico-landen zijn bepaald door de BSCI countries’ Risk Classification. Voor de risico-landen is naast
het milieu certificaat ook een sociaal certificaat nodig. Meer informatie is te vinden op de website FSI
Basket of Standards (http://fsi2020.com/basket/#details).
10. Hoe worden resultaten weergegeven?
In een tabel wordt een top 10 van kwekers weergegeven die het meest bijdragen en afdoen aan de
mate van waargenomen duurzaamheid van de algehele inkoop. Deze 10 kwekers worden per categorie
getoond: Kweker, Land van Herkomst en productcategorie getoond. Er wordt dus inzicht gegeven in de
huidige status van de inkoop, maar ook in de totstandkoming hiervan. Dit kan door een bepaalde
periode te selecteren en prestaties in verschillende periodes kunnen zo ook vergeleken worden.
Daarnaast kunnen er verschillende handige selecties gemaakt worden. Zo kan er makkelijk gefilterd
worden op bijvoorbeeld ‘Productcategorieën’ en ‘Land van Herkomst’, om direct de gezochte inzichten te
geven.
De resultaten worden weergegeven in percentages, middels handige grafieken. Deze geven aan of deze
ingekocht zijn bij een verantwoorde bron, een niet verantwoorde bron of dat de bron onbekend is voor
de tool. Daarbij kan er vanuit de tool een download worden gemaakt, die een overzicht van al uw
producten biedt en inzicht geeft in hun Responsible Source Value. Op basis van dat inzicht wordt er
eenvoudig, een effectieve vertaalslag naar een meer duurzame inkoop gemaakt. Bijvoorbeeld, door in
gesprek te gaan met- of te veranderen van leverancier, wanneer blijkt dat deze door zijn volumes en
werkwijze een overwegend negatief effect heeft op de mate van duurzaamheid van de inkoop.
Tot slot bieden de weergaven van de ‘Responsible Source Value’ op die manier handvatten om de
‘kortste klapper’ naar een duurzamere inkoop te maken.
11. Wat is nu precies een ‘Responsible Source Value’ en hoe wordt het gemeten?
Responsible Source Value geeft in aantallen en/of percentages weer welk aandeel van de selectie is
ingekocht, bij een volgens FSI verantwoorde bron. Dit wil zeggen dat de producent gecertificeerd is aan
de hand van de criteria van FSI, om door hen als verantwoordde bron waargenomen te worden.

Vertrouwelijke omgang met data en resultaten
12. Wordt er vertrouwelijk met onze data en resultaten omgegaan?
Herleidbare informatie binnen Floridata wordt nooit gedeeld met andere partijen. Dat geldt voor de hele
applicatie/het hele platform en dat geldt ook net zo goed voor de Sustainable Sourcing Scan. De
handelaar/deelnemer voert data aan en krijgt daar zelf informatie over zijn resultaten voor terug. Deze is
dus ook alleen inzichtelijk voor de deelnemer. De deelnemer kan er vervolgens zelf voor kiezen om deze
resultaten al dan niet te communiceren of te delen met andere partijen. Tot slot wordt er met betrekking
tot (onder andere) de vertrouwelijke omgang met data uiteraard een overeenkomst aangegaan.
13. Zijn onze resultaten inzichtelijk voor de partners van het initiatief?
Herleidbare informatie wordt evengoed vanuit Floridata nooit gedeeld met VGB, FSI, Union Fleurs of
andere partners van het initiatief. Ook hier geldt dat eigen resultaten alleen beschikbaar en inzichtelijk
worden gemaakt voor de deelnemer die ook de eigenaar van de data is.
14. Wordt er aan de hand van deze data ook een sector cijfer gepubliceerd?
In de eerste instantie wordt er geen sectorcijfer gepubliceerd en kan de tool gebruikt worden om eigen
voortgang en presteren te meten. Mocht het in de toekomst overwogen worden om een sectorcijfer te
publiceren, dan gebeurt dit alleen wanneer alle deelnemers hier mee akkoord gaan.

