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Interactieve workshop kwaliteit productinformatie met tips & tricks voor uitwisseling data  

Beste kwaliteit en productmanagers, 

Productinformatie wordt steeds belangrijker. GS1 is daarin een essentieel onderdeel. Uw product is 

niet langer compleet als u dit niet aanlevert met productinformatie. Consumenten verwachten 

volledige etiketinformatie om een goede aankoopbeslissing te maken. Daarnaast gebruiken 

consumenten etiketinformatie steeds vaker in apps, bijvoorbeeld in de app van het Voedingscentrum 

Kies ik gezond?  

Ook de logistieke informatie van producten is meer en meer van belang. De logistieke processen van 

retailers worden steeds meer geautomatiseerd en daarom afhankelijk van gegevens over afmetingen 

van producten. In de praktijk blijkt dat er hierin nog vragen zijn bij producenten. Ook worden vaak 

hobbels ervaren.  

Om dit traject nog beter op niveau te krijgen organiseert de NVB een interactieve workshop over de 

kwaliteit van productinformatie die gefaciliteerd zal worden door GS1.  

Ook uw afnemers vinden productinformatie belangrijk. Een van hen geeft aan:  “Productinformatie 

op verpakkingen wordt veel beter gelezen dan vroeger. Mensen zijn nieuwsgieriger geworden en 

willen met eigen ogen zien wat er in een product zit. Dat geldt overigens niet alleen voor producten 

van ons. Klanten zoeken op internet naar informatie en antwoorden en gaan vervolgens naar de 

winkel. Ze vegen de offline- en onlinewereld gewoon bij elkaar, daar zit voor de consument geen 

verschil meer tussen.”  

Daarom hebben FNLI, samen met GS1 Nederland, retailers en fabrikanten hard gewerkt aan de 

ontwikkeling van een veelomvattend datakwaliteitsplan. Doel van dit plan is het bieden van 

gegarandeerde datakwaliteit van zowel etiket- als logistieke informatie ten behoeve van 

consumenten, afnemers en professionele informatiegebruikers. De levensmiddelenindustrie heeft 

via de FNLI heeft commitment gegeven aan deze gezamenlijke aanpak, waarmee wildgroei wordt 

voorkomen. Deze insteek wordt door de NVB ondersteund. 

Via GS1 Data Source kunnen leveranciers efficiënt gegevens aanleveren aan de meeste retailers. Ook 

het Voedingscentrum ontvangt deze gegevens. Belangrijk daarbij is dat de data klopt. Omdat ervaring 

heeft geleerd dat de kwaliteit van de data in GS1 Data Source verbeterd kan worden, is GS1 ook met 

de NVB in gesprek gegaan om een workshop hierover te organiseren.  

Deze interactieve workshop zal op donderdag 13 september 2018 worden gehouden. Vanaf 0.930 

uur bent u van harte welkom bij het NBC in Wageningen (Agro Business Park 75-83). De deelname 

voor NVB leden is gratis. Voor niet NVB leden wordt 125 euro per deelnemer in rekening gebracht. 

De factuur voor deelname dient voor de workshop te zijn betaald. De workshop zal om 10.00 uur 

starten en tot 13.00 uur duren. Om 12.00 is er een lunch.  
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Agenda van de sessie: 

 Opening 
 Introductie GS1 en GS1 Data Source 
 Toelichting programma DatakwaliTijd 2.0 en laatste ontwikkelingen 
 Praktijkervaringen: tips voor inrichten van je proces voor GS1 Data Source en DatakwaliTijd 

2.0 
 Tips & Tricks voor het invoeren van data 
 Discussie en vragen 

 

Wij vragen u om voor 1 augustus 2018  bijgaande attachment in te vullen en te retourneren aan het 

secretariaat van de NVB t.a.v. Monique van den Hout (secretariaat@nedverbak.nl). Daar kunt u ook 

terecht voor eventuele vragen over deze interactieve workshop.  

Ik zie u graag de 13e september in Wageningen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Wim Kannegieter. 
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