
Wat is de impactgerichte aanpak voor duurzaamheid? 
De impactgerichte aanpak voor duurzaamheid (IDA) is een 
systeem dat bloemen- en sierteeltbedrijven hulp biedt bij het 
verzamelen, verwerken en opslaan van hun milieuduurzaam-
heidsgegevens. Het is bovendien in overeenstemming met de 
vereisten van het Floriculture Sustainability Initiative m.b.t. de 
digitale registratie voor milieu-indicatoren.
GLOBALG.A.P. biedt verschillende trajecten voor de impact-
gerichte aanpak voor duurzaamheid. Deze moeten worden 
gevolgd in combinatie met een managementsysteem voor de 
landbouw: 
• De IDA-module: mag worden gebruikt zonder verder  
 landbouw-waarborgingssysteem (traject 1) 
• De IDA-add-on: mag worden gebruikt met de 
 localg.a.p.-standaard voor “Primary Farm Assurance” 
 (primair landbouw-waarborgingssysteem) v5 (traject 2)
 of met de GLOBALG.A.P.-standaard voor “Integrated 
 Farm Assurance” (IFA; geïntegreerd landbouw-
 waarborgingssysteem) voor bloemen en siergewassen 
 v5.2 (of gebenchmarkt als gelijkwaardig) (traject 3).

Hoe gaat het in zijn werk? 
Upload uw ingevoerde verbruiksgegevens naar een 
GLOBALG.A.P.-compatibel managementsysteem voor de 
landbouw (MSL) naar keuze (zoek hier een compatibel MSL). 
De gegevens worden voor verwerking naar GLOBALG.A.P. 
verstuurd en vervolgens naar u teruggestuurd in de vorm van 
historische trendgrafi eken en vergelijkingsrapporten. U kunt 
deze gegevens gebruiken om effi ciëntieverbetering van de 
landbouw te bewerkstelligen.

Welke gegevens worden verzameld? 
Ingevoerde verbruiksgegevens die u misschien al verzamelt in 
een MSL of op een andere manier. Deze gegevens bestaan uit 
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen (stikstof en fosfor) en 
water- en energiegebruik. 
Alle gegevens die het MSL deelt met GLOBALG.A.P. worden 
vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met individuele 
producenten in verzamelde en geanonimiseerde vorm.

10 redenen voor de impactgerichte aanpak 
• Voldoet aan de Royal FloraHolland-verplichtingen  
 voor milieuregistratie voor eind 2020
• Overeenkomstig de administratiecriteria van het 
 Floriculture Sustainability Initiative 
• Versterkt uw positie op de markt
• Verhoogt het bewustzijn en de controle over 
 uw milieuprestatie
• Biedt inzicht waardoor u zich voortdurend 
 kunt verbeteren 
• Individuele en identifi ceerbare gegevens worden 
 niet gedeeld met andere partijen
• Duurzaamheidsinspanningen worden niet beoordeeld 
 of openbaar gerangschikt t.o.v. andere telers  
• Bereidt u voor op toekomstige impactgerichte/
 outputgebaseerde certifi ceringsschema’s
• Vrije keuze van de MSL-softwareprovider en 
 certifi cerende instelling op de openbare markt
• Deelname aan een groeiend netwerk voor goede 
 agrarische praktijken (G.A.P.)

IMPACTGERICHTE AANPAK VOOR DUURZAAMHEID IN DE BLOEMEN - 
EN SIERGEWASSENSECTOR:
STREVEN NAAR DUURZAAMHEID DOOR IMPACTGERICHTE LANDBOUW. 

localg.a.p. Impact-Driven Approach to 
Sustainability module (for FO)
IDA MODULE

GLOBALG.A.P. PFA - Bloemen en 
Siergewassen v5

GLOBALG.A.P. Impact-Driven Approach to 
Sustainability add-on (for FO)
IDA ADD-ON

GLOBALG.A.P. Impact-Driven Approach to 
Sustainability add-on (for FO)
IDA ADD-ON

GLOBALG.A.P. IFA - Bloemen en 
Siergewassen v5.2

Meer informatie vindt u op
www.globalgap.org/IDA

CONTACT
standard@globalgap.org
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Tarief managementsysteem voor 
de landbouw 
(Betaald aan MSL-softwareprovider)

+

Kosten add-on impactgerichte aanpak 
(registratiekosten betaald aan CI)

+

Tarieven certificerende instelling 
(Inclusief beoordeling en administratiekosten)

De kosten zijn afhankelijk van uw softwareprovider. 
GreenlinQdata (de huidige serviceprovider voor 
Nederland) berekent € 299 per jaar. 

Bedekte/onbedekte teelt De kosten zijn afhankelijk van de door u gekozen 
certificerende instelling. Zoek een aanbod dat het 
beste bij u past.< 0,5 € 50

> 0,5 - < 2 € 75

> 2 - < 5 € 100

> 5 - < 15 € 150

> 15 - < 100 € 175

> 100 € 200

Kosten basiscertificering 
(Inclusief licentie- en administratieve kosten.  
Gefactureerd door CI – producenten kunnen op 
zoek gaan naar het beste aanbod.)

+

Tarief managementsysteem voor 
de landbouw 
(Betaald aan MSL-softwareprovider)

+

Kosten add-on impactgerichte aanpak  
(registratiekosten betaald aan CI)

PFA v5 of IFA FO v5.2
(Om kosten te besparen, kunnen IDA- 
beoordelingen tegelijk met uw PFA- of  
IFA-inspectie worden uitgevoerd) 

De kosten zijn afhankelijk van uw softwareprovider. 
GreenlinQdata (de huidige softwareprovider voor 
Nederland) berekent € 299 per jaar. 

Bedekte/onbedekte teelt

< 0,5 € 50

> 0,5 - < 2 € 75

> 2 - < 5 € 100

> 5 - < 15 € 150

> 15 - < 100 € 175

> 100 € 200

Kosten
Traject 1: 

Traject 2 en 3: 

Alle IDA-gebruikers – ofwel als add-on of als afzonderlijke module – moeten een GLOBALG.A.P.-compatibel MSL gebruiken. 
Hier vindt u een lijst van alle compatibele MSL. 

Producent zonder certificaat en 
nog niet klaar voor een entry-level 
landbouw-waarborgingssysteem
(Wil alleen IDA-module)

Producent wil worden beoordeeld 
volgens de PFA-standaard via de 
IDA-add-on
(Wil PFA + IDA-add-on)

Producent met IFA-certificering 
voor FO (of gebenchmarkt als 
gelijkwaardig) 
(Wil alleen IDA-add-on)

Zoek een door GLOBALG.A.P. erkende certifice-
rende instelling die in uw regio IDA-modulebe-
oordelingen aanbiedt. Deze kunt u vinden door 
gebruik te maken van uw zoektool “Find a 
certification body”. Neem contact op met de 
certificerende instelling en zorg ervoor dat u een 
LGN (localg.a.p.-nummer) toegewezen krijgt in 
de GLOBALG.A.P.-database.

Begin met het invoeren van de geschikte gege-
vens in het GLOBALG.A.P.-compatibele MSL.  
Dit moet u minstens drie opeenvolgende 
maanden doen voordat u klaar bent voor uw 
beoordeling.

Download de relevante afzonderlijke IDA-modu-
ledocumenten en -checklists hier. Voer een zelf-
beoordeling uit aan de hand van de checklists en 
verbeter alle punten waaraan u niet voldoet.

Na 3 maanden van gegevensinvoer in uw MSL, 
en als u zeker weet dat u voldoet aan alle ver-
plichte beheerspunten voor de IDA-module-beoor-
deling, bent u klaar voor de beoordeling door de 
certificerende instelling van uw keuze. 

Als u slaagt voor de beoordeling, zal uw 
certificerende instelling u een bewijs van con-
formiteit doen toekomen voor de IDA-module. 
Gefeliciteerd met uw eerste stappen richting 
duurzame landbouw en uw aansluiting bij het 
GLOBALG.A.P.-systeem! U moet de gegevens elke 
maand blijven registreren om te blijven voldoen 
aan de voorwaarden.

Zoek een door GLOBALG.A.P. erkende 
certificerende instelling die in uw regio PFA- en 
IDA-beoordelingen aanbiedt. Deze kunt u vinden 
door gebruik te maken van uw zoektool “Find a 
certification body”. Neem contact op met de 
certificerende instelling en zorg ervoor dat u een 
LGN (localg.a.p.-nummer) toegewezen krijgt in 
de GLOBALG.A.P.-database.

Begin met het invoeren van de geschikte gege-
vens in het GLOBALG.A.P.-compatibele MSL.  
Dit moet u minstens drie opeenvolgende 
maanden doen voordat u klaar bent voor uw 
beoordeling.

Download de relevante PFA- en IDA-documenten 
en checklist hier. Voer een zelfbeoordeling uit 
aan de hand van de checklists en verbeter alle 
punten waaraan u niet voldoet.

Na 3 maanden van gegevensinvoer in uw 
MSL, en als u zeker weet dat u voldoet aan alle 
verplichte beheerspunten voor de PFA- en IDA-be-
oordelingen, bent u klaar voor de beoordeling 
door de certificerende instelling van uw keuze. 
Om kosten te besparen, kunnen PFA- en IDA-be-
oordelingen tegelijk worden uitgevoerd.

Als u slaagt voor de beoordeling, zal uw certifi-
cerende instelling u een bewijs van conformiteit 
doen toekomen voor de PFA-standaard en voor 
de IDA-add-on. Gefeliciteerd met uw eerste 
stappen richting duurzame landbouw en uw 
aansluiting bij het GLOBALG.A.P.-systeem! U 
moet de gegevens elke maand blijven registreren 
om te blijven voldoen aan de voorwaarden.

Neem contact op met uw certificerende instelling 
(of vind er hier één en laat hen weten dat u een 
IDA-add-on wilt aanvragen. 

Begin met het invoeren van de geschikte gege-
vens in het GLOBALG.A.P.-compatibele MSL.
Dit moet u minstens drie opeenvolgende 
maanden doen voordat u klaar bent voor uw 
beoordeling.

Download het relevante IDA-document en de 
checklist hier. Voer een zelfbeoordeling uit aan 
de hand van de checklists en verbeter alle punten 
waaraan u niet voldoet.

Na 3 maanden van gegevensinvoer in uw 
MSL, en als u zeker weet dat u voldoet aan alle 
verplichte beheerspunten voor de IDA-beoorde-
ling, bent u klaar voor de beoordeling door de 
certificerende instelling van uw keuze. 

Als u slaagt voor de beoordeling, zal uw certifi-
cerende instelling u een bewijs van conformiteit 
doen toekomen voor de IDA-add-on. Gefelici-
teerd met het voortzetten van uw traject naar 
duurzame landbouw!  U moet de gegevens elke 
maand blijven registreren om te blijven voldoen 
aan de voorwaarden.

Sleutel: 
CI = certificerende instelling

MSL = managementsysteem voor de landbouw
IFA = Integrated Farm Assurance

PFA = Primary Farm Assurance
IDA = impactgerichte aanpak

Hoe maakt u gebruik van de impactgerichte aanpak?



What is the Impact-Driven Approach to 
Sustainability? 
The Impact-Driven Approach to Sustainability (IDA) is a system 
to help fl ower and ornamentals farms to collect, process, and 
store their environmental sustainability data. It is also in line 
with Floriculture Sustainability Initiative requirements regarding 
digital registration for environmental metrics.
GLOBALG.A.P. offers different pathways to the Impact-Driven 
Approach to Sustainability. They are to be used in combination 
with a farm management system: 
• The IDA module: may be used without further farm assu-

rance (pathway 1). It may be used as a stepping stone to 
progress to pathway 2 or 3.

• The IDA add-on: may be used with localg.a.p. Primary
Farm Assurance standard v5 (pathway 2) or with the 
GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) standard for 
Flowers and Ornamentals v5.2 (or benchmarked equivalent) 
(pathway 3).  

How does it work? 
Upload your input consumption data to a GLOBALG.A.P. 
compatible farm management system (FMS) of your 
choice (fi nd a compatible FMS here). The data is sent to GLO-
BALG.A.P. for processing, then returned to you in the form of 
historical trend graphs and comparison reports. You can use 
this data for improving your farming effi ciency. 

Which data is collected? 
Input consumption data, which you may already be collecting 
in an FMS or otherwise. This data consists of plant protection 
products, fertilizers (nitrogen and phosphorus), and water and 
energy usage. 
All data that the FMS shares with GLOBALG.A.P. is treated confi dentially and shared 

only back to individual producers in agglomerated and anonymized form.

10 Reasons to love the Impact-Driven Approach 
• Fulfi lls Royal FloraHolland obligations for environmental 

registration by end of 2020
• In line with record-keeping criteria from the Floriculture 

Sustainability Initiative 
• Strengthens your position in the market
• Increases awareness and control of your environmental 

performance
• Offers insights which enable you to constantly improve 
• Individual and identifi able data not shared with other parties
• Sustainability efforts not scored or ranked publicly against 

other growers  
• Prepares you for the future of impact-driven/outcome-based 

certifi cation schemes
• Free choice of FMS software provider and certifi cation body 

in the open market
• Participation in a growing network for good agricultural 

practices (G.A.P.)

IMPACT-DRIVEN APPROACH TO SUSTAINABILITY IN THE FLOWERS AND 
ORNAMENTALS INDUSTRY:  
TARGETING SUSTAINABILITY THROUGH IMPACT-DRIVEN FARMING.

localg.a.p. Impact-Driven Approach to 
Sustainability module (for FO)
IDA MODULE

Primary Farm Assurance (PFA) 
For Flowers and Ornamentals V5

GLOBALG.A.P. Impact-Driven Approach to 
Sustainability add-on (for FO)
IDA ADD-ON

GLOBALG.A.P. Impact-Driven Approach to 
Sustainability add-on (for FO)
IDA ADD-ON

GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance 
For Flowers and Ornamentals v5.2

Find more information at
www.globalgap.org/IDA

CONTACT
standard@globalgap.org

Pathway 2Pathway 1 Pathway 3



Farm Management System Fee  
(Paid to FMS software provider)

+

Impact-Driven Approach Add-on Cost 
(Registration fee paid to CB)

+

Certification Body Fees 
(Including assessment and admin costs)

Cost depends on your software provider. 
 
GreenlinQdata (the current service provider for the 
Netherlands) charges €299 per year.  

Covered/Non-covered Cost depends on your chosen certification body. 
Shop around to find an offer that suits you. 

< 0,5 € 50

> 0,5 - < 2 € 75

> 2 - < 5 € 100

> 5 - < 15 € 150

> 15 - < 100 € 175

> 100 € 200

Base Certification Cost 
(Including license and admin costs. Invoiced by CB 
– producers can shop around to find the best offer)

Farm Management System Fee 
(Paid to FMS software provider)

Impact-Driven Approach Add-on Cost 
(Registration fee paid to CB))

PFA v5 or IFA FO v5.2
(IDA assessments can be carried out at the same 
time as your PFA or IFA inspection to save costs)  

Cost depends on your software provider. 
GreenlinQdata (the current software provider for the 
Netherlands) charges €299 per year. 

Covered/Non-covered

< 0,5 € 50

> 0,5 - < 2 € 75

> 2 - < 5 € 100

> 5 - < 15 € 150

> 15 - < 100 € 175

> 100 € 200

Cost
Pathway 1: 

Pathway 2 and 3: 

All users of IDA – whether as the module or add-on – will need to use a GLOBALG.A.P. compatible FMS. 
Find a list of all compatible FMS on our website. (see quicklinks)

Producer without any certificate and 
not yet ready for entry-level farm 
assurance
(Wants IDA module only)

Producer without any certificate and 
not yet ready for entry-level farm 
assurance
(Wants IDA module only)

Producer without any certificate and 
not yet ready for entry-level farm 
assurance
(Wants IDA module only)

Find a GLOBALG.A.P. approved certification 
 body which offers IDA module assessments in 
 your area. You can find one using our “Find a 
 certification body” search tool. 
Contact the certification body and ensure you 
 are assigned an LGN (localg.a.p. Number) in  the 
GLOBALG.A.P. database. 
 
Begin entering the applicable data into your 
 GLOBALG.A.P. compatible FMS. 
You must do this for at least three consecutive 
 months before you are ready for your assessment.

Download the relevant IDA standalone module 
 documents and checklists.
Carry out a self-assessment using the checklist 
 and correct all the points you do not comply  with.

After 12 months of uploading data to your FMS, 
 and if you are sure you comply with all the  obli-
gatory control points for the IDA module  assess-
ment, you are now ready for the assessment  with 
your chosen certification body.

If you pass the assessment, your certification 
body will issue you with a letter of conformance 
for the IDA module. 
Congratulations on taking the first steps towards 
sustainable farming and joining the 
GLOBALG.A.P. system! 
You will need to continue registering data each 
month in order to maintain conformance.

Find a GLOBALG.A.P. approved certification 
body which offers PFA and IDA assessments in 
your area. You can find one using our “Find a 
 certification body” search tool. 
Contact the certification body and ensure you are 
 assigned an LGN (localg.a.p. Number) in the 
GLOBALG.A.P. database.

Begin entering the applicable data into your 
GLOBALG.A.P. compatible FMS. 
You must do this for at least three consecutive 
months before you are ready for your assessment.

Download the relevant PFA and IDA documents 
and checklists. 
Carry out a self-assessment using the checklist 
and correct all the points you do not comply with.

After 12 months of uploading data to your  FMS, 
and if you are sure you comply with all the 
 obligatory control points for the PFA and IDA  as-
sessments, you are now ready for the  assessment 
with your chosen certification body. 
PFA and IDA assessments can be carried out at 
 the same time to save costs.

If you pass the assessment, your certification 
 body will issue you with a letter of conformance 
 for the PFA standard and for the IDA add-on. 
Congratulations on taking the first steps towards 
 sustainable farming and joining the  GLO-
BALG.A.P. system! 
You will need to continue registering data each 
 month in order to maintain conformance.

Contact your certification body and let them 
 know you wish to apply for the IDA add-on. 

Begin entering the applicable data into your 
 GLOBALG.A.P. compatible FMS.
You must do this for at least three consecutive 
 months before you are ready for your assessment.

Download the relevant GLOBALG.A.P. IDA  docu-
ment and checklist. 
Carry out a self-assessment using the checklist 
and  correct all the points you do not comply with.

After 12 months of uploading data to your FMS, 
 and if you are sure you comply with all the 
 obligatory control points for the IDA assessment, 
 you are now ready for your assessment with  your 
chosen certification body.

If you pass the assessment, your certification 
 body will issue you with a letter of conformance 
 for the IDA add-on. 
Congratulations on continuing your journey 
 towards sustainable farming!  
You will need to continue registering data each 
 month in order to maintain conformance.

CB = certification body
FMS = Farm Management System

IFA = Integrated Farm Assurance
PFA = Primary Farm Assurance

IDA = Impact-Driven Approach


