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Doel 
U wordt gevraagd: 
 

1) te sturen op het gebruik van open standaarden in uw organisatie door 
de instrumenten uit de handreiking “sturen op open standaarden” te 
implementeren en u over het gebruik van open standaarden te 
verantwoorden; 

2) kennis te nemen van het gebruik van een instrument dat de adoptie 
van standaarden over organisaties heen moet bevorderen.  

 
Ad. 1 sturen op het gebruik van open standaarden binnen uw 
organisatie 

Uit de monitor NOiV blijkt dat het NOiV-beleid voor open standaarden in de 
(semi-) publieke sector onvoldoende is geborgd. Het eisen van en controleren 
op het gebruik van open standaarden is (nog) geen vast onderdeel van de 
governance-cyclus van organisaties binnen deze sector.  

Om organisaties te helpen om concreet op het gebruik van open standaarden 
te sturen,  heeft het Forum Standaardisatie in samenwerking met o.a. de 
CIO's van het Rijk bijgevoegde handreiking gemaakt. Deze handreiking 
beschrijft op welke manier - en waar - organisaties in de governance-cyclus 
het beleid voor open standaarden kunnen inbedden.  

U wordt gevraagd om aan de hand van de instrumenten uit de handreiking actief te 
gaan sturen op het gebruik van open standaarden binnen uw eigen organisatie  en 
hier verantwoording over af te leggen zoals is afgesproken in de Rijksinstructie en 
de verschillende bestuursakkoorden.  
 
Ad. 2 instrument voor de adoptie van open standaarden in een netwerk  

Om beter te kunnen sturen op het gebruik van open standaarden binnen een 
bepaald netwerk of keten is binnen het consortium Integrate1  een instrument 

                                               
1 NOiV, TNO, NOVAY en Forum Standaardisatie, zie ook: www.integrate-project.nl. 
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ontwikkeld dat helpt om de meest effectieve mix van adoptiestrategieën te kiezen. 
Organisaties kunnen kiezen uit verschillende strategieën, die uiteenlopen van 
verleiden tot dwingen. De effectiviteit van strategie die wordt gekozen, hangt sterk 
samen met de context van de specifieke standaard. Het instrument weegt deze 
contextvariabelen en stelt de optimale adoptiemiddelen voor per doelgroep. 

Het adoptie-instrument wordt nu getest op zes standaarden van de lijst: 
Digikoppeling, StUF, ePortfolio, PDF/A, ODF en XBRL. Daarnaast wordt ook een 
aankomende standaard (de Aquo standaarden) en standaarden in de zorg sector 
getest.  Behalve dat er gekeken wordt naar adoptiemiddelen, zal ook gekeken 
worden naar de mate van gebruik van de standaard en de obstakels voor adoptie. 
In de mei vergadering krijgt u de resultaten van de testen en adviezen voor vervolg 
voorgelegd.  
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