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Aan: Forum 

Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Datum: 5 december 2006 Versie 1.0 

Betreft: Voortgangsverslag Publicatie van Dossiers 

1 Inleiding 

Eén van de middelen die het Forum kan inzetten om het gebruik van (open) standaarden 

ten behoeve van interoperabiliteit te bevorderen is het publiceren van dossiers over 

standaarden. Vanuit het veld is vraag naar overzichten van beschikbare standaarden 

voor bepaalde domeinen of doelen, praktische handreikingen bij het maken van een 

keuze en implementeren van standaarden en praktijkvoorbeelden. Naast verschillende 

type dossiers zijn er ook verschillende doelgroepen te onderkennen, zoals bestuurders en 

specialisten.  

We dragen de volgende onderwerpen voor om in dossiervorm uit te (laten) geven: 

1. Webgebaseerde gebruikersinterfaces

Gebruikers van websites en webappplicaties hebben te maken met een

interactieomgeving. Het dossier beschrijft het raamwerk van standaarden die van

toepassing zijn op het gebied van webgebaseerde gebruikersinterfaces.

2. Berichtenverkeer:

Berichtenverkeer gaat over de manier waarop berichten tussen partijen worden

uitgewisseld. Het dossier biedt een overzicht van de berichtenstandaarden waaruit

kan worden gekozen.

3. Semantische standaarden

Met semantische standaarden kan de informatieoverdracht in en tussen ketens

worden afgestemd. Het dossier draagt methoden en handvatten aan voor de

ontwikkeling en beheer van semantische standaarden.

4. Communities

Voor het ontwikkelen, vaststellen en beheren van standaarden worden vaak

communities gevormd. Het dossier zal handreikingen bieden bij het structureel

vormgeven van het beheer van communities.

5. “Van worst case tot best practice”

In deze publicatie zullen voorbeelden worden gegeven van succesvol gebruik van

standaardisatie. De valkuilen van slechte praktijkvoorbeelden zullen in abstracte

eye-openers gepresenteerd gaan worden.

Ad 1 en 2 - Webgebaseerde gebruikersinterfaces en Berichtenverkeer 

Door het programma OSOSS zijn twee zogenoemde dossiers Open Standaarden 

gepubliceerd, te weten Berichtenverkeer en Webgebaseerde gebruikersinterface. Dit zijn 

goede onderwerpen om, onder de vlag van het Forum Standaardisatie, opnieuw dossiers 

over uit te geven. Mede op aangeven van GBO.Overheid is geconstateerd dat een 

inhoudelijke en redactionele slag noodzakelijk is. 

Het dossier Berichtenverkeer vereist essentiële aanpassingen om de recente inzichten en 

ontwikkelingen op dit gebied te verwerken. De splitsing van de inhoudelijke en logistieke 

laag is bijvoorbeeld een belangrijk inzicht dat in de loop van de tijd is ontwikkeld. 

In het dossier Webgebaseerde gebruikersinterface ontbreekt informatie over de 

Webrichtlijnen die zeker door het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites van juni 2006 

in dit dossier thuis hoort. 
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Ad 3 - Semantische Standaarden 

Er ligt een concept dossier over Semantische Standaarden die publicabel gemaakt kan 

worden. Dit vergt nog een aanzienlijke inspanning waarvoor naar verwachting de inbreng 

van een externe expert nodig zal zijn.  

Ad 4 - Communities 

Ook het “model van structureel beheer van standaarden gerelateerd aan de elektronische 

overheid” van de werkgroep CMO (Community Model Open Standaarden) zou als 

basismateriaal kunnen worden gebruikt voor een praktisch dossier voor en over 

Communities. Het Bureau Forum Standaardisatie wil er de aandacht op vestigen dat, 

naar haar mening, de delen in het CMO-document die gaan over het model in 

samenhang met het Bureau en Forum niet geschikt zijn voor publicatie.  

Ad 5 - “Van worst case tot best practice” 

Het Forum kiest ervoor om een journalist/auteur in te huren voor het doen van 

interviews en het schrijven van de publicatie. De Forumleden zullen goede voorbeelden 

aandragen van worst cases en best practices. 

Onderwerpen aandragen voor dossiers 

In de loop der tijd kunnen de publicaties van het Forum Standaardisatie uitgroeien tot 

een waardevolle reeks over (open) standaarden voor verschillende doelgroepen. De 

Forumleden worden gevraagd een open oog te houden voor dossierthema‟s. 

Voor alle uit te geven dossiers geldt dat de inhoudelijke bijdrage uitbesteed moet kunnen 

worden aan experts op betreffende dossieronderwerp. 

2 Voortgang 

In overleg met de afdeling Communicatie van GBO is gekeken naar een passende 

vormgeving en uitstraling voor de dossiers. Deze afdeling heeft een generiek GBO 

ontwerp laten maken voor de omslag van publicaties die ruimte laat voor persoonlijke 

invulling. Er is gekozen voor papiersoort en dikte die een verzorgde uitstraling geeft. 

Voor het dossier “Van worst case tot best practice” is in overleg met GBO Communicatie 

een offerte-aanvraag opgesteld om het schrijfwerk uit te besteden aan een journalist. 

Publicatie is op z‟n vroegst begin Q2 2007 realiseerbaar. 

3 Planning 

1. Q1 – publicatie dossiers Webgebaseerde Gebruikersinterface en Berichtenverkeer

2. Q2 – publicatie dossiers „Van worst case tot best practice‟ en Semantische

Standaarden

3. Q3 en verder - dossier Communities en dossiers over nader te bepalen

onderwerpen

4 Verzoek aan het Forum 

1. Akkoord geven op voorgestelde 5 onderwerpen.

2. Aandragen van onderwerpen of standaarden die zich lenen om een dossier over te

publiceren.

3. Akkoord geven op voorstelde planning.
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