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Essay over standaardisatie 
De schrijver en wetenschapper Marjolein Februari is gevraagd om een essay te schrijven over 
standaardisatie. Ten behoeve van het essay heeft ze een aantal deskundigen geïnterviewd over 
hun visie op en ervaring met standaardisatie. Het palet van de te interviewen personen is zo 
gevarieerd mogelijk gekozen. 
Het essay gaat over het begrip standaardisatie, over diverse verschijningsvormen ervan, met 
aandacht voor de kansen en de risico’s tegelijk. Haar verhaal gaat over de urgentie van 
standaardisering, maar ook over de haken en ogen. De tekst wordt als volgt ingedeeld: 

1. Legostenen: Standaardisatie en techniek
2. Van formulier tot e-formulier:  Standaardisatie en communicatie
3. Geld en Ruis: Netwerkvoordelen en transactiekosten
4. Het grijpt om zich heen: Standaardisatie en de publieke sector
5. Met een open standaard de wereld redden: Standaardisatie en eigendomsrechten
6. Identiteit: Standaardisatie en privacy
7. Afwijking van de standaard: Standaardisatie en informatie

Het voorwoord zal worden geschreven door de voorzitter van het Forum Standaardisatie Nico 
Westpalm van Hoorn. Om er ook visueel een aantrekkelijke uitgave van te maken is een 
fotograaf/illustrator aan het werk gezet en zal een vormgever worden aangetrokken. 

De auteur heeft een aantal schrijvers en filosofen gevraagd om een passende titel te verzinnen. 
Ze gebruikt de werktitel “Variaties op de standaard”. Alternatieven: De standaard belicht; De 
standaard in perspectief; De standaard gewogen; Vooruit met de standaard, enz. 
De auteur houdt zich aanbevolen voor een lumineuze ingeving voor een titel. 

De planning is dat het essay eind november drukklaar is. Samen met de afdeling 
communicatie en in overleg met het Forum Standaardisatie zal worden gezocht naar een 
geschikt persmoment. Suggesties voor de presentatie van het boek zijn welkom. 
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