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COLLEGE STANDAARDISATIE      

Concept 
 
Agendapunt: 06 
Bijlagen: Monitor resultaten voor Collegeleden 

Handreiking voor documentstandaarden (nog niet 
beschikbaar), 

Aan: College Standaardisatie 
Van: Forum Standaardisatie 
Datum: april 2010 Versie  
Betreft: Stand van zaken adoptie en implementatie open 

standaarden 
 
Doel 
 
U wordt gevraagd: 
 

1) een toelichting te geven tijdens de College vergadering op de 
resultaten van uw organisatie uit de NOIV monitor naar 
toepassing van open standaarden;  

2) de handreiking voor documentstandaarden (ODF, PDF 1.7 en 
PDF/A) te verspreiden binnen uw eigen organisatie. 

3) kennis te nemen van de ontwikkeling van het instrument voor 
het kiezen van adoptiestrategieën voor open standaarden 

4) kennis te nemen van de ontwikkeling van de handreiking borgen 
van open standaarden binnen overheidsorganisaties; 

 
Ad. 1 monitor open standaarden 
U heeft in de College vergadering van november 2009 verzocht om 
overzicht te geven van de mate van adoptie van de standaarden van 
de lijst. Bijgevoegd zijn de scores weergegeven van uw organisaties. 
Hoewel het algemene beeld is verbeterd ten opzichte van vorig jaar is 
er nog veel werk te doen. U wordt uitgenodigd om tijdens de College 
vergadering een toelichting te geven op de resultaten van uw 
organisatie en aan te geven wat voor acties u heeft voorgenomen om 
de resultaten te verbeteren.  
 
Ad.2 handreiking documentstandaarden 
U heeft in de College vergadering van november 2009 verzocht om de 
relatie tussen de verschillende documentstandaarden (ODF, PDF 1.7, PDF 
A) op de lijst voor "pas toe of leg uit" te verhelderen. Samen met een groot 
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aantal partijen (KB, NA, NOIV, JUS, hoofden I&A gemeenten etc.) is 
daarom een handreiking opgesteld die deze verschillen duidelijk maakt en 
uitlegt wanneer voor welke standaard te kiezen. Deze handreiking is samen 
met NOIV gepubliceerd en tijdens een evenement aangeboden. U wordt 
verzocht deze handreiking te verspreiden binnen uw eigen organisatie.  
 
Ad. 3 keuze adoptiestrategieën 
Nadat gekozen is voor een bepaalde standaard is een strategie nodig 
om deze standaarden daadwerkelijk te adopteren, implementeren en te 
gaan gebruiken. Hierbij kan gekozen worden uit een vele soorten 
strategieën, van verleiden tot dwingen. De effectiviteit van de gekozen 
strategieën hangt sterk samen met de context van de specifieke 
standaard.  
Binnen het consortium Integrate (NOIV, TNO, NOVAY en Forum 
Standaardisatie) wordt een instrument ontwikkelt dat een praktisch 
handvat biedt om de meest effectieve mix te kiezen van strategieën 
om de adoptie en implementatie van een standaard te bevorderen. Op 
dit moment is er een eerste concept van dit instrument beschikbaar. In 
de november vergadering zal u de definitieve versie worden 
aangeboden. 
 
Ad. 4 verankeren open standaarden binnen organisaties 
Uit de monitor NOIV blijkt dat het NOIV beleid voor open standaarden 
onvoldoende is geborgd binnen de organisaties in de (semi-) publieke 
sector. Het eisen van en controleren op het gebruik van open 
standaarden is (nog) geen vast onderdeel van de verschillende 
onderdelen van de governance cyclus van organisaties. Om 
organisaties te helpen om de open standaarden te borgen wordt in 
samenwerking met o.a. de CIO’s van het Rijk, NOIV en RENOIR een 
handreiking ontwikkelt. Deze handreiking geeft antwoord op de vraag  
op welke manier waar in uw governance cyclus het beleid voor open 
standaarden kan inbedden. Op dit moment is er een eerste concept 
van deze handreiking beschikbaar. In de november vergadering zal u 
de definitieve versie worden aangeboden. 
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