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FORUM STANDAARDISATIE    
 
Agendapunt: 04 Adoptie en implementatie 
Bijlagen: “Aan de slag met open standaarden – een 

handreiking voor overheidsorganisaties” 
Aan: Forum Standaardisatie 
Van: Bureau Forum Standaardisatie 
Datum: augustus 2010 Versie 0.1 
Betreft: Stand van zaken adoptie en implementatie open 

standaarden 
 
Doel 
U wordt gevraagd: 
 

1) commentaar te geven op bijgevoegde handreiking voor de 
adoptie van open standaarden binnen overheidsorganisaties; 

2) Kennis te nemen van de stand van zaken voor het instrument 
adoptiestrategieën open standaarden. 

 
Ad. 1 borgen van open standaarden binnen de IT- Governance 
van overheidsorganisaties (intra-organisationeel) 
Zoals aangekondigd in de vorige Forum vergadering, is er een handreiking 
ontwikkeld om organisaties te helpen open standaarden in hun processen 
te borgen. Op dit moment is de nog niet opgemaakte versie, primair 
bedoeld voor de departementen, klaar en bijgevoegd. U wordt gevraagd 
deze te lezen en tijdens de Forum vergadering van commentaar te 
voorzien.  
 
In de Forum vergadering van oktober volgt een opgemaakt exemplaar, dat 
ter goedkeuring aan u wordt voorgelegd. Deze is ook bedoeld voor het 
College. Om te zorgen dat het geen papieren tijger wordt, vindt op 15 
september een consultatiebijeenkomst plaats met manifestpartijen,King en 
vertegenwoordigers van ministeries. Daar wordt gekeken hoe de 
handreiking toegepast kan worden in de praktijk. Tevens wordt gekeken 
naar verbreding van de handreiking naar andere overheden.  
De instrumenten genoemd in de handreiking worden beschikbaar gesteld 
op de NOiV wiki. Dit maakt het mogelijk om best practices toe te voegen.  
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Ad. 2 keuze adoptiestrategieën voor brede adoptie van standaarden 
(inter-organisationeel) 
De indieners/belanghebbenden van de standaarden op de lijst met 
standaarden voor pas toe of leg uit zijn benaderd voor het toetsen van 
het bij de vorige vergadering gepresenteerde adoptie-instrument. De 
belangstelling om het instrument toe te gaan passen is groot. De 
eerste resultaten van deze toetsing worden in de oktober vergadering 
verwacht. Tevens wordt samen met Steven Luitjens gekeken naar de 
obstakels bij het implementeren van standaarden.  




