
 
  

 

 

 
 

 

   Pagina 1 van 2 
 

 

Forum Standaardisatie 
 
Wilhelmina v Pruisenweg 104 
2595 AN  Den Haag 
Postbus 84011 
2508 AA  Den Haag 
www.forumstandaardisatie.nl 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 

 

FORUM STANDAARDISATIE    
 
Agendapunt: 10 Voortgangsnotitie 
Bijlagen: Handreiking Sturen op standaarden (volgt later) 
Aan: Forum Standaardisatie 
Van: Bureau Forum Standaardisatie 
Datum: september 2010 Versie 0.1 
Betreft: Stand van zaken adoptie en implementatie open 

standaarden 
 
Doel 
U wordt gevraagd kennis te nemen van: 
 

1) de handreiking “Sturen op standaarden”; 
2) de stand van zaken voor het testen van het adoptie-instrument; 
3) de ontwikkeling van een best practice voor “pas toe of leg uit”. 

 
Ad. 1 borgen van open standaarden binnen de IT- Governance van 
overheidsorganisaties (intra-organisationeel) 
Zoals besproken in de laatste Forum vergadering is de handreiking om organisaties 
te helpen open standaarden in hun governance processen te borgen nu in 
opgemaakte vorm beschikbaar. Mocht u nog suggesties voor verbeteringen hebben 
dan kan dit nu nog verwerkt worden, zodat het finale product in november in het 
College ligt.  
 
Zoals afgesproken tijdens de laatste Forum vergadering is het concept van de 
handreiking voorgelegd aan een bredere groep potentiële gebruikers. De reactie 
van deze groep over de inhoud is positief. Er zijn suggesties gedaan om het 
hanteerbaarder te maken, om het document te hernoemen naar “sturen op 
standaarden” en het waarom sterker aan te zetten. Deze wijzigingen zijn in de 
bijgevoegde versie doorgevoerd. Zo bevat de handreiking nu een checklist, een 
stappenplan en een management-samenvatting. De daadwerkelijke instrumenten 
worden apart beschikbaar gesteld via een PDF en de NOiV wiki.  
 
Voor het oorspronkelijke adoptie projectplan om ook een aparte versie te maken 
voor manifestpartijen en decentrale overheden is weinig animo bij de partijen zelf. 
Partijen in het veld gaan met het huidige stuk aan de slag. KING gaat de 
handreiking meegeven aan i-adviseurs bij de gemeenten. Binnen de MBO groep is 
behoefte om ook ondersteuning te krijgen bij het stuk, dit lijkt echter geen directe 
taak van het Forum. Tevens wordt het stuk bij het ICCIO besproken. De rol van het 
Forum op het gebied van  open standaarden en IT governance lijkt op dit moment 
hiermee voldoende ingevuld.  
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Ad. 2 testen adoptie-instrument (inter-organisationeel) 
We hadden binnen het consortium ook een analyse-instrument ontwikkeld voor het 
in kaart brengen van de beste adoptie aanpak in een bepaalde keten. Dit onderzoek 
is in de vergadering van 15 juni aan u gepresenteerd. 
Het adoptie-instrument wordt getest op zes standaarden van de lijst: 
Digikoppeling, StUF, ePortfolio, PDF/A, ODF en XBRL. Daarnaast worden 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 
december vergadering krijgt u de resultaten van de testen en adviezen voor 
vervolg voorgelegd.  
 
Ad. 3 uitleggen in het jaarverslag 
Het “pas toe of leg uit” beleid schrijft voor dat overheidsorganisaties die niet 
voldoen aan de standaarden van de lijst dit uitleggen in hun verslaglegging. Dit lijkt 
echter niet of nauwelijks te gebeuren. Om het goede voorbeeld te geven gaat 
Logius, met ondersteuning van het Bureau, het aankomend jaarverslag wel 
verantwoording af leggen over het gebruik van de standaarden van de lijst. Dit kan 
vervolgens als best practice worden gebruikt voor ander organisaties.  
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