
 

  

 

 

 

 

 

   Pagina 1 van 3 
 

 

 

 

Forum Standaardisatie 

 

Wilhelmina v Pruisenweg 52 
2595 AN  Den Haag 

Postbus 84011 

2508 AA  Den Haag 

www.forumstandaardisatie.nl 
 
 

 
Bijlagen: 

FS 36-02-05A 

Publicatie “grenzeloze 

standaardisatie” 

 

FS 36-02-05B 

Verkenning naar governance 

van internationale 

standaardisatie 

 

 

 

FORUM STANDAARDISATIE   

 

Agendapunt:  Internationaal 
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Bijlagen: A:  Publicatie “grenzeloze standaardisatie” 

B: Verkenning naar governance van internationale 

standaardisatie  

 

 

Doel 

U wordt gevraagd: 

  

1) kennis te nemen van de concept publicatie “grenzeloze standaardisatie” 

2) de vraag te beantwoorden of een vorm van governance van 

internationale standaardisatie nodig is. Gedoeld wordt dan op het 

organiseren van meer sturing op Nederlandse vertegenwoordigers in 

internationale standaardisatie gremia dan de aangetroffen vorm van ad-hoc 

overleg waarmee betrokkenen zeggen tevreden te zijn. Zo ja welke rol 

moet/kan het Forum hierin spelen? De stuurgroep adviseert om het Forum 

de rol te laten oppakken zoals beschreven in het werkplan.  
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Toelichting 

  

Ad.1 Publicatie “grenzeloze standaardisatie” 

De stuurgroep internationaal van het Forum (in 2011: Gerard Hartsink, Simon 

Spoormaker, Steven Luitjens, Nico Westpalm van Hoorn)  heeft in het geplande 

derde en laatste rapport van het onderzoek Internationale verkenning 

standaardisatie en interoperabiliteit, zoals door HEC/NEN wordt uitgevoerd sinds 

medio 2010 een korte verkenning van governance op internationale standaardisatie 

uit laten voeren en een publicatie over internationale standaardisatie laten maken. 

De publicatie heeft een tweeledig doel: overheidsmanagers bewust maken van het 

belang van internationale standaardisatie en hun een handelingsperspectief bieden 

waarin niet alleen aanwezigheid bij, maar ook afstemming over internationale 

standaardisatie en interoperabiliteit (de governance) centraal straat. 

 

U wordt gevraagd kennis te nemen van de bijgevoegde concept publicatie en aan te 

geven als u duidelijke fouten ziet of relevante zaken mist.   

 

De publicatie wordt na verwerking van uw input verder uitgewerkt, opgemaakt en 

verspreid onder de doelgroep waarbij een bijeenkomst is voorzien om aandacht te 

vragen voor het onderwerp. Hierbij wordt samenwerking gezocht met ECP.   

  

Ad. 2 Verkenning naar governance van internationale 

standaardisatie 

In bijgevoegde verkenning komt naar voren dat er bij gesprekspartners, voor het 

merendeel overheidsmanagers, weinig behoefte is naar governance of centraal 

georganiseerde afstemming over internationale standaardisatie. De stuurgroep van 

het Forum begreep dat dit het resultaat is die uit de interviews kwam, maar heeft 

toch moeite met de conclusie dat governance op dit onderwerp niet nodig is.  

  

Er is veel bewijs waaruit blijkt dat er wel afstemming nodig is op het gebied van 

standaardisatie over sectoren heen, voorbeelden: 

  

- eFactureren 

Voor het versturen van facturen zijn er verschillende standaarden dominant 

in verschillende sectoren, zowel nationaal als internationaal. Aangezien 

facturen ook over sector grenzen heen gaan is afstemming een duidelijk 

gevoelde behoefte die heeft geleid tot verschillende 

afstemmingsoverleggen. 
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-          ePortfolio 

Op de lijst staat de eportfolio standaard die competenties digitaal 

vastleggen mogelijk maakt. Daar heb je twee duidelijk verschillende 

perspectieven op: het HR-perspectief en het onderwijs-perspectief. Dat zijn 

twee gescheiden werelden en heeft geleid tot meerdere standaarden 

hiervoor, en inmiddels afstemming tussen de domeinen. 

  

-          NeBES 

Er bestaan al afstemmingsoverleggen over sectoren heen, zoals de 

Expertgroup eBusiness standards dat oa bij UN/CEFACT input levert. 

  

In het werkplan 2012 van het Forum staan expliciet een aantal op 

afstemming gerichte activiteiten, waaronder: 

  

Creëren van een hecht netwerk met Nederlandse standaardisatie 

vertegenwoordigers en daar informatie van uitvragen en delen, 

bijvoorbeeld dmv bijeenkomsten. ECP/EPN en het netwerk NEBES 

worden hierbij betrokken.  

  

De vraag die de stuurgroep in het Forum wil neerleggen is of het Forum de 

noodzaak ziet voor governance op internationale standaardisatie. De stuurgroep 

adviseert om het Forum bovenstaande beschreven rol uit het werkplan te laten 

uitvoeren, ondanks de bevindingen die komen uit de interviews.  

FS-20120214.05




