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FORUM STANDAARDISATIE    
 

 
Agendapunt: 5 

Bijlagen:  

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Stuurgroep open standaarden 

Datum: 5 februari 2013 Versie 1.0 

Betreft: Plan van aanpak adoptieplan t.b.v. de adoptie van 

open standaarden 

Doel 

U wordt gevraagd om in te stemmen met: 

 

 De ontwikkeling van een sjabloon voor een adoptieplan dat er op 

gericht is om per standaard in samenwerking met partners adoptie-

instrumenten effectiever in te kunnen zetten. 

 Het toepassen van dit sjabloon op twee open standaarden uit de 

door het Forum geselecteerde themagebieden. 

Toelichting 

 

Adoptieaanpak tot nu toe 

De adoptieaanpak, zoals die de afgelopen jaren werd uitgevoerd door het 

Bureau Forum Standaardisatie en daarvoor door programma NOiV, 

kenmerkte zich door een ad hoc benadering en was vaak algemeen (d.w.z. 

niet op een specifieke standaard) gericht. Er is nooit een sjabloon of 

standaardmodel ontwikkeld dat rekening hield met de verscheidenheid aan 

instrumenten en doelgroepen, en waarmee per open standaard een 

doelgerichte strategie kon worden bepaald.  

 

Adoptieaanpak op maat 

Komend jaar streeft het BFS naar een meer planmatige en op maat 

toegesneden aanpak. In het werkplan 2013 van het Forum Standaardisatie 

is dat reeds aangekondigd. Het sjabloon voor een adoptieplan zal een 

instrument zijn om op gestructureerde wijze per standaard:  

(1) het krachtenveld waarin het Forum Standaardisatie opereert in 

kaart te brengen (stakeholderanalyse); 

(2) de drempels en kansen te herkennen (SWOT-analyse); 

(3) adoptie-doelstellingen te bepalen;  
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(4) het in te zetten adoptie-instrumentarium te bepalen. 

De middelen van BFS voor adoptie zijn echter beperkt en het BFS is vooral 

aanjager. Het BFS zal daarom ook voor deze nieuwe adoptieaanpak continu 

de samenwerking zoeken met de beheerders, gebruikers en leveranciers.  

  

Scope 

Omdat het budget voor adoptie beperkt is, wordt dit jaar als eerste stap 

een sjabloon voor een adoptieplan ontwikkeld en wordt dit sjabloon 

toegepast op twee open standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Deze 

standaarden zullen binnen de themagebieden vallen waar Forum 

Standaardisatie dit jaar de focus op wil gaan leggen (zie ad 1, oplegnotitie 

adoptie). Vanwege beperkte middelen kunnen we echter maar voor twee à 

drie standaarden een adoptieplan ontwikkelen. Het sjabloon kan in de 

toekomst gebruikt worden om ook voor andere open standaarden van de 

lijst een adoptie-aanpak op maat te bepalen. 

 

Planning 

Onderstaand schema geeft de planning weer voor het komend half jaar. 

Het adoptieplan zal gaandeweg deze periode ook meteen toegepast 

worden. De daaruit voorvloeiende feedback uit de praktijk zal worden 

verwerkt in de concept/definitieve versie van het adoptieplan.  

 

Datum Doelstelling Toelichting 

Forumvergadering 5-2 Plan van aanpak 

adoptieplan 

Een forumnotitie 

waarin het plan van 

aanpak van het 

adoptieplan staat 

beschreven 

Forumvergadering 16-4 Eerste concept 

adoptieplan (toegepast 

op 2/3 standaarden 

van de PTOLU-lijst) 

Er zal een eerste versie 

van het adoptieplan 

worden opgeleverd 

waarin alle hierboven 

besproken punten 

betrokken zullen 

worden 

Collegevergadering 16-5 Definitieve versie 

adoptieplan (toegepast 

op 2/3 standaarden 

van de PTOLU-lijst) 

Eventuele wijzigingen 

en bijstellingen die 

door BFS of Forum zijn 

geconstateerd zullen 

verwerkt worden in 

deze definitieve versie 

van het adoptieplan 

Forumvergadering 11-6 Ontwikkeling standaard 

sjabloon voor 

adoptieaanpak op maat 

De uitkomsten van het 

adoptieplan en de 

‘lessons learned’ in de 

uitvoering van dit plan 

zullen worden gebruikt 

om tot een standaard 

sjabloon voor een 

adoptieaanpak op maat 

te komen.  
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