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Inleiding 

Doel van erkenning van voorzieningen door het College standaardisatie is duidelijkheid bieden over 

voorzieningen die bij uitstek worden aanbevolen voor breed gebruik binnen de overheid, en zo het 

hergebruik stimuleren. Erkenning van voorzieningen met behulp van de Overweeg lijst is gestoeld 

zijn op een transparante procedure, waarin kwaliteit, potentie, impact, samenhang met andere 

voorzieningen en baten en lasten in beeld worden gebracht.  

 

Plaatsing op een ‘overweeg lijst’ fungeert dan als keurmerk. De vervolgstap, de tweede trap, kan 

een minder vrijblijvend regime voor hergebruik van basisvoorzieningen binnen de overheid zijn, 

zoals bijvoorbeeld  ‘pas toe of leg uit’  of  wettelijk kader. Overheidsorganisaties met legacy 

systemen hebben in een traject van erkenning, via ‘pas toe of leg uit’ naar een wettelijk kader, tijd 

voor transitie. Besluit tot een meer verplichtend regime is vooral een beleidsbeslissing.  

 

Criteria bij tweede trap 

Voor de overgang naar een meer verplichtend regime spelen kwaliteitsaspecten geen 

doorslaggevende rol meer, die zijn in de voorgaande fase, voor plaatsing op de Overweeglijst al 

aangetoond. Ook aspecten als schaalbaarheid en robuustheid zijn voor de overweeglijst ingeschat, 

maar zullen in het kader van een verplichtend regime nogmaals in de praktijk worden beoordeeld. 

Daarnaast is het van belang inzicht te krijgen in de groep van ‘achterblijvers’ en mogelijke 

adoptiebarrières 

 

Aspecten die bij besluitvorming rondom een zwaarder regime  in overweging genomen dienen te 

worden: 

- Is er, voor het zetten van deze extra laatste stap, een valide businesscase? 

- Inzicht in bestaand gebruik van de voorziening: 

o hoe groot is de groep potentiële gebruikers; 

o hoe groot is de achterblijvende groep; 

o Wat zijn mogelijke barrières voor adoptie, en zijn hiervoor mitigerende 

maatregelen mogelijk of zinvol. 

- Is de bedrijfszekerheid van de voorziening bij nog grootschaliger gebruik gegarandeerd: 

o Is in meerjarige  financiering en beheer voorzien;   

o Heeft robuustheid zich in de fase van de Overweeglijst voldoende bewezen; 

o Heeft de schaalbaarheid zich in de fase van de Overweeglijst voldoende bewezen.   
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Rol Forum Standaardisatie t.a.v. Overweeglijst met voorzieningen en eventueel meer 

verplichtend regime 

 

Naar analogie van de Lijst met ‘pas toe of leg uit’ standaarden zal het Forum Standaardisatie ook 

voor de ‘Overweeg lijst’ met voorzieningen de voortgang van adoptie monitoren. Als in het 

verlengde van de toetsingsprocedure en plaatsing op de lijst adoptiemaatregelen zijn afgesproken, 

zullen ook die gemonitord worden.  

Monitoring geschiedt aan de hand van de bekende plan-do-check-act cyclus. De eerste cycli zullen 

uitvoering van adoptiemaatregelen betreffen. Op een passend moment kan verzwaring van het 

regime (bijvoorbeeld naar ‘pas toe of leg uit’) aan de orde zijn.  
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