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FORUM STANDAARDISATIE 28 oktober 2014 
Agendapunt 07. Open standaarden, samenhang 
Stuk 07.Oplegnotitie aanpak selectief pro-actief 
 
Bijlage  7A. plan van aanpak samenhang lijsten 

Van: Stuurgroep Samenhang 

Aan: Forum Standaardisatie 

 

 

Ter besluitvorming 

 
Plan van aanpak Samenhang, een selectief pro-actieve aanpak. 

 

 

GEVRAAGD BESLUIT 
 

Akkoord gaan met  

1. de eerste stappen in 2014 voor invulling van een selectief pro-actieve 

aanpak voor samenhang van standaarden op de lijsten, waarbij het e-

factuuronderzoek de pilot is voor de aanpak; 

2. de genoemde activiteiten in 2015, zoals vermeld in het  bijgevoegde 

document en deze op te nemen in het werkplan 2015. 

 

Aanleiding en achtergrond  

 

In 2014 is gestart met het dossier samenhang. In het werkplan 2014 stonden de 

volgende punten voor het dossier: 

1) Visualisatie van de samenhang van de standaarden op de lijst. 

2) Beheer van de lijst: Inzichtelijke presentatie in samenhang met 

transparantie op het internet van de standaarden op de lijst. 

3) Initiëren van een overheidscommunity voor samenhang van standaarden 

en open processen voor beheer.  
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4) Initiëren van een overheidscommunity voor het delen van kennis en 

oplossing voor semantiek binnen een standaard, zie ook vraagsturing, 

semantiek.  

5) Samenhang PToLU lijst, gangbare lijst, lijst wettelijke standaarden 

 

De behaalde resultaten in 2014 zijn o.a. een aangepast  ontwerp van de site. 

Onderzoeken op basis van een het thema efacturatie (zie ook het agendapunt 

adoptie), bestekteksten op basis van gevraagde voorziening en meerdere 

visualisaties van de samenhang.   

In 2014 is gestart met een  praktische vertaling/ verkenning  voor de aanpak van 

de samenhang van standaarden.  

Het bezoek aan Londen was onderdeel van de verkenning van een andere meer 

samenhangende aanpak van de lijsten.   

In het Forum  van 17 juni is gekozen voor  een concrete uitwerking van de aanpak 

voor  samenhang van de standaarden op de lijsten nl. een selectief proactieve 

aanpak van het dossier. In dit scenario kan het Forum zelf sturen op nieuwe 

standaarden voor de lijst en op  gemeenschappelijke adoptie van standaarden. 

Deze aanpak is overigens deels vergelijkbaar met de aanpak in de UK en de EU.  Bij 

deze keuze heeft het Forum BFS opdracht gegeven om de aanpak in een plan uit te 

werken voor de volgende vergadering. Dit plan vindt u in de bijlage. 

 

Betrokkenen en proces  

Het bijgaande plan van aanpak is tot stand gekomen in samenwerking met de 

stuurgroep bestaande uit een vertegenwoordiger van BZK, vertegenwoordiging van 

internationale standaardisatie, bedrijfsleven en de vertegenwoordiger van het 

standaardisatiedomein van het onderwijs. 

 

Consequenties en vervolgstappen 

Het gevolg van deze aanpak is een andere manier om adoptieactiviteiten aan te 

pakken. Standaarden kunnen als pakketje dat een functioneel doel heeft 

aangeboden worden aan overheidsorganisaties. Voor de vervolgstappen willen we u 

verwijzen naar het plan in de bijlage. 
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