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FORUM STANDAARDISATIE  22 april 2015 
Agendapunt 8. Seminar Focus Forum Standaardisatie  
Stuk 8. Verslag van het seminar d.d. 25 maart 2015
 

 

Ter bespreking 

Hieronder een verslag van het seminar Focus Forum Standaardisatie d.d. 25 maart 

2015. 

Heeft u naar aanleiding hiervan nog feedback? 

 

 

Verslag van het seminar Focus Forum Standaardisatie 

 

Op 25 maart 2015 organiseerde Forum Standaardisatie voor circa 60 bezoekers 

een seminar in New Babylon Meeting Center.  Het seminar was onder meer 

bedoeld ter markering van het nieuwe mandaat van het Forum Standaardisatie tot 

eind 2017.  Het thema van het seminar was de focus van het Forum 

Standaardsatie. Waar moet het Forum Standaardisatie zich in de komende 

mandaatsperiode op richten?  

De discussie werd ingeleid door Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter van het Fo-

rum Standaardisatie. Rob Koops was de dagvoorzitter. Op het programma stonden 
de volgende drie presentaties: 

1. Hein Gorter de Vries over het succes van de streepjescode. 

Welke lessen kunnen getrokken worden uit het succes van de GS1 standaard?  

 Zoek naar een gemeenschappelijk doel en werk er samen aan.  
 Focus! Begin met concrete doelen die echte problemen oplossen in 

begrijpelijke processen. 
 Topdirectie bemoeienis is essentieel.  

 Gerenommeerd extern advies geeft geloofwaardigheid.  

 De techniek moet goed werken 
 En last but not least: Maak adoptie leuk, door bijvoorbeeld een 

spelelement in te voeren.  

FS-20150422.08

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2015/0422/Standaardisatie-over-grenzen-ervaringen-van-GS1-25mrt2015.pdf
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Het Forum kan hiertoe:  
- Prioriteiten in kaart brengen van overheden bij inzet van ICT 
- Advies geven over het verbeteren van “vertrouwde” bedrijfsprocessen en daarbij 
aspecten betrekken zoals bij voorbeeld de groeiende vraag naar duurzaamheid, 
veiligheid en traceerbaarheid. Helpen keuzes te maken uit beschikbare standaar-
den, zodat toepassing van de grond kan komen. 

2. Cor Franke over omgaan met historische gegevens. 

Overheidsorganisaties nemen beslissingen op basis van informatie op een x mo-
ment in de tijd. Deze informatie is soms onveranderlijk maar meestal niet. Hoe 

moeten overheidsorganisaties omgaan met gegevenshistorie? En kan hier gestan-
daardiseerd in worden opgetrokken?  Cor Franke zou graag zien dat het Forum 
Standaardisatie rond deze vragen een verkennend onderzoek laat uitvoeren.  

Naar aanleiding van deze vraag staat op de vergadering van het Forum Standaar-
disatie van 22 april een presentatie van het Nationaal Archief op de agenda over 
DUTO, een normenkader voor duurzame informatie toegang.  

3. Marc Gauw en Michiel Leenaarts over Nederland als the third mainport.  

Wat houdt de ontwikkeling van deze derde digitale haven in Nederland in? En hoe 
dient het Forum Standaardisatie hierop in te spelen? 
Michiel Leenaarts brengt hiertoe de motie Vendrik uit 2002 in herinnering ( in 
2006 moet alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden 
voldoen).   
Verder vindt hij vindt dat de lijsten van het Forum beter kunnen. Het huidige 
aanmeldregime  en de zware toetsingsprocedure  zijn belastend voor de aanvrager 

en kostbaar voor Forum Standaardisatie. De verhouding tussen “gangbare” stan-
daarden en “comply-or-explain”-standaarden niet heel duidelijk. Michiel geeft het 
Forum de suggestie te gaan werken met een Watch list: Een lijst met opkomende 
standaarden die al wel best practice zijn, maar nog te jong om landelijk voor 
iedereen verplicht te stellen bij ieder inkoopproces.  

En fotoreportage van het seminar is hier te bekijken.  
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https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2015/0422/Presentatie-Cor-Franke-symposium-25-maart-2015.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2015/0422/20150325-Forum-Standaardisatie-DINL.pdf
http://youtu.be/TM2Cn8atRsU



