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Dit magazine wordt u aangeboden door Forum 
Standaardisatie en ECP | Platform voor de 
InformatieSamenleving. Beide organisaties 
staan voor de noodzaak en het belang van 
digitale standaardisatie, ofwel het digitaal 
verbinden van diensten en processen met 
behulp van codes en standaarden. We willen 
onze kennis en ervaring op dit gebied graag met 
u delen.

De business case voor standaardisatie is 
onweerlegbaar: standaardisatie levert 
geld, tempo en kwaliteit op. Maar hoe 
vanzelfsprekend standaardisatie in het 
dagelijks leven ook is – denk aan elektronisch 
betalingsverkeer of de streepjescode op 
supermarktartikelen – het gaat niet vanzelf.

Standaardisatie vraagt om inzet, 
krachtenbundeling en doorzettingsvermogen 
van verschillende partijen in een keten. Daarom 
is het bij uitstek een thema dat op de agenda 
van bestuurders van organisaties uit alle 
sectoren zou moeten staan. 

In deze gezamenlijke publicatie laten we u graag 
zien hoe digitale standaardisatie in de praktijk 
werkt. We doen dit aan de hand van negen 
‘standaardwerken’: succesverhalen waarin 
sectoren en organisaties zelf uiteenzetten hoe 
zij tot standaardisatie zijn gekomen en vooral 
ook wat het hen heeft opgeleverd. Daarnaast 
vindt u de nodige achtergrondinformatie en 
succesfactoren voor standaardisatie.

Hiermee hopen we u, bestuurlijk Nederland, te 
inspireren en te bewegen om  het onderwerp 
‘digitale standaardisatie’ vaker op de 
bestuurlijke agenda te zetten.

Laat u INSPIrErEN



Wie in de supermarkt een product afrekent, 
staat er al niet meer bij stil: de streepjescode. 
In de jaren zeventig haalde albert Heijn 
deze code persoonlijk naar ons land. 
oorspronkelijk was deze alleen bedoeld om 
sneller af te kunnen rekenen, maar intussen 
is de streepjescode niet meer weg te denken 
uit detailhandel, levensmiddelenindustrie 
en ver daarbuiten. Denk maar aan 
voorraadbeheer, aan logistieke stromen, 
aan houdbaarheidsdata en steeds vaker ook 
aan productinformatie. aan deze succesvolle 
standaard worden nog steeds nieuwe 
mogelijkheden ontdekt en toegevoegd.

De streepjescode is slechts een uit 
talloze voorbeelden van de wijze waarop 
standaardisering haast vanzelfsprekend 
deel uitmaakt van ons dagelijks leven. 
zonder afspraken over standaarden zou onze 
wereld ongemakkelijker en vooral minder 
welvarend zijn. Denk aan afspraken over 
maten en gewichten (de meter en de kilo), 
over afmetingen, vormen en waarden (van 
kranen, stekkers, spoorbreedtes en voltages) 
of over beroepscompetenties (bijvoorbeeld 
ICt-skills) om transparantie en mobiliteit in 
de arbeidsmarkt te verhogen.

Breed gedragen standaarden kunnen doorgaans 
rekenen op een uitstekende business case. op 
bedrijfsniveau, op keten- of sectorniveau en 
binnen de gehele samenleving. Daarbij draait 
het om kostenbesparingen, maar ook om 
minder regeldruk, om tijd- en milieuwinst, om 
gebruiksgemak en om de snelle uitwisseling 
en adoptie van nieuwe kennis en technieken. 
Standaarden vormen meer en meer een basis 
voor innovatie. In een tijd van toenemende 
internationale concurrentie kunnen bedrijven 
en sectoren hiermee bij uitstek hun positie 
verder versterken.

Steeds vaker zijn het tegenwoordig digitale 
standaarden die een correcte uitwisseling 
van informatie en samenwerking binnen 
ketens verbeteren. Mét de technologische 
mogelijkheden neemt ook de behoeft e aan 
standaardisering verder toe. Dat is allang 
niet meer voorbehouden aan bedrijven en 
overheden: de consument zelf vraagt om de 
informatie en het gebruiksgemak.

In dit magazine doen negen partijen 
uit evenveel verschillende sectoren hun 
verhaal over hun ‘standaardwerken’, ofwel 
de standaarden waar zij mee werken. of 

dat nu de streepjescode, e-factureren, een 
ondernemingsdossier of een standaard 
voor uitzendwerk of internationaal 
betalingsverkeer betreft . Eén ding hebben de 
initiatiefnemers en gebruikers in ieder geval 
met elkaar gemeen. Na invoering en gebruik 
van een nieuwe standaard lijkt de oude 
manier van werken al snel sterk achterhaald. 

Het ontwerpen en implementeren van een 
nieuwe standaard gaat echter niet vanzelf. 
Partijen die zich hard maken voor een 
standaard in hun sector moeten vaak over een 
lange adem beschikken. De kosten gaan voor de 
baat uit. Een standaardisatietraject komt alleen 
van de grond wanneer partijen beschikken over 
de benodigde moed, vertrouwen, leiderschap, 
ondernemingszin en de bereidheid om de daad 
bij het woord te voegen. 

Daarmee hoort standaardisatie thuis op de 
agenda van beslissers en beleidsmakers van 
alle sectoren in Nederland. om die reden 
bieden Forum Standaardisatie en ECP | 
Platform voor de InformatieSamenleving 
u dit magazine aan. Ik nodig u graag uit 
ter inspiratie de negen cases en de andere 
verhalen met aandacht te lezen.

De business case 
van standaardisatie

bernard wientJeS
VoorzIttEr VNo-NCW

VoorWoorD
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Het elektronisch betalingsverkeer in Nederland heeft de afgelopen 
twintig jaar een enorme vlucht genomen. Dat is mede te danken aan de 
totstandkoming van een aantal succesvolle standaarden. Het populaire 
pinnen heeft begin dit jaar plaatsgemaakt voor het  ‘nieuwe pinnen’. En 
momenteel wordt er hard gewerkt aan één gezamenlijke betaalmarkt voor 
Europa. Gijs Boudewijn is namens de Nederlandse Vereniging van Banken 
nauw betrokken bij de totstandkoming hiervan.

‘Het lijkt nu 
de normaalste zaak 
van de wereld’

gIjS BouDEWIjN
tEaMLEIDEr BEtaLINgSVErkEEr NVB
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______ Nederland is actief op 
het gebied van elektronisch 
betalingsverkeer. zo is er iDEaL 
voor het doen van betalingen 
via internet, de chipknip voor 
het elektronisch afh andelen van 
kleinere betalingen, en dan is er 
uiteraard het pinnen. Met name 
deze laatste standaard is het afge-
lopen decennium gemeengoed 
geworden in Nederland. Sterker 
nog, in het economisch magere 
jaar 2011 werden opnieuw records 
gebroken. Het aantal pintransac-
ties bereikte met ruim twee mil-
jard een hoogtepunt, zo blijkt uit 
de jaarcijfers van Currence, eige-
naar van collectieve betaalpro-
ducten waaronder PIN, Chipknip 
en iDEaL. tijdens de kerstdagen 
van datzelfde jaar was er zelfs 
een piek van 442 transacties per 
seconde.

VoLLEDIg INgEBurgErD

“PIN is ontstaan vanuit de 
behoeft e van De Nederlandsche 
Bank om de verschillende 
banken in Nederland te laten 
komen tot een uniform beta-
lingssysteem. Na een voorbe-
reidingstijd van ruim anderhalf 
jaar was het nieuwe systeem 
in 1990 gereed en werden vele 
betaalautomaten geïnstal-
leerd,” vertelt gijs Boudewijn, 
teamleider Betalingsverkeer 
bij de Nederlandse Vereniging 
van Banken (NVB). Het gehele 
systeem van elektronisch beta-
len omvatt e bankpassen met 
pincode, betaalautomaten, 
schakelcomputers en de centrale 
computers van de banken. Het 
was feitelijk één groot stan-
daardisatieproces. aanvankelijk 
kwam het pinnen in de praktijk 
echter maar moeilijk op gang. 
Boudewijn: “Het duurde tot 2002 
voordat het aantal van 1 miljard 
PIN-transacties per jaar was 
bereikt. Vijf jaar later waren dit 
er 1,5 miljard, en binnen drie jaar 
daarna was de grens van 2 mil-

jard transacties per jaar bereikt.” 
Inmiddels vindt iedereen het de 
normaalste zaak van de wereld 
dat je, ongeacht bij welke bank 
je klant bent, een pas krijgt waar-
mee je overal kunt betalen, geld 
uit de muur kunt halen en kunt 
internetbankieren.

‘HEt NIEuWE PINNEN’

‘Pinnen’ is zo’n succes dat het 
een algemene term is geworden. 
Het Nederlandse merk PIN is 
januari 2012 echter opgehouden 
te bestaan. Deze standaard  heeft  
nu plaatsgemaakt voor EMV 
(Europay, Mastercard, Visa), in 
de volksmond ‘het nieuwe pin-
nen’ genoemd. De betaalpas 
moet niet langer worden ‘door-
gehaald’ maar ‘ingestoken’. “De 
magneetstrip was gevoelig voor 
‘skimming’. De EMV-chip  is aan-
zienlijk veiliger,” legt Boudewijn 
uit. “De introductie van het nieu-
we pinnen is overigens bijzonder 
vlot verlopen. Binnen tien maan-
den nadat minister jan kees de 
jager op 2 maart 2011 hiervoor 
het startschot gaf, is Nederland 
overgeschakeld op de EMV.”

oVEr DE grENzEN: 
IBaN

Het elektronisch betalingsver-
keer in Nederland is met de hier-
boven genoemde standaarden 
dan ook uitstekend geregeld. Dat 
geldt echter niet op het moment 
dat Nederlandse bedrijven en 
consumenten betalingen willen 
doen over de grenzen heen. “ook 
hier wordt momenteel hard 
aan gewerkt,” zegt Boudewijn. 
“om te zorgen dat betalingen in 
Europa met de euro straks overal 
op dezelfde manier plaatsvinden, 
komen er nieuwe standaarden 
voor het rekeningnummer, de 
girale betalingen, en de incas-
so’s. Dit alles onder de paraplu 
van SEPa (Single European 

Payments area). De invoering 
van het IBaN-nummer vormt 
hier een onderdeel van.”

kNooP DoorHakkEN

SEPa omvat alle landen 
binnen de Eu, aangevuld 
met Noorwegen, Ijsland, 
Liechtenstein, zwitserland en 
Monaco. “We bevinden ons nu 
middenin het overgangsproces. 
Het ‘nieuwe pinnen’ is een van 
de eerste aanpassingen. En dat 
worden er steeds meer. Naar 
verwachting zal de nieuwe stan-
daard 1 februari 2014 volledig 
zijn doorgevoerd. Die datum 
is – op verzoek van alle landen 
– bepaald door de Europese 
Commissie. Die stok achter de 
deur was nodig.”
Het feit dat de Europese 
Commissie de schouders eronder 
heeft  gezet en met de verorde-
ning de druk heeft  opgevoerd 
was volgens Boudewijn van cru-
ciaal belang voor het welslagen 
van dit project. “Iemand moet op 
een gegeven moment een knoop 
doorhakken en partijen een 
bepaalde kant op dwingen.” 

IEDEr LaND z’N EIgEN 
MEtHoDE

De weg naar één standaard ver-
liep niet zonder slag of stoot. 
Boudewijn: “als eerste moesten 
we onszelf als Europese betaalin-
dustrie organiseren. De Europese 
Centrale Bank was hier nauw bij 
betrokken, maar dat was niet 
eenvoudig. Vervolgens moesten 
een kleine dertig landen het 
eens zien te worden over iets 
belangrijks als een nieuw beta-
lingssysteem. ook dat is bepaald 
geen sinecure. Voorwaarde was 
dat er een uniform juridisch 
kader kwam. zonder dat kon-
den we niet verder. Dat moest 
de Europese wetgever regelen. 
Eind 2009 was dat zover. De 

keuze voor een standaard was 
vrij simpel. (Voor de liefh eb-
bers: we namen de ISo 20 002 
xML standaard als basis.) Maar 
daarmee waren we er niet. Want 
hoe moet bijvoorbeeld een 
nieuwe Europese incasso eruit 
zien? Ieder land heeft  zo zijn 
eigen procedures voor incasso 
en ieder land vindt zijn eigen 
methode uiteraard de beste. 
Niemand wilde veranderen en 
dus moesten we de pijn verde-
len. uiteindelijk kozen we voor 
een systeem dat vergelijkbaar is 
met wat we in Nederland ken-
nen, omdat dit het simpelste en 
goedkoopste is.”

INLEVEN EN 
DoorVragEN

Verschillende keren per jaar zat 
Boudewijn, die namens de NVB 
deel uitmaakt van de European 
Payment Council die in 2002 spe-
ciaal voor SEPa is opgericht, met 
vertegenwoordigers van fi nan-
ciële instellingen uit 27 andere 
landen rond de tafel. “Daar werd 
gepolderd op z’n Europees, 
ofwel niet altijd van harte. De 
cultuurverschillen spelen op dat 
soort momenten een belangrijke 
rol. En lang niet altijd is meteen 
duidelijk waarom bepaalde par-
tijen iets wel of niet willen. De 
kunst is dan om je daadwerkelijk 
in te leven in die andere partij 
en door te vragen zodat hun 
beweegredenen duidelijk wor-
den. zodra je die van elkaar kent, 
kun je weer verder.”

CoMPLEx 
StakEHoLDErVELD

Natuurlijk heeft  het veel tijd 
en moeite gekost om het met 
elkaar eens te worden. “Het 
stakeholderveld waar wij mee 
te maken hadden en hebben, 
is enorm complex. We hebben 
te maken met verschillende 

landen, belangen en systemen, 
met de Europese Commissie, 
met toezichthouders die inmid-
dels een ongezond wantrouwen 
jegens banken aan de dag leg-
gen waardoor er fl ink gelobbyd 
wordt voor extra consumen-
tenbescherming, enzovoorts. 
Binnen dat mijnenveld moet je 
eindeloos heen en weer laveren 
om bij je doel uit te komen. 
En tegelijkertijd is het ook een 
enorm fascinerend en uitdagend 
traject. En bijzonder relevant. 
We hebben met deze standaard 
voor Europese bedrijven écht 
iets belangrijks voor elkaar 
gekregen. En laten we wel zijn; 
tien jaar is zo lang nog niet voor 
het realiseren van een standaard 
van deze omvang. ter vergelijk: 
het duurde in Nederland maar 
liefst vijfentwintig jaar voordat 
er een nationaal betalingscircuit 
op gang was gekomen tussen de 
bankgiro en de postgiro.”

goVErNaNCE

Elektronisch bankieren, in al 
z’n verschijningsvormen, is 
niet meer weg te denken. toch 
is het nog maar twee decennia 
geleden dat je naar de bank ging 
om betalingen te laten regelen 
of om geld op te nemen voor 
de inkopen. Boudewijn twijfelt 
er niet aan dat over-de-grens-
bankieren voor bedrijven en con-
sumenten straks net zo normaal 
kan worden. De uitdaging die 
er nog ligt, is om de governance 
rondom SEPa goed te regelen. 
Boudewijn: ‘als banken kunnen 
wij niet verantwoordelijk zijn 
voor processen die plaatsvinden 
in een interne markt als Europa. 
Dat gaat buiten ons boekje en 
dat hebben we de Europese 
Commissie laten weten. Er komt 
nu een SEPa-raad die de koers 
moet gaan bepalen voor het 
betalingsverkeer in Europa. Eind 
2012 is ook duidelijk wie daarin 
komen.” __

Coo aBNaMro BaNk  

Johan 
van haLL:

“Betalen is voor de 
particuliere en zakelijke 
klanten van de banken als 
gevolg van de introductie 
van pinnen en internet- 
bankieren steeds makkelijker 
geworden. De inspanningen 
om zover te komen waren 
groot maar staan niet in 
verhouding tot de enorme 
voordelen die onze klanten 
en wij er nu bij ervaren.”

NVB: DE orgaNISatIE

De Nederlandse Vereniging van 
Banken behartigt de gemeen-
schappelijke belangen van de 
Nederlandse banken. Vrijwel 
alle in Nederland actieve ban-
ken, inclusief vestigingen van 
buitenlandse banken, zijn lid. 
De NVB voert namens haar leden 
overleg met toezichthouders, 
de Nederlandse overheid en vele 
maatschappelijke- en belan-
genorganisaties. ook arbeids-
voorwaardenoverleg voor de 
banksector behoort tot de taken.
Voor de belangenbehartiging op 
Europees niveau is de NVB lid van 
de European Banking Federation.
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HEIN gortEr DE VrIES
DIrECtEur INNoVatIE gS1 (oNE gLoBaL StaNDarD)

Van alle standaarden spreekt de streepjescode toch wel het meest tot de 
verbeelding. Wereldwijd worden dagelijks vijf tot acht miljard barcodes 
gescand. De internationale GS1 (One Global Standard) organisatie is 
‘eigenaar’ van deze code. Directeur Innovatie Hein Gorter de Vries legt uit 
waarom juist deze code zo’n succesvolle standaard is geworden.

‘De barcode: 
moeder van alle 
standaarden’
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______ Het was albert Heijn 
in eigen persoon die in de 
jaren zeventig de in amerika 
ontwikkelde streepjescode 
naar Nederland haalde. “Deze 
streepjescode, ook wel barcode 
genoemd, was ontwikkeld als 
een universele productcode voor 
de amerikaanse levensmidde-
lenhandel: the universal Product 
Code,” vertelt Hein gorter de 
Vries. Hij is directeur Innovatie 
bij gS1 Nederland, deel van de 
internationale gS1 (one global 
Standard) organisatie, die zich 
richt op de ontwikkeling en 
invoering van standaarden. 
“Heijn was destijds bezig met 
uitbreiding van zijn concern 
en zag direct de mogelijkheden 
van deze standaard. tot die tijd 
schreeuwden de caissières de 
prijzen van artikelen naar elkaar. 
De streepjescode maakte het 
mogelijk om een prijs aan een 
product te koppelen zodat com-
municeren erover niet langer 
nodig was. Deze standaard was 
aanvankelijk dan ook alleen 
bedoeld om bij de kassa sneller 
af te kunnen rekenen.” 

BEDrIjVEN DoEN MEE

“op 26 juni 1974 wordt in het 
amerikaanse ohio het allereer-
ste product gescand: een pakje 
Wrigley’s juicy Fruit kauwgom, 
vandaag de dag te bezichtigen 
in het Smithsonian museum 
in Washington,” vertelt gorter 
de Vries. “twee jaar later, in 
1976, introduceerde Heijn de 
streepjescode in Nederland. 
Heijn zag kans om andere krui-
deniersbedrijven en fabrikanten 
in Nederland warm te krijgen 
voor de nieuwe code en richtte 
de stichting ter bevordering van 
uniforme artikel Codering (uaC) 
op. Douwe Egberts was de eerste 
die zich aanmeldde en al snel 
volgden er meer. Daarnaast wist 
Heijn ook elf andere Europese 
landen te interesseren voor 

de nieuwe standaard en werd 
in 1977 EaN (European article 
Numbering) opgericht. Sinds 
2005 is dat gS1 geworden, in 
inmiddels ruim honderd landen 
op alle continenten. De twaalf 
cijfers van de amerikaanse code 
bleken overigens niet genoeg 
voor Europa en dus kregen wij 
een dertiencijferige code. Deze 
geldt nu wereldwijd, ook in 
Noord-amerika.”

VoorDELEN 
IN HELE kEtEN

Nu, ruim 35 jaar later, is de 
streepjescode niet meer weg te 
denken uit de levensmiddelenin-
dustrie en vormt deze het parade-
paardje van gS1. gorter de Vries: 
“Deze standaard heeft de tand 
des tijds meer dan doorstaan. 
Dagelijks worden er wereldwijd 
maar liefst vijf tot acht miljard 
barcodes gescand. Bovendien 
heeft de code zich in de loop der 
jaren sterk ontwikkeld. Het is nu 
nauwelijks nog voor te stellen 
dat de streepjescode er aanvan-
kelijk alleen was om de cais-
sières te voorzien van de juiste 
prijs en op het kassabonnetje de 
productomschrijving. Begrijp 
me niet verkeerd, dat was al een 
enorme vooruitgang. Want had-
den winkeliers van voor de oor-
log zo’n duizend artikelen in de 
schappen liggen, inmiddels heeft 
een grote supermarkt meer dan 
twintigduizend artikelen in huis. 
Die kunnen onmogelijk handma-
tig worden verwerkt. Maar naast 
de prijs is er nu ook informatie 
aan gekoppeld op het gebied van 
voorraadbeheer, houdbaarheids-
data enzovoorts. In feite kan het 
hele traject, van het bestellen 
van het product tot en met het 
afleveren en het betalen van de 
factuur, elektronisch plaatsvin-
den middels deze streepjescode. 
zo houden levensmiddelenor-
ganisaties hun schappen gevuld 
via het scannen van de artikelen 

kunnen bestellingen direct aan 
toeleveranciers worden doorge-
geven zodat alles weer op tijd in 
de winkels ligt.”

INForMatIE Voor 
CoNSuMENt

En inmiddels wordt er nóg 
een belangrijke functionaliteit 
aan de streepjescode toege-
voegd. gorter de Vries: “op dit 
moment zijn we bezig de code 
ook geschikt te maken voor de 
consument. Die kan dan met 
zijn telefoon de code scannen 
en zodoende informatie opha-
len. Dat kan nu al in beperkte 
mate, maar deze functionaliteit 
zal verder worden uitgebreid. 
Consumenten hebben immers 
steeds meer behoefte aan infor-
matie over de producten. ook 
daarvoor vormt deze standaard 
een mooie basis.”
De nieuwe Verordening 
Voedselinformatie van de 
Europese Commissie die eind 
2014 van kracht wordt, zal helpen 
dit proces vorm te geven. gorter 
de Vries: “Deze verordening stelt 
kortweg dat alle etiketten van ver-
pakte voedingsmiddelen die via 
internet te koop worden aange-
boden voortaan elektronisch voor 
de consument beschikbaar moe-
ten worden gemaakt. Hierdoor 
kan een consument die online 
een voedingsmiddel koopt, ook 
zien wat er precies in zit. En wan-
neer de informatie op etiketten 
elektronisch beschikbaar is, kun-
nen wij die weer koppelen aan de 
streepjescode. Dergelijke wetge-
ving helpt dus enorm.”

CruCIaLE roL CEo’S 

Het succes van de streepjescode 
is deels te verklaren door haar 
eenvoud en deels ook door 
gelukkige toevalligheden, zo 
vertelt gorter de Vries: “Bij een 
standaard is het altijd de kunst 

om draagvlak te creëren. En dat 
draagvlak komt soms met mee-
vallers tot stand. Bij de streepjes-
code speelde het feit dat begin 
jaren tachtig de etiketterings-
wetgeving werd aangepast ons 
enorm in de kaart. De etiketten 
moesten toch overhoop worden 
gehaald. Dan kon die barcode er 
ook nog wel bij.”
Verder is het volgens gorter de 
Vries cruciaal dat een code sim-
pel is, technisch voor honderd 
procent betrouwbaar, en begrij-
pelijk is voor die partijen die er 
mee moeten werken en er over 
moeten beslissen. “De streep-
jescode voldeed aan deze voor-
waarden. Hierdoor zag albert 
Heijn direct de mogelijkheden 
ervan. Het is ook uniek dat het in 
dit geval een bestuurder van een 
organisatie was die het voortouw 
nam. Hij was wat dat betreft een 
echte visionair die geïnteres-
seerd was in dit soort nieuwe 
oplossingen.”
ook vandaag de dag speelt de 
CEo een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling en invoering van 
standaarden. gorter de Vries: 
“Belangrijk is dat het topma-
nagement betrokken is bij de tot-
standkoming van standaarden. 
zo werkt gS1 altijd met CEo’s die 
gezamenlijk de prioriteiten bepa-
len. ook internationaal is er een 
organisatie, het Consumer goods 
Forum, waar we als gS1 goed de 
vinger aan de pols houden. In die 
club zitten captains of industry 
uit de hele wereld. Die moeten 
er immers bij aanwezig zijn om 
afspraken te kunnen maken en 
draagvlak te creëren.”

DraagVLak EN 
BuSINESS CaSE

In gesprek gaan met concur-
renten over het optimaliseren 
van logistieke processen kan 
gevoelige situaties opleveren. 
gorter de Vries: “Dat is soms erg 
lastig. Maar partijen realiseren 

zich tegelijkertijd dat het maken 
van afspraken over standaarden 
voor iedereen kostenbespa-
ringen oplevert. Die motivatie 
maakt dat barrières geslecht kun-
nen worden en er draagvlak kan 
worden gecreëerd. Dat is immers 
cruciaal voor het welslagen van 
een standaard. Dat is ook het 
eerste dat we in kaart brengen bij 
de ontwikkeling van een nieuwe 
standaard. zodra partijen de 
business case voor ogen heb-
ben en zien wat een standaard 
hen kan opleveren, kan het snel 
gaan. zo hadden bouwmarkten 
en hun leveranciers een pro-
bleem met retourzendingen. 
De standaarden om dat proces 
efficiënt in te richten waren er 
al en een groep retailers en leve-
ranciers sloeg de handen ineen 
om deze toe te passen op deze 
problematiek. Binnen drie jaar 
was deze standaard effectief.”
De volgende uitdaging ligt nu 
in de gezondheidszorg. gorter 
de Vries: “ook daar zijn partijen 
bezig het uniforme streepjes-
codesysteem in te voeren voor 
medische hulpmiddelen en 
geneesmiddelen. Hiermee, zo 
stellen wij, kan de helft van alle 
medicatiefouten worden voorko-
men. Dit is kortom een enorme 
business case waar zorgpartijen 
zeer in geïnteresseerd zijn. Wat 
daarbij enorm zal helpen, is een 
stimulans vanuit de overheid.”

CoNSuMENt Nu 
VooroP

De ontwikkeling van standaar-
den zal de komende jaren alleen 
maar sneller gaan, zo voorspelt 
gorter de Vries. “Standaarden 
vormen meer en meer een basis 
voor innovatie. Naarmate de 
technologische mogelijkheden 
voortschrijden, neemt ook de 
behoefte aan standaardisering 
verder toe. In de japanse metro 
staan plaatjes van producten 
op de muren. Die kun je met 

je mobiele telefoon bestellen 
om ze vervolgens thuis te laten 
bezorgen. Het is een combinatie 
van informatie en gemak die we 
steeds vaker zullen zien en die 
alleen een vlucht kan nemen 
wanneer partijen uniforme 
codes afspreken met elkaar. 
Consumenten willen wel, zo 
merken we keer op keer. Sterker 
nog: was het een albert Heijn in 
de jaren zeventig, het zijn nu de 
consumenten die op de troepen 
vooruit lopen.” __

aLgEMEEN DIrECtEur 
aLBErt HEIjN EN Coo 
aHoLD EuroPE  

Sander 
van der Laan:

“onze grondlegger en 
visionair albert Heijn haalde 
de barcode ruim 35 jaar 
geleden naar Nederland. 
albert Heijn is er altijd 
voorstander van geweest 
om met de industrie samen 
te werken. Een goede 
samenwerking creëren en 
niet teveel kosten laten 
hangen in de keten. De 
implementatie van uniforme 
standaarden is daarin 
essentieel. op die filosofie 
en gedachtegoed zijn wij 
verder gegaan.”

gS1: 
DE orgaNISatIE

gS1 is een wereldwijde organisa-
tie waar dertig sectoren en ruim 
1,3 miljoen bedrijven in ruim 
honderd landen bij zijn aange-
sloten. De organisatie richt zich 
op het ontwerp en de invoering 
van standaarden op het gebied 
van identificatie en elektronische 
communicatie tussen bedrijven. 
gS1 is ontstaan door het samen-
gaan in 2005 van de amerikaanse 
uniform Code Council (uCC), de 
Electronic Commerce Council 
of Canada (ECCC) en EaN 
International. gS1 Nederland, 
met zo’n negenduizend aange-
sloten bedrijven, werkt primair 
voor de sectoren Levensmiddelen 
(waaronder groenten en Fruit) en 
drogisterij, Doe-het-zelf en tuin 
en gezondheidszorg. Momenteel 
worden ook stappen gezet in de 
Mode en Bouw & Installatie.



papier, en om afmetingen te hebben die passen in 
opbergmeubelen. A-nul begint met een vierkante 
meter. Het volgende formaat, A1, is de helft  zo klein, 
A2 is weer de helft  hiervan, enzovoorts. Deze stan-
daard is wereldwijd overgenomen, met uitzondering 
van de Verenigde Staten.”

Wat zijn belangrijke voorwaarden om een 
standaard te doen slagen? Met andere 
woorden: hoe luidt de samenvatting van 
het handboek voor standaardisatie?
“We hebben een aantal eisen aan een goed wer-
kende norm gesteld. In de eerste plaats moet er 
sprake zijn van een ‘afstemprobleem’. Het één past 
niet op het ander. Of dat nu techniek of commu-
nicatie betreft . Een tweede eis is dat de standaard 
herhaald kan worden toegepast. Hij moet kortom 
de nodige jaren mee kunnen gaan. Drie: partijen die 
met de nieuwe standaard te maken hebben, moe-
ten er allemaal baat bij hebben. De vierde eis betreft  
het onderwerp ‘draagvlak’. Het is belangrijk dat de 
besluitvorming op basis van consensus plaatsvindt 
en dat de gebruikers de standaard zien zitt en. De 
laatste eis – een heel belangrijke – gaat over het feit 
dat de nieuwe standaard aansluiting moet vinden in 
de omgeving. Soms dienen bestaande systemen te 
worden aangepast om de nieuwe standaard goed te 
laten werken.”

Tot slot: kunt u een standaard noemen 
die volgens u mislukt is?
“De euro. Dat komt vooral omdat aan twee van de 
hierboven genoemde voorwaarden niet werd vol-
daan. Er was weinig draagvlak voor, en de euro sloot 
niet aan op nationale technische en bestuurlijke 
systemen die al bestonden. Nu pas is men bijvoor-
beeld bezig het Europees betalingsverkeer aan te 
passen aan deze munt. Dat had veel eerder moeten 
gebeuren.” __

19.

______  Standaardisatie heeft de 
Nederlandse economie veel gebracht. ‘Toch 
raakt het onderwerp onbegrijpelijk genoeg 
vaak in de vergetelheid,’ aldus Henk de Vries, 
universitair hoofddocent Normalisatie aan de 
Rotterdam School of Management (Erasmus 
Universiteit). En dat terwijl de toenemende 
verwevenheid van productieprocessen de 
behoefte aan aansluiting doet groeien. Een 
interview over trends, voordelen en gemiste 
kansen, en de rol die Nederland speelt op het 
wereldtoneel van standaardisatie.

Welke trends signaleert u op het gebied 
van standaardisatie?
“Het onderwerp wordt steeds belangrijker. De 
voornaamste reden daarvoor is dat organisaties en 
sectoren zichzelf steeds minder als eilanden kunnen 
beschouwen. Iedere partij heeft  vandaag de dag ook 
met een buitenwereld te maken. En dat betekent 
dat er meer en meer behoeft e komt aan aansluiting. 
Zowel op technisch als op communicatief gebied. 
Normalisatie vormt daarvoor een belangrijke oplos-
sing. Daarnaast zien we heel duidelijk de opkomst 
van Azië. De standaarden die daar tot voor kort 
werden gehanteerd, waren voornamelijk Europees 
en Amerikaans. Maar dat verandert. Azië gaat steeds 
meer zelf standaarden ontwerpen.”

U spreekt over normalisatie en niet 
over standaardisatie?
“Ja. De offi  ciële term is normalisatie. Het woord 
standaardisatie – in de context van normalisatie – is 
een anglicisme. De echte Nederlandse betekenis van 
standaardisatie is ‘voor eigen gebruik keuzes maken 
uit een assortiment dat er al is’. Maar het begrip is zo 
ingeburgerd dat ik er geen moeite mee heb.”

Wanneer begon standaardisatie in 
Nederland vorm te krijgen?
“In de tijd van de hunebedden al, zo’n drieduizend 
jaar voor Christus, zien we de eerste vormen van 
normalisatie komen in de vorm van trechterbekers. 
Maar ook de VOC bedacht in de achtt iende eeuw 

normen voor haar schepen. Later, in de negentiende 
en twintigste eeuw kwamen er normen voor brug-
genbouwers, textielfabrikanten, enzovoorts. Men 
besloot in 1916 de krachten te bundelen en het 
Nederlands Normalisatie-instituut op te richten, 
inmiddels bekend onder de naam NEN. Nederland 
was daarmee het eerste land ter wereld met een 
zelfstandig normalisatie-instituut.”

Heeft Nederland die voortrekkersrol 
behouden?
“In zekere mate wel. We lopen voorop in de wereld 
als het gaat om normalisatie. Zo zijn we – zeker voor 
een klein landje als het onze – bijzonder actief bin-
nen internationale organisaties voor normalisatie. 
Veel voorzitt er- en secretarisfuncties in internatio-
nale normalisatiecommissies worden bijvoorbeeld 
vervuld door Nederlanders. Op die manier hebben 
we een stevige vinger in de pap.”

Wat heeft dat voor voordelen voor ons?
“We kunnen hierdoor bijvoorbeeld een sturende 
rol spelen bij het afspreken van internationale 
standaarden. En dat kan gunstig uitpakken voor de 
Nederlandse economie. Een voorbeeld. Nederland 
is groot op het gebied van kasbouw. We hebben 
immers het grootste kassengebied van de wereld. 
Eerst zijn Nederlandse normen voor tuinbouw-
kassen gemaakt. Die zijn vervolgens op Europees 
niveau voorgesteld en daar met weinig wijzigingen 
aanvaard. Daardoor hoefden de Nederlandse kas-
bouwers weinig aanpassingen te doen. Zo namen 

ze een voorsprong op bouwers uit andere delen 
van de wereld. Hetzelfde gold voor normen op het 
gebied van het bepalen van bodemvervuiling. Ook 
hiervoor zijn de Nederlandse normen overgenomen 
op Europees niveau. De Nederlandse bodemsaneer-
ders hadden hier profi jt van.”

Nederlanders zijn kortom goed in 
standaardisatie?
“Ja, we spelen een leidende rol op wereldniveau. 
Ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek 
naar normalisatie excelleert Nederland. Het onder-
wijs dat hier in Rott erdam wordt gegeven, wordt 
beschouwd als het beste ter wereld. Ook heeft  
Nederland veel goede organisaties op het gebied 
van kennis, certifi catie en accreditatie. Ook daarin 
lopen we voorop.”

Vind u dat de Nederlandse bedrijven 
voldoende aandacht hebben voor 
standaardisatie?
“Nee. We doen als land veel goed op het gebied 
van normalisatie, maar er worden ook écht kansen 
gemist. Er bestaat bij Nederlandse organisaties 
veel terughoudendheid ten aanzien van het onder-
werp. Niet alleen aan de kant van bestuurders, ook 
adviesbureaus lijken het onderwerp maar niet op de 
agenda te zett en. Hetzelfde geldt voor vakbonden. 
Zij zouden bijvoorbeeld kunnen pleiten voor norma-
lisatie op het gebied van pensioenuitkeringen. Maar 
het onderwerp raakt vaak in de vergetelheid. En dat 
terwijl de business cases vaak zeer overtuigend zijn. 
Er is echter wel een langetermijnvisie nodig, plus een 
fl inke dosis strategisch inzicht. Dat lijkt nogal eens 
te ontbreken. En dat is erg jammer. Er valt veel te 
winnen met normalisatie, en het zou jammer zijn als 
Nederland haar traditionele voortrekkersrol op dit 
gebied zou verliezen.”

Wat is voor u hét schoolvoorbeeld van 
standaardisatie?
“Dat is toch wel de A-serie van papierformaten. Die 
standaard dateert uit het Duitsland van de twintiger 
jaren. Het doel was om effi  ciënter om te gaan met 

‘De behoefte 
aan aansluiting groeit’

______

‘BEDrIjVEN LatEN VEEL 
kaNSEN LIggEN’

HENk DE VrIES 
EraSMuS uNIVErSItEIt rottErDaM

______

Gebaat bij de barcode

De Franse organisatie van GS1 (One Global Standard) wees in 2007 op onderzoeken van McKinsey en 

PriceWaterhouseCoopers naar de baten van invoering van de streepjescode. Vóóraf (in 1971) schatt e McKinsey de baten 

voor de retailsector op een niet te versmaden 0,92% van de omzet. Onderzoek door PriceWaterhouseCoopers in 1997 

naar de werkelijk gerealiseerde baten kwam op het zesvoudige uit. Volgens GS1 Frankrijk bespaarden de top-100 

retailbedrijven hiermee wereldwijd 150 miljard euro.

(Bron: ‘11.150 billion reasons to say thank you’, GS1 Frankrijk 2007)

Directe nett o baten Directe nett o baten

0,77% 2,8%

0,92%

1971

5,69%

150

1997

Indirecte nett o baten Indirecte nett o baten

0,15% 2,89%

van de omzet

(business case) (behaald)

van de omzet 

miljard euro



‘IN DE HaVENS kaN NIEMaND oM 
DE BuSINESS CaSE HEEN’
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Het Rotterdamse bedrijf Portbase stroomlijnt informatie ten behoeve van 
alle logistieke partijen in de Nederlandse havens. Directeur Iwan van der Wolf 
legt zijn klanten een klinkende business case voor. Standaardisatie 
van communicatiestromen levert jaarlijks besparingen op van honderden 
miljoenen euro’s. Doen dus, zou je zeggen.

‘We besparen wekelijks 
een 40-voet container 
aan papier’

IWaN VaN DEr WoLF
DIrECtEur PortBaSE
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______ rederijen, binnenvaart-
operators, cargadoors, dou-
ane, importeurs, exporteurs, 
terminals en wegvervoerders 
vormen slechts een greep uit de 
partijen die dagelijks betrok-
ken zijn bij het transport door 
de Nederlandse havens. al deze 
partijen moeten met elkaar 
communiceren en elkaar op de 
hoogte stellen van relevante 
data als aankomsttijd van het 
schip, de inhoud, de lading, 
enzovoorts. Met zo’n 33 duizend 
zeeschepen en ruim 110 duizend 
binnenvaartschepen die jaarlijks 
alleen al de rotterdamse haven 
aandoen, zijn de data- en infor-
matiestromen die dagelijks tus-
sen de partijen rondzoemen dan 
ook talloos. 

VErBINDINgS_

oFFICIEr

Portbase kanaliseert al deze 
informatiestromen en vervult als 
het ware de rol van verbindings-
officier voor al deze partijen. 
Stroomlijnen, sorteren en toe-
gankelijk maken van deze data is 
de kerntaak van deze organisatie. 
Het gebruik van standaarden 
is hierbij sinds jaar en dag een 
onmisbaar gegeven. Portbase 
directeur Iwan van der Wolf legt 
uit: “In de haven wordt van ouds-
her al met talloze standaarden 
gewerkt. zowel nationale als 
internationale. En er komen er 
steeds nieuwe bij. Niet alleen 
omdat de havens in de loop van 
de tijd zijn gegroeid en er meer 
behoefte is gekomen aan struc-
tuur en overzicht, maar ook 
omdat de voortschrijdende tech-
nologie steeds meer mogelijk 
maakt. zo hebben we sinds kort 
een exportmanifest opgesteld 
voor rederijen en cargadoors. 
Deze kunnen nu via de service 
‘melding lading export EDI’ 
eenvoudig hun uitgaande dou-
anemanifesten indienen bij de 
douane. Hierdoor hoeft de reder 

of cargadoor geen dure aanpas-
singen aan zijn It-systemen te 
doen. Dat hebben wij met dit 
manifest voor hem opgelost.”

BESParINgEN

Invoeren van dergelijke stan-
daarden levert aanzienlijke 
besparingen op. “We hebben uit-
gerekend dat als gevolg van één 
van onze services er wekelijks 
een 40-voet container aan papier 
wordt bespaard,” vertelt Van der 
Wolf. “En dan hebben we het 
alleen nog maar over een bespa-
ring van één van de ruim veertig 
diensten die we aanbieden aan 
in totaal 2.300 bedrijven.”
De besparingen reiken 
bovendien veel verder dan 
papier alleen. Van der Wolf: 
“Standaarden zorgen er daar-
naast voor dat er minder fouten 
worden gemaakt omdat er een-
voudigweg minder handmatige 
acties hoeven worden gedaan. 
Een proces wordt hierdoor veel 
beter gestroomlijnd en de kans 
op fouten is minimaal.”

BuSINESS CaSE

om zicht te krijgen op de 
omvang van besparingen die 
kunnen worden gerealiseerd 
als gevolg van standaardisatie 
en interoperabiliteit (het ver-
mogen van systemen om met 
elkaar te communiceren), heeft 
Portbase de business cases van 
haar dienstverlening nauwgezet 
in beeld gebracht. Van der Wolf: 
“We doen bijna zestig miljoen 
transacties per jaar. als we die 
middels standaardisering effi-
ciënter kunnen maken, winnen 
onze klanten daar veel mee. Daar 
waren we zeker van. Hoeveel 
precies, dat wilden we graag 
uitzoeken. We hebben voor al 
onze ruim veertig diensten dan 
ook business cases gemaakt. En 
de toegevoegde waarde van deze 

services en het gebruik van stan-
daarden blijkt enorm. Een zeer 
conservatieve berekening laat 
zien dat deze 140 miljoen euro 
aan besparingen op jaarbasis 
opleveren voor onze klanten. 
Hierbij worden bijvoorbeeld 
voordelen voor overheden en 
kwaliteitsverbeteringen in de 
logistieke ketens nog niet mee-
genomen. Wanneer je deze wel 
meeneemt, zou dit bedrag wel 
eens drie keer zo groot kunnen 
zijn.” 
Voorwaarde voor het creëren van 
een standaard is wel dat partijen 
samenwerken en in ieder geval 
een deel van hun data openstel-
len voor anderen. “Sommige par-
tijen vinden dat lastig,” ervaart 
Van der Wolf. “temeer omdat ze 
hun informatie dan delen met 
concurrerende bedrijven. Die 
vragen zich af: ‘Is het wel veilig 
en verstandig om dit te doen?’ 
Portbase legt de verantwoorde-
lijkheid van het delen van data 
daarom volledig bij de klant zelf 
neer. De klant bepaalt zelf welke 
data hij openstelt voor anderen. 
als het goed is, levert het uit-
eindelijk voor alle deelnemende 
partijen veel op. Niemand kan 
om de business case heen.”

NIEuWE kaNSEN

Het ontsluiten van data afkom-
stig van verschillende partijen 
biedt – afgezien van het feit dat 
de informatieoverdracht veel 
efficiënter en duurzamer is – 
soms ook nieuwe kansen. Van 
der Wolf: “zo worden partijen in 
de spoorwegsector – denk aan 
Prorail en keyrail – nu door de 
overheid verplicht gesteld om 
middels een standaard gevaar-
lijke ladingen in wagons weer 
te geven. Straks zijn al deze 
data dus ondergebracht in één 
systeem. En er zijn tal van par-
tijen die hun voordeel kunnen 
doen met data over gevaarlijke 
ladingen. Hiermee kunnen ze 
bijvoorbeeld betere laadlijsten 
samenstellen, de treinsamen-
stellingen optimaliseren, de 
indeling op rangeerterreinen 
verbeteren, enzovoorts. Ineens 
vorm zo’n nieuwe informatie-
uitwisseling en standaard 
dan de basis voor nieuwe busi-
ness.”

DraagVLak

Cruciaal voor het welslagen van 
een standaard is de omvang van 
het draagvlak. Van der Wolf: 
“In je eentje kun je niet faxen, 
zo zeg ik altijd. Een standaard 
wordt pas interessant als die 
door een grote groep wordt 
gedragen en nageleefd. alles 
staat of valt kortom met de dek-
kingsgraad ervan. je moet mini-
maal zo’n zestig procent van de 
markt meekrijgen. Dan zit je 
goed en volgen er vanzelf meer 
partijen. We vonden het daarbij 
belangrijk om alle rederijen 
- 250 in totaal – aan boord te 
krijgen. Dat is gelukt door veel 
te duwen en te trekken en erop 
te blijven hameren dat standaar-
disatie enorme kostenbespa-
ringen oplevert. Het feit dat de 
business case zo overtuigend is, 
helpt dan enorm.”

rENDErENDE 
INVEStErINg

Een klinkende business case op 
papier is één, het doorvoeren 
van standaardisatie in de praktijk 
is toch nog weer een heel ander 
verhaal. “Invoering van een nieu-
we standaard vraagt ook om ver-
anderingen in de organisatie,” 
vertelt Van der Wolf. “Mensen en 
afdelingen moeten opeens op 
een andere manier gaan werken 
en dat vraagt niet zelden om een 
cultuuromslag. Het kost kortom 
tijd, geld en inspanningen om 
een standaard operationeel te 
krijgen. Maar nogmaals: het ren-
dement is hoog.”
De investeringen die bedrijven 
moeten doen om te kunnen 
werken, vormen dan ook een 
belangrijke belemmering voor 
het slagen ervan. Van der Wolf: 
“om een standaard van de grond 
te krijgen, heb je een lange adem 
nodig. zo zijn we in 2004 al van 
start gegaan met warm maken 
van partijen voor een nieuwe 
standaard voor het voormelden 
van ladingen van binnenvaart-
schepen. Pas nu wordt deze 
standaard door het merendeel 
van de markt ingevoerd. Daar 
heeft dus acht jaar tussen geze-
ten die voornamelijk nodig zijn 
geweest om partijen te overtui-
gen van het nut ervan. ondanks 
het feit dat ook hier de business 
case zeer overtuigend is. Men 
ziet zo’n standaard aanvankelijk 
toch schoorvoetend tegemoet 
omdat de belangen groot en vaak 
tegenstrijdig zijn, er aanpassin-
gen nodig zijn in de organisatie, 
enzovoorts. Bovendien levert 
zo’n standaard niet volgende 
week al rendementen op. Maar 
wie de blik iets verder werpt, kan 
niet anders dan concluderen dat 
standaarden lonen. De kosten 
gaan weliswaar voor de baten uit. 
Maar de baten zijn groot.” __

StaNDaarDISatIE: 
Wat LEVErt HEt oP?

Standaardisatie van communi-
catie- en informatieprocessen 
in de Nederlandse havens levert 
volgens Portbase op dit moment 
jaarlijks minstens 140 miljoen 
euro aan besparingen voor haar 
2.300 klanten op. Dat is gemid-
deld ruim zestigduizend euro 
per klant per jaar. Daarbij zijn de 
besparingen bij de overheid en de 
kwalitatieve verbeteringen in de 
logistiek niet meegerekend. Doen 
we dit wel dan gaan de besparin-
gen mogelijk met een factor drie 
omhoog.

MaNagINg DIrECtor 
HaPag-LLoyD BENELux 

aLbert thiSSen:

“In de logistiek heb je te 
maken met een groot aantal 
spelers die elk verschillende 
rollen vervullen. Voor een 
goede communicatie in 
die keten zijn standaarden 
onontbeerlijk. Via Portbase 
kunnen de rederijen hun 
eigen standaarden gebruiken 
om met de overheid en alle 
partijen in de logistieke 
keten efficiënt informatie uit 
te wisselen.”

PortBaSE: 
DE orgaNISatIE

Portbase is een organisatie met 
73 medewerkers (fte) die infor-
matie stroomlijnt ten behoeve 
van alle logistieke partijen in 
de Nederlandse havens. De 
organisatie is voortgekomen uit 
het rotterdamse Port Infolink 
en het amsterdamse PortNEt. 
Portbase is in 2009 opgericht 
door Havenbedrijf rotterdam 
en Haven amsterdam en heeft 
de brede steun van het havenbe-
drijfsleven. Het bedrijf heeft als 
ambitie om via één loket de logis-
tieke ketens van de Nederlandse 
havens zo efficiënt mogelijk te 
maken. Portbase biedt meer dan 
veertig verschillende services voor 
efficiënte informatie-uitwisseling 
tussen bedrijven en overheden 
en tussen bedrijven onderling. Er 
zijn 2.300 bedrijven en meer dan 
tienduizend gebruikers aangeslo-
ten bij Portbase.



‘ééN DIgItaaL WErkBrIEFjE Voor 
aL HEt uItzENDWErk’
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Uitzendorganisaties en inleners van flexibele arbeid kunnen dankzij 
standaarden in deze branche sinds een paar jaar sneller en beter met elkaar 
communiceren. Dat is handiger en goedkoper. Het vraagt wel van deelnemers 
dat ze gaan concurreren op de kwaliteit van hun dienstverlening en niet 
langer op de efficiency van hun backoffice. De Stichting Elektronische 
Transacties Uitzendbranche (SETU) zorgt voor standaardisatie van het 
elektronisch berichtenverkeer in de branche van flexibele arbeid. SETU-
voorzitter Hans Wanders vertelt hoe concurrerende partijen zo ver kwamen.

‘Concurrenten delen 
kennis, maar de 
taart wordt groter’

HaNS WaNDErS
VoorzIttEr StICHtINg ELEktroNISCHE traNSaCtIES uItzENDBraNCHE (SEtu)
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______ ‘Een prachtig voorbeeld 
van slimme digitale samenwer-
king,’ zo sprak staatssecretaris 
Heemskerk in 2009 toen de 
SEtu (Stichting Elektronische 
transacties uitzendbranche) de 
nieuwe open standaard voor de 
uitzendbranche symbolisch aan 
hem overhandigde. Daarmee 
was het de uitzendbranche 
gelukt om als een van de eerste 
brancheorganisaties een open 
‘business ready’ standaard af te 
spreken met de overheid. ook 
toonde de branche moed door 
de backoffice-processen deels te 
standaardiseren waarmee een 
eventueel concurrentievoordeel 
kwam te vervallen. 

DEzELFDE taaL SPrEkEN

De SEtu heeft inmiddels verschil-
lende standaarden geïntrodu-
ceerd voor de uitzendbranche om 
de communicatie en werkstro-
men tussen inlener en flexaan-
bieder te vereenvoudigen. “Van 
aanvraag en opdrachtbevestiging 
tot en met urenbriefje en facture-
ring: veel informatie tussen afne-
mers en aanbieders van flexibele 
arbeid kan tegenwoordig langs 
digitale weg worden uitgewis-
seld. De verwerking verloopt 
sneller, de kans op fouten is 
kleiner en er is aanzienlijk min-
der administratieve rompslomp. 
Maar dan helpt het wel dat de 
systemen van de verschillende 
partijen dezelfde taal spreken 
en met elkaar kunnen ‘samen-
werken’. De SEtu-standaarden 
maken dit mogelijk,” vertelt 
Hans Wanders, Chief Information 
officer van randstad en tevens 
voorzitter van de SEtu. 

tIjD Voor ééN 
StaNDaarD

In 2007 was het de aBu (uitzend-
brancheorganisatie) die besloot 
tot de oprichting van de SEtu. 

Wanders: “Het was tijd voor een 
gemeenschappelijke standaard. 
Inleners beschikten vaak over 
een ander administratief systeem 
dan flexaanbieders waardoor het 
voor inleners nodig was de uren-
briefjes, facturen, enzovoorts, 
handmatig op te sturen naar de 
betreffende uitzendorganisatie. 
grote inleners werken echter 
met meerdere flexleveranciers 
en hebben geen zin om op vrij-
dagmiddag de gewerkte uren 
goed te keuren in verschillende 
systemen van de verschillende 
uitzendorganisaties. Liever voe-
ren ze de urenadministratie in 
hun eigen systeem in, en sturen 
de gewerkte uren van daaruit 
naar de verschillende uitzend-
bureaus. Met de komst van de 
SEtu-standaarden kan dat veel 
sneller omdat iedere aangesloten 
uitzendorganisatie nu dezelfde 
berichtenstandaard kent.”

DIgItaLE urENBrIEFjE

Het digitale urenbriefje, ofwel de 
‘Standard for reporting time & 
Expenses’, is de meest gebruikte 
SEtu-standaard. Wanders: 
“afnemers en aanbieders van 
flexibele arbeid die software 
gebruiken die op deze standaard 
is gebaseerd, kunnen moeiteloos 
informatie met elkaar uitwisse-
len. op basis van deze versie zijn 
er in Nederland nu al verschillen-
de softwareprogramma’s op de 
markt gekomen die gebruikers 
in staat stellen hun urenbriefjes 
elektronisch aan elkaar toe te 
sturen.”

EéN ForMaat VoLDoEt

Daarnaast heeft de SEtu ook 
een standaard voor facturering, 
en een voor de aanvraag en 
selectie van uitzendkrachten: de 
SEtu Standard for ordering and 
Selection. “Deze bevat berichten 
voor de aanvraag en de selec-

tie van uitzendkrachten,” licht 
Wanders toe. “Het aanvraagbe-
richt beschrijft welke positie de 
inlener ingevuld wil zien door de 
intermediair, inclusief omschrij-
ving van de functie, begin- en 
einddata, vereiste competenties 
en contactgegevens.”
kort geleden heeft SEtu een 
nieuwe open standaard voor 
het uitwisselen van vacatures 
aan haar repertoire toegevoegd. 
Wanders: “Die is het gevolg van 
een publiek-private samenwer-
king tussen uWV WErkbedrijf, 
de aBu en SEtu. Deze standaard 
maakt het makkelijker voor 
werkzoekenden om vacatures 
te vinden omdat deze sneller en 
breder worden verspreid op de 
markt. Het voordeel van deze 
standaard is dat uitzendbureaus 
voortaan niet langer verschillen-
de formaten van de vacatures aan 
verschillende jobboards hoeven 
te leveren. Eén formaat voldoet. 
Dat scheelt tijd en geld.”

koStELooS EN Voor 
IEDErEEN

De standaarden van de SEtu zijn 
open standaarden. Wanders: 
“We doen dat bewust. Een open 
standaard is kosteloos en van 
en voor iedereen. Dat vinden we 
belangrijk. Wie wil kan een bij-
drage leveren aan de standaard; 
de SEtu houdt de ontwikkeling 
ervan in de gaten. aangezien de 
overheid – als groot afnemer 
van flexarbeid én als voorstan-
der van het gebruik van open 
standaarden – een belangrijke 
speler is voor uitzendbureaus, 
lag het voor de hand dat ook wij 
met open standaarden zouden 
werken.”

grotErE taart

De totstandkoming van de SEtu-
standaarden nam, net als bij de 
meeste standaarden, de nodige 

tijd in beslag. Wanders: “Er was 
al het nodige voorwerk gedaan 
in de vorm van Plein-u, een stan-
daard voor de uitzendbranche 
die in 2004 was opgesteld. De 
SEtu gaat echter een stap verder. 
En uitzendorganisaties waren 
niet gewend samen te werken. 
Er was dan ook aardig wat lob-
bywerk voor nodig om raden van 
Bestuur te overtuigen van het 
nut ervan. ‘We moeten kennis 
met elkaar delen, maar hierdoor 
maken we de totale taart gro-
ter’, zo luidde ons argument. 
uiteindelijk was men redelijk 
snel overtuigd van het nut ervan. 
Het probleem was altijd dat inle-
ners van flexibele arbeid terug-
houdend waren om hun systeem 
aan te passen aan dat van een 
flexleverancier. Een inlenende 
partij wil zich immers niet bin-
den aan slechts één uitzendorga-
nisatie. ‘We kunnen ons systeem 
wel aanpassen aan dat van 
randstad, adecco, of welke partij 
dan ook, maar als we straks met 
een andere uitzendorganisatie in 
zee willen gaan, hebben we een 
probleem’, zo werd gedacht. Het 
was vooral dit dilemma dat de 
besturen van de grote uitzend-
organisaties deed besluiten om 
te komen tot één gemeenschap-
pelijke elektronische standaard 
voor de uitzendbranche. zodra 
die er zou zijn, zouden inleners 
hun systeem wél willen aanpas-
sen, zo luidde de gedachte. En 
de praktijk heeft dit inmiddels 
ook uitgewezen. Steeds meer 
uitzendorganisaties en inleners 
nemen de standaard over waar-
door er makkelijker en vaker kan 
worden samengewerkt.”

BESParINgStooL

Harde cijfers over wat de stan-
daarden de sector opleveren, 
heeft de SEtu niet. Wanders: 
“Dat heeft alles te maken met het 
feit dat het een open standaard 
betreft. Een open standaard 

is publiek beschikbaar en kan 
door iedereen gebruikt wor-
den. We hebben hierdoor geen 
overzicht van de hoeveelheid 
gebruikers en de kosten die het 
hen bespaart. Maar dat het tijd 
en geld scheelt, is overduidelijk. 
op de site van de SEtu staat een 
besparingstool waarmee bedrij-
ven een indicatie kunnen krijgen 
van de besparingen.”

PraktISCH zIjN EN 
kLEINE StaPPEN zEttEN

Cruciaal in het traject om te 
komen tot een standaard, zo 
benadrukt Wanders, is om 
vooral concreet aan de slag te 
gaan. “zorg ervoor dat je begint 
met een standaard die snel kan 
worden gebruikt door partijen 
in de markt en die snel resultaat 
oplevert. Maak het kortom con-
creet door alvast te werken met 
partijen die staan te trappelen 
om ermee aan de slag te gaan. Bij 
ons was dat de Belastingdienst. 
We hebben onze planning hier 
ook op aangepast. Begin dus 
klein en breid pas in een later 
stadium de standaard verder uit. 
Een van de grootste valkuilen 
is mijns inziens om een alles-
omvattende standaard te willen 
maken voor iedereen. Dat kan 
niet. Het invoeren van een stan-
daard is vooral een kwestie van 
praktisch zijn en kleine stapjes 
zetten.” __

aLgEMEEN DIrECtEur 
raNDStaD NEDErLaND  

ChriS heutink:

“In de SEtu-standaard zijn 
alle technische aspecten 
van het berichtenverkeer 
branchebreed vastgelegd. 
Hierdoor kon randstad 
haar focus verleggen 
naar het inrichten van de 
klantprocessen. Door deze 
maximaal digitaal te maken, 
bieden we hen transparantie 
en gemak en investeren we 
in duurzame klantrelaties.”

SEtu: DE StICHtINg

De Stichting Elektronische 
transacties uitzendbranche 
(SEtu) is in 2007 opgericht 
door de aBu (algemene Bond 
uitzendondernemingen) met als 
doel de systemen en bestanden in 
de branche voor flexibele arbeid 
met elkaar te kunnen laten com-
municeren. Hierdoor kunnen 
partijen in deze sector goedkoper 
en efficiënter werken. De SEtu 
draagt in Nederland zorg voor 
standaardisatie van elektronisch 
berichtenverkeer daar waar het 
gaat om informatie-uitwisseling 
over flexibele arbeidskrachten. De 
stichting is verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling en het beheer 
van open standaarden en zorgt 
ervoor dat deze standaarden aan-
sluiten bij de behoeftes van haar 
gebruikers.



De voorbeelden in deze publicatie tonen 
aan hoe het gebruik van standaarden in 
elke sector leidt tot meer effi  ciëntie: vanaf 
landbouw en transport tot en met de 
detailhandel.  

Standaardisatie is niet voor niets een van 
de hoofdpijlers van onze Digitale agenda 
voor Europa. Ik wil dat alle industriële 
sectoren de standaarden ontwikkelen 
die zij nodig hebben om beter te kunnen 
concurreren. Dat is waarom de Eu haar 
standaardisatiebeleid heeft gewijzigd 
zodat voor openbare aanbestedingen 
gebruik kan worden gemaakt van de door 
industriële fora en consortia ontwikkelde 
ICt-standaarden. Bovendien zal een 
Europees multi-stakeholderplatform 
voor ICt-standaardisatie, bestaande 
uit Europese industriebonden en het 
maatschappelijk middenveld, lidstaten 
en standaardisatieorganisaties advies 
uitbrengen over alle beleidszaken die  
rond ICt-standaardisatie spelen. Hierdoor 

heeft Europa toegang tot alle standaarden 
en specificaties die vereist zijn voor 
adequate interoperabiliteit en kan het 
de concurrentiekracht van iedere tak van 
industrie een verdere impuls geven. 

Verder wil ik dat overheidsinstanties beter 
gebruik maken van standaarden, zodat zij 
de burger betere service tegen lagere kosten 
kunnen bieden. 

om te beginnen zullen wij richtlijnen 
vaststellen voor overheidsinstanties zodat 
zij beter gebruik maken van standaarden 
om ‘lock-in’ te verminderen en effi  ciëntie te 
verbeteren.  

ten tweede willen wij pan-Europese 
interoperabele egov-diensten ontwikkelen, 
zoals e-Herkenning en e-aanbesteding, zodat 
Europese burgers en ondernemingen, waar 
ze zich ook in Europa bevinden, makkelijker 
kunnen reizen, handeldrijven en transacties 
verrichten. 

Een en ander kan gemeenschapsgeld 
besparen, overheidsinstanties fl exibeler en 
toekomstbestendiger maken en nieuwe en 
nutt ige diensten voor de burger  opleveren.  

Nadenken over standaardisatie kan niet 
worden uitgesteld tot het einde van het 
proces: het is een strategische component 
die van belang is voor het gehele proces en 
op elk niveau. Er is langetermijnplanning 
nodig voor de eventuele nieuwe diensten die 
overheden willen aanbieden; er moet goed 
geëvalueerd worden hoe de bestaande ICt-
voorzieningen dienen te worden aangepast 
om deze diensten te kunnen bieden; en er 
dient te worden bepaald welke standaarden 
eraan bijdragen om deze diensten effi  ciënt 
te kunnen aanbieden: zo  kunnen we in 
samenwerking met ICt-leveranciers tot 
nutt ige innovaties komen. En dan kunnen we 
voor de overheidssector – en voor elke andere 
sector – dezelfde standaardisatievoordelen 
realiseren waarvan zoveel anderen al de 
vruchten plukken. 

Standaardisatie als 
strategische component

neeLie kroeS
VICEVoorzIttEr VaN DE EuroPESE CoMMISSIE, BELaSt MEt DE DIgItaLE agENDa
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‘DIgItaLE WErELDHaNDEL IN 
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Florecom stelt zich op als internationale wegbereider van standaarden 
voor de wereldwijde bloemen- en plantensector. ‘Geen land weet zoveel 
van bloemen en planten als Nederland. En die leidende rol willen we 
ook hebben als het gaat om digitale informatie-uitwisseling,’ aldus 
projectleider Henk Zwinkels.

‘We willen regisseur 
worden van de 
digitale wereldhandel’

HENk zWINkELS
ProjECtLEIDEr FLorECoM
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______ “De Nederlandse tuin-
bouwsector wil regisseur worden 
van de digitale wereldhandel in 
tuinbouwproducten. Niet alleen 
kan dit bijdragen aan verbeterde 
producten en diensten van indi-
viduele ondernemers, maar het 
versterkt ook onze internatio-
nale concurrentiepositie,” zegt 
Henk zwinkels, projectleider 
bij Florecom, de organisatie die 
zich samen met haar leden richt 
op het ontwikkelen, beheren en 
toepassen van standaardberich-
ten en codes in de sierteelt.
In 2015 moet die rol zijn gerea-
liseerd op Europees niveau, zo 
luidt de ambitie van tuinbouw 
Digitaal, een platform waarin 
verschillende keteninforma-
tieorganisaties, waaronder 
Florecom, plus het ministe-
rie van Economische zaken, 
Landbouw en Innovatie (EL&I) 
en het Productschap tuinbouw 
de krachten hebben gebundeld. 
En in 2020 op mondiaal niveau. 
zwinkels: “Dat betekent dat ook 
wij als Florecom, dat zich richt 
op de bloemen- en plantensec-
tor, leidend moeten worden op 
dit gebied.”

LagErE kEtENkoStEN

“Met een nog effi  ciënter logis-
tiek proces is in de sector een 
besparing van 50 tot 150 miljoen 
euro haalbaar mits goede digi-
tale informatie beschikbaar is en 
mits deze informatie wordt toe-
gepast,” vertelt zwinkels. “Het 
gebruik van standaardberichten 
maakt deze digitale informatie-
uitwisseling mogelijk tegen de 
laagst mogelijke ketenkosten.”
Florecom is verre van debutant 
als het gaat om het doorvoeren 
van standaarden. zwinkels: “We 
houden ons daar al twee decen-
nia mee bezig. En nu willen we 
dat een stapje verder brengen 
door ook op internationaal 
niveau het voortouw te nemen. 
Dat betekent dus dat er inter-

nationale standaarden moeten 
komen. En daar zijn we druk mee 
bezig.”

INtErNatIoNaaL 
gEaCCEPtEErD

als basis voor het bouwen van 
nieuwe standaarden hanteert 
Florecom de bestaande standaar-
den van uNCEFaCt (Verenigde 
Naties). zwinkels: “Dit zijn gene-
rieke wereldwijde standaarden 
voor het verbeteren van informa-
tieprocessen voor handels-, over-
heids- en administratieve organi-
saties zodat deze hun producten 
en diensten makkelijker kunnen 
uitwisselen. Florecom neemt deze 
standaarden als uitgangspunt en 
past ze zo nodig aan voor bedrij-
ven in de sierteelt wereldwijd. 
We bouwen bewust niet zelf een 
nieuwe standaard omdat deze 
bestaande al geaccepteerd wordt 
als internationale standaard.”

‘gEMENgDE BoEkEttEN’

Een van de uNCEFaCt-
standaarden die Florecom heeft  
aangepast, is de standaard 
voor elektronisch factureren. 
zwinkels: “De generieke stan-
daard heeft  bijvoorbeeld niet de 
opties om ‘gemengde boekett en’ 
op te nemen. Maar een handelaar 
die boekett en exporteert naar 
het buitenland moet precies 
aangeven welke bloemen er in 
dat boeket zitt en. De douane en 
de autoriteiten die controleren 
of zich schadelijke organismen 
bevinden in planten die over de 
grenzen gaan, willen dat weten. 
De samenstelling van boekett en 
staat al jarenlang vermeld op 
paklijsten en dat moet nu dus ook 
elektronisch kunnen. Dat passen 
we dus aan in deze standaard. 
Binnen uNCEFaCt werken we 
samen met de belangrijkste lan-
den voor de land- en tuinbouw 
wereldwijd. Frankrijk, Nieuw-

zeeland en australië hebben al 
aangegeven dat ze deze standaard 
graag willen gaan gebruiken. En 
dat geldt overigens niet alleen 
voor de bloemen- en plantensec-
tor. ook andere tuinbouwsecto-
ren kunnen deze standaard straks 
overnemen.”
 

Vraag EN SaMENSPEL

Het maken van een standaard is 
één, het toegepast krijgen ervan 
is weer een ander verhaal, zo 
benadrukt zwinkels. “Het intro-
duceren van een standaard is 
vooral een kwestie van vraag en 
samenspel. Wij bedenken niet 
zelf dat er een standaard moet 
komen. Die vraag ontstaat vanzelf 
vanuit de markt. Er is altijd sprake 
van een latente behoeft e. En hoe 
groter en breder die behoeft e, 
hoe sneller en makkelijker een 
standaard wordt overgenomen. 
zo hebben wij in het begin van de 
jaren negentig een standaard ont-
wikkeld voor elektronische klok-
transacties. Het merendeel van 
de snijbloemen wordt immers 
via het proces van de veilingklok 
verhandeld. Met deze standaard 
ontvangen de handelaren bin-
nen een minuut na het kopen 
van een partij de gegevens ervan 
in hun mailbox. Dit bericht kan 
vervolgens automatisch worden 
ingelezen in hun soft warepak-
kett en. Het hele proces – van het 
bedenken en ontwerpen van de 
standaard tot en met de volledige 
implementatie ervan – duurde 
tien jaar, maar toen werd deze 
door nagenoeg honderd procent 
van de bedrijven in de sierteelt 
toegepast. tegelijkertijd hebben 
we ook een standaard geïntrodu-
ceerd voor een elektronische aan-
voerbrief waarmee de informatie 
van de kweker op een digitale 
manier terechtkomt bij de vei-
ling. In één oogopslag is hiermee 
duidelijk over welke bloemen het 
gaat, hoeveel het er zijn, wat de 
kenmerken ervan zijn – inclusief 

een digitale foto – enzovoorts. En 
al deze informatie kan ook direct 
beschikbaar worden gemaakt 
voor webshops van exporteurs. 
ook dit proces nam tien jaar in 
beslag en ook deze standaard 
wordt nu door iedereen toege-
past.”

SNELLE EN BrEDE 
aCCEPtatIE

Eén ding hadden deze standaar-
den gemeen. “De vraag naar 
een dergelijke oplossing zong al 
rond in de markt,” legt zwinkels 
uit. “De meerwaarde ervan was 
voor alle betrokkenen dan ook 
meteen duidelijk. Men had er 
direct profi jt van. De veilingen 
hadden er bovendien zelf belang 
bij en maakten er werk van om 
de standaarden te promoten. 
aanvankelijk via een bonusrege-
ling, in een later stadium via 
een malusregeling. De veilingen 
hadden bovendien voorzienin-
gen getroff en voor telers die niet 
met een computer konden of 
wilden werken. zij konden hun 
orders eenvoudigweg doorbellen 
aan een callcenter dat de infor-
matie vervolgens in het digitale 
systeem zett e. Dat alles heeft  
meegewerkt om de standaard 
snel en breed geaccepteerd te 
krijgen.”

DIgItaaL HaNDjEkLaP

anders was dat bij de standaard 
die het bemiddelingsproces – het 
‘handjeklap’ – tussen kwekers 
en handelaren vereenvoudigt. 
zwinkels: “zowel van de kant 
van Florecom als van de kant van 
de veilingen zijn er in het verle-
den projecten opgestart om dit 
proces te digitaliseren. Er wordt 
namelijk erg veel heen en weer 
gebeld, gefaxt en gemaild om 
tot afspraken te komen over de 
exacte specifi caties van de partij, 
denk aan de samenstelling van 

een boeket, de hoogte van de 
plant, de kleur van de pot, of 
om een ‘centje’ van de prijs af te 
krijgen. technisch gezien is het 
niet ingewikkeld om hier een 
standaard voor te bouwen. Maar 
om deze ook daadwerkelijk toe-
gepast te krijgen, is aanzienlijk 
lastiger. Deze standaard bestaat 
nu sinds tien jaar, maar wordt 
slechts door de helft  van de 
markt gebruikt. De andere helft  
is nog terughoudend. Dat heeft  
alles te maken met het feit dat 
deze standaard – in tegenstelling 
tot die voor de kloktransacties en 
elektronische aanvoerbrief – wél 
ingrijpt in de dagelijkse werkpro-
cessen. De teler bevindt zich vaak 
in de kas en vindt het eenvoudi-
ger om een telefoontje te plegen 
naar de handelaar dan dat hij 
achter zijn computer kruipt.”
Inmiddels heeft  een grote groep 
handelaren in planten en een 
grote groep kwekers toegezegd 
vanaf 2013 honderd procent 
digitaal te willen gaan werken. 
zwinkels: “Daarmee komt de 
acceptatie van deze standaard 
nu eindelijk in een stroomver-
snelling terecht. En hoe meer er 
gebruik van maken, hoe nutt iger 
de standaard wordt voor ieder-
een.”

PaPErLESS traDE

In 2015 moeten de internationale 
standaarden voor de bloemen- 
en plantensector, gebaseerd 
op uNCEFaCt, een feit zijn. 
zwinkels: “Dat gaat lukken. 
temeer omdat het ministerie van 
EL&I zitt ing heeft  in een commis-
sie van uNCEFaCt die hier over 
gaat. Nederland zit er kortom 
bovenop. In 2015 hebben we alle 
documenten gedigitaliseerd die 
nodig zijn voor bedrijven in deze 
wereldwijde sector die interna-
tionaal zakendoen. Daarmee is 
een belangrijke stap gezet naar 
de zogenaamde ‘paperless trade’. 
Hiermee kunnen internationale 

bedrijven en overheden in onze 
sector straks niet alleen sneller en 
effi  ciënter zakendoen met elkaar, 
ook zijn ze hiermee voorbereid 
op klanten die van hun leveran-
ciers eisen dat ze alle uitwisseling 
van data en informatie voortaan 
papierloos afh andelen. Want die 
vraag ligt op de loer.” __

FLorECoM:
DE orgaNISatIE

Florecom is een non-profi t orga-
nisatie die berichtstandaarden 
ontwikkelt op het gebied van 
commercie, logistiek en fi nanciën 
voor partijen in de sierteeltketen. 
Dit doet ze om handelaren, kwe-
kers en veilingen te ondersteu-
nen. Samen met de ketenpartners 
ondersteunt Florecom de digitale 
keten, en zorgt het er middels 
het ‘test Centre en de Soft ware 
Development kit (SDk)’ voor dat 
de toepassing van standaarden 
eenvoudig en versneld kan plaats-
vinden. 

VoorzIttEr 
grEENPort HoLLaND 

Loek hermanS:

“onze leidende positie op 
de wereldmarkt bouwen we 
uit door onze internationale 
digitale standaardisatie. Dat 
legt het fundament voor 
succesvolle innovatie door 
de bedrijven in onze sector.”



‘ELEktroNISCH FaCturErEN kaN DE BouW 
300 MILjoEN oPLEVErEN’
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De bouwsector heeft ten opzichte van veel andere sectoren een achterstand 
als het gaat om standaardiseren van artikelen en processen. Maar als het 
aan brancheorganisatie Bouwend Nederland ligt, gaat dit veranderen. 
Standaardisatie van het inkoop- en facturatieproces is inmiddels een feit.

‘Standaardisatie dwingt 
volwassenheid 
van de organisatie af ’

joPPE DuINDaM
SENIor BELEIDSMEDEWErkEr BouWEND NEDErLaND
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______ “De deurklink die u op 
deze deur ziet zitten, kan ik bij 
wel tien verschillende leveran-
ciers bestellen. Maar ik krijg 
dan wél tien keer te maken met 
een ander artikelnummer. En 
dat is uiterst onhandig.” aan 
het woord is joppe Duindam, 
die binnen Bouwend Nederland 
verantwoordelijk is voor ICt in 
de bouw. “onze taak is in de 
loop der jaren veranderd van 
het stimuleren van ICt-gebruik 
in deze sector naar het zoeken 
van ICt-oplossingen voor vragen 
en problemen van leden die ze 
niet alleen kunnen oplossen. 
Standaardisatie maakt daarvan 
een belangrijk onderdeel uit. 
In de bouw zijn veel procedures 
en bijvoorbeeld coderingen 
van artikelen versnipperd van 
aard. om die reden heeft de 
Installatiesector allang een cen-
trale database opgesteld waarin 
zes miljoen artikelen zijn geco-
deerd. Binnen de bouw is zo’n 
database er nog niet. Deze sector 
loopt nu eenmaal niet voorop 
als het gaat om het gebruik van 
It ten behoeve van standaardi-

sering. De afgelopen twintig jaar 
hebben partijen gedacht dat we 
standaardisering in deze sector 
wel aan de markt konden over-
laten, maar dat is niet gelukt. En 
die versnippering is nu een seri-
eus probleem geworden.”

gEzaMENLIjk PLatForM

Standaardisering is typisch een 
proces dat individuele onderne-
mingen niet alleen afkunnen. 
Daarvoor is een platform nodig 
met gezag en visie dat het geza-
menlijk belang op korte en lange 
termijn kan behartigen. Sinds 
enige tijd is Bouwend Nederland 
dan ook nadrukkelijker bezig 
geweest met het stimuleren van 
standaarden binnen de bouw. 
Duindam: “Wij willen het voor-
touw nemen in deze en zo nodig 
een coördinerende rol spelen, 
maar we willen niets opleggen. 
Dat werkt niet in deze sector.”

PaPIEr LEIDt tot 
FoutEN

Een van de standaarden waarvoor 
Bouwend Nederland een van de 
initiatiefnemers is geweest, is 
S@les in de Bouw. “Dit is een 
standaard voor een elektronisch 
inkooptraject in de bouw,” legt 
Duindam uit. “Papieren bon-
nen en facturen leiden tot veel 
administratie en fouten. Deze 
standaard voor aannemers en 
leveranciers maakt dat er niet 
langer sprake is van een papier-
stroom omdat dat gegevens nu 
automatisch in de administratie 
worden verwerkt.”
Producten, prijzen en bestel-
lingen, al deze informatie 
is geautomatiseerd. En deze 
standaard wordt steeds beter 
gebruikt, hoewel het voor een 
bedrijf een pittig traject is om 
dit te implementeren. Duindam: 
“Het invoeren van een standaard 
dwingt een bepaalde volwassen-

heid af van de organisatie. Het 
vereist vaak dat er meer gestruc-
tureerd wordt gewerkt en bedrij-
ven moeten binnen hun organi-
satie de weg vrij maken om dit 
voor elkaar te kunnen krijgen. 
Dat kost tijd en geld. Maar het 
levert veel op, zo realiseert men 
zich. Inmiddels maken zo’n 350 
partijen in de bouw, waaron-
der bouwers, leveranciers van 
materialen, softwarehuizen en 
fabrikanten, gebruik van deze 
standaard. En daarmee hebben 
we meteen de hele bouwkolom 
te pakken. Dat is precies wat we 
willen.”

BESParINg VaN 
300 MILjoEN

om duidelijk te krijgen hoe 
groot de voordelen zijn van 
een dergelijke standaard, heeft 
Bouwend Nederland samen met 
een Nederlandse grootbank een 
business case gemaakt van het 
e-factureren. “In de bouw wor-
den jaarlijks miljoenen facturen 
over en weer gestuurd. Die wor-
den vaak handmatig verwerkt. 
Dat kost tijd en het gaat regel-
matig fout,” aldus Duindam. 
“We hebben uitgerekend dat 
het verwerken van een inkoop-
factuur, van het kopen van het 
briefpapier en het opplakken 
van de postzegel, tot en met 
openmaken van de postzakken 
en het verwerken van de fac-
tuur, de zender en de ontvanger 
totaal gemiddeld 25 euro kost. 
Dat is als de processen voor-
spoedig en foutloos verlopen. 
Dat bedrag kan door middel van 
elektronisch factureren worden 
teruggebracht naar acht euro 
per factuur. Dat betekent een 
gemiddelde kostenbesparing per 
factuur in de bouw van 17 euro. 
Samen met een bank hebben 
we berekend dat er in de bouw 
op jaarbasis 18 miljoen facturen 
rondgaan. Dat betekent dat elek-
tronisch factureren deze sector 

jaarlijks maar liefst ruim 300 
miljoen aan kosten bespaart. 
Dat is een serieus bedrag dat in 
de huidige crisis meer dan wel-
kom is.”

BErICHtENStaNDaarD 
LooNt

om de standaardisering in deze 
sector naar een hoger plan te 
tillen, heeft de stichting S@les 
in de Bouw samen met stichting 
EtIM Nederland – een stichting 
die elektronische communica-
tie binnen de installatiesector 
bevordert – de handen ineen 
geslagen en onlangs een geza-
menlijke berichtenstandaard 
ontwikkeld: S@les-etim stan-
daard. Duindam: “Daar zijn 
we best trots op. Dit betekent 
namelijk dat beide sectoren – de 
installatie en bouw – hun pro-
cessen voortaan eenvoudiger 
op elkaar kunnen aansluiten 
omdat uitwisseling van infor-
matie nu elektronisch plaats-
vindt. Hiermee worden foute 
bestellingen en leveringen, en 
vertraagde facturen voorkomen. 
Deze gezamenlijke berichten-
standaard stelt bedrijven in staat 
om hun gegevens automatisch 
uit te wisselen met computer-
systemen van hun handelspart-
ners. Hierdoor wordt het voor 
bedrijven in beide sectoren 
makkelijker om te bestellen, te 
leveren en te factureren. ook 
product- en handelsinformatie 
zoals assortiment, condities en 
prijzen kunnen via de berichten 
worden gecommuniceerd. En het 
draagvlak is groot.”

ook Voor kLEINE 
oNDErNEMEr

Voor elektronisch factureren is 
er zelfs een portal gemaakt voor 
eenmanszaken, schilders en stu-
kadoors. Duindam: “ze kunnen 
hier eenvoudig mee overweg. 

Een internetaansluiting is vol-
doende en het gebruik van onze 
portal is gratis. Daar hebben we 
bewust voor gekozen. om een 
standaard succesvol in te voeren, 
moet je zoveel mogelijk barrières 
zien weg te nemen. Dat hebben 
we dan ook gedaan. al met al 
zijn nu een kleine tweeduizend 
partijen aangesloten op s@les-
etim standaard.”

kWEStIE VaN 
INVEStErEN

Hoewel de business case over-
duidelijk is, zijn toch nog veel 
bedrijven in de bouwsector 
terughoudend bij het intro-
duceren van de al beschikbare 
standaarden. Duindam: “Dat 
begrijp ik wel. onze sector is 
hard getroffen door de crisis. 
Er zijn heel wat bedrijven die 
een investeringsstop hebben 
afgekondigd. En het introduce-
ren van een standaard kost nu 
eenmaal tijd, geld en inspan-
ning. De baten zijn groot, 
maar de kosten moeten wel 
eerst worden gemaakt. En dat 
is waar veel bedrijven in deze 
tijd toch moeite mee hebben. 
Het is natuurlijk waar dat het 
invoeren van zo’n standaard niet 
direct extra business oplevert. 
Het is écht een investering die 
op den duur meer dan zijn geld 
opbrengt. Maar in tijden van 
crisis heeft niet ieder bedrijf een 
lange adem. Veel zijn bezig met 
overleven. zodra de economie 
echter weer aantrekt, past stan-
daardisering perfect in de groei-
strategie van een bedrijf.” 

goED VoorBEELD DoEt 
goED VoLgEN

Duindam is dan ook hoopvol 
over de toekomst van standaar-
disering in de bouw. “Vorige 
maand hebben ondernemers 
2.500 facturen elektronisch inge-

diend. als we er vanuit gaan dat 
zij per factuur 17 euro hebben 
bespaard, dan is er in onze sector 
in één maand nu al veertigdui-
zend euro bespaard op dit soort 
kosten. En de aantallen zullen 
alleen maar verder toenemen. 
Daar ben ik zeker van. goed 
voorbeeld doet goed volgen. ook 
in de bouw.” __

VoorzIttEr 
BouWEND NEDErLaND 

eLCo brinkman:

“Standaardisatie hoort bij 
de ontwikkeling naar een 
volwassen en op de toekomst 
gerichte sector. De baten 
voor de gehele bouwkolom 
zijn immens. alleen al 
e-factureren in de bouw kan 
ruim 300 miljoen euro aan 
kostenbesparing per jaar 
opleveren. Elektronisch 
inkopen levert een veelvoud 
aan besparingen op.”

BouWEND NEDErLaND: 
DE orgaNISatIE

Bouwend Nederland is een 
Nederlandse brancheorganisatie 
voor bouw- en infrabedrijven 
in Nederland. De belangrijk-
ste taak van deze vereniging is 
het scheppen van ruimte voor 
bedrijven om economisch en 
maatschappelijk verantwoord 
te kunnen bijdragen aan een 
optimale ruimtelijke inrichting 
van Nederland. Er zijn in totaal 
vijfduizend bedrijven aangeslo-
ten bij Bouwend Nederland en er 
werken zo’n honderd mensen.

SECtorBrEDE 
rEaLISatIE

De kost gaat voor de baat uit. 
Bouwend Nederland was bereid 
te investeren in uitvoering van 
het project elektronisch factu-
reren. uit  onderzoek bleken 
niet alleen de grote potentiële 
baten van elektronisch factu-
reren, maar ook dat 58 procent 
van de leden op voorhand al 
voor een dergelijk systeem was. 
omdat sectorbrede realisatie 
voorwaarde is voor een suc-
cesvolle introductie, is steun 
gezocht (en gevonden) bij de 
koplopers onder de leden en bij 
belangrijke partners, waaronder 
softwareleveranciers, toeleve-
ranciers en opdrachtgevers.



47.Winst voor 
bedrijven en burgers

______  Het toepassen van standaarden in de 
administratieve keten heeft voordelen voor 
zowel de ondernemer als de overheid. ‘Het 
leidt tot minder lasten bij bedrijven en bur-
gers en tegelijkertijd tot een slagvaardiger 
overheid. Een win-win situatie,’ aldus Peter 
Veld, Directeur-Generaal Belastingdienst. 

U bent onlangs benoemd tot ambassadeur 
e-factureren. Waarom juist u?
“Ik vervul deze rol samen met Marco Pastors, 
die deze taak vier jaar geleden al op zich nam. 
Pastors richt zich daarbij vooral op overhe-
den, leveranciers en intermediairs. Ik richt me 
met name op het Rijk. De reden dat ze hier-
voor een DG van de Belastingdienst hebben 
gekozen heeft te maken met het feit dat de 
Belastingdienst zich al sinds 2005 bezighoudt 
met elektronisch bestellen bij en factureren door 
onze leveranciers. Inmiddels koersen we aan op 
95 procent e-facturatie.”

Hoe is dit draagvlak tot stand gekomen?
“Dat is uiteraard niet vanzelf gegaan. In 2007 
bleef het factuurvolume steken op een vijfde van 
het totale volume. Om het e-factureren een nieu-
we impuls te geven, besloten we ons uitgangs-
punt te veranderen naar ‘elektronisch inkopen, 
tenzij er een business case is om dat niet te doen’. 
We hebben vervolgens in al onze aanbestedingen 
en contracten strakke afspraken opgenomen 
over de elektronische aanlevering en verwerking 
van gegevens. En de echte stimulans kwam nadat 
twee van onze procesexperts en onze inkopers 
processtandaardisaties doorvoerden in vrijwel 
alle categorieën die wij inkopen. Daardoor is 
elektronisch werken nu de standaard geworden 
als wij zaken doen met leveranciers. Daarnaast 
hielp het uiteraard dat staatssecretaris De Jager 
van Financiën in 2009 besloot dat elektronische 
en papieren facturen voortaan op dezelfde 
manier worden behandeld.” 

Welke standaarden kent de Belastingdienst 
nog meer waar bedrijven profijt van 
hebben?
“Bijvoorbeeld het XBRL-verkeer in het kader 
van Standard Business Reporting, kortweg SBR. 
XBRL staat voor Extensible Business Reporting 
Language. Dat is een open standaard om gege-
vens uit te wisselen vanuit financiële software. In 
feite is deze standaard een soort streepjescode, 
ofwel een manier om getallen te voorzien van 
informatie. Door middel van een taxonomie, 
een woordenboek waarin de gegevensdefinities 
in die XBRL-standaard zijn opgenomen, is het 
mogelijk dat overheidspartijen, marktpartijen en 
banken gestandaardiseerde informatie uitwis-
selen via een digitale poort. We spreken als het 
ware dezelfde taal. Ook dit betekent op termijn 
lagere uitvoeringskosten voor ons en lagere 
administratieve lasten voor de ondernemer.”

Hoe belangrijk is standaardisatie van de 
administratieve keten bij de Belastingdienst 
voor ondernemers?
“Zeer belangrijk. Hierdoor kunnen onderne-
mers sneller en effectiever gegevens met ons 
uitwisselen en het verhoogt de kwaliteit van de 
gegevens. Dat helpt de ondernemer om beter 

zijn bedrijf te voeren en de Belastingdienst om 
aangiftes sneller af te doen. Administratieve 
lastenverlichting voor ondernemers en een effi-
ciëntere uitvoering voor de overheid gaan dan 
hand in hand.”

Wat kunnen bestuurders met het 
onderwerp standaardisatie?
“Veel. Standaardisatie van administratieve proces-
sen bij de overheid geeft  een belangrijke impuls 
aan de concurrentiekracht en innovatiebereidheid 
van ondernemingen. Ondernemers weten sneller 
waar ze fi scaal en dus fi nancieel aan toe zijn. Dat 
maakt dat ze ook verantwoord innovatieve inves-
teringen kunnen doen. Bovendien kunnen de las-
ten voor bedrijven worden verlaagd wanneer digi-
tale gegevens ook worden gebruikt bij toezicht. 
Toezichthouders maken vaak nog onvoldoende 
gebruik van het feit dat de betrouwbaarheid van 
de administratieve data van MKB-ondernemingen 
de laatste jaren is toegenomen. Het MKB heeft  
de laatste jaren namelijk veel geïnvesteerd in ICT. 
Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van auditfi les 
zoals de Belastingdienst die samen met de soft -
waremarkt heeft  geïntroduceerd.” 

Welke rol kan de Belastingdienst 
hierbij spelen?
“De Belastingdienst wil die extra betrouwbaar-
heid in de administratie graag benutt en in het 
toezicht. Een voorbeeld: een grote groep van 
leveranciers, resellers en importeurs van afre-
kensystemen heeft  het keurmerk ‘Betrouwbare 
afrekensystemen’ opgezet, gericht op MKB-
ondernemers. Als die ondernemers een systeem 
met zo’n keurmerk gebruiken hebben ze de 
zekerheid dat kassagegevens direct worden ver-
werkt in hun fi nanciële administratie. Hierdoor 
kunnen medewerkers producten of diensten 
minder makkelijk ‘zwart’ afrekenen. Het systeem 
werkt dus fraudebeperkend. Dat is ook voor de 
Belastingdienst interessant vanuit de gedachte 

van ‘Horizontaal Toezicht’, waarbij de aan-
dacht veel meer op samenwerking en vertrou-
wen ligt dan op controleren en wantrouwen. 
Ondernemers die zo’n systeem gebruiken, kun-
nen we meer vertrouwen schenken. 
De hele administratieve keten – van transactie 
tot aangift e en aanslag – is een keten waarin 
de ondernemer, de fi scale dienstverlener én 
de Belastingdienst een rol spelen. Wij willen de 
samenwerking tussen deze partijen bevorderen. 
Dat betekent waar nodig afstemming vooraf in 
plaats van controles achteraf.”

We hebben het met name over 
ondernemers gehad, maar wordt de burger 
ook nog beter van die standaardisatie?
“Jazeker, een mooi voorbeeld daarvan is de 
vooringevulde aangift e inkomstenbelasting. Die 
kunnen we maken omdat we beschikken over 
standaardgegevens uit verschillende bronnen, 
zoals basisregistraties. Waar de burger vroeger 
avonden bezig was met het bij elkaar zoeken van 
stukken en invullen van formulieren, is de aangif-
te nu in een half uurtje klaar om digitaal verstuurd 
te worden aan de Belastingdienst. En voor ons is 
het verwerken veel eenvoudiger, zodat de burger 
ook weer sneller zekerheid krijgt over zijn aanslag 
of teruggaaf.”

Tot slot. Wat is uw visie op standaardisatie?
“Ik ben daar een hartstochtelijk voorstander van 
en pleit voor meer. Zeker in gevallen waarin het 
lastig is om wetgeving te vereenvoudigen, kan 
standaardisatie in de uitvoering soelaas bieden. 
Goede afspraken over de taal waarin en de wijze 
waarop je gegevens met elkaar uitwisselt, zowel 
binnen de overheid als tussen overheid en bedrij-
ven, schelen al een hele boel in de complexiteit. 
Alleen daarom al moeten we investeren in stan-
daarden. Het leidt tot minder lasten bij bedrijven, 
en het leidt tegelijkertijd tot een slagvaardiger 
overheid. Een win-win situatie.” __

______

‘StaNDaarDISatIE 
LEIDt tot 

LaStENVErLICHtINg éN 
EEN SLagVaarDIgEr 

oVErHEID’

PEtEr VELD 
Dg BELaStINgDIENSt

______

…en minder controles

Meer gebruik van digitale formulieren…

Digitale standaardisatie leidt tot snellere en eff ectievere uitwisseling van gegevens en verhoogt de kwaliteit ervan. Dat 

resulteert onder andere in gemak voor burgers en bedrijven, die steeds meer via digitale formulieren kunnen regelen, en 

tot een effi  ciëntere uitvoering voor de overheid, bijvoorbeeld doordat er minder gecontroleerd hoeft  te worden.

(Bron gegevens: Beheerverslag 2011, Belastingdienst; bewerking: Forum Standaardisatie)

Aanvraag verklaring arbeidsrelatie (VAR)

2008 43.584

2009 100.476

2010 124.539

2011 142.447

Bezwaarschri� 

2008 27.242

2009 93.569

2010 129.303

2011 150.408

Uitstel IB- en VPB-aangi� en

2008 50.000

2009 78.480

2010 94.314

2011 103.340

Verzoek wijzigen toetsingsinkomen

2008 -

2009 136.247

2010 210.536

2011 291.312

Controles belastingregio’s

2008 1.201.200

2009 1.049.200

2010 691.000

2011 558.600



op zondagochtend 7 februari 1904 brak er 
brand uit in de binnenstad van Baltimore 
in de amerikaanse staat Maryland. Het 
vuur greep zo snel om zich heen dat 
de autoriteiten telegrafisch om hulp 
verzochten bij andere steden. Meer dan 
twaalfhonderd brandweermannen uit 
de wijde omtrek rukten uit om de brand 
onder controle te krijgen. ze kwamen uit 

nabijgelegen staten als New york, New 
jersey, Virginia en Delaware. 
Hun inzet was tevergeefs. Velen konden niet 
helpen blussen omdat de koppelingen van 
hun eigen brandweerslangen niet pasten 
op de waterpompen in Baltimore. Dit 
gebrek aan standaardisatie had dramatische 
gevolgen. Pas in de loop van maandag 
was de brand onder controle. Meer dan 

vijft ienhonderd gebouwen waren vernietigd, 
zo’n 35 duizend mensen werden werkloos. 
uit onderzoek na de brand bleek dat er 
alleen al in de VS zeshonderd verschillende 
maten en variaties in aansluitingen 
voorkwamen, hoewel er al vanaf 1870 werd 
geprobeerd om deze te standaardiseren. 
uiteindelijk kwam onder grote politieke 
druk een nationale standaard tot stand.

The great Baltimore fire
HET BELANG VAN VERBINDEN

49.



‘BurgEr EN oVErHEID gEBaat BIj 
DIgItaaL kLaNtDoSSIEr’
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Invoering van het Digitaal Klantdossier (DKD) van de overheid betekende 
een belangrijke verbetering van de dienstverlening: contact met instellingen 
kost de burger véél minder tijd en rompslomp. Bureau Keteninformatie Werk 
& Inkomen (BKWI) maakte daarbij gebruik van standaarden die hun nut 
al hebben bewezen. BKWI werkt in opdracht van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Directeur Bert Uffen legt uit hoe het DKD tot 
stand kwam.

BErt uFFEN
DIrECtEur BurEau kEtENINForMatIE WErk & INkoMEN (BkWI)

‘geen schoenendoos 
met papieren meer 
onder de arm’
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______ toen Bert uffen in 2005 
op zijn eerste werkdag als pro-
grammamanager van het Digitaal 
klantdossier bij BkWI zijn nieuwe 
kantoor binnenkwam, lag er 
slechts één document op zijn 
bureau op hem te wachten. “Dat 
was de geprinte versie van ‘De 
burger bediend!’, het rapport van 
de commissie keller. Dat rapport 
beschreef hoe overheidsorganisa-
ties in de keten Werk en Inkomen 
hun dienstverlening kunnen 
verbeteren. Centraal stellen van 
de burger (in plaats van de eigen 
processen), ook en vooral bij de 
informatievoorziening, moest 
leiden tot een verbetering in het 
tijdig en juist verstrekken van uit-
keringen.”

StaPELS VaN HEtzELFDE

“Het rapport zelf telt in totaal 
nog geen vijftig pagina’s. En 
toch lag er een enorm dik pak 

papier op mijn bureau,” vertelt 
uffen, inmiddels directeur van 
BkWI. “Dat kwam omdat er drie 
bijlagen aan waren toegevoegd: 
dat waren alle documenten 
die klanten moesten invullen 
of meenemen voor het toen-
malige Centrum voor Werk en 
Inkomen (CWI), het uWV of de 
gemeentelijke sociale dienst, 
zoals een inschrijfformulier 
voor werkzoekenden en aan-
vraagformulieren voor WW- en 
bijstandsuitkering. De proble-
matiek werd mij hierdoor in één 
klap duidelijk. Het grootste deel 
van de gevraagde informatie 
overlapte elkaar en is bovendien 
statisch. Veel daarvan blijft nu 
eenmaal hetzelfde door de tijd 
heen. Het was voor klanten dan 
ook op z’n zachtst gezegd irri-
tant om bij iedere instantie en 
ieder bezoek weer min of meer 
dezelfde informatie te moeten 
geven. Dat moest anders, zo 
concludeerde ook de commis-
sie keller. En daarmee was het 
Digitaal klantdossier, afgekort 
DkD, geboren.”

gEgEVENS ééN kEEr 
VErStrEkkEN

Het Digitaal klantdossier is kort 
gezegd een verzameling gegevens 
over werk en inkomen van klan-
ten van overheidsinstanties voor 
werkzoekenden en uitkerings-
gerechtigden. uffen: “Het DkD 
bestaat sinds 2005 en is een geza-
menlijk initiatief van CWI, uWV, 
de Sociale Verzekeringsbank, en 
de sociale diensten en afdelin-
gen sociale zaken van gemeen-
ten. Het DkD maakt dat deze 
instanties gegevens met elkaar 
kunnen delen. klanten hoeven 
hun gegevens – en dat is nu 
ook wettelijk zo geregeld – nog 
slechts één keer af te geven aan 
een van de betreffende instan-
ties. Daarmee beschikken ook de 
andere instanties over de klant-
gegevens.” 

BuNDELINg VaN 
StaNDaarDEN

Het klantdossier zelf is geen 
standaard, zo benadrukt uffen. 
“Een standaard is een afspraak 
over hoe iets wordt gedaan. 
Dat is het DkD niet. Dat is zoals 
gezegd een verzameling gege-
vens over werk en inkomen. 
Maar om te kunnen werken met 
het DkD werken we wél met tal 
van standaarden. Sterker nog, 
in feite is het DkD één grote 
samenvoeging van verschillende 
standaarden bij elkaar.” 
Een van de belangrijkste stan-
daarden die voor het DkD 
worden gebruikt, is het SuWI 
gegevens register, waarbij 
SuWI staat voor Structuur 
uitvoering Werk en Inkomen. 
uffen: “Dit is een standaard 
voor alle gegevens en berichten 
die worden uitgewisseld tussen 
de SuWI-ketenpartners: uWV 
Werkbedrijf, het uWV, de Sociale 
Verzekeringsbank en gemeenten. 
De betekenis van de gegevens die 
tussen deze instanties worden 
uitgewisseld dienen volgens 
de wet namelijk eenduidig en 
ondubbelzinnig te zijn. Deze 
standaard maakt dat mogelijk.”

SLuIt aaN BIj Wat Er IS

juist omdat het domein werk 
en inkomen al decennia lang 
gewend is om te werken met 
standaarden, waren er tal van 
standaarden in gebruik die 
konden worden ingezet voor 
het DkD. “We hebben in feite 
bestaande ‘legosteentjes’ 
gebruikt en hiervan een nieuw, 
slim en flexibel bouwwerkje 
gemaakt,” zegt uffen. “Ik geloof 
wat dat betreft zeer in hergebruik 
van bestaande standaarden. je 
moet vooral niet opnieuw het 
wiel willen uitvinden. Wij kon-
den dat ook niet, omdat we een 
beperkt budget tot onze beschik-
king hadden. Die beperking 

maakt partijen creatief en dwingt 
ze samen te werken en efficiënt 
om te springen met bestaande 
middelen. Daar kunnen heel 
goede resultaten uit voortko-
men. Het DkD is daar een mooi 
voorbeeld van. Ik kan andere sec-
toren aanraden om bij het ont-
wikkelen van een standaard eerst 
te kijken naar wat er al is, en des-
noods bij de ‘buren’ een kijkje te 
nemen. Maak vooral gebruik van 
wat er is, en laat het desnoods 
aanpassen door de beheerder 
van de standaard. Wellicht krijg 
je daarmee niet precies de stan-
daard die je voor ogen hebt, 
maar dan heb je al snel wél een 
0.9 versie. En daar kom je om 
te beginnen een heel eind mee. 
In een later stadium is er dan 
voldoende tijd om de standaard 
verder op te waarderen.”

WEtgEVINg HIELP

Daarnaast is het feit dat in 2008 
de Wet eenmalige gegevensuit-
vraag werk en inkomen (WEu) 
van kracht werd, een belangrijke 
stimulans geweest voor het 
gebruik van het klantdossier. 
uffen: “Instanties zijn hierdoor 
verplicht om ervoor te zorgen dat 
hun gegevens digitaal voor iede-
re partij in de keten beschikbaar 
is. Dat helpt natuurlijk enorm bij 
het in gebruik nemen van zo’n 
Digitaal klantdossier.”

MINDEr PaPIErEN 
BEWIjSLaSt

Het Digitaal klantdossier bestaat 
nu bijna zeven jaar en mag 
met recht een succes worden 
genoemd. De deelnemende 
instanties beschikken over een 
breder pakket aan klantgegevens 
en kunnen sneller en met min-
der fouten gegevens uitwisselen. 
En de klant – degene om wie het 
allemaal begonnen is – is minder 
tijd kwijt met het verstrekken 

van informatie en is hierdoor 
minder vaak geïrriteerd. uffen: 
“Naar schatting levert het DkD 
de gemiddelde klant zo’n twee 
uur tijdwinst op. En de papieren 
bewijslast is voor klanten met 
ruim zestig procent afgenomen. 
De tijd dat klanten zich bij instel-
lingen meldden met schoe-
nendozen onder hun arm met 
loonstrookjes, bankafschriften, 
huurcontracten, enzovoorts, is 
dankzij het DkD nu verleden tijd. 
En ook de overheid heeft er baat 
bij. zij hoeft de gegevens nog 
maar één keer op te vragen bij 
burgers. Dat levert een hoop tijd-
winst op en vermindert de kans 
op fouten.” 

DraagVLak

als een standaard eenmaal in 
gebruik is, is het werk nog niet 
gedaan. uffen: “Een standaard 
behoeft ook beheer en onder-
houd. Een standaard is namelijk 
per definitie in beweging. Die 
flexibiliteit moet er dan ook in 
zitten. Bij de standaarden voor 
het DkD is BkWI de eerst ver-
antwoordelijke voor het beheer, 
dat is onze wettelijke taak. 
Belangrijk bij het beheer is om 
ervoor te zorgen dat alle belang-
hebbenden worden betrokken 
bij eventuele aanpassingen. We 
moeten voortdurend zorgen 
voor draagvlak. Werken met 
standaarden is dan ook bij uit-
stek polderen.”

Hou HEt 
LaagDrEMPELIg

terugkijkend op de realisatie van 
het DkD en de daarbij gebruikte 
standaarden, kan uffen wel een 
succesfactor aangeven. “Heb een 
duidelijke ambitie voor ogen 
met een standaard, maar hou de 
standaard vooral laagdrempelig 
en toegankelijk. Begin klein 
zodat de gebruiker er direct – 

zonder al teveel investeringen 
– mee aan de slag kan. zo heb-
ben wij met het oog op de toe-
komst wél extra mogelijkheden 
opgenomen in het DkD, maar 
zónder dat de gebruikers daar al 
direct iets mee hoefden te doen. 
Dat komt later eventueel wel. 
kortom: maak de standaard niet 
groter, zwaarder en ingewikkel-
der dan nodig is.” __

LID raaD VaN BEStuur 
uWV 

JoSé LazeromS:

“Het Digitaal klantDossier 
is een succesvoorbeeld van 
digitale standaardisatie. 
Partners in de keten van 
werk en inkomen zoals uWV, 
Sociale Verzekeringsbank 
en sociale diensten en 
afdelingen sociale zaken 
van gemeenten delen hun 
gegevens snel en met veel 
minder fouten. klanten zijn 
gemiddeld twee uur tijd 
en zestig procent van hun 
papieren bewijslast minder 
kwijt dan voorheen.”

BkWI: 
DE orgaNISatIE

Het in utrecht gevestigde Bureau 
keteninformatie Werk & Inkomen 
(BkWI) werkt in opdracht van 
het ministerie van Sociale zaken 
en Werkgelegenheid en is een 
onafhankelijke deskundige partij 
op het gebied van ketendienstver-
lening en ICt. BkWI is opgericht 
in 2002 en is een uitvloeisel van 
de invoering van de wet Structuur 
uitvoering Werk en Inkomen 
(SuWI). BkWI bedenkt, ontwik-
kelt en onderhoudt producten en 
diensten waarmee een keten inte-
grale dienstverlening kan realise-
ren en de burger sneller de weg 
vindt naar diensten op het gebied 
van Werk en Inkomen. Er werken 
ruim 50 medewerkers bij BkWI.

Voor BurgEr 
éN oVErHEID

Het Digitaal klantdossier levert 
én de burger als klant én de over-
heidsprofessional veel op. De 
klant heeft het makkelijker en 
overzichtelijker: die kan in één 
keer gegevens verstrekken, hoeft 
niet zo veel vragen meer te beant-
woorden en minder bewijsstuk-
ken te overleggen. Veel gegevens 
staan al vooringevuld in e-formu-
lieren. Hij of zij wordt sneller en 
beter geholpen en houdt meer de 
regie over de eigen gegevens.
De overheidsprofessional 
beschikt over een breder, volledi-
ger en actueel pakket aan klant-
gegevens voor allerlei processen. 
Sneller en beter inzicht in de 
klantsituatie leidt tot passender 
dienstverlening. administratie 
kost minder tijd, terwijl de kwa-
liteit van de gegevens aanzienlijk 
verbetert.



‘oNDErNEMINgSDoSSIEr IS EEN 
uItkoMSt Voor DE HorECa’
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Om het ondernemers makkelijker te maken, is er sinds een jaar het (digitale) 
Ondernemingsdossier. ‘Het is onze ambitie dat in 2015 meer dan de helft van 
alle horecaondernemers deze standaard gebruikt,’ aldus Arjen van den Dool, 
beleidsadviseur bij Koninklijke Horeca Nederland. De voordelen in tijd en 
geld van deze kant-en-klare oplossing zijn groot: niet alleen het aanvragen 
van vergunningen, maar ook de informatie-uitwisseling met officiële 
instanties is veel gemakkelijker geworden.

‘kant-en-klare
oplossing voor 
de regeldruk’

arjEN VaN DEN DooL
BELEIDSaDVISEur koNINkLIjkE HorECa NEDErLaND
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______ “toegegeven. De horeca 
loopt niet bepaald voorop als het 
gaat om het gebruik van digitale 
standaarden. We zijn ‘late adop-
ters’,” zegt arjen van den Dool. 
Maar sinds november 2011 is er 
dan wel degelijk een belangrijke 
standaard geïmplementeerd: het 
ondernemingsdossier. Van den 
Dool: “Sinds jaar en dag lopen 
ondernemers – met de horeca 
voorop – aan tegen het feit dat 
informatie-uitwisseling met 
overheden gebrekkig verloopt. 
ondernemers weten vaak niet 
welke regels op hen van toepas-
sing zijn, welke vergunningen 
ze nodig hebben, hoe ze deze zo 
snel mogelijk kunnen verkrij-
gen, aan welke toezichtregels ze 
moeten voldoen, enzovoorts. De 
overheid heeft bovendien geen 
‘geheugen’ dus iedere keer moe-
ten ondernemers steeds opnieuw 
dezelfde gegevens overhandigen. 
Dat kost tijd en geld.”

CoMMISSIE rEgELDruk

Het was de Commissie regeldruk 
Bedrijven onder aanvoering van 
VNo-NVW-voorzitter Bernard 
Wientjes die in 2010 dit pro-
bleem al heel duidelijk op het 
netvlies had staan. Van den 
Dool: “Het doel van deze com-
missie was om de regeldruk bij 
ondernemers aanzienlijk te ver-
minderen. ze bedacht heel slim 
om gebruik te maken van het feit 
dat bedrijven toch al een eigen 
administratie bijhouden. ‘Neem 
die bestaande gegevens als uit-
gangspunt en stel deze beschik-
baar voor de overheid’, zo luidde 
het advies. En dat is ook gebeurd 
in het ondernemingsdossier 
Horeca, waarvan de voorberei-
dingen al zo’n vijf jaar daarvoor 
waren begonnen.”
Het onderwerp ‘vergunningen’ 
bleek het grootste obstakel 
voor horecaondernemers. 
Van den Dool: “Een startende 
ondernemer in de horeca heeft 

gemiddeld te maken met maar 
liefst veertig vergunningen of 
meldingen, vierhonderd regels 
en vijftien loketten. Door alleen 
al de aanvragen voor vergun-
ningen te standaardiseren levert 
dit de ondernemer enorm veel 
tijd- en geldwinst op. Maar ook 
de informatie-uitwisseling met 
de gemeenten, Belastingdienst, 
kamer van koophandel, de 
Brandweer, enzovoorts, is met 
deze nieuwe standaard een stuk 
eenvoudiger geworden. Nu moet 
een ondernemer voor een ver-
gunningaanvraag elke keer aller-
lei papieren downloaden, invul-
len en opsturen. En dit bij iedere 
aanvraag. We hebben becijferd 
dat het ondernemingsdossier 
Horeca de veertigduizend hore-
caondernemers in Nederland 
vijftien tot dertig procent aan 
administratieve lasten bespaart. 
In totaal bedragen deze lasten 
voor de horecabranche ruim 31 
miljoen euro per jaar. Dat bete-
kent dat horecaondernemers 
jaarlijks zo’n vijf miljoen euro 
kunnen besparen. aan de kant 
van de overheid zijn de besparin-
gen naar schatting van eenzelfde 
orde van grootte. En bij deze 
besparingen is het verminderde 
aantal fouten, de snellere dienst-
verlening, de betere naleving, en 
het feit dat de samenwerking tus-
sen overheden en ondernemers 
hierdoor beter en slimmer gaat, 
nog niet meegerekend.”

‘rEgELHuLPEN’

De werking van het 
ondernemingsdossier is vrij 
eenvoudig. Van den Dool: 
“ondernemers en overheden 
spreken met elkaar af hoe zij 
informatie willen uitwisselen. 
Belangrijke gegevens worden 
vervolgens eenmalig in het dos-
sier vastgelegd en zo nodig geac-
tualiseerd. De ondernemer hoeft 
zijn gegevens dus maar één keer 
in te voeren. Vervolgens kan hij 

zelf – wanneer hij dat wil – infor-
matie over bijvoorbeeld regels 
en wetten eenvoudig oproepen. 
Hiervoor gebruikt het dossier 
zogenaamde ‘regelhulpen’, 
die aangeven welke regels de 
horecaondernemer moet nale-
ven. Het wordt de ondernemer 
kortom een stuk makkelijker 
gemaakt.” En als hij een vergun-
ning moet aanvragen, geeft het 
ondernemingsdossier hem tijdig 
een waarschuwing waarna hij 
digitaal een aanvraag of melding 
kan doen.

BaaS oVEr EIgEN 
gEgEVENS

De ondernemer blijft te allen 
tijde zelf baas over zijn gegevens. 
Van den Dool: “De onderne-
mer is eigenaar van het dossier 
en bepaalt dus ook zelf welke 
instanties toegang krijgen tot 
welke onderdelen van zijn dos-
sier. Door openheid van zaken 
te geven aan toezichthouders en 
inspecties, zullen deze gerichter 
controles kunnen doen. als bij-
voorbeeld uit de gegevens blijkt 
dat een café een oppervlakte 
heeft van minder dan zeventig 
vierkante meter en geen perso-
neel in dienst heeft (de uitzon-
deringsgrenzen voor het rook-
verbod), dan hoeft de inspectie 
niet langs te komen om te kijken 
of het rookverbod wel wordt 
nageleefd. De informatie die 
ondernemers beschikbaar stel-
len aan toezichthouders kan dus 
tevens werken als een filter voor 
inspectiebezoeken. Dat is in het 
voordeel van zowel de inspectie-
dienst als de ondernemer.”

LagE koStEN

klein en laagdrempelig begin-
nen. Dat zijn volgens Den Dool 
altijd de uitgangspunten geweest 
van het ondernemingsdossier. 
“We hebben zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van bestaande 
standaarden zodat we noch van 
de ondernemer, noch van de 
overheden zware investeringen 
vragen. ondernemers in de ver-
schillende branches kunnen met 
een webapplicatie van een paar 
tientjes al aan de slag. We zijn 
daarnaast bewust klein begon-
nen en wilden eerst alle kinder-
ziektes eruit halen. We zijn in de 
horeca dan ook van start gegaan 
met een pilot van tientallen 
ondernemers in drie gemeen-
ten: amsterdam, rotterdam en 
Dordrecht. Dat verliep succesvol. 
Inmiddels is de testfase achter de 
rug en is het dossier beschikbaar 
voor iedere ondernemer.”

CoMPLEx LaNDSCHaP

terugkijkend op het traject is 
met name de complexiteit van 
het regel- en vergunningenland-
schap de grootste uitdaging 
geweest. “Het is lastig wanneer 
je met het opstellen van zo’n 
standaard te maken hebt met 
veel verschillende partijen, zoals 
bij de overheid het geval is. Er is 
immers een apart onderdeel dat 
zich bekommert over vergunnin-
gen, een andere gaat weer over 
toezicht, weer een andere gaat 
over verordeningen, enzovoorts. 
En dan hebben we ook nog te 
maken met centrale, regionale 
en lokale overheden. Dat maakt 
het geheel vrij complex. om die 
reden hebben we het dossier zo 
eenvoudig en generiek mogelijk 
ingericht. De basis is er nu en 
langzaam maar zeker kan deze 
worden uitgebreid met applica-
ties waar alle ondernemers mee 
uit te voeten kunnen.”

groot DraagVLak 

Met álle ondernemers bedoelt 
Van den Dool ook ondernemers 
buiten de horeca. “als wij een 
standaard hadden ontwikkeld 

die uitsluitend bedoeld was voor 
de horeca, dan waren we nu op 
onderdelen al verder geweest. 
Maar we vonden het juist belang-
rijk dat ook andere branches en 
sectoren hun voordeel ermee 
kunnen doen zodat het draag-
vlak groter is en overheden niet 
worden geconfronteerd met ver-
schillende branchedossiers.”
ook andere branches en secto-
ren kunnen dus gebruik gaan 
maken van de standaarden in het 
ondernemingsdossier. Van den 
Dool: “We hebben samen met 
de recreatiesector en rubber- en 
kunststofindustrie een coöpera-
tieve vereniging opgericht voor 
branches die hier ook gebruik 
van willen maken. Verschillende 
nieuwe branches hebben zich 
al gemeld; autodemontagebe-
drijven, evenementenmakers, 
chemiebedrijven, maar ook de 
bakkers en de slagers. ook zij 
worstelen immers met vergun-
ningen, regels en hebben te 
maken met veelal dezelfde toe-
zichthouders. De standaarden 
van ons dossier bieden voor hen 
een belangrijke basis en biedt 
tevens ruimte voor aanpassingen 
op hun eigen situatie. We heb-
ben er ook bewust voor gekozen 
om de standaarden vast te leggen 
in Nta’s (Nederlands technische 
afspraken), die worden beheerd 
door het NEN, zodat deze breed 
gedragen kunnen worden.”

VErtrouWEN WINNEN 
EN uItBouWEN

Inmiddels zijn vijftig van de meer 
dan vierhonderd Nederlandse 
gemeenten en zo’n tweehonderd 
horecaondernemers aangesloten 
op het ondernemingsdossier. 
Van den Dool: “Dat is nog wei-
nig, maar we zijn ook nog maar 
net begonnen. zodra onderne-
mers zien wat dit dossier hen te 
bieden heeft, worden ze vanzelf 
enthousiast. Veel ondernemers 
zijn terughoudend als het gaat 

om het delen van hun informa-
tie met de overheid. ze willen 
er zeker van zijn dat dit veilig 
is en dat ze er geen nadeel van 
hebben. Maar dat is allemaal 
gewaarborgd. Doordat we met 
een klein aantal gemeentes van 
start zijn gegaan, kunnen we 
langzaam maar zeker het ver-
trouwen winnen van onderne-
mers en overheden, en kunnen 
we het draagvlak verder uitbou-
wen. onze ambitie is dat in 2015 
de helft van alle horecaonderne-
mers moet zijn aangesloten. Dat 
zijn er ruim twintigduizend. Dat 
lijkt ambitieus, maar de grootste 
34 gemeenten (de g32) hebben 
inmiddels toegezegd mee te zul-
len werken. Hier is tweederde 
van de horeca gevestigd. En de 
voordelen zijn groot, zo ervaren 
ondernemers en overheden die 
er al mee werken. Die aantallen 
komen er dus wel. Daar hebben 
we alle vertrouwen in.” __

DIrECtEur koNINkLIjkE 
HorECa NEDErLaND  

LodewiJk 
van der 
Grinten:

“Naast het schrappen en 
vereenvoudigen van regels, 
zet kHN zich al jaren in 
om de toch noodzakelijke  
informatie-uitwisseling 
met overheden slimmer 
vorm te geven. Het 
ondernemingsdossier maakt 
dit mogelijk. Het mes snijdt 
daarbij aan twee kanten:  
ondernemers  hebben meer 
tijd om te ondernemen 
en overheden kunnen 
effectiever en efficiënter 
opereren.”

koNINkLIjkE HorECa 
NEDErLaND: 
DE orgaNISatIE

koninklijke Horeca Nederland 
(kHN) is de belangenbehartiger 
van 20 duizend ondernemers en 
188 duizend medewerkers in de 
horecabranche als het gaat om 
Cao’s, regeldruk, vergunningen, 
duurzaam ondernemen, arbeids-
wetgeving en beroepsonderwijs. 
kHN is een van de grootste bran-
cheorganisaties van Nederland 
en representeert 72 procent van 
de horecaomzet. Er waren in 2011 
een kleine 300 duizend mensen 
werkzaam in de horecasector die 
wekelijks circa 12,8 miljoen gas-
ten bedienen.



63.‘ICT slim inzetten 
voor groei en welvaart’

______  De digitale dienstverlening van 
de Nederlandse overheid neemt op de 
wereldranglijst een tweede positie in. 
Standaardisatie maakt daar een wezenlijk 
onderdeel van uit. ‘Hierdoor verloopt de 
dienstverlening van de overheid richting 
de burger soepeler en sneller. Naast eco-
nomisch gewin is ook dat een voordeel van 
digitale standaardisatie, ’ aldus Maarten 
Hillenaar, die als CIO van de Rijksoverheid 
sinds 2009 richting geeft aan de wijze waar-
op informatievoorziening bij de rijksover-
heid wordt ingericht. 

U bent Chief Information O�  cer van het Rijk. 
Wat hee�  u zelf met het onderwerp 
‘standaardisatie’?
“Het is een onderwerp waaraan je je niet kunt 
onttrekken. Standaardisatie is overal om ons 
heen en maakt het leven nu eenmaal aangena-
mer en efficiënter. Toen ik jaren geleden met de 
trein van Frankrijk naar Spanje ging, moest ik 
overstappen omdat Spanje (behalve bij de hoge-
snelheidslijnen) een andere spoorbreedte heeft 
dan de rest van Europa. Dat maakte grote indruk 
op me. Het is nog steeds het beeld dat in me 
opkomt als ik anderen moet uitleggen wat stan-
daardisatie is: systemen en processen dusdanig 
op elkaar aansluiten dat ze efficiënter worden. 
Standaardisatie betreft vooral de infrastructuur. 
Daarover moeten eenvoudigweg afspraken 
worden gemaakt. Zodra die zijn gemaakt, is het 
speelveld vaak groter geworden.”

Waarom is digitale standaardisatie 
belangrijk voor Nederland?
“Nederland vergrijst en moet concurreren in een 
open wereldeconomie. We kunnen dan grofweg 
drie dingen doen om onze concurrentiekracht 
te versterken: harder werken, langer werken en 
slimmer werken. De Compacte Rijksdienst en de 

daarmee nauw samenhangende I-strategie van 
de Rijksoverheid focust op het laatste. Hoe kan 
ICT slim worden ingezet voor groei en welvaart? 
Standaardisatie in het domein van de digitali-
sering maakt daarvan een belangrijk onderdeel 
uit. Als we ervoor kunnen zorgen dat aansluiting 
tussen systemen geborgd is, hoeven we geen 
tijd en energie te steken in moeizame, kost-
bare en foutgevoelige handmatige overdracht 
van informatie. Dan werken alle systemen van 

overheid en bedrijven netjes samen en kunnen 
organisaties de tijd en het geld die ze daarmee 
besparen steken in bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van diensten en producten. Daarmee versterkt 
Nederland zijn concurrentiepositie. Maar het 
belang van standaardisatie gaat verder dan eco-
nomisch gewin alleen. Het maakt bijvoorbeeld 
ook dat de dienstverlening van de overheid aan 
de burger soepeler en sneller verloopt. Dat lijdt 
tot minder irritaties en fouten en tot een effi-
ciënter ambtenarenapparaat. Daar is iedereen 
bij gebaat. En we doen dat bepaald niet slecht. 
Onze digitale dienstverlening is volgens de 
Verenigde Naties goed voor de tweede plek op 
de wereldranglijst.”

Hoe ver is de overheid zelf met dit 
onderwerp?
“De overheid is voortdurend bezig om, waar 
dat wenselijk is, systemen op elkaar af te stem-
men. Lange tijd is het uitwisselen van infor-
matie problematisch geweest, een typisch 
kenmerk van een techniek in ontwikkeling. 
Overheidsorganisaties pakten individueel hun 
informatiehuishouding aan. Het gevolg was 
dat de systemen onderling niet onmiddellijk op 
elkaar aansloten. Inmiddels zijn de onderlinge 
afhankelijkheden duidelijk en is helder waar 
en hoe er efficiencywinst kan worden geboekt. 
Om de informatie-infrastructuur van het Rijk 
te verbeteren, brengen we het aantal datacen-
ters terug, worden de netwerkvoorzieningen 
opgewaardeerd en de werkplekken en het 

beveiligingsbeleid gestandaardiseerd. We zijn 
kortom bezig geweest om het wegennet voor de 
digitale wereld binnen de overheid op te waar-
deren. Daar hoort standaardisatie natuurlijk bij. 
Ook op het ‘echte’ wegennet is het handig dat 
we afspraken hebben gemaakt over ‘stoppen 
bij rood’ en ‘doorrijden bij groen’. Het digitale 
wegennet is niet anders.”

Wat moet volgens u de rol van de overheid zijn 
bij digitale standaardisatie in organisaties?
“Het is de kunst voor de overheid om een even-
wicht te vinden: tussen een rol spelen daar waar 
nodig en van toepassing, en geen rol te spelen 
daar waar niet nodig. Zo is het voor de overheid 
weinig zinvol om zich te bemoeien met standaar-
disatieprocessen die gaande zijn in de markt en 
waar de overheid in feite buiten staat. De markt 
doet daar zijn eigen werk. Denk aan de streepjes-
code. Als de overheid een standaard introduceert 
in een markt waar al initiatieven gaande zijn, 
wordt deze snel ingehaald door standaarden die 
al draagvlak hebben. Aan de andere kant kunnen 
overheden wel degelijk een stimulerende rol spe-
len bij standaardisatieprocessen in bedrijven en 
sectoren. De SEPA-standaard, voor de Europese 
betaalmarkt, is daar een voorbeeld van. Zonder 
druk van de Economische Commissie was deze 
er waarschijnlijk niet gekomen. Anders is het 
wanneer het communicatieprocessen betreft  
tussen de overheid en bedrijven. Daarin kan een 
overheid wél leidend zijn. Denk aan e-factureren 
en DigiD.” 

In hoeverre is samenwerking met het 
bedrijfsleven cruciaal voor het slagen van 
standaardisatie?
“Standaardisatie is geen solitaire aangele-
genheid. Het succes ervan staat of valt met 
samenwerking. Op het moment dat de over-
heid een standaard introduceert die raakt aan 

het bedrijfsleven, is het belangrijk dat bedrijven 
er ook daadwerkelijk klaar voor zijn om met 
de standaard aan de slag te gaan. Tijdens het 
voortraject is samenwerking alleen om deze 
reden al onvermijdelijk. Daarnaast is het van 
belang dat de overheid haar voelsprieten heeft 
uitstaan en weet wat er in de markt gebeurt 
op het gebied van standaardisatie. Ook hierbij 
speelt samenwerking een rol.”

Wat zijn volgens u de belangrijkste drempels 
voor organisaties om met standaardisatie 
aan de slag te gaan?
“Het feit dat er soms – maar zeker niet altijd – 
fl inke investeringen moeten worden gedaan om 
met standaardisatie aan de slag te kunnen gaan, 
kan een belemmering vormen. Ook concurrentie-
overwegingen of capaciteitsproblemen kunnen 
maken dat bedrijven terughoudend zijn. Aan de 
andere kant zijn de voordelen vaak van dusdanige 
aard, dat barrières graag worden genomen.”

En wat kan de overheid doen om bedrijven 
te helpen met standaardisatie?
“Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. 
Zoals gezegd is inmenging van de overheid 
daarbij niet altijd gewenst. En hoe ver moet de 
overheid bijvoorbeeld gaan bij het helpen van 
de implementatie van een standaard die door de 
overheid is geïnitieerd? Ook daar is geen eendui-
dig antwoord op te geven omdat geen standaard 
en situatie hetzelfde is. Belangrijk is in ieder 
geval, dat daar waar de Rijksoverheid betrokken 
is bij een standaard, het ‘pas-toe-of-leg-uit prin-
cipe’ wordt nageleefd. Daarbij is voor het ‘leg uit’ 
gedeelte begin 2012 overigens een rapportage-
plicht ingevoerd. Dit maakt dat dit principe beter 
wordt nageleefd door rijksoverheidsorganisaties 
en de vrijblijvendheid is verminderd.” __

______

‘aLS SyStEMEN VaN 
oVErHEID EN BEDrIjVEN 
NEtjES SaMENWErkEN, 
kuNNEN orgaNISatIES 

DE gEBoEktE BESParINg 
StEkEN IN BIjVoorBEELD

DE oNtWIkkELINg 
VaN DIENStEN EN 

ProDuCtEN’
______

______

‘WE zIjN BEzIg gEWEESt 
oM HEt WEgENNEt Voor 

DE DIgItaLE WErELD 
BINNEN DE oVErHEID oP 

tE WaarDErEN’

MaartEN HILLENaar 
CIo rIjkSoVErHEID

______



‘WEBWINkELS WILLEN 
ELEktroNISCHE IDENtIFICatIE’

9
case
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Ondanks de mindere conjunctuur vertoont de sector van webwinkels een 
explosieve groei. Veiligheid voor zowel consument als bedrijf wordt hierbij 
steeds belangrijker. Standaardisering van bijvoorbeeld identificatiemethoden 
is daarbij een randvoorwaarde. De ontwikkeling daarvan staat echter nog in 
de kinderschoenen. Paul Alfing, beleidsadviseur bij Thuiswinkel.org, vertelt 
over de uitdagingen van standaardisering in een jonge industrie.

‘De volgende stap 
naar groei’

PauL aLFINg
BELEIDSaDVISEur tHuISWINkEL.org
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______ Nederland kent inmid-
dels ongeveer dertigduizend 
webwinkels die ondanks de crisis 
hun omzet zagen stijgen: van 
acht miljard euro in 2010 naar 
negen miljard euro in 2011. In 
de eerste helft van 2012 steeg het 
aantal bestellingen via internet 
naar 42 miljoen, een toename 
van 15 procent. “Deze cijfers 
komen uit ons halfjaarlijkse 
onderzoek naar online consu-
mentenbestedingen,” vertelt 
Paul alfing, beleidsadviseur 
Betalingsverkeer en Veiligheid 
bij thuiswinkel.org, de belan-
genorganisatie van webwinkels 
in Nederland. “Eén conclusie 
komt heel duidelijk bovendrij-
ven: het gaat goed met de web-
winkels in Nederland. De omzet-
ten stijgen en het wordt kopers 
steeds gemakkelijker gemaakt 
om een online aankoop te doen. 
We verwachten dat webwinkels 
ook in de komende jaren zullen 
blijven groeien.”

groEI Staat oF VaLt 
MEt VErtrouWEN

De verdere groei van online win-
kelen staat of valt echter met het 
vertrouwen dat de klant heeft in 
de partij ‘aan de andere kant’. En 
omgekeerd. alfing: “Veel online 
klanten vinden het spannend om 
een betaling te moeten doen via 
internet. Men wil zeker weten 
dat de webwinkelier zegt wie 
hij is. En de webwinkelier wil 
op zijn beurt eveneens weten of 
de koper is wie hij zegt te zijn. 
kortom, het vraagstuk ‘veilig-
heid’ loopt al sinds de oprichting 
van thuiswinkel.org in 2000 als 
een rode draad door onze vereni-
ging.”

WaarBorg

als antwoord op de bezorgd-
heid in deze nieuwe markt 
kwam de belangenvereniging in 

2001 al met het kwaliteitskeur-
merk thuiswinkel Waarborg. 
“onze ruim 1.600 leden wor-
den jaarlijks gecertificeerd 
door de Stichting Certificering 
thuiswinkel Waarborg,” ver-
telt alfing. “Maar daarmee is 
het veiligheidsvraagstuk niet 
opgelost. Certificering is een 
belangrijke eerste stap geweest, 
maar wél een die voornamelijk 
de online klanten tegemoet 
komt. De webwinkeliers willen 
zoals gezegd echter ook zeker-
heid over de identiteit van de 
klant. ze willen zeker weten dat 
de afleveradressen kloppen, 
dat de betalingen correct en 
snel kunnen worden gedaan, 
enzovoorts. temeer omdat veel 
webwinkeliers momenteel te 
maken hebben met frauderende 
klanten. We schatten dat fraude 
zo’n twee procent van de totale 
omzet betreft: ofwel een kleine 
twee miljoen euro op jaarbasis. 
Dat is ruim twaalfhonderd euro 
per webwinkelier per jaar. Met 
het invoeren van bijvoorbeeld 
E-ID, ofwel het identificeren van 
kopers via internet, kan dit per-
centage drastisch naar beneden. 
De invoering van zo’n elektro-
nisch identificatiemiddel is dan 
ook een van onze belangrijkste 
aandachtsgebieden.”

BarrIèrES

Inmiddels kent de markt al een 
aantal oplossingen voor elek-
tronische identificatie, maar 
aan al deze oplossingen kleven 
vooralsnog nadelen voor de web-
winkelier. zo heeft de overheid 
niet lang geleden voor bedrijven 
eHerkenning geïntroduceerd als 
opvolger van DigiD voor bedrij-
ven. alfing: “Hiermee kunnen 
bedrijven zich digitaal identifice-
ren wanneer ze zaken doen met 
de overheid, maar consumenten 
en zzp’ers vallen hierbuiten.” 
Daarnaast wordt er bij de over-
heid gewerkt aan de invoe-

ring van een Elektronische 
Nederlandse Identiteitskaart 
(eNIk) die bestaat uit een chip 
die wordt toegevoegd aan de 
Nederlandse identiteitskaart. 
Met eNIk kunnen mensen zich 
niet alleen identificeren, ze kun-
nen ook rechtsgeldig een digitale 
handtekening zetten. Maar ook 
deze elektronische identiteits-
kaart brengt een aantal barrières 
met zich mee. alfing: “Den Haag 
heeft de knoop hiervoor nog niet 
definitief doorgehakt. Bovendien 
zou deze kaart moeten worden 
aangepast aan het gebruik van 
de webwinkelier. Deze wil bij-
voorbeeld niet alle gegevens 
kunnen lezen die er op deze eNIk 
staan. Wanneer een klant sokken 
bestelt bij een webwinkel is het 
niet nodig dat hij bijvoorbeeld 
ook z’n geboorteplaats, inkomen 
en leeftijd moet prijsgeven. op 
die informatie zit de winkelier 
niet te wachten. Dat soort infor-
matie is bovendien privacygevoe-
lig. De webwinkelier wil vooral 
weten of de persoon is wie hij 
zegt te zijn en of zijn adres-
gegevens kloppen. ook als de 
knoop voor eNIk is doorgehakt, 
duurt het nog wel een paar jaar 
voordat deze wordt ingevoerd 
en ook dan is hij nog niet direct 
geschikt voor webwinkeliers. Het 
is immers een kaart die in con-
tact moet worden gebracht met 
een apparaat. Dat moet veilig en 
betrouwbaar worden geregeld 
zonder dat daar al teveel kosten 
bij komen. Daar gaat dus nog wel 
wat tijd overheen.”

gEBuNDELDE kraCHtEN

Partijen in deze jonge sector zijn 
echter niet bereid om te wachten 
op kant-en-klare standaarden. 
Het gevolg is dat sommige 
webwinkels de krachten gaan 
bundelen en zelf op zoek gaan 
naar oplossingen. alfing: “De 
ontwikkelingen in deze industrie 
gaan snel. Dat betekent dat er 

niet veel tijd is om te wachten 
op passende standaarden die 
worden aangeboden door de 
overheid. Er zijn dan ook steeds 
meer commerciële internetbe-
drijven die hier diensten voor 
aanbieden. Het gevolg is nu dat 
diverse partijen eigen oplossin-
gen gaan bedenken waardoor het 
heel lang niet duidelijk is wat de 
overkoepelende standaarden zul-
len worden. Dat schept verwar-
ring in de markt. Webwinkeliers 
weten in zo’n geval niet bij welke 
standaard ze moeten aanhaken 
omdat ze niet weten welke het 
zal redden.”

VoortouW Voor DE 
oVErHEID

thuiswinkel.org ziet het niet 
als haar taak om hierin zelf het 
voortouw te nemen. alfing: 
“Wij willen faciliteren en ook 
nog wel regisserend optreden, 
maar we willen onze leden 
niets voorschrijven. Bovendien 
is elektronische identificatie 
een onderwerp dat verder gaat 
dan webwinkels alleen. onze 
leden zullen hier weliswaar een 
belangrijke groep gebruikers van 
zijn, maar zeker niet de enige. 
ook andere dienstverlening, 
denk aan notarissen, make-
laars, enzovoorts, vinden steeds 
meer plaats via internet. ook 
zij hebben er baat bij. De over-
heid neemt hierin echter niet 
het voortouw waardoor sturing 
ontbreekt en deze jonge markt 
niet goed weet welke kant het op 
moet gaan.”

zELF aaN DE SLag

De uitdaging voor de sector 
is nu om uit het aanbod van 
bestaande standaarden een 
keuze te maken en deze aan te 
passen aan de eigen wensen en 
eisen. alfing: “We moeten als 
sector niet eindeloos blijven 

afwachten. Het is belangrijk dat 
we zelf aan de slag gaan met 
bestaande standaarden, bijvoor-
beeld e-Herkenning, en kijken 
of het mogelijk is om van hieruit 
de slag naar de consument te 
maken. Door middel van pilots 
kan blijken wat wel werkt en wat 
niet. Her en der zijn er inmid-
dels partijen opgestaan, zoals 
tNo en PostNL, die met dit soort 
pilots van start gaan. zodra deze 
testfase achter de rug is, kan het 
snel gaan met het invoeren van 
standaarden rondom elektroni-
sche identificatie voor webwin-
keliers. De winkeliers willen wel. 
aan draagvlak geen gebrek. 

INtErNEt StoPt NIEt 
BIj DE grENS

Belangrijk is dat de standaard die 
er komt zowel veilig is als een-
voudig in te voeren en betaal-
baar, dat er een vorm van toe-
zicht is geregeld en dat de stan-
daard bovenal grensoverschrij-
dend is. Internet stopt immers 
niet bij de grens. Nederland 
loopt wereldwijd voorop als het 
gaat om online winkelen en het 
ligt dan ook voor de hand dat 
Nederland de kaders aangeeft 
voor nieuwe standaarden die het 
online winkelen makkelijker en 
veiliger maken. Een mooie uitda-
ging voor deze jonge, veelbelo-
vende sector.” __

tHuISWINkEL.org: 
DE orgaNISatIE

thuiswinkel.org, opgericht in 
2000, is de belangenvereniging 
voor webwinkels in Nederland 
en geeft het thuiswinkel keur-
merk ‘thuiswinkel Waarborg’ 
uit. thuiswinkel.org fungeert 
als een kennis-, informatie-, en 
netwerkorganisatie voor alle 
online winkels en partners. op 
dit moment zijn ongeveer 1.600 
Nederlandse webwinkels – zo’n 75 
procent van de markt – aangeslo-
ten bij deze belangenvereniging. 
Per jaar groeit dit aantal met zo’n 
tien procent. Het kantoor van 
thuiswinkel.org bevindt zich in 
Ede. Hier werken 22 medewer-
kers. Ed Nijpels is voorzitter.

VoorzIttEr 
tHuISWINkEL.org 

ed niJpeLS:

‘onze sector maakt een 
stormachtige opmars 
door. om te komen tot 
een volwassen digitale 
dienstverlening, zijn voor 
zowel ondernemers als 
consumenten standaarden 
voor identity management 
nodig. Webwinkels willen 
daarbij geharmoniseerde 
regels uit Nederland en 
Europa die zorgen voor een 
gelijk speelveld. Daarbij is 
voorspelbaar toezicht  nodig 
en een evenredige balans 
tussen consumentenrechten 
en ondernemingsklimaat.’



71.Vijf succesfactoren

______  Standaardisatie loont. Daarover zijn 
alle geïnterviewde partijen in dit magazine het 
eens. En terugkijkend op de cases en ervarin-
gen van de deelnemende organisaties, kunnen 
we tevens een vij� al succesfactoren de� niëren. 
Zij vormen de belangrijkste voorwaarden om 
standaardisatie door te voeren. 

VErgEtEN oNDErWErP?

Er is iets vreemds aan de hand met het fenomeen 
standaardisatie. Het is overal om ons heen – denk 
aan stopcontacten, papierformaten, internetver-
bindingen, elektronische betalingen – en tegelij-
kertijd is het voor veel organisaties een ‘vergeten 
onderwerp’. Een onderwerp ook dat niet zelden 
wordt gedelegeerd naar de IT-afdeling. En dat 
is onterecht. Standaardisatie is wel degelijk een 
onderwerp dat in de bestuurskamers thuishoort. 
Het feit dat Albert Heijn hoogstpersoonlijk en 
met groot succes de streepjescode naar de 
Nederlandse levensmiddelenindustrie heeft  
gehaald, illustreert dit.

BatEN SPrEkEN Voor zICH

Nagenoeg overal waar standaardisatie is doorge-
voerd, is er geen ‘weg terug’ en vraagt men zich af 
hoe men ooit zonder kon. Desondanks zijn er altijd 
nog partijen die aarzelen om de eerste stappen te 
zett en. Toch zijn de besparingen en toegenomen 
effi  ciency vaak overweldigend, zo blijkt ook uit de 
negen cases in dit magazine. Niet zelden gaat het 
om besparingen van tientallen miljoenen euro’s 
voor een sector. Soms zelfs honderden miljoenen 

of miljarden. Bedragen die deels het gevolg zijn 
van kostenbesparingen, deels ook voortkomen 
uit de versterkte concurrentiepositie, de nieuwe 
samenwerkingsverbanden en het hogere inno-
vatieniveau. De kosten mogen voor de baten uit-
gaan, maar de baten zijn aanzienlijk.

‘LESSoNS LEarNED’

In de loop der jaren en zelfs eeuwen zijn heel 
wat partijen ons voorgegaan op het gebied van 
standaardisatie. De uitdaging is nu om niet steeds 
opnieuw het wiel te willen uitvinden. Wie de vakli-

teratuur en ervaringen uit de praktijk bundelt, kan 
belangrijke conclusies trekken. Precies dit heb-
ben wij gedaan. De lessen die voortkwamen uit 
de interviews en gesprekken met de deelnemers 
aan dit magazine, hebben we gecombineerd met 
de kennis en ervaring van ECP | Platform voor de 
InformatieSamenleving en Forum Standaardisatie, 
tevens de afzenders van deze uitgave. Gezamenlijk 
hebben we vijf succesfactoren gedestilleerd. Het 
zijn voorwaarden die wat ons betreft  onmisbaar 
zijn bij het doorvoeren van standaardisatie:

1. Bevlogen leiderschap
2. Een evidente business case
3. Een kritische massa
4. Grootse samenwerking
5. Serieuze follow-up

1.
BEVLogEN LEIDErSCHaP

Zonder bevlogen leiders komt standaardisatie 
niet van de grond. Zo eenvoudig kunnen we dit 
wel stellen. Standaardisatie vraagt om leiders die 
geloven in de standaard, en die in staat zijn hun 
stakeholders te overtuigen van het belang ervan. 
Gezagdragers uit de praktijk kunnen bij uitstek 
een voortrekkersrol vervullen. Zij kunnen de
stakeholders als geen ander overtuigen van 
de business case die een standaard met zich 
meebrengt. Goed voorbeeld doet immers goed 
volgen.
Voor standaardisatie is samenwerking nodig met 
concurrenten, getuige onder andere de voorbeel-
den van de streepjescode of in de uitzendbranche. 
Dat vraagt van bestuurders dat ze met andere 
bestuurders een gezamenlijke visie ontwikkelen 
hoe ‘de koek groter’ gemaakt kan worden door 
niet te concurreren op backoffi  ce-processen maar 
te gaan samenwerken. Daardoor betekent stan-
daardisatie winst voor alle partijen. 
Maar standaardisatie verandert ook het speel-
veld: door standaardisatie kunnen de eigen 
klanten gemakkelijker overstappen naar de 
concurrent. Nieuwe partijen kunnen gemakkelij-
ker toetreden tot de markt. Daardoor wordt het 

leveren van toegevoegde waarde en kwaliteit 
van dienstverlening  belangrijker en daar moet in 
de bestuurskamer op worden geanticipeerd. 

2.
EEN EVIDENtE BuSINESS CaSE

Om partijen in de keten over de streep te trekken, 
is een goede business case essentieel. De wegbe-
reiders moeten duidelijk in kaart brengen welke 
voordelen het invoeren van de standaard met 
zich meebrengt; kostenbesparingen, besparingen 
voor het milieu, grotere effi  ciency, afname van 
fouten, maar ook aanwinst van nieuwe klanten, 
het vergroten van het innovatief vermogen, 
enzovoorts. De casussen in dit magazine laten 
business cases zien op het niveau van zowel 
branches en sectoren, als op maatschappelijk en 
macro-economisch niveau. Ze zijn van toepassing 
op zowel grote als kleine organisaties. En ook de 
inhoud van de business cases verschilt. Ze heb-
ben echter één ding met elkaar gemeen: ze zijn 
onomstreden. 

3.
EEN krItISCHE MaSSa

Het succes van een standaard staat of valt met 
de kritische massa ervan. Zonder draagvlak en 
gebruikers komt een standaard eenvoudigweg 
niet tot leven. Wie als enige over een gsm-tele-

foon beschikt, kan hier immers niets mee begin-
nen. De kunst is om de ‘grote spelers’ zoveel 
mogelijk aan boord te krijgen, om daarna de 
kleinere partijen en hun vertegenwoordigende 
organisaties ook enthousiast te krijgen voor de 
standaard. En die grote spelers zijn slechts dan 
geïnteresseerd wanneer de standaard een goede 
business case kent en daarnaast, slim, eenvou-
dig en toegankelijk is. ‘Klein beginnen en dan 
uitbouwen’, zo luiden de adviezen van de geïn-
terviewde partijen.

Succesvolle bestuurders hebben daarbij oog 
nodig voor de verschillen in business case tussen 
grotere en kleinere bedrijven. Je hebt bestuursin-
spanningen nodig om die verschillen te overbrug-
gen. Zo leggen Bouwend Nederland, Florecom, 
Koninklijke Horeca Nederland en Portbase de 
basis voor succes door ervoor te zorgen dat 
grote én kleine ondernemers mee kunnen doen. 
Bijvoorbeeld doordat de benodigde ICT kant-en-
klaar kan worden binnengereden bij de kleine 
ondernemer. Aandacht voor het verschil tussen 
groot en klein zorgt dat adoptie van standaarden 
veel sneller plaatsvindt

4.
grootSE SaMENWErkINg

Om tot breed gedragen afspraken te kunnen 
komen, is samenwerking onontbeerlijk. Daarbij 
moet er wel eens over eigenbelangen worden 
heengestapt en zal men soms een deel van de 
eigen werkwijzen en processen moeten open-
baren aan andere partijen in de keten. Maar het 
geheel is – zeker in het geval van standaardisaties 
– meer dan de som der delen. Zolang partijen zich 
dát realiseren, ligt samenwerking voor de hand. 
Iedereen wordt er immers beter van.

5.
SErIEuzE FoLLoW-uP

Zodra standaardisatie een feit is, dient de branche 
of sector waarin de standaard van toepassing is, de 
standaard te beheren, te onderhouden en zo nodig 
aan te passen en te vernieuwen. Een eigen stan-
daardorganisatie kan op dit punt soelaas bieden. 
Niet alleen om ervoor te zorgen dat de standaard 
‘levend’ blijft , ook dient een dergelijke organisatie 
als aanspreekpunt voor de gebruikers. __

ARIE VAN BELLEN
directeur ECP

NICO WESTPALM VAN HOORN
voorzitt er Forum Standaardisatie

______

‘StaNDaarDISatIE 
Hoort BESLISt 

tHuIS IN DE 
BEStuurSkaMEr’

______

______

‘DE BESParINgEN 
EN DE toEgENoMEN 

EFFICIENCy 
zIjN Vaak 

oVErWELDIgEND’
______
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ECP 

ECP | Platform voor de informatieSamenleving is het 
platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschap-
pelijke organisaties kennis uitwisselen en samenwerken 
om de ontwikkeling van de Nederlandse informatie-
samenleving te bevorderen. ruim 150 deelnemende 
organisaties (overheden, bedrijven en maatschappelijke 
instellingen) vormen het draagvlak van dit neutrale en 
gezaghebbende platform en werken samen om concrete 
resultaten te bereiken.

www.ecp.nl

info@ecp.nl

ForuM StaNDaarDISatIE 

om de digitale samenwerking (interoperabiliteit) 
tussen overheid, bedrijfsleven en publiek te bevorde-
ren, stelde het kabinet in 2006 het College en Forum 
Standaardisatie in. Het Forum Standaardisatie adviseert 
het College Standaardisatie over de elektronische uitwis-
seling van informatie, digitale standaardisatie en het 
gebruik van open standaarden. Het College doet vervol-
gens aanbevelingen aan verschillende ministers over 
het beleid op dit gebied. Daarnaast beheert het College 
Standaardisatie een lijst met aanbevolen en verplichte 
open standaarden voor de publieke sector.

www.forumstandaardisatie.nl

forumstandaardisatie@logius.nl



StaNDaarD EN StaNDaarDISatIE: 
EEN DEFINItIE 

Een standaard of norm is een (technisch) document met erkende afspraken, 
specificaties of criteria over een product, dienst of methode. Standaarden 
dragen eraan bij dat processen op een afgesproken, veilige, betrouwbare 
en consistente manier uitgevoerd worden. Een (digitale) standaard vormt 
een op consensus gebaseerde gezamenlijke ‘taal’ die vlekkeloze verbinding 
tussen systemen mogelijk maakt.
als een standaard geen of zo weinig mogelijk barrières in het gebruik kent 
(gepubliceerd en toegankelijk voor iedereen, geen financiële drempels, 
geen beperkingen in het hergebruik) spreken we van een open standaard. 
Standaardisatie komt tot stand in samenwerking tussen zoveel mogelijk 
geïnteresseerde partijen – denk aan producenten, consumenten, overheden 
en instituten – op een bepaald terrein van productie of dienstverlening. 


