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Allereerst wens ik u allen een standaard 2010 toe. Dat klinkt een beetje saai eigenlijk, want we houden ons zelfvool dat we juist niet in een sleur willen leven,
waarin de meeste dingen volgens een voorspelbaar proces verlopen, Avonturen wil_
len we beleven! Groots en meeslepend, dat moet het leven zijn! Elke dag weer een
nieuwe uitdaging. Maar ondertussen...
Ik denk zelfdat de meesten van ons wel blij zijn met enig houvast. Het is wel eens
handig als je niet bij elke stap hoeft na re denlGn of het wel de juiste is en of de
afloop wel volgens verwachting zal zijn. We worden namelijk in ons dagelijks gebruik van de ICT alle vaak genoeg op het verkeerde been gezet. Enige voorspelbaarheid is goed voor de gemoedrust, zeg maar.
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Onl bovenstaande maar eens krachtig onderuit te halen komen we met het laatste
nummer van 2009 uit in 2010.Hoezo voorspelbaar, uitkoulen met een nummer
van 2009 in 2010,het moet niet geld<erworden. Maar het is even niet anders en het
doet gelukkig ook niets afaan de kwaliteit vaD de artikelen.
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Standaarden helpen ons bí het voorspelbaar en beheersbaar inrichten van procesê-marl:
sen, systemen etc. Maar hoe voorspelbaar en beheersbaar zijn die standaarden zelfl
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kan beheren. Het BOMOS-nodel beschrijft alle facetten die daarbij een rol kunnen
spelen. Het model is afgeleid van een breder document dat voor iedereen vrij is op
te vragen c.q. te downloaden. Verplichte kost voor iedereen die iets aan centraal
beheer van ketenstandaartlen wil saan doen.
Henri Korver en Maarten van den Broek zitten middenin zo'n proces nlet.,hun,'
standaard StUF.Vastgesteldals nationale standaard, net de bedoeling breed geïmplementeerd te worden in gemeentelijk Nederland en omstrekeD. In navolging van
het artikel eerder in 2009 hebbeD zij nu een soort primer opgesteld hoe SIUF in de
praktijk werl(. Nuttig voor iedereen die ermee te rnaken gaat krijgen maar voor
anderen die met soortgelijke trajecten bezig zijn.
Tenslotte walen onze lazende r.eporterster plel&e bij XML Holland 2009 in november, een evenement dat in de Kuip werd gehouden. Inhoudelijk een goed congres
was hun algernene oordeel. Sameu met de eerder datjaar gehouden congressen
XML en Zorg, XMI en Overheid en XMI en Onderwijs heeft de Users Group in 2009
zodoende dan toch flink aan de weg getirnnerd.
De goede voornemens voor 2010 op dit vlak zijn alweer genoteerd. Eersteafspraak
is een worlchop SemaDtischPr.ogrammerenop 25 februari. Check de agenda voor
uitgebreide achtergrondinfornatie. En alleen voor leden dus als u nog geen lid
bent, haast u naar de website (die ook binnenkort grondig wordt gereyiseerd)en
schrijf u in (www.xr4llqlland.4U. Het is misschien wel niet het grootste avontuur
dat u ditjaar gaat beleven, maar ik kan u voorspellen dat het wel heel veel voordelen oplevert.

{"È
<I€L€MEI.IT

