5.
5.1

WELKE BEHEERTAKEN ROND STANDAARDEN VOERT SIVI
UIT?
Overzicht

Onderstaand schema structureert de reeks aan beheersmatige processen rondom de
standaarden.
besluitvorming
tactisch beheer
rechtenbeleid

architectuur
roadmapping
benchmarking

relatie
beheer

erkenning

initiatie

wensen en
ontwikkeling onderhoud
eisen

operationeel beheer
documentatie

implementatieondersteuning
1e-lijnshulp

proefneming

communicatie

promotie
publicatie
klachtenafhandeling

moduleontwikkeling

opleiding

naleving

De genoemde taken worden hierna toegelicht.

5.2

Besluitvorming

5.3

Tactisch Beheer

Alle besluitvorming, waaronder die over het vaststellen van specificaties, over het inrichten van
nieuwe werkgroepen, over het doen van een voorstel tot vaststelling bij het Bestuur, et cetera (zie
hoofdstuk 6).






Community beheer: het bewaken en bevorderen van een goede samenstelling van de
community, toelating van nieuwe partijen, et cetera.
Erkenning: opstellen van voorstellen ten behoeve van de vaststelling door statusverleners.
Rechtenbeleid: het voeren van beleid op het gebied van het intellectueel eigendom en copy
right rondom de inhoudelijke producten van de community.
Architectuur, roadmapping en benchmarking: het uitzetten en toetsen van de inhoudelijke
lijnen en het op hoofdlijnen bewaken van de samenhang tussen de inhoudelijke producten
van de community.

De roadmap voor de standaarden:
 Komt tegemoet aan de wensen van gebruikers, ontwikkelaars etc.
FAQ SIVI







5.4

Operationeel Beheer






5.5

Initiatie: opzetten van een nieuwe werkgroep, waaronder belangenanalyse, business case,
agendering.
Wensen en eisen: opstellen van de wensen en eisen aan de te ontwikkelen specificaties.
Ontwikkeling: ontwikkelen van de specificaties.
Onderhoud: structureel onderhoud aan de specificaties, waaronder versiebeheer,
releaseplanning, beheer van requests for change, prioriteitsstelling van requests for change.
Documentatie: verzorgen van passende neerslag van de resultaten van het primair
beheerproces.

Implementatie-ondersteuning






5.6

Zorgt voor een shared mindset ten aanzien van het beleid rond standaarden.
Draagt bij aan een gedeeld begrip voor de onderliggende concepten.
Identificeert huidige tekortkomingen in de standaarden.
Stelt eisen aan toekomstige standaarden.
Draagt bij aan het verdelen van de werkvoorraad over de diverse werkgroepen.

Eerstelijnshulp aan gebruikers en partijen die de standaarden toepassen.
Proeven met de implementatie van de specificaties.
Module-ontwikkeling: ontwikkeling van breed te verspreiden softwaremodules die de
standaard implementeren. Een open source-benadering van licentie en distributie kan daarbij
een belangrijke rol spelen.
Opleiding.
Naleving, waaronder certificering, testen, validatie, handhaving, benchmarking.

Communicatie




FAQ SIVI

Promotie.
Publicatie van de specificaties.
Klachtenafhandeling.

