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IT EN EEN GOED GEBRUIK van internet moeten een snel

alternatief gaan vormen voor het werk op papier. Papier

vertoont namelijk een aantal zwakheden. Zo werken de

experts die in de commissies aan de normen meewerken,

over de hele wereld. Het postsysteem is niet in alle landen

even snel als in Nederland. Er moet al gauw rekening

gehouden worden met verzendtijden tot twee weken. Dit

houdt in dat een commentaarperiode op een stuk snel

oploopt tot twee maanden. Twee keer twee weken voor de

post en vier weken voor het voorbereiden van het com-

mentaar. Bovendien zijn documenten op papier niet her-

bruikbaar. Veel stukken moesten overgetypt worden, gefo-

tokopieerd of ingescand.

Op diverse plekken werd er al geëxperimenteerd met ver-

zending van stukken op diskette, e-mailverzending van

stukken en websites. Deze initiatieven waren echter niet

op elkaar afgestemd en vaak verschillend van opzet.

Binnen de ISO-federatie is besloten de IT-ontwikkelingen

te stroomlijnen en te richten op een drietal hoofdpunten:

• de documentproductie en -distributie;

• de verspreiding van metadata/bibliografische informatie;

• de elektronische commissie.

Documentproductie en -distributie
Als einddoel is geformuleerd dat alle ISO-normen aangele-

verd en uitgeleverd worden in sgml-formaat. SGML biedt de

beste mogelijkheden tot hergebruik. Vele instituten hebben

echter nog geen ervaring met sgml. Om toch tot zoveel

mogelijk herbruikbare documenten te komen, is als tussen-

stap gekozen voor tekstverwerking met behulp van een zoge-

naamde template. In de template wordt de hele opmaak van

het document vastgelegd. Als eerste concrete resultaat van

deze groep is een template beschikbaar gekomen in Word.

Deze template is gebaseerd op de overeengekomen opmaak

en structuur van een ISO-norm.

De leden zijn verplicht de conceptteksten van de normen aan

te leveren in de Word-template. Normen met een andere

opmaak worden geweigerd en teruggestuurd. Op het ISO-

bureau in Genève worden de Word-teksten omgezet naar

sgml. De normen kunnen direct vanuit de sgml-bestanden

worden omgezet naar rtf en pdf. De nationale leden van ISO

kunnen deze pdf-documenten afhalen bij de ISO-website en

daarna gebruiken voor publicatie en verkoop.

Bij de documentproductie is de Word-template snel inge-

burgerd geraakt en de investeringen zijn snel terugver-

diend, vooral doordat de leden de normen in meerdere
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Een norm is een document, opgesteld door een erkend nor-
malisatie-instituut. Het document bevat afspraken over een te
leveren dienst of product. Experts van belanghebbende partij-
en zijn betrokken bij het opstellen van de norm.
Een groot deel van de internationale normen wordt opgesteld
binnen het ISO-verband. De volledige naam is: International
Organization for Standardization. ISO is geen afkorting, maar
een afgeleide van het Griekse woord voor gelijk. Het hoofd-
kwartier van ISO is gevestigd in Genève, Zwitserland. ISO is
een decentrale federatie met honderdtwintig leden. Ieder lid is
in het eigen land het nationale normalisatie-instituut. In
Nederland is dat het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
te Delft. Ieder lid is verantwoordelijk voor een deel van de nor-
men. Nederland is verantwoordelijk voor de internationale nor-
men op het gebied van aardgas, maar ook bijvoorbeeld voor
verf. Wereldwijd werken er circa tweehonderdduizend experts
mee aan het tot stand brengen van ISO-normen. Momenteel
zijn elfduizend normen beschikbaar. Ieder jaar komen er dui-
zend nieuwe normen uit. 
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elektronische formaten kunnen ophalen en hergebruiken.

De ontwikkeling van een volledig op sgml/xml gebaseerd

systeem loopt moeizaam, vooral omdat de gangbare tekst-

verwerkers dit nog niet ondersteunen.

Metadata/bibliografische gegevens
Alle nationale leden van ISO willen weten welke normen

ontwikkeld worden en welke normen beschikbaar zijn

voor verkoop. Deze metadata worden sinds dit jaar

beschikbaar gesteld in xml-formaat. Er is om een aantal

redenen voor xml gekozen:

• dit formaat biedt de meeste mogelijkheden tot hergebruik;

• het kan gelezen worden op verschillende computersyste-

men;

• het kan verschillende typen van informatie bevatten

(tekst, tekeningen, formules, tabellen).

In deze datafile bevinden zich niet alleen de standaard

bibliografische gegevens, maar ook andere elementen om

het normalisatieproces te kunnen volgen. Een belangrijk

element is de zogenaamde ‘stage code’. Een coderingssys-

teem waarmee alle stappen in de ontwikkeling gevolgd

kunnen worden. Bij de file met metadata levert ISO een

java-programma om de xml-file om te zetten naar een 

formaat dat geschikt is voor de eigen databank. 

Iedere week wordt er een compleet nieuw bestand op de

ISO-documentserver klaargezet voor de leden.

De levering van een file met actuele metadata in xml-for-

maat geeft de leden alle benodigde informatie. Bovendien

kan deze informatie direct in de eigen databanken opgeno-

men worden. Het is voor veel leden een eerste nuttige

ervaring in het werken met xml en daarbij horende java-

gereedschappen.

De elektronische commissie
De derde grote IT-klus is de elektronische commissie. 

Het is de bedoeling dat de experts, die over de hele wereld

verblijven, via internet samen gaan werken aan het maken

van normen.

Dit project moet onder naam TC 2000 een aantal basis-

functionaliteiten gaan leveren aan normcommissies:

• raadplegen van documenten;

• het aanbieden van documenten;

• het stemmen op documenten;

• het kunnen openen van discussielijsten.

ISO werkt decentraal, dus ook de websites van de commis-

sies zijn decentraal. Zo zal NEN bijvoorbeeld via een eigen

server een website dienen op te gaan zetten voor de ISO-

commissie voor aardgas. Om experts die lid zijn van ver-

schillende commissies niet in verwarring te brengen, wor-

den nu afspraken gemaakt over de lay-out en de inhoud

van de websites. Verder zijn afspraken nodig over de

beveiliging en de autorisaties. De expert mag alleen de

website raadplegen van de commissie waarvan hij op dat

moment lid is. Een aantal commissies draait al als proef

helemaal elektronisch.

Om de kosten laag te houden en de invoer te versnellen

hebben veel instituten gekozen voor Livelink. Livelink

maakt het mogelijk om in projectgroepen samen te wer-

ken. Projectleden kunnen documenten aanbieden in ver-

schillende tekstformaten, andere projectleden kunnen

deze documenten raadplegen en van commentaar voor-

zien. De documenten worden door Livelink direct geïn-

dexeerd, waardoor ze op ieder voorkomend woord door-

zoekbaar zijn. ➝

Afkortingen

SGML: Standard Generalized Markup Language. Genormeer-
de opmaakcodes voor documenten die de verschillende ele-
menten van een document markeren.
XML: Een toepassing van sgml speciaal voor internet.
PDF: Portable Document Format. Tekstopmaakformaat ont-
wikkeld door Adobe te lezen met Acrobat Reader.
RTF: Rich Text Format. Documentuitwisselingsformaat ontwik-
keld door Microsoft.
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Bij volledige invoer van het TC-
2000-project moet het ISO-systeem

gaan werken zoals in de figuur aangege-
ven. TC staat voor technical comittee (com-

missie van experts). NSB is de afkorting voor een nationaal lid van
ISO. ISO/CS is het ISO-bureau in Genève.
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De techniek is helemaal gebaseerd op internet. Hierdoor

kunnen experts van over de hele wereld samenwerken aan

de productie van normen. Livelink is een combinatie van

een kennismanagementsysteem en een projectmanage-

mentsysteem.

De resultaten van het TC2000-project zijn nog niet

bekend. Eind 2001 moeten vele commissies over de hele

wereld over internet gaan werken. De verwachtingen zijn

hooggespannen. Het is de doelstelling om in combinatie

met de andere maatregelen de ontwikkelingstijd van een

ISO-norm te halveren.

Drs F.A. Gooskens is manager NENNET bij het Nederlands Normali-

satie-Instituut (NEN).

Relevante bronnen op het internet

www.iso.ch Website van ISO met alle algemene informatie
over ISO incl. catalogus, commissies e.d.
• Onder het kopje ‘Standards Development’ is veel informatie
te vinden over de organisatie van het commissiewerk en de
verdeling van de verantwoordelijkheden. Hier staan bijvoor-
beeld de werkplannen van iedere ISO-commissie. 
• Onder http://www.iso.ch/iso/en/widepages/stagetable.html
zijn de ‘International harmonized stage codes’ te vinden. Iede-
re stap in het ontwikkelingsproces om te komen tot een norm
heeft zijn eigen codenummer.
www.wssn.net Samenwerkende website van de samenwerken-
de internationale normalisatie-instituten (ISO, IEC, ITU)
Hier zijn op te halen bij ‘Reference Documents’:
• International Classification for Standards (ICS). Classificatie-
systeem voor normen;
• ISONET Manual: uitwisselingsformaat tussen databanken
voor normen en technische regelgeving. Biedt de mogelijkheid
van een xml-uitwisselingsformaat;

• Guidelines for the development of the WSSN web sites 1999.
Geeft aanbevelingen voor de inhoud van websites van norma-
lisatie-instituten.
http://isotc.iso.ch/livelink/livelink Dit is de: ‘standards develo-
pers information site’. Hier zijn allerlei basisdocumenten en
hulpmiddelen te vinden.
Bij doorklikken op SDIS Home zijn een aantal nuttige items te
vinden:
• onder ‘writing standards’: ISO/IEC Directive 3. De Word-tem-
plate is gebaseerd op deze directive. Deze directive legt de
structuur van normen vast. 
• onder ‘templates en tools’: hier zijn de Word-templates voor
normen op te halen
• onder ‘Basic procedures’: hier zijn de directives (nummer 1
en 2) te vinden die het werk in de commissies regelen.
ftp://ftp.iso.ch/pub/out/isodtd/ Hier staat de Document Type
Definition (DTD) voor normen in sgml-opmaak in verschillen-
de edities.
http://www.opentext.com/livelink/ Op deze website is alles te
vinden over de functionaliteit van het pakket Livelink.




