
Op deze pagina twee reacties op het artike l

(dossier}, dat in de vorige uitgave van Oi ver-

scheen onder de titel : 'Wordt open sourc e

het breekijzer in monopolies?'

Open source :
waarom niet ?

Nationale en lokale overheden nemen in onder meer Europa, Amerika ,
Peru en Mexico het voortouw in het bevorderen van het gebruik van ope n
source software en open standaarden . De hoge kwaliteit van de software,
de vrije markt voor aan open source software gerelateerde diensten en d e

mogelijkheid om de juiste werking van de software te (laten) vaststelle n

zijnde belangrijkste argumenten .

gevende rol bij de verdere ontwikkeling cri fou t .

opsporing. Het model heeft veel kenmerke n

van het open source model- Een overgang naar

dit model zal dan ook minder groot zijn da n

vaak wordt gesuggereerd .

Tijdens de druk bezochte stanbijeenkntns t

van het programma Open Source Softwar e

Open Standaarden (OSSOS) op iq mei bleek da t

deze ontwikkeling met belangstelling gevolg d

wordt . Een misverstand is dat de inzet van ope n

source software niet te coinbins-ren zou zijn me t

het gebulk van gesloten software . Deze gedach-

te leidt tot niet bestaande maar wel gevoelde

tegenstellingen . Veel voorlichting en verduide-

lijking is nog nodig .

De kwaliteit en de continue verbetering va n

belangrijke niet proces specifieke open source

oplossingen zijn, voor wie het wil zien, verba-

zingwekkend . Ik ben er van overtuigd dat, als

de politieke belangstelling op een realistisch e

manier wordt omgezet in concrete daden, oo k

processpecifieke open source toepassingen ont-

wikkeld kunnen worden. Mijn inschatting is

dan ook dat het open source model het ICT-

landschap in Nederland drastisch zal verande-

ren.

Erik de Witd is oprichter van 7rippfc-e. birede voor

rolvisering en rmortichiing ever hel ges li,srrn : veen open

source oplossingen.

Hoezo, je markt beschermen ?

Wat mij een beetje tegen de borst stuit is dat i n

dit soort discussies zelden of nooit de menin g

wordt gevraagd van ICT bedrijven jzoals wij) di e

zich gespecialiseerd hebben in oplossingen o p

het Open Source platform . Meestal, ook

nu, worden de traditionele ICT bedrijven o m

reacties gevraagd ; terwijl juist zij geen enke l

belang hebben bij het Open Source platform ;

het is een bedreiging voor ze . Indien echter het

gebruik van Open Source doorbreekt staan zi j

vooraan en blijken plotseling op papier allerlei

oplossingen beschikbaar te hebben. Hoezo j e

markt beschermen ?

Wieg«. Kiest, OpnsSesonre
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Overheden hebben met de taak de digital e

duurzaamheid en veiligheid te borgen een bij -

zondere verantwoordelijkheid . De vraag of di t

met gesloten software - die vaak geen gebrui k

maakt wan open standaarden - wel kan, wordt

steeds vaker gesteld. Open source software is

internationaal met een zekere opmars begon-

nen. Nederland onderscheidt zich niet dermat e

van andere landen, dat overstappen op open

source software in Nederland niet haalbaar zou

zijn .

Het met open vizier betrekken van open

source alternatieven bij selectietrajecten is ee n

eerste stap die gemaakt kan worden. De toepas-

sing van open standaarden levert grote voorde-

len op en hoort in het plan van eisen bovenaa n

te staan . liet vastgeklonken zijn aan een leve.

rancier is niet in het belang van de afnemer.

Open source software is hiertegen een waarde -

vol instrument . De gebruikte standaarden zij n

altijd gepubliceerd en vrij te gebruiken . Voor d e

ondersteuning van en advisering over een open
source oplossing is de gebruiker vrij een markt ,

partij ie kiezen en, als deze niet meer bevalt ,

over te stappen naar een andere aanbieder i n

• deze snel groeiende dienstensector.

Een open source project ontstaat niet vanaefi,

kan niet per decreet in het leven geroepen war-

den en zal zich niet als vanzelf ontwikkelen to t
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een productierijpe toepassing. Het is aan d e
ti;

	

overheid om "geloofwaardige beloftes" te late n

▪ ontwikkelen voor proces specifieke toepassinge ns r
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en deze als open source software vrij te geve n

aan de beoogde gebruikers. De huidige aanbie-

m- ders van processperifieke toepassingen organi-

oe
• seren comtnunities random hun producten .

•
Deze gebruikersgroepen hebben een richting -
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