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Doel 
Uit de in november 2008 aan het College gepresenteerde interoperabiliteitsagenda zijn 
door het Forum de volgende vijf kernthema’s geselecteerd: standaard open, governance 
van interoperabiliteit, stelselmatige semantiek, dienstverleningsconcepten en authenticatie 
en autorisatie.  

Met deze notitie wil het secretariaat u informeren over de ondernomen activiteiten en de 
huidige stand van zaken m.b.t. de vijf benoemde kernthema’s alsmede over het NORA ka-
tern strategie.  Wat gaat goed, waar is extra aandacht nodig. 
Daarnaast beoogt deze notitie u te informeren over enkele meer algemene onderwerpen 
die het Forum en College Standaardisatie betreffen. 

Informatie m.b.t. kernthema’s 2009 

Standaard open 
Voor wat betreft de stand van zaken met betrekking tot open standaarden wordt u verwe-
zen naar de separate notities (CS06-11-06) over dat onderwerp zoals die behandeld zullen 
worden bij agendapunt 6.  

Governance van interoperabiliteit 
In opdracht van het Forum is een verkenning ‘Governance van Interoperabiliteit’ uitgevoerd 
(https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0902/FS-20090902.04-
bijlage-Rapport-Ordina-1.pdf). Een deel van de aanbevelingen spoort goed met de 
verbeterpunten uit de evaluatie. Op basis van de verkenning zal het Forum een praktische 
handreiking maken ter bevordering van adoptie van standaarden. Die handreiking zal u in 
2010 ter besluitvorming worden voorge-legd. 
Op dit moment wordt door het ICTU programma NOiV een monitor uitgevoerd over de toe-
passing van open standaarden en open source software. U is verzocht de invulling van de 
vragenlijst te stimuleren. Het Forum zal de scores van de organisaties van de 
Collegeleden bundelen ter onderlinge vergelijking van de resultaten. Op basis daarvan 
kunnen verbeter-voorstellen voor de adoptie worden opgesteld.  
Gevraagde actie: invulling van de NOiV monitor in uw eigen organisatie stimuleren. 

Stelselmatige semantiek  
Semantiek wordt een steeds belangrijker aandachtspunt. Hoe kun je waardevol 
(her)gebruik van gegevens van andere organisaties borgen? In juni 2009 is het onder-
zoeksrapport ‘Semantiek op stelselschaal’ door het Forum geaccordeerd. Naar aanleiding 
van dit rapport is gezocht naar praktijkcasussen waarin de meerwaarde van modellering 
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met contextuele verbijzondering tot uiting komt. In september 2009 zijn de volgende twee 
trajecten gestart waarin lastige semantische knelpunten worden opgepakt: 

1. Analyse van ‘gerelateerdengegevens’ in het kader van RNI (basisRegistratie Niet 
Ingezetenen). In dit project worden verschillen en overeenkomsten tussen definities 
van ‘gerelateerden’ (partners, kinderen) geanalyseerd met als doel te komen tot 
aanbevelingen voor harmonisatie van begrippen.  

2. Met het Ketenbureau UWV/Belastingdienst wordt onderzocht of de methode van 
contextuele verbijzondering kan helpen om het begrip ‘werkgever’ zodanig te mo-
delleren dat de diverse afnemers dat in hun eigen werkprocessen nuttig kunnen ge-
bruiken en een bijdrage wordt geleverd aan de oplossing van bestaande afstem-
mingsknelpunten. 

De uitvoering van de pilots verloopt volgens plan. Daarnaast wordt uitgewisseld en afge-
stemd met experts en bestaande semantiek-trajecten binnen de e-overheid. In 2010 zullen 
u een position-paper over semantiek worden aangeboden en voorstellen voor een verdere 
aanpak. 
 
Dienstverleningsconcepten 
Er zijn in verschillende settings oriënterende gesprekken gevoerd met betrekking tot knel- 
en aandachtspunten betreffende ‘Dienstverleningsconcepten’. Het Forum heeft besloten 
dat een verkenning moet worden uitgevoerd naar bestaande initiatieven en trajecten, om-
dat het overzicht daarover op dit moment ontbreekt. U wordt daarover in 2010 geïnfor-
meerd. 
 
Authenticatie en autorisatie 
Door het ministerie van Economische Zaken wordt gewerkt aan een afsprakenstelsel e-
Herkenning voor bedrijven. In de decembervergadering van het Forum wordt de voortgang 
van dat project besproken. Op dit moment wil het Forum u daarom nog niet over de voort-
gang rapporteren. U zult daarover in de volgende vergadering worden gerapporteerd. 
 
NORA 
Op 13 juli 2009 heeft het College Standaardisatie het Katern Strategie voor de Nederland-
se Overheid Referentie Architectuur (NORA) aangeboden aan de staatssecretarissen  
Bijleveld en Heemskerk. Als bijlage treft u een copie van deze brief aan samen met een 
gedrukte versie van het katern strategie NORA 3.0. Bovendien is bijgevoegd de brief van 
staatssecretaris Bijleveld aan de medeoverheden inzake het Katern Strategie NORA. Het 
Forum zal u op de hoogte houden over de adoptie van NORA. 
 
 
Informatie m.b.t. algemene onderwerpen 
 
Besluitenlijst Collegevergadering 20 mei 2009 
Bijna alle acties uit de besluitenlijst zijn uitgevoerd en afgerond. Nog open staan: 

- BZK zal aangeven hoe ondersteuning wordt geboden aan de WDO-standaard 
- Bekendmaking SETU  congres in november (door NOiV) 
- GBO zal een voorstel maken voor ondersteuning implementatie ebMS 
- In een volgende vergadering zal aandacht worden besteed aan de norm ’de 

gemeente als eerste overheid bij contacten met burgers’.  overleg met VNG 
is gestart. Agendering mogelijk in mei 2010. 

 
Werkplan 2010 
Het Forum zal in december een voorstel voor het werkplan 2010 bespreken. In dat voorstel 
is rekening gehouden met de verbeterpunten uit de Evaluatie College en Forum Standaar-
disatie. Het werkplan 2010 zal u na accordering door het Forum worden toegezonden. 
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Communicatie 
De toelichting op de website van Forum en College inzake de procedure en de lijsten met 
open standaarden is aanzienlijk verhelderd. Begin januari 2010 is de nieuwe website van 
Forum en College gereed. Deze zal aanzienlijk interactiever zijn. 
 
Vergaderdata 2010 
In 2010 zullen de vergaderingen plaatsvinden op dinsdag 18 mei en woensdag 17 novem-
ber, in beide gevallen van 16.00-17.30 uur, Ministerie EZ. Neemt u er alstublieft goede nota 
van dat de eerste bijeenkomst in 2010 op een dinsdagmiddag is en niet zoals gebruikelijk 
op een woensdagmiddag. 
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