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Betreft: Concept werkplan BFS 2014 

 
Doel agenderen College 

Bijgaand werkplan 2014 wordt ter goedkeuring aan het College voorgelegd  

(conform artikel 11 lid 1 Instellingsbesluit).  

 

Toelichting 

- Inhoudelijk is de lijn van het werkplan een voorzetting van de aanpak die in 

2013 is ingezet. 

- Het enerzijds toetsen van standaarden en anderzijds ondersteunen van de 

adoptie van de open standaarden op de lijst vormen ook in 2014 de spil van het 

werk van Bureau Forum Standaardisatie. 

- De aandacht voor de adoptie van standaarden wordt nog verder geïntensiveerd. 

Daartoe zal Bureau Forum Standaardisatie in 2014 onder andere de volgende 

nieuwe activiteiten oppakken: 
a) Het opsporen en aanpakken van knelpunten bij de adoptie van open 

standaarden, onder andere in het aanbestedingsproces. Uit de meest 

recente monitor open standaarden blijkt dat nog lang niet in alle gevallen 

bij aanbestedingen naar de relevante standaarden wordt gevraagd. BFS zal 

in 2014 inventariseren waarom niet naar de relevante standaarden is 

gevraagd, en op welke wijze dit in de toekomst wel geborgd kan worden. 

Daarbij wordt ook gekeken op welke andere wijze dan via aanbestedingen, 

de daadwerkelijke adoptie van standaarden op gang gebracht kan worden 

(aanvullend). 

b) Extra inzet op de adoptie van standaarden via leveranciers van IT-systemen 

en software, onder andere door het organiseren van leverancier-

bijeenkomsten (waar mogelijk in samenwerking met de sector koepels). 

c) Samenwerking met de stakeholders bij de verschillende 

veiligheidsstandaarden. Voor maximaal effect zal de adoptieaanpak van 
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deze standaarden niet per standaard, maar in samenhang opgepakt 

worden. 

d) Versnellen van het gebruik van open standaarden in generieke 

voorzieningen, onder andere door het verder stimuleren van het gebruik 

van die voorzieningen, en door het afspreken van een adoptieplanning met 

de beheerders van die voorzieningen (zodat ook de laatste relevante 

standaarden worden ondersteund). 

e) Om de samenhang van verschillende standaarden duidelijk te maken, wordt 

een apart dossier “Samenhang” ingericht. Enerzijds gaat het om een betere 

visualisatie en vindbaarheid van de standaarden op de lijsten, anderzijds 

gaat het om - gezamenlijk met de beheerders van de standaarden - 

nauwkeuriger afstemmen hoe de verschillende standaarden zich tot elkaar 

verhouden en in welke situatie welke standaard relevant is.   

f) Onderzoek doen naar de toepassing van de standaardisatiescan in andere 

topsectoren in 2014. In 2013 wordt de scan binnen de Topsector: 

Agri&Food (Floricode), toegepast. Met de topsector energie wordt bekeken 

of en hoe de standaardisatiescan kan worden toegepast. 

g) Proactief adviseren bij grote ICT projecten. Het Forum zal bijvoorbeeld bij 

consultaties vanuit deze projecten, vanuit de eigen verantwoordelijkheid 

voor interoperabiliteit en standaardisatie adviseren. Hoe eerder in deze 

projecten met deze punten rekening wordt gehouden, hoe groter de kans 

op een gunstige uitkomst.  

     In 2013 heeft het Forum op deze wijze bijgedragen aan het traject  

     eID en OverheidsNetwerken 2013 (ON2013). 

- Bij de keuze van deze nieuwe activiteiten is net als in voorgaande jaren 

uitgegaan van dezelfde uitgangspunten: i) er moet een duidelijke behoefte 

bestaan aan de activiteit (vraagsturing), en ii) de activiteit moet 

interoperabiliteit bevorderen, en iii) de activiteit moet gericht zijn op een 

bovensectoraal probleem of een probleem zonder duidelijke eigenaar. Dat 

laatste omdat College & Forum uitdrukkelijk ook tot taak hebben om 

bovensectorale interoperabiliteitsproblemen te signaleren, agenderen en te 

adresseren 

- Verder neemt de minister van EZ – conform artikel 4 van het Instellingsbesluit - 

in 2014 een besluit over een verlenging van het mandaat van Forum en College 

Standaardisatie. In het concept werkplan 2014 is daartoe: 

a) De activiteit opgenomen dat het College verslag uitbrengt aan de minister 

van EZ over de doeltreffendheid en effecten van haar werkzaamheden 

(artikel 4 instellingsbesluit). Daarom zal in het jaarverslag 2013 een 

overzicht van de resultaten van de laatste 4 jaar worden opgenomen. 

b) Uitgebreider aandacht besteed aan de kernfunctionaliteit en -kwaliteit van 

Forum en College. 

 

- Het financieel totaaloverzicht - inclusief budget - zal in nader bilateraal overleg 

met de direct beleidsopdrachtgever (EZ) worden opgesteld. 
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