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Agenda Forum Standaardisatie  

Datum
Tijd  
Locatie

:  woensdag 3 oktober 
2007 :  14.00 – 18.00 uur 
:  Landgoed Voorlinden  

Nr. 01 Opening voorzitter Nico Westpalm van Hoorn 5 min. 

Nr. 02 Agenda Nico Westpalm van Hoorn 5 min. 
Bijlagen FS-20071003.02 (dit document) 

Nr. 03 Verslag 
Forumvergadering 
22 augustus 2007 

Nico Westpalm van Hoorn 5 min. 

Bijlagen FS-20071003.03 (PDF 112K) 
Goedkeuren 

Nr. 04 Interoperabiliteit
s Raamwerk 

90 min.

Presentatie vooronderzoek RAND 

Nr. 05 Onderwijs Peter Waters 30 min. 
Bijlagen FS-20071003.05A (PDF 43K) Oplegnotitie 

FS-20071003.05B (PDF 1,9M) Verkenning interoperabiliteit in het onderwijs 
Vaststellen advies 

Toegevoegd agendapunt: 
Nr. 05C  OSB 
Bijlagen  FS-20071003.05C bijlage brief Overheidsdienstenplatform (PDF 49K) 

FS-20071003.05Ca (PDF 62K) 
FS-20071003.05Cb (PDF 57K) 
FS-20071003.05Cc (PDF 239K) 
FS-20071003.05Cd (PDF 593K) 
FS-20071003.05Ce (PDF 672K) 
FS-20071003.05Cf (PDF 392K) 

Nr. 06 Lijst standaarden Peter Waters 10 min. 
Agenderen voor 31 oktober 

Nr. 07 Voortgang en Stand 
van zaken Projecten 

Nico Westpalm van Hoorn 

Nr. 07A Advies Open 
Standaarden Actieplan EZ 

Peter Waters 5 min. 
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Bijlagen FS-20071003.07Aa (PDF 16K) (brief Staatssecretaris) 
FS-20071003.07Ab (PDF 99K) (actieplan) 

Nr. 07B NORA 2.0 Cees Hoddenbagh 5 min. 
Agenderen voor 31 oktober 

Nr. 07C E-factureren Gerard Hartsink 5 min. 
Agenderen voor 31 oktober 

Nr. 07D Authenticatie Harry van Zon 5 min. 
Agenderen voor 31 oktober 

Nr. 07E XBRL Gerard Hartsink 5 min. 
Voortgang 

Nr. 07F WDO Nico Westpalm van Hoorn 5 min. 
Bijlagen FS-20071003.07Fa (PDF 59K) (plan van aanpak) 

FS-20071003.07Fb (PDF 43K) (bijlage - memo) 

Nr. 07G Publicatie ‘worst case – 
best practice’ 

Yola Park 5 min. 

Bijlagen FS-20071003.07G (PDF 59K) 
voortgang 

Nr. 08  Algehele voortgang 
(“Tallinn-verhaal”) 

Nico Westpalm van Hoorn 10 min. 

Doel en missie Forum 

Nr. 09 Concept agenda College 
op 21 november 2007 

Nico Westpalm van Hoorn 5 min. 

Bijlagen FS-20071003.09 (PDF 40K) 
Instemmen met concept agenda als richtsnoer voor verdere activiteiten  

Nr. 10 Concept agenda Forum-
vergadering 31 oktober 

Peter Waters 5 min. 

Bijlagen FS-20071003.10 (PDF 42K) 

Nr. 11 Rondvraag / afsluiting 10 min.
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Verslag vergadering Forum Standaardisatie 

Datum  : 3 oktober 2007 
Locatie : Landgoed Voorlinden, Wassenaar 
Tijd : 14.00 – 18.00 uur 

Aanwezig 
Leden 
Nico Westpalm van Hoorn Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter) 
Cees Hoddenbagh VNO-NCW
Lex van Hoof  MKB 
Ludo Jansen  Orbis medisch en zorgconcern (t/m punt 4) 
Lieneke Jongeling Northgo College
Olf Kinkhorst BKWI
Han Kogels Erasmus Universiteit
Joop van Lunteren  Adviseur Forum 
Steven Luitjens  Directeur GBO.Overheid (secretaris) 
Wim van Nunspeet  CBS, divisie SRS 
Bart van Rietschote voorzitter Geonovum
Hans Wanders CIO Platform (vanaf punt 4) 
Harry van Zon Ministerie van Binnenlandse Zaken (vanaf punt 4) 
Bertie Zwetsloot-Schonk LUMC 

GBO.Overheid 
Marian Barendrecht-Deelen Bureau Forum Standaardisatie 
Yola Park Bureau Forum Standaardisatie (t/m punt 4) 
Peter Waters  Bureau Forum Standaardisatie 
Sander Zwienink Bureau Forum Standaardisatie 

Overig 
Constantijn van Oranje-Nassau RAND-Europe 
Jeff Rothenberg RAND-Europe (punt 4) 
Eric Saaman Kenniscentrum

Afwezig 
Cor Franke CWI
Gerard Hartsink ABN AMRO
Nicole Kroon Ministerie van Economische Zaken 
Simon Spoormaker Portinfolink & COPAS 
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Agenda 

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Verslag Forumvergadering 22 augustus 2007
4. Interoperabiliteitsraamwerk
5. Onderwijs
6. Lijst standaarden
7. Voortgang en Stand van zaken Projecten

A. Advies Open Standaarden – Actieplan EZ
B. NORA 2.0
C. E-factureren
D. Authenticatie
E. XBRL
F. WDO
G. Publicatie ‘worst case- best practice’

8. Algehele voortgang (“Tallinn-verhaal”)
9. Concept agenda College-vergadering 21 november 2007
10. Concept agenda Forum-vergadering 31 oktober 2007
11. Rondvraag/afsluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet alle aanwezigen welkom. 
Onder de aanwezigen bevinden zich twee vertegenwoordigers van RAND-Europe , Jeff 
Rothenberg en Constantijn van Oranje Nassau, alsmede Eric Saaman van het 
Kenniscentrum. 

2. Agenda
De nagekomen concept brief m.b.t. Standaarden OSB wordt als agendapunt 5A aan de 
agenda toegevoegd. 

3. Verslag vergadering 22 augustus 2007
Het verslag wordt vastgesteld. 
Voor wat betreft de actiepunten dient het punt “Opstellen Communicatieplan” op de 
agenda van de vergadering 31 oktober a.s. te komen. 
Met betrekking tot het punt “Formuleren nader standpunt interoperabiliteit in de zorg” 
meldt Ludo Jansen dat de geformeerde werkgroep bijeen is geweest en dat er de 
komende maand gewerkt wordt aan het opstellen van een aanbevelend advies aan VWS. 

4. Interoperabiliteitsraamwerk
Jeff Rothenberg geeft een presentatie van het vooronderzoek van RAND-Europe en GNKS 
Consult, waarna de Forumleden de gelegenheid krijgen vragen te stellen. Afgesproken 
wordt dat de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen als input voor het definitieve 
rapport zullen worden meegenomen en dat het Bureau er naar zal streven voor de 
vergadering van 31 oktober a.s. een oplegnotitie gereed te hebben die kan dienen als 
discussiestuk. Beoogd wordt dat het resultaat van die discussie en het definitieve rapport 
beschikbaar zijn voor de Collegevergadering van 21 november a.s.  

5. Onderwijs
Lieneke Jongeling meldt naar aanleiding van de voorliggende verkenning dat de “sense of 
urgency” niet duidelijk genoeg uit het stuk naar voren komt. Door de aanwezigheid van 
onderwerpen op de politieke agenda die te maken hebben met jeugdzorg en de urgentie 
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die hier door de politiek aan gegeven wordt te benadrukken kan die sense of urgency 
voelbaar gemaakt worden. Uit de discussie blijkt bovendien dat de link met andere 
sectoren, burgers en gemeenten in het rapport gemist worden. Ook moet duidelijk 
gemaakt worden dat de politieke doelstellingen zonder interoperabiliteit niet gehaald 
zullen gaan worden. 
Besloten wordt dat de verkenning als intern stuk voor het Forum zal worden beschouwd 
en dat er voorafgaand aan de Collegevergadering van 21 november a.s. contact zal 
worden gezocht met OCW om te overleggen over de inhoud en vorm van het aan het 
College voor te leggen advies. Lieneke Jongeling en Joop van Lunteren zullen hier actie in 
nemen. Nico Westpalm van Hoorn en Steven Luitjens geven aan bij het te plannen 
overleg aanwezig te willen zijn als de agenda’s dat toelaten.  Doel is te komen tot een 
advies aan het College dat voldoende draagkracht zal hebben bij OCW.  

5A. OSB 
Het Forum is gevraagd te adviseren over de standaards voor de Overheidsservicebus 
(OSB). Het betreft primair de koppelvlakspecificatie nodig voor het gebruik van de OSB. 
Het Forum zal bij een positief advies de standaards voordragen voor vaststelling door het 
College. 
Harry van Zon geeft aan dat het verstandig is om een stapsgewijze implementatie na te 
streven en dat ook aan het College duidelijk te maken. Op termijn zullen alle gemeenten, 
diensten, onderwijsinstellingen enz. niet ontkomen aan een aansluiting op de OSB, 
eventueel gevolgd door wettelijke verplichtstellingen. 
Peter Waters stelt dat de positie van de OSB een nauwe band heeft met andere e-
overheidsvoorzieningen als RINIS, NTP, de Haagse Ring. Het is wenselijk het College 
duidelijk te maken hoe dit stelsel aan infrastructurele en architecturele voorzieningen 
met elkaar samenhangt. 
Op de vergadering van 31 oktober a.s. zal er een aangepast voorstel inclusief impact 
analyse moeten liggen die vervolgens bij de vergadering van 21 november a.s. ter 
goedkeuring aan het College kan worden voorgelegd. 

6. Lijst standaarden: zie 7A.

7. Voortgang en stand van zaken projecten

A. Advies Open Standaarden
Het Actieplan “Nederland open in verbinding” is door de Staatssecretaris aan de 
Kamer aangeboden. Gesteld wordt dat in dit actieplan de koppeling open source – 
open standaarden naar de zin van het Forum nog steeds te sterk wordt gemaakt. 
Dit leidt af van het hoofddoel: de interoperabiliteit. 
Inmiddels heeft het Bureau een concept voorstel van EZ ontvangen over de te 
leveren lijst met standaarden: uit het concept blijkt dat EZ in januari 2008 een 
lijst met standaarden wil hebben. Niet duidelijk is of bedoeld wordt dat het 
College deze lijst in januari al heeft vastgesteld (wat praktisch niet haalbaar lijkt) 
of dat er in januari een concept lijst met een begin van de te leveren standaarden 
verwacht wordt. Het Forum zet in op het laatste. 
Er is behoefte aan meer duidelijkheid over wat EZ van het Forum en het College 
verwacht. Het Forum zal hierin pro-actief reageren en aangeven hoe zij haar rol 
zelf ziet. 

B. NORA 2.0
Komt op de agenda van 31 oktober a.s.  
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C. E-factureren
Cees Hoddenbagh meldt de voortgang. E-factureren dient door zowel de private 
als de publieke kant opgepakt te worden. Voor wat betreft de private kant staat 
het inmiddels op de agenda bij VNO/NCW. Voor wat betreft de publieke kant heeft 
Jenny Thunnissen aangegeven tijdens de Forumvergadering van 31 oktober a.s. 
de stand van zaken te komen toelichten. Tijdens de Collegevergadering van 21 
november a.s. (en vervolgens halfjaarlijks op de volgende Collegevergaderingen) 
zal een voortgangsrapportage gegeven kunnen worden. 

D. Authenticatie
Harry van Zon meldt dat het thema authenticatie goed bekeken is en dat 
geconcludeerd is dat de rol van de overheid beperkt zal zijn tot het leveren van 
een verificatiemechanisme. De rest kan door de markt gebeuren. Een notitie voor 
de Kamer hieromtrent zal in november afgerond worden. Er komt een 
voortgangsnotitie ten behoeve van de Collegevergadering van 21 november a.s.  

E. XBRL
Komt op de agenda van 31 oktober a.s. 

F. WDO
Nico Westpalm van Hoorn meldt dat de nota van vorige keer in de werkgroep is 
aangescherpt. De douane heeft een coördinerende rol en heeft ons gevraagd te 
helpen het model verder te ontwikkelen. Dat zal leiden tot een analyse van de 
benodigde veranderingen bij de verschillende partijen. 
Joop van Lunteren herhaalt dat EZ bezig is met het programma ketenherinrichting 
en dat twee van de pilots die daarin zijn opgenomen dicht tegen het WDO project 
aan lijken te liggen. Yola Park zal contact opnemen met EZ om dubbel werk te 
vermijden. 

G. Publicatie ‘worst case – best practice’
Peter Waters meldt dat de structuur is bepaald en er een flink aantal interviews 
zijn afgenomen. De eerste drukproef wordt eind november verwacht. Dan zal 
bekeken worden hoe de publicatie gepresenteerd gaat worden. 
Bertie Zwetsloot stelt dat de titel en inhoudsopgave tamelijk technisch 
overkomen; om de aandacht van de doelgroep te trekken zou hier meer gefocust 
kunnen worden op dienstverlenende en servicegerichte elementen.  

8. Algehele voortgang
Nico Westpalm van Hoorn geeft een schematische weergave van zijn visie op de 
prioriteitenstelling van het Forum. Eerste prioriteit is naar zijn mening het 
interoperabiliteitsraamwerk. Daarnaast zal gefocust moeten worden op de generieke 
voorzieningen. Tenslotte zal er binnen de doelstellingen van het Forum ook ruimte dienen 
te zijn voor sectorgerichte problemen en thema’s. 

9. Concept agenda Collegevergadering 21 november a.s.
Geen bijzonderheden 

10. Concept agenda Forumvergadering 31 oktober a.s.
Enkele aanpassingen in toegewezen tijd per onderwerp; verder geen bijzonderheden. 

11. Rondvraag/afsluiting
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Hans Wanders vraagt of de overige Forumleden de behoefte delen om tussen de 
vergaderingen door elkaar per e-mail op de hoogte te brengen van ideeën, 
gebeurtenissen e.d. die betrekking hebben op de werkzaamheden van het Forum. Dat 
blijkt het geval te zijn en besloten wordt dat het Bureau de contactgegevens van alle 
Forumleden per e-mail aan hen zal doorgeven. 
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 17.00 uur onder dankzegging voor een 
ieders inbreng. 
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Actielijst 
Actie Actor Datum gereed 
Opstellen voordracht voor benoeming 
nieuwe leden 

Voorzitter en 
bureau 

Opstellen Communicatieplan Voorzitter en 
bureau 

agenda 31-10-2007 

Formuleren nader standpunt 
Interoperabiliteit in de zorg 

Werkgroep Eind 2007

Oplegnotitie interoperabiliteitsraamwerk Voorzitter en 
bureau 

31 oktober 2007 

Contact met OCW mbt overleg advies 
Onderwijs 

Werkgroep 31 oktober 2007

Aangepaste brief leveren inzake OSB Bureau 31 oktober 2007 
Actie mbt lijst standaarden Voorzitter en 

bureau 
31 oktober 2007 

Voortgangsnotitie Authenticatie Harry van Zon november 2007 
Contact EZ inzake WDO Bureau 31 oktober 2007 
Contactgegevens forumleden verspreiden Bureau Oktober 2007 

Besluitenlijst 
Besluit Datum 
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