
  

Evaluatie College en Forum Standaardisatie (midterm review) 
 
Aan: Forum Standaardisatie  
Van: Directie ICT&T (EZ, DG ET) 
Dd.: 30 januari 2009
 
___________________________________________________________________________ 
 
Doel 
Gevraagd wordt om kennis te nemen van de voorbereiding van een evaluatie (midterm review) 
van het Forum en College Standaardisatie.  
 
  
Toelichting 
Het instellingsbesluit voor het College en Forum Standaardisatie uit 2006 eindigt formeel in april 
2010.  
 
In 2008 zijn nieuwe afspraken over het College en Forum Standaardisatie gemaakt, te weten: 
- standaardisatie en interoperabiliteit (w.o. de inzet van het College Standaardisatie) staan in  

de top vijf van speerpunten van de ICT-Agenda (2008-2011) van het kabinet;  
- de ondersteunende taken voor het College en Forum Standaardisatie zijn aangewezen als 

een generieke basisvoorziening voor de e-overheid (die al in beheer is bij 
GBO.Overheid). Dat betekent o.a. dat vanaf voorjaar 2008 de toedeling van het budget 
wordt meegenomen met de jaarlijkse toedeling van de budgetten over de posten voor alle 
generieke basisvoorzieningen;  

- de activiteiten van het College Standaardisatie zijn in december 2008 verankerd in het  
Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-Overheid (tot eind 2010);  

- de werkagenda 2009 van College en Forum Standaardisatie is eind 2008 vastgesteld met 
focus van het Forum op: open standaarden (uitvoering actieplan Nederland Open 
in Verbinding), sturen met architectuur (o.a. governance Nederlandse Overheids Referentie 
Architectuur versie 3.0), meer doen met semantische standaardisatie (o.a. uitwisselbaarheid 
van basisregistraties) en dienstverleningsconcepten (o.a. procesoptimalisatie). EZ, BZK en 
FIN werken de overheidsbrede aanpak voor elektronische herkenning verder uit. Aan 
departementen, mede-overheden en uitvoeringsorganisaties is nadrukkelijk gevraagd om de 
betrokkenheid bij het College en het Forum te versterken.   

    
Gezien het belang van standaardisatie en de rol van het College en Forum daarbij (o.a. NUP, de 
ICT-Agenda en het actieplan Nederland Open in Verbinding), zal EZ het initiatief nemen om 
samen met BZK te komen tot een verlenging van het mandaat van het College en Forum 
Standaardisatie tot en met eind 2011. Daarbij worden de volgende zaken betrokken: 
- de (tussen)resultaten medio 2009 van de uitvoering van de werkagenda van College en  

Forum Standaardisatie;  
- de resultaten van een te houden midterm review gericht op de doelstellingen, ervaringen tot  

heden, de effecten, de samenstelling van College en Forum en aanbevelingen over wat    
beter kan. De concept opdrachtomschrijving is te vinden in de bijlage.   
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Het kernDID (DG BK/BZK, DG ET/EZ, DG Bel/FIN) heeft op 27 januari jl. ingestemd met het 
starten van een evaluatie (midterm review) van het College en Forum Standaardisatie, die in het 
teken staat van het verlengen van het mandaat van het College en Forum Standaardisatie tot en 
met eind 2011 (einde kabinetsperiode). Door het kernDID werd het belang van een niet te zwaar 
reviewproces met buitenstaanders benadrukt.  
 
Dat betekent in principe voor standaardisatie en interoperabiliteit: doorgaan op de ingeslagen 
weg, gewenste verbeteringen en accenten aanbrengen in 2009 en in de loop van 2011 nut en 
noodzaak bezien voor een overheidsbrede aanpak op standaardisatiegebied na 2011.   
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Bijlage met concept opdrachtomschrijving evaluatie  

Hierna wordt omschreven wat een evaluatie van het Forum en College 
Standaardisatie moet opleveren en welke randvoorwaarden daarbij gehanteerd zullen 
worden. 
 
Het resultaat van een te houden evaluatie van het College en Forum Standaardisatie 
is een advies over de koersbepaling van het College en Forum Standaardisatie tot en 
met eind 2011 (wat gaat goed, wat kan beter). 
 
 
De evaluatie dient tevens antwoorden te geven op in ieder geval de volgende 
deelvragen: 

1.  Zijn de beleidsdoelstellingen uit 2006 nog actueel? 
2.  Wat zijn de wensen van de initiatiefnemers van het eerste uur: EZ en BZK, 

alsmede FIN en SZW inzake standaardisatie en interoperabiliteit?  
3.  Zijn de taken, rollen en aansturing van het Forum, College en Bureau 

Forum Standaardisatie (onderdeel van GBO.Overheid) helder?  
4.  Is de samenstelling van College en Forum nog evenwichtig? 
5.  Welke producten en resultaten zijn er gerealiseerd en hebben die effect? 
6.  Welke plaats nemen het College en Forum Standaardisatie in in relatie tot 

andere relevante initiatieven (raakvlakken, afstemming)?  
7.  Wat kan beter en/of anders tot eind 2011? 

 
Randvoorwaarden voor de evaluatie zijn: 

- Bovenstaande opdrachtomschrijving. De definitieve opdracht voor de 
evaluatie wordt vastgesteld door EZ en BZK in afstemming met de voorzitter 
van het Forum Standaardisatie 

- Het instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie (maart 2006) en alle 
relevante stukken van het Bureau Forum Standaardisatie en de publicaties op 
de website www.forumstandaardisatie.nl 

- De resultaten van het Forum en College (medio 2009) en andere lopende 
trajecten en gerelateerde monitors met concrete raakvlakken, zoals de 
programma’s NUP, NOiV en Slim Geregeld 

- Bestaande financieringsafspraken over generieke basisvoorzieningen 
GBO.Overheid 

- De evaluatie wordt uitgevoerd door een buitenstaander  
- De in te schakelen buitenstaander en het aantal en de aard van de te 

benaderen stakeholders worden bepaald door EZ en BZK in afstemming met 
de voorzitter van het Forum Standaardisatie. In ieder geval zullen 
stakeholders van het gebruikend en aanbiedend bedrijfsleven worden 
geconsulteerd  

- Tussenrapportages en het concept eindrapport dienen gericht te worden aan 
EZ en BZK  

- Het eindrapport dient op 1 september 2009 gereed te zijn. 
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Evaluatie College en Forum Standaardisatie (midterm review)

Aan:
Forum Standaardisatie



Van:
Directie ICT&T (EZ, DG ET)

Dd.:
30 januari 2009

___________________________________________________________________________

Doel

Gevraagd wordt om kennis te nemen van de voorbereiding van een evaluatie (midterm review) van het Forum en College Standaardisatie. 

Toelichting

Het instellingsbesluit voor het College en Forum Standaardisatie uit 2006 eindigt formeel in april 2010. 

In 2008 zijn nieuwe afspraken over het College en Forum Standaardisatie gemaakt, te weten:


· standaardisatie en interoperabiliteit (w.o. de inzet van het College Standaardisatie) staan in 


de top vijf van speerpunten van de ICT-Agenda (2008-2011) van het kabinet; 

· de ondersteunende taken voor het College en Forum Standaardisatie zijn aangewezen als een generieke basisvoorziening voor de e-overheid (die al in beheer is bij GBO.Overheid). Dat betekent o.a. dat vanaf voorjaar 2008 de toedeling van het budget wordt meegenomen met de jaarlijkse toedeling van de budgetten over de posten voor alle generieke basisvoorzieningen; 

· de activiteiten van het College Standaardisatie zijn in december 2008 verankerd in het 


Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-Overheid (tot eind 2010); 

· de werkagenda 2009 van College en Forum Standaardisatie is eind 2008 vastgesteld met


focus van het Forum op: open standaarden (uitvoering actieplan Nederland Open in Verbinding), sturen met architectuur (o.a. governance Nederlandse Overheids Referentie Architectuur versie 3.0), meer doen met semantische standaardisatie (o.a. uitwisselbaarheid van basisregistraties) en dienstverleningsconcepten (o.a. procesoptimalisatie). EZ, BZK en FIN werken de overheidsbrede aanpak voor elektronische herkenning verder uit. Aan departementen, mede-overheden en uitvoeringsorganisaties is nadrukkelijk gevraagd om de betrokkenheid bij het College en het Forum te versterken.  

   

Gezien het belang van standaardisatie en de rol van het College en Forum daarbij (o.a. NUP, de ICT-Agenda en het actieplan Nederland Open in Verbinding), zal EZ het initiatief nemen om samen met BZK te komen tot een verlenging van het mandaat van het College en Forum Standaardisatie tot en met eind 2011. Daarbij worden de volgende zaken betrokken:

· de (tussen)resultaten medio 2009 van de uitvoering van de werkagenda van College en 

Forum Standaardisatie; 

· de resultaten van een te houden midterm review gericht op de doelstellingen, ervaringen tot 


heden, de effecten, de samenstelling van College en Forum en aanbevelingen over wat   


beter kan. De concept opdrachtomschrijving is te vinden in de bijlage.  

Het kernDID (DG BK/BZK, DG ET/EZ, DG Bel/FIN) heeft op 27 januari jl. ingestemd met het starten van een evaluatie (midterm review) van het College en Forum Standaardisatie, die in het teken staat van het verlengen van het mandaat van het College en Forum Standaardisatie tot en met eind 2011 (einde kabinetsperiode). Door het kernDID werd het belang van een niet te zwaar reviewproces met buitenstaanders benadrukt. 

Dat betekent in principe voor standaardisatie en interoperabiliteit: doorgaan op de ingeslagen weg, gewenste verbeteringen en accenten aanbrengen in 2009 en in de loop van 2011 nut en noodzaak bezien voor een overheidsbrede aanpak op standaardisatiegebied na 2011.  


Bijlage met concept opdrachtomschrijving evaluatie 


Hierna wordt omschreven wat een evaluatie van het Forum en College Standaardisatie moet opleveren en welke randvoorwaarden daarbij gehanteerd zullen worden.

Het resultaat van een te houden evaluatie van het College en Forum Standaardisatie is een advies over de koersbepaling van het College en Forum Standaardisatie tot en met eind 2011 (wat gaat goed, wat kan beter).


De evaluatie dient tevens antwoorden te geven op in ieder geval de volgende deelvragen:


1. Zijn de beleidsdoelstellingen uit 2006 nog actueel?

2. Wat zijn de wensen van de initiatiefnemers van het eerste uur: EZ en BZK, alsmede FIN en SZW inzake standaardisatie en interoperabiliteit? 


3. Zijn de taken, rollen en aansturing van het Forum, College en Bureau Forum Standaardisatie (onderdeel van GBO.Overheid) helder? 


4. Is de samenstelling van College en Forum nog evenwichtig?


5. Welke producten en resultaten zijn er gerealiseerd en hebben die effect?


6. Welke plaats nemen het College en Forum Standaardisatie in in relatie tot andere relevante initiatieven (raakvlakken, afstemming)? 


7. Wat kan beter en/of anders tot eind 2011?


Randvoorwaarden voor de evaluatie zijn:

· Bovenstaande opdrachtomschrijving. De definitieve opdracht voor de evaluatie wordt vastgesteld door EZ en BZK in afstemming met de voorzitter van het Forum Standaardisatie

· Het instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie (maart 2006) en alle relevante stukken van het Bureau Forum Standaardisatie en de publicaties op de website www.forumstandaardisatie.nl

· De resultaten van het Forum en College (medio 2009) en andere lopende trajecten en gerelateerde monitors met concrete raakvlakken, zoals de programma’s NUP, NOiV en Slim Geregeld

· Bestaande financieringsafspraken over generieke basisvoorzieningen GBO.Overheid


· De evaluatie wordt uitgevoerd door een buitenstaander 

· De in te schakelen buitenstaander en het aantal en de aard van de te benaderen stakeholders worden bepaald door EZ en BZK in afstemming met de voorzitter van het Forum Standaardisatie. In ieder geval zullen stakeholders van het gebruikend en aanbiedend bedrijfsleven worden geconsulteerd 

· Tussenrapportages en het concept eindrapport dienen gericht te worden aan EZ en BZK 


· Het eindrapport dient op 1 september 2009 gereed te zijn.
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