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Doel:  

U  wordt gevraagd: 

1) Kennis te stemmen van de drie voorstellen zoals hieronder uiteengezet. 

2) Uw standpunt ten aanzien van deze voorstellen kenbaar te maken. 

 

In het werkplan 2012 van het Forum is pro memorie het thema “waardeketens en 

standaardisatie” opgenomen omdat ten tijde van het opstellen van het werkplan 

nog weinig zicht was op de ontwikkeling rond het onderwerp” ICT en topsectoren”. 

Inmiddels is de zogenaamde  Roadmap  ICT en topsectoren verschenen waarin ICT 

als tiende , doorsnijdende sector wordt gedefinieerd en belangrijke ICT -

ontwikkelingen worden benoemd voor de topsectoren. Ook komt het belang van 

standaardisatie en interoperabiliteit  zeer regelmatig terug in dit rapport. Bij de 

voorbereiding van het thema “waardeketens en standaardisatie” hebben we ons de 

vraag gesteld op welke wijze het Forum een bijdrage zou kunnen leveren.  

Op basis van dit rapport doet de voorzitter de volgende drie voorstellen:  

 

Agendapunt: 4. Ondersteuning topsectoren 

Betreft: Drie voorstellen voor invulling van het thema 

“waardeketens en standaardisatie” 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: BFS 

Datum: 2 februari 2012 Versie  

Bijlagen: - 
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1. Samen met ECP.NL bereiden we een publicatie voor met als werktitel 

“Best practices van standaardisatie, waarin aan de hand van 

voorbeelden uit overheid en bedrijfsleven “succesverhalen” van 

standaardisatie beschreven worden. Bijzondere aandacht willen we daarbij 

aan maatschappelijke en bedrijfsmatige voordelen/opbrengsten geven. Dit 

boekje kan weer worden uitgereikt tijdens het ECP.NL congres van 

november 2012 waar het Forum weer een track zal verzorgen. Thema’s uit 

het boekje kunnen ook weer onderwerpen uit het congres worden.  De 

voorzitter heeft Arie van Bellen uitgenodigd dit onderdeel tijdens de 

Forumvergadering van 14 februari toe  te lichten. 

 

2. TNO krijgt een rol bij het onderwerp standaardisatie en topsectoren en met 

hen gaat het Forum in overleg of we een “standaardisatiescan” kunnen 

ontwikkelen die in een of meer topsectoren toegepast kan worden 

(natuurlijk indien en voor zover belanghebbenden in een topsector dat 

belang van standaardisatie ook zo zien). De bedoeling van zo’n scan is om 

heel specifiek de status van standaardisatie in een sector boven water te 

halen. Wat is de mate van (gewenste) interoperabiliteit? Moeten er 

standaarden ontwikkeld worden? Moeten er standaarden gekozen worden? 

Kunnen standaarden van elders hergebruikt worden? Hoe staat het met de 

governance van standaarden in een sector? Waar liggen 

verantwoordelijkheden?  Etc. 

 

3. Uit zo’n scan kunnen aanbevelingen komen, zowel naar een sector ( of 

delen daarvan), naar brancheorganisaties, naar de overheid. 

 

De kracht van deze aanpak , die hier kort wordt beschreven en nog veel overleg 

met partijen zal vragen,  is dat we heel dicht bij ons mandaat (verbeteren 

standaardisatie) en heel dicht bij onze expertise blijven. Tegelijk nemen we voor 

partijen in het veld onze onafhankelijkheid mee.  
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