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FORUM STANDAARDISATIE   
 

Agendapunt: 10 

Bijlagen: Concept Werkplan Forum en College 

Standaardisatie 2013 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Datum: Februari 2013 Versie 0.991 

Betreft: Concept werkplan Forum Standaardisatie 2013 

 

Ter kennisname 

Aangepast concept werkplan 2013 o.a. naar aanleiding van 

Collegevergadering november 2012 

  

Toelichting 

Verzochte wijzigingen door College  

In de College vergadering werd o.a. opgemerkt dat:   

1. Er vanuit BZK/RijksCIO nog graag een toevoeging gedaan zou worden naar 

aanleiding van het regeerakkoord.  

2. De huidige formulering van de internationale activiteiten de indruk kan 

wekken dat de vertegenwoordigings-/expertrol van de Nederlandse 

Overheid naar het Bureau Forum Standaardisatie verschuift. Dat is 

nadrukkelijk niet de bedoeling of intentie.  

3. Opdrachtgever EZ geeft aan - met het oog op werkverdeling, budget en 

tarieven - nog bilateraal te zullen schakelen met het Bureau Forum 

Standaardisatie, daarbij zal worden bezien welke invloed dat heeft op het 

werkpakket. 

 

Wijze van verwerking: 

1. - Prioritering van adoptie-aanpak door focus op de opgaven uit het 

regeerakkoord: informatiebeveiliging, het stelsel van 

basisregistraties/shared services/iNUP, en de decentralisatie opgaven. 

[mits akkoord Forum met deze focus, zie agendapunt adoptie]. 

- Voor de Rijksbrede adopte wordt nauw samengewerkt met ICCIO, 

door (ook hier) in te zetten op 'sturing aan de voorkant'. Daarbij kan 

ondermeer gedacht worden aan opname van een Open Standaarden-

check bij de toetsing van voorstellen door CIO-office (waarin het 

bureau Forum desgewenst tweede-lijns advies kan geven), versterkte 

stimulering aan de inkoop kant, verdere verbinding van Architectuur en 

Open Standaarden en inzet op de adoptie van Open Standaarden via 

het gebruik van basisregistraties/shared services en iNUP 
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voorzieningen. Begin 2013 zullen hiervoor nadere plannen worden 

uitgewerkt, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de uitwerking van 

het regeerakkoord zoals die vorm krijgt in de SGO werkgroepen 3 

(stelsel van basisregistraties) en 9 (recht op elektronische 

dienstverlening). 

2. Formulering in werkplan rond internationale activiteiten aangepast, 

om indruk van rolverschuiving te voorkomen. 

3. Genoemd bilateraal overleg vind momenteel plaats. De 

budgetparagraaf is daarom vooralsnog als PM opgenomen. 
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