
 

 

 

FORUM STANDAARDISATIE 28 oktober 2014 

Agendapunt 7.  

Stuk 7A. Plan van aanpak 

Een andere aanpak voor Samenhang op de lijsten:  Selectief pro-actief. 
 

Wat er aan vooraf ging 

Tijdens de vergadering van 17 juni jl. heeft het Forum gekozen voor een selectief pro-actieve 

aanpak voor het bevorderen van samenhang tussen de standaarden op de lijsten.  De gekozen 

aanpak is een combinatievorm tussen wat al gebeurde- namelijk reactief acteren  op basis van 

vragen uit het veld om een specifieke standaard in procedure te nemen- en een meer pro-actieve 

benadering.   Dit betekent dat naast aanmelding van een standaard door externe organisaties, het 

Forum het initiatief kan gaan nemen om zelf  standaarden voor te dragen voor de lijst. In dit 

gekozen scenario kan het Forum gaan sturen op de standaarden voor op de lijsten. En ook dat 

standaarden als pakketje kunnen worden aangeboden ter adoptie aan overheidsorganisaties. Deze 

pakketjes kunnen uit wettelijke, gangbare en ‘pas toe of let uit’-standaarden bestaan. Deze aanpak 

is overigens deels vergelijkbaar met  de aanpak in de UK en de EU. Zij redeneren vanuit casus, 

keten of functioneel domein, in plaats vanuit een standaard.   

Ontwikkeling van de procedure, voor selectie van een set standaarden  

Op dit moment is naar aanleiding van adoptieadviezen bij eFactuurstandaarden, een onderzoek 

gaande naar het functionele domein van efacturatie. Deze onderzoeken gaan verder dan het 

vergelijken van de  twee vermelde efacturatie standaarden op de lijst. Bij dit onderzoek hoort een 

inventarisatie van overige relevante standaarden die mogelijk in aanmerking komen voor opname 

op onze lijsten. Dit onderzoek kan beschouwd worden als voorloper/pilot  voor de selectief pro-

actieve aanpak. De onderzoeksstappen, kunnen voorlopers zijn voor vervolgonderzoeken. Hierop 

zal het onderzoeksrapport onder meer op beoordeeld worden.  Met andere woorden: het voorstel is 

om de aanpak voor het onderzoek e-factureren te analyseren en van deze aanpak te leren 

Keuze  onderwerpen: ten eerste internetbeveiliging 

Zoals eerder besloten in het Forum is naast het functionele domein van efacturatie gekozen voor 

de functionele vraag naar veilige communicatie via het internet (welke set standaarden is hiervoor 

relevant). Deze vraag naar een samenhangende set standaarden voor veilige digitale communicatie 

is al aangedragen en goedgekeurd door het Forum. Ook is er een interbestuurlijke werkgroep 

‘normatiek voor informatieveiligheid’ bij de overheid. Samenwerking met deze werkgroep ligt voor 

de hand, zodra het gaat om zaken met betrekking tot digitale veiligheid en beveiliging. Dit 

onderwerp wordt in ieder geval begin 2015 opgepakt.  
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Uitvraag doen 

Naast dit al geplande domein van internetbeveiliging, stelt de stuurgroep Samenhang voor een 

inventarisatieronde te houden naar andere onderwerpen voor deze pro-actieve aanpak. We kunnen 

deze uitvraag doen bij onze contacten en binnen het Forum aan de hand van de vraag: “Tegen 

welke interoperabiliteitsproblemen loopt u aan in de praktijk?”  Ook zal deze vraag bij de NCDO 

clusters uitgezet worden en bij de NORA. 

Mogelijke thema’s zijn:  

- Hoe implementeer/veilig is een cloudoplossing?  

Een onafhankelijk advies gericht op de samenhangende standaarden voor cloudoplossingen lijkt 

gewenst. Natuurlijk kan voor het veilige aspect gerefereerd worden aan het onderzoek naar veilige 

internetstandaarden. 

- Hoe publiceer ik mijn (aan te passen) documenten?  

Deze vraag is tijdens het symposium van december vorig jaar naar voren gekomen.  Er bleek een 

grote behoefte aan een set standaarden voor Open publicatie, documentatie, documenten en 

content. 

- Hoe communiceer ik binnen het stelsel? 

- Welke uitwisselingsstandaarden moet ik gebruiken voor de jeugdzorg, participatiewet en 

WMO, de 3 decentralisaties? 

Mogelijke uitkomsten van een onderzoek naar een functioneel domeinWat kunnen de 

uitkomsten zijn van een onderzoek naar een set standaarden behorend bij een functionele vraag, 

zoals b.v. bij het e-factuuronderzoek?  Als  resultaat bij een dergelijk onderzoek verwachten we in 

ieder geval: 

1. Een set standaarden die de functionele vraag dekken. 

2. Mogelijke standaarden om in procedure te nemen voor de gangbare of de ‘pas toe of leg          

uit’-lijst; 

3. Een gevisualiseerd inzicht in de samenhang  tussen standaarden en een toelichting hierop 

voor architecten; 

4. Een visualisatie van het nut van deze standaardenset voor bestuurders/ regieberaad 

Ad 2)Als standaarden onderkend worden die voorgedragen zouden moeten worden voor de 

gangbare of de ‘pas toe of leg uit’-lijst, dan kan het Forum besluiten om deze in procedure te 

nemen. In  principe op dezelfde wijze als nu het geval is. Hoewel besloten kan worden dat een 

afzonderlijk intake niet nodig is en dat de standaarden gezamenlijk getoetst worden in plaats van 

afzonderlijk. 

Ad 3)Voor adoptie van de set standaarden is een visualisatie met toelichting een startpunt. Deze is 

voor twee doelgroepen interessant, nl. de inkopers en architecten.  De inkopers willen 

waarschijnlijk een korte lijst, gerelateerd aan het functionele domein en verder niets. ICT-

architecten zijn verantwoordelijk om aan te geven welke standaarden uit een functioneel domein 

relevant zijn (zij leveren input aan de inkoper). De architecten zijn en blijven verantwoordelijk voor 

de daadwerkelijke  adoptie van de set standaarden in een  IT project.  Dit leidt ertoe dat de 
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visualisatie met toelichting onderdeel zou moeten worden van de patronen van NORA en/of andere 

referentie architecturen.  Opvolging / adoptie van (onderdelen) van de set zal geborgd moeten 

worden b.v. in samenwerking met b.v. de NORA.  Het voorstel is om zo snel mogelijk een gesprek 

met de NORA te organiseren om de mogelijkheden van samenwerking te verkennet. 

Bovenstaande punten leiden tot de hieronder weergegeven schematische weergave van een plan 

van aanpak: 

 

 

 

 

Wat/ aktiviteit Wanneer Wie Hoe 

Ervaring E-factureren 
vertalen naar een 
voorstel voor de 
aanpak binnen de 
aanmeldingsprocedure 

4e kwartaal 2014 Dossier adoptie: 
Maarten 

Via adoptieoverleg 

Overleg met NORA voor 
samenwerking 

Oktober 2014 Dossier 
Samenhang/ 
adoptie: Maarten 

Gesprek met Eric Brouwer 

Uitvraag onderwerpen  Sept-okt 2014 Dossier samenhang, 
aspect samenhang 
lijsten: Maarten 

Uitvragen bij partijen  
(expertgroepleden, 
inhoudelijke experts) via 

mail met voorzet vanuit 
ons. “Wat zijn uw 
interopabiliteitsproblemen?”  
Indien geen respons 
uitbesteden, via interviews.  

Afbakening 
onderwerpen 

November 2014 Dossier samenhang, 
aspect samenhang 
lijsten: 
Maarten, Marijke 

Voorstel afbakening, wat 
hoort bij het onderwerp en 
wat vooral niet. 

Beslissing go/ nogo 
nieuwe aanpak en te 

selecteren onderwerpen 

Januari 2015 Guus, Simon, Erwin Via adoptie overleg en 
Stuurgroep 

Uitzetten uitvraag 
adoptie en samenhang 
beveiligingsstandaarden 

1e kwartaal 2015 Dossier adoptie: 
Bart 

Uitvraag via de mantel 

Aanscherpen/Uitwerken 
procedure  

Jan – mar 2015 Dossier samenhang, 
aspect samenhang 

lijsten: Maarten/ 
Marijke  

Met externe begeleiding 

Advies te selecteren 
onderwerpen en 

aangescherpte 
procedure standaarden 
in samenhang 
voordragen aan Forum 

April 2015 Dossier samenhang, 
aspect samenhang 

lijsten: Marijke 

 

Ieder half jaar de Juni 2015 Forum  

FS-20141028.07A



 

 

prioriteit van de 
gekozen onderwerpen 
toetsen en eventueel 

aanpassen 
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