
 

Verkenning Forum Standaardisatie 2.0 
Werkgroep Forumleden: Gerard Hartsink, Marcel Reuvers, Nico Romijn,  
Michiel Steltman, Rob Verweij, Nico Westpalm, Kristel Wattel   

 

Aanleiding: 
Nieuwe mandaatperiode vanaf 2018: Opnieuw definiëren van de aanvullende opdracht en scope van 
het Forum Standaardisatie, mede in het licht van de Wet GDI in wording en de wens om meer te 
betekenen op het gebied van innovatie en voor het bedrijfsleven. 
 
 

Aanpak:  
Planning Activiteit 

Dec. 2016 1. Verkenning a.d.h.v. programma’s en plannen uit eOverheid/ bedrijfsleven/ politiek 
vertaald in Why-How-What presentatie. 08/12/2016 presentatie aan Forum en 
discussie 

Maart 2017 2. Reacties en extra input uit december verwerkt in presentatie in Forumvergadering 
08/03/2017   

3. Aanscherping in aansluitende werkgroep Forumleden 

4. Consultatie Forum adviseurs: Joop van Lunteren en Cor Franke 

April 2017 5. Resultaten verwerken & opnieuw voorleggen aan Forum op 19/04/2017 

April- aug. 2017 6. Doorpakken reeds gestarte initiatieven, oriëntatie op relevante thema’s   
>   verkennende gesprekken over hoe het standaardisatieproces in 
verschillende sectoren vorm krijgt en of er standaardisatie behoeften liggen 
op generieke thema’s (zoals beveiliging, IoT, API’s, cloud, data) 

7. Verzamelen initiatieven/ bestpractices/stakeholders/ boegbeelden voor de 
geprioriteerde onderwerpen 

Sept. 2017 – 
april  2018 

8. Organiseren 2 à 3 ronde tafels voor verdere verkenning behoeften en gewenste 
Forum rol 

 
 

 
 
Uitgangspunten: 
Voortzetten wat goed gaat:  

- Pas toe of leg uit’-lijst 
- Adoptieondersteuning 
- Monitoring  
- Internationale aansluiting 
- Verkenningen  

Daarbij aandacht voor de volgende aspecten: 
- Internationale standaardisatie  >  global niet alleen EU  
- Aansluiten bij ontwikkelingen: 

 data i.p.v. berichten 
 netwerken i.p.v. ketens  
 delen i.p.v. uitwisselen (ook API’s) 
 vindbaar maken van informatie, ook samengestelde zoekvragen 

- Publiek private samenwerking en resultaten 
- Het concept ‘multi-sided platform’ (dat waarde creëert door directe interactie tussen twee of 

meer verschillende typen aangesloten gebruikers te faciliteren, met toegevoegde service/ 
waarde _ bv MijnOverheid voor Ondernemers of bol.com). 

- The organization that creates value primarily by enabling direct interactions between two (or 
more) distinct types of affiliated customers is called a multi-sided platform (MSP 
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Criteria voor het bepalen van thema’s / prioriteiten: 

- In principe domeinoverstijgende standaardisatie thema’s > focus op generieke 
ontwikkelingen zoals bv. cloud/ IoT/ API’s/ veiligheid & privacy/ data 

- Behoefte gestuurd 
- Moet maatschappelijke bijdrage leveren en ook een publiek belang dienen 
- Synergie met bedrijfsleven moet meerwaarde bieden 

 
 
Eerste keuze thema’s  >  uitgangspunt is publieke relevantie: 

1. Versterken van de digitale top-infrastructuur als mainport, als basis voor innovatie  
Dit gaat over randvoorwaarden en afspraken op de onderste IT lagen die zowel de publieke 
als private sector raken (bv. Ipv6). Trust en permissionless innovation spelen hierbij een grote 
rol.  
Actie mei-sept: Verkennen relevante partijen en standaardisatievraagstukken.  

2. Beveiliging:  ‘A safe place to do business’   
Want: security is een basishoefte voor àlle digitale producten, diensten en verbanden, dus bij 
uitstek domeinoverstijgend.  
Actie: Forum is al actief op dit thema en biedt aantoonbare meerwaarde, o.a. Internet.nl en 
Veilige E-mail Coalitie. Voor deze laatste al een eerste tafel op 23/03/2017.  

3. Smart cities vanuit de perspectieven Internet of Things en data 
Alle drie grote thema’s, containerbegrippen. Tegelijkertijd onderling nauw verbonden en niet 
te scheiden. Hier spelen ook beveiliging en privacy een grote rol, met zeker een 
verantwoordelijkheid voor de overheid. Met de smart city-verkenning in 2016 heeft het 
Forum al een eerste stap gezet.  
Actie mei-sept: Afwegen vervolgstappen o.b.v. Rapport Standaardisatie smart cities voor 
Forum van dec. 2016. 

4. Supply-chain.  
Logistiek is belangrijk voor Nederland, overheid en bedrijfsleven komen elkaar voortdurend 
tegen. Aansluiting zoeken bij de reeds bestaande logistieke alliantie en 
standaardisatiebehoeften peilen. 
Actie: Verkennend gesprek met bestaande alliantie  

 
De thema’s 1. Infrastuctuur en 2. Beveiliging zijn bovensectoraal en daarmee per definitie passend bij 
de Forum opdracht. Invulling van een rol voor het Forum bij 1. Infrastuctuur moet nog verkend 
worden. Voor thema 2. Beveiliging kan doorgepakt worden op hetgeen reeds in gang is gezet.  
De thema’s 3. Smart cities en 4. Suppy-chain zijn domeinspecifiek. Daarbij moet nog onderzocht en 
gedefinieerd worden wat het publieke belang is en de specifieke toegevoegde waarde van 
Forumbetrokkenheid.  
AANPAK: in 2017  aantal verkennende gesprekken over hoe het standaardisatieproces in 
verschillende sectoren vorm krijgt en of er standaardisatie behoeften liggen op generieke thema’s 
(cloud, IoT, API’s, veiligheid/ privacy, data).  
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HOE krijgt de Forum rol invulling  
- Het Forum past een faciliterende rol, zoek aansluiting bij bestaande initiatieven/ tafels/ 

platforms en onderzoek wat het Forum kan bieden op het gebied van interoperabiliteit en 
standaarden. 

- Geen agenda vooraf - hanteer incrementele aanpak, kleine stapjes waar mogelijk en/of 
nodig. 

- Verbinden & netwerken zijn de sleutelaanpak. Noties: 
o Interoperabiliteit en vertrouwen vormen basis 
o Breng de verschillende spelers in kaart  
o Wat kun/ moet je samen bepalen 
o Wat is vanuit security of concurrentieoverwegingen niet gewenst 
o Multi-sided platform-aanpak biedt kansen 
o Forum kan/ wil keuzes maken 

- Actieve rol voor Forum-leden die optreden als sponsoren van de verschillende thema’s en bv. 
tafels kunnen voorzitten. 

- Keuzes voor thema’s heeft ook impact op samenstelling Forum.  

FS-20170419.06A




