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Ter bespreking 
Ad A. Werkplan Forum Standaardisatie 2019 
[Bijlage A] 

 

Het Forum Standaardisatie wordt gevraagd om het werkplan Forum Standaardisatie 2019 (concept) te bespreken en/of 
aan te vullen. Vervolgens zal deze in een definitieve versie op 12 december 2018 aan het Forum en daarna aan het 
OBDO kan worden voorgelegd. 

 

 
Ter bespreking en beoordeling staat het werkplan Forum Standaardisatie 2019 op de agenda. Het werkplan is in principe 
voor één jaar bedoeld, maar is opgesteld met het oog op de periode 2019-2021. Net als voorgaande jaren is het volgens de 
zogenaamde OGSM-methode opgesteld: in één oogopslag op één A4 is zichtbaar wat we willen bereiken, hoe we dat willen 
bereiken en welke acties we daarvoor nodig achten. 
 
Voor de periode 2019-2022 hebben we de volgende kwalitatieve doelstelling (objective) voor ogen: Het Forum 
Standaardisatie zorgt voor een beter en veiliger verbonden overheid door het belang van open ICT standaarden duidelijk te 
maken en het gebruik van open standaarden te bevorderen. Om dit voor 2019 te bereiken (strategies) zetten we in op 
verkenningen, toetsen en verplichten, het bevorderen van het gebruik, monitoring en advies & communicatie. 
 
Concreet houdt dit in (measures) dat we vanzelfsprekend de toetsingsprocedure voor de lijsten blijven doen en 
aangesloten blijven op internationale/Europese standaardisatie. Ook adviseren we het Overheidsbrede Overleg Digitale 
Overheid (ODBDO) over interoperabiliteits- en standaardisatievraagstukken. Daarnaast is het voorstel om het gebruik van 
open standaarden te blijven bevorderen met opnieuw een focus op het gebruik van informatieveiligheidsstandaarden, 
alsook op het gebruik van toegankelijkheids- en contentstandaarden en API-standaarden. Eveneens monitoren we het 
gebruik en de toepassing in aanbestedingen van de open standaarden van de pas-toe-leg-uit-lijst en parallel halfjaarlijks 
het gebruik van de informatieveiligheidsstandaarden. Voor communicatie geven we invulling aan het communicatieplan, 
plus het publiceren van digitale magazines en artikelen in relevante media en het verhogen van het aantal bezoekers van 
onze site. 
 
Het werkplan is gebaseerd op voorgaande werkplannen, en de inhoudelijke discussies over de op te pakken onderwerpen 
in het Forum van eind vorig jaar (in Amsterdam). 
 
Omdat het om een werkversie van het werkplan gaat, wordt het Forum gevraagd het voorliggende concept te bespreken 
en te beoordelen of de beoogde resultaten en taken voldoen aan de wensen van het Forum en of er nog aanvullingen cq. 
wijzigingen gewenst zijn. 
 
Na bespreking worden uw suggesties verwerkt in de definitieve versie van het werkplan. Deze zal ter accordering worden 
geagendeerd voor het overleg van 12 december en nadien - conform Instellingsbesluit - worden voorgelegd aan het OBDO 
ter accordering. 
 
 

Ad B. Rapportage op werkplan 2018, periode januari tot en met augustus 2018 
[Bijlage B] 

Voorgelegd wordt ter kennisname de rapportage over de periode januari tot en met juni voor het werkplan 2018. U treft 
de belangrijkste punten aan tot en met augustus 2018 (het zogeheten eerste en tweede Tertiaal). Vervolgens volgt over T2 
(mei tot en met augustus) per strategie de inhoudelijke rapportage op het detailniveau van het dashboard en actiepunten. 
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Presentatie 
Ad. C. Phishing Mijn Overheid 
 
Afgelopen juni vond een phishing aanval plaats, waarbij (de naam van) DigiD en MijnOverheid en RDW zijn misbruikt om 
naar gegevens te hengelen. Deze aanval illustreert ondermeer het belang van overheidsbrede adoptie van de anti-phishing 
standaarden. Aan de hand van dit voorbeeld bespreekt Yvonne van der Brugge ondermeer de vraag welk tempo optimaal 
is. 
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Ter kennisname 
Ad. D. Beleidsagenda NL Digibeter 
[Bijlage D1 en D2] 

 

Ter vergadering wordt aan u een hard copy-versie van de Agenda NL Digibeter voorgelegd. De agenda zet uiteen hoe het 
contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. Hiermee wil het 
kabinet de kansen van digitalisering benutten en de regie van burgers en ondernemers versterken. NL DIGIbeter is een 
gezamenlijke agenda van alle overheden met belangrijke publieke en private partners. 

 

Ad. E. Stand van zaken standaardisatie-agenda 
 

In het kader van  NL Digibeter wordt gewerkt aan het opzetten van de standaardisatie-agenda. Ter vergadering wordt u 
bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. 

 

Ad. F. Stand van zaken nieuwe voorzitter 
 

De huidige voorzitter van het Forum Standaardisatie Nico Westpalm van Hoorn heeft aangegeven op termijn zijn taken 
graag over te dragen aan een opvolger. Thans loopt een verkenning naar een nieuwe voorzitter. Ter vergadering wordt u 
bijgepraat over de stand van zaken. 

 

Ad. G. Studiereis Forum Standaardisatie 12 december 2018 
 

Het is de planning om - net als afgelopen jaren - in december met het Forum op studiereis te gaan naar een inspirerende 
locatie, deze keer in de omgeving van Den Haag. Hiervoor plannen wij op 12 december graag een middag en avond (12:00-
21:00) met u in, inclusief een verdiepingssessie, de Forum-vergadering en een diner. Desgewenst is er de mogelijkheid van 
overnachten. Aan de precieze invulling van het programma wordt momenteel gewerkt.  Het voornemen is om de 
benodigde reistijd te beperken. 
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