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Ter kennisname 

Ad A. Doorontwikkeling lijst van aanbevolen 
standaarden 

[Geen bijlage] 

Offerte voor dit onderzoek wordt de komende weken uitgevraagd. Binnen het onderzoek zal ook 
input van Forumleden worden gevraagd. Daartoe zal degene die het onderzoek uit gaat voeren, in 
overleg met Arianne de Man, contact opnemen. We verwachten in de forumvergadering van 
8 december een (voorlopige) conclusie te hebben. 

 

Ad B. Overzicht columns Larissa Zegveld in iBestuur 
[Geen bijlage] 

iBestuur magazine publiceert regelmatig columns van Larissa Zegveld als algemeen directeur van 
Wigo4it en als voorzitter van het Forum Standaardisatie. Hieronder ziet u een overzicht van haar 
columns sinds haar aantreden als voorzitter. 

Titel Publicatiedatum Link 
Niet beter, maar 
anders 

5 april 2021 https://ibestuur.nl/weblog/niet-beter-maar-
anders 

Op naar Nederland 2.0 17 maart 2021 https://ibestuur.nl/weblog/op-naar-nederland-20 
Debat: Digitale Zaken 
in een nieuw kabinet 

16 maart 2021 https://ibestuur.nl/video/digitale-zaken-in-een-
nieuw-kabinet 

Het is tijd voor een 
open overheid 

3 maart 2021 https://ibestuur.nl/podium/het-is-tijd-voor-een-
open-overheid 

Gekke Henkie 16 februari 2021 https://ibestuur.nl/weblog/gekke-henkie  
Rust roest 4 februari 2021 https://ibestuur.nl/weblog/rust-roest 
Samen voor de 
CoronaMelder 

1 februari 2021 https://ibestuur.nl/nieuws/samen-voor-de-
coronamelder 

CoronaMelder: goed 
voorbeeld doet volgen 
(1) 

15 januari 2021 https://ibestuur.nl/nieuws/coronamelder-goed-
voorbeeld-doet-volgen-1 

Gov.nl 23 december 2020 https://ibestuur.nl/weblog/gov-nl 
Simpele zaken, grote 
gevolgen 

23 november 
2020 

https://ibestuur.nl/weblog/simpele-zaken-grote-
gevolgen 

Shoot the moon 5 oktober 2020 https://ibestuur.nl/weblog/shoot-the-moon 
Nooddraaiboek komt 
nooit te vroeg 

30 september 
2020 

https://ibestuur.nl/magazine/nooddraaiboek-
komt-nooit-te-vroeg 

Samen is beter 27 juli 2020 https://ibestuur.nl/weblog/samen-is-beter 
Open source by 
default? 

25 juni 2020 https://ibestuur.nl/weblog/open-source-by-
default 

Cybercrime in 
coronatijden 

8 juni 2020 https://ibestuur.nl/weblog/cybercrime-in-
coronatijden 

Levenslang leren 20 mei 2020 https://ibestuur.nl/weblog/levenslang-leren 
Digitaal onderwijs 
blijft! 

28 april 2020 https://ibestuur.nl/weblog/digitaal-onderwijs-
blijft 

Het juiste doen 14 april 2020 https://ibestuur.nl/weblog/het-juiste-doen  
Bericht vanuit ’t 
thuiskantoor 

1 april 2020 https://ibestuur.nl/weblog/bericht-vanuit-t-
thuiskantoor 

Niet overhaasten! 18 maart 2020 https://ibestuur.nl/weblog/niet-overhaasten 
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Waakzaamheid 
geboden 

2 maart 2020 https://ibestuur.nl/weblog/waakzaamheid-
geboden  

Lof der Traagheid 17 februari 2020 https://ibestuur.nl/weblog/lof-der-traagheid 
Precisiebombardement 27 januari 2020 https://ibestuur.nl/weblog/precisiebombardement 
Nieuw ecosysteem 13 januari 2020 https://ibestuur.nl/weblog/nieuw-ecosysteem 
Is het de minister 
bekend… 

16 december 2019 https://ibestuur.nl/weblog/is-het-de-minister-
bekend 

Regelgeving 2 december 2019 https://ibestuur.nl/weblog/regelgeving 
Bouwen mét burgers 11 november 

2019 
https://ibestuur.nl/weblog/bouwen-met-burgers 

Een terug- en 
vooruitblik op 
toegankelijkheid 

11 oktober 2019 https://ibestuur.nl/praktijk/een-terug-en-
vooruitblik-op-toegankelijkheid 

Samen aan de slag 
voor een inclusieve, 
toegankelijke overheid 

7 oktober 2019 https://ibestuur.nl/praktijk/samen-aan-de-slag-
voor-een-inclusieve-toegankelijke-overheid 

Meer dan een spiegel 23 september 
2019 

https://ibestuur.nl/weblog/meer-dan-een-spiegel 

Veilig wifi voor 
iedereen 

9 september 2019 https://ibestuur.nl/weblog/veilig-wifi-voor-
iedereen 

Pleister op de wonde 24 juli 2019 https://ibestuur.nl/weblog/pleister-op-de-wonde 
Veilige cloud 8 juli 2019 https://ibestuur.nl/weblog/veilige-cloud 
Digiminister 18 juni 2019 https://ibestuur.nl/weblog/digiminister 
Drempelvrij 3 juni 2019 https://ibestuur.nl/weblog/drempelvrij  
Digital me 20 mei 2019 https://ibestuur.nl/weblog/digital-me 
Geen woorden, maar 
beelden 

29 april 2019 https://ibestuur.nl/weblog/geen-woorden-maar-
beelden 

@overheid.nl 15 april 2019 https://ibestuur.nl/weblog/overheidnl 
Standaardisatie is een 
must 

25 maart 2019 

 

https://ibestuur.nl/weblog/standaardisatie-is-
een-must 

 

Ad C. Communicatie 
[Geen bijlage] 

Eind april zijn we met een campagne in social media gestart rondom het tweejarig voorzitterschap 
van Larissa Zegveld. De berichtgeving over het voorzitterschap op linkedIn is 1349 keer bekeken 
en heeft 33 reacties ontvangen. En veel exposure opgeleverd naar de blogs bij iBestuur.  

De update van het magazine Standaard Werken en het Portfolio gebruiken we hier ook voor.   

Dankzij het netwerk van Forumleden door het bericht over de ‘1000’ likers te delen, hebben we 
ruim 75 nieuwe volgers ontvangen. Het bericht zelf is 2186 bekeken met 39 reacties.  

Webinars 
Op 18 mei aanstaande vindt er een Webinar plaats in samenwerking met iBestuur waar Larissa in 
gesprek met relevante experts spreekt over het onderwerp gedegen domeinnaambeleid met o.a. 
regie op domeinnamen. Dit op basis van het digitale magazine, waarin de 10 basisprincipes voor 
het domeinnaambeheer toegelicht worden. 

Op 1 juni aanstaande vindt er een Webinar plaats in samenwerking met iBestuur waar Larissa 
oorkondes uitreikt aan organisaties die op een positieve manier relevante open standaarden 
hebben uitgevraagd in aanbestedingen van 2020. Dit op basis van de Monitor Open Standaarden 
2020. Dit als alternatief op het uitreiken van een taart aan het betrokken team op locatie, nodigen 
we een bestuurder van de betreffende organisatie uit, voor een toelichting. 
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Aankondiging 
Afhankelijk van de eerste resultaten, die Mens Centraal kan delen voor de levensgebeurtenis ‘Van 
werkeloosheid naar inkomen’, staat op 29 juni een Webinar in samenwerking met iBestuur 
ingepland.  

Eind september vindt een Webinar plaats in samenwerking met iBestuur waar Larissa het 
toetsingskader inclusieve dienstverlening bespreekt vanuit een wetenschappelijk oogpunt en met 
twee gemeenten vanuit de praktijk. Ook Victor Zuydweg van Gebruiker Centraal heeft hierbij een 
actieve rol.  
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