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Het Forum blikt terug en kijkt vooruit op het komende jaar: de verkiezingen, de 

kabinetsformatie en het nieuwe mandaat voor het Forum voor de periode 2018 en verder. 

 

Na een op de toekomst gerichte presentatie – in ‘why-how-what’ formaat – houdt de 

voorzitter een ronde voor reacties. Hieronder vindt u een beknopte weergave van de punten 

die zijn ingebracht. We hebben de punten waar mogelijk gecategoriseerd. 

 

Terugblikkend  

- Het Forum en het bureau hebben het uitstekend gedaan. Het is geen discussiepunt meer 

dat standaardisatie belangrijk is. 

 

Algemeen 

- Laat meer zien wat het Forum is, kan en biedt. Hierbij kan worden gedacht aan een 

kennisplatformfunctie. 

- De wet GDI kan zowel een kans als een bedreiging vormen in relatie tot het Forum. In die 

zin is er sprake van een herpositioneringsvraagstuk. Met de wet GDI is het gebruik van 

open standaarden niet automatisch geregeld. 

 

Communicatie-gerelateerd 

- Voor de doelgroep bestuurders is het van belang om ook het metaverhaal te vertellen: 

standaardisatie is een manier om in een ingewikkelde netwerksamenleving te kunnen 

sturen zonder hiërarchie. De overheid kent hierbij twee rollen: 1) de overheid die niet 

naar de bekende weg vraagt, klantgericht is, zich niet voor de gek laat houden, weet waar 

ze het over heeft en haar zaken op orde heeft en niet meer uitgeeft dan nodig; en 2) de 

overheid heeft meerwaarde voor andere organisaties door hen niet te dwingen, maar te 

helpen. 

- Door zo’n verhaal zorg je ervoor dat bestuurders willen dat het Forum deze rol blijft 

invullen en vermijd je de schijn van ‘wij-van-wc-eend adviseren wc-eend’. 

- Daarom is het van belang dat ook anderen het verhaal vertellen. 
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- Laat als Forum ook zien wat er tot dusver bereikt en gewonnen is (wat het opgeleverd 

heeft), zodat nut en noodzaak duidelijker worden.  

- In de presentatie bestaat soms een te grote afstand tussen why en what. Er moet een 

stap tussen waarin de verbinding duidelijker wordt (zodat het de lezer bijvoorbeeld 

duidelijk wordt waarom standaarden noodzakelijk zijn voor de digitale topinfrastructuur, 

daar is het woord ‘vertrouwen’ een verhelderende tussenstap) 

- Voorkom bij het vooruitkijken dat de burger uit beeld raakt. Breng de boodschap van het 

Forum ook vanuit het perspectief van de burger. 

- Zorg dat het Forum zowel nationaal als internationaal in de publiciteit komt en zo ook een 

maatschappelijke bijdrage levert. 

- Benadruk de economische meerwaarde van standaardisatie, zeker wanneer je synergie 

met B2B zoekt. We verdienen met mainports en de digitale mainport is de derde 

belangrijke mainport voor Nederland. Open standaarden zijn daarvoor mission-critical. De 

meerwaarde van Nederland bij het ontwikkelen van standaarden, bijvoorbeeld in 

betalingsverkeer en trade finance, levert economisch voordeel op. 

 

Scope 

- Voor synergie met B2B is internationale standaardisatie van belang en dan wereldwijd, 

niet alleen EU. Dus predik het gebruik van open standaarden vanuit een global scope (en 

sluit daar op aan) voor zowel de private als de publieke sector. 

- Er zijn kansen met B2B, internet.nl en het platform internet standaarden zijn daar een 

goed voorbeeld van. 

- Focus op generieke standaarden  

- Breng meer structuur aan in de lijst. 

- Pas je aan aan huidige ontwikkelingen en ondersteun daarmee ook innovatie: 

- data i.p.v. berichten (ook API’s) 

- netwerken i.p.v. ketens 

- delen i.p.v. uitwisselen (ook API’s) 

- vindbaar maken van informatie, ook met samengestelde vragen (search engine- 

functionaliteit) 

- Ontsluit basisregistraties waar nodig om informatie te kunnen combineren, waar nodig 

met de desbetreffende standaarden 

- Denk bij B2B ook aan de maatschappelijk belangrijke – en publiek privaat georganiseerde 

– domeinen Zorg en Onderwijs. Ga praten in tafels voor die belangrijkste sectoren om 

daar ook expertise te brengen. Zij moeten zelf ook naar buiten treden. 

- De kennis en expertise van het Forum moet breder ingezet worden voor het ondersteunen 

van innovatie en de afzetmarkt van bedrijven. 

- Vooraf weet je niet hoe innovatie werkt of uitpakt, daar past een incrementele aanpak bij 

waarbij interfaces en standaarden ondersteunend zijn. 

- Er zijn potentieel heel veel interessante gebieden en kansen in synergie met het B2B 

domein. Daarom is het van belang dat het Forum daarin prioriteiten stelt. Het Forum moet 

vanuit zijn deskundigheid kiezen waar en in welke vorm het zich inzet, dit gezien de 

beperkte capaciteit bij het bureau, en hoe dit te concretiseren. Voorkom dat je het werk 

van anderen overdoet (zoals Nictiz) óf dat de voorgestelde kennismaking/samenwerking 

als bemoeizucht wordt opgevat. 

 

Follow up 

Gé Linssen geeft aan dat met het werk van het Forum in de voorgaande 10 jaar, de punten uit 

de presentatie en deze aanvullingen een goede stevige basis wordt geboden voor een 

(vervolg)mandaat. 

 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn input en vraagt welke Forum-leden willen meedoen aan 

een verdere uitwerking van deze punten in kleiner comité. Rob Verweij, Michiel Steltman, 

Marcel Reuvers, Gerard Hartsink en Nico Romijn melden zich aan. Zij zullen betrokken worden 

in één of twee overleggen om de genoemde punten verder uit te werken, en te kijken welke 

vorm daarbij past. Voor het signaleren van B2B-synergie kansen wordt de aanpak met  ronde-

tafel sessies rond bepaalde onderwerpen voorgesteld. 

 


