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A. Internationaal
Zicht op Nederlandse stakeholders in internationale standaardisatie
Standaardisatie stopt niet bij de grens en digitalisering evenmin. Het Forum heeft daarom altijd
aandacht besteed aan internationale standaardisatieontwikkelingen. Dat krijgt onder andere
praktisch invulling door vertegenwoordiging in het EU Multistakeholder Platform on ICT
Standardisation en het Logius International Committee.
In 2012-2014 is door PBLQ in samenwerking met NEN, 3 keer een verkenning uitgevoerd c.q.
overzicht opgesteld van EU-beleid, standaarden ontwikkeling, implementatie en Nederlandse
betrokkenheid.
De publicatie van het EU Rolling Plan on ICT Standardisation vanaf 2013 was aanleiding om geen
nieuwe verkenning uit te voeren. Het Rolling Plan biedt een overzicht van alle EU beleidsthema’s
waar ICT een aanzienlijke rol in speelt (inmiddels 32 thema’s). Het belangrijkste beleid en
regelgeving worden vermeld en zo veel mogelijk relevante standaardisatieactiviteiten van
uiteenlopende standaardisatieorganisaties.
Wat niet in het Rolling Plan staat is de specifieke Nederlandse inzet op
standaardisatieontwikkelingen. Ook een overzicht van Nederlandse stakeholders op het gebied van
internationale standaardisatie ontbreekt.
De forumleden Gerard Hartsink en Rob Verweij, die als sponsoren van het thema internationaal
optreden, hebben in overleg met BFS besproken dat het heel nuttig is om in 2019 een overzicht
van Nederlandse activiteiten en betrokkenen te maken. Het overzicht helpt het Forum zicht te
krijgen op relevante experts voor de lijsten-procedures en andere activiteiten. Daarnaast kunnen
terreinen worden geïdentificeerd waar knelpunten liggen of Nederland slecht op is aangehaakt.
Mogelijk kan het Forum hierin zaken agenderen of een rol kan spelen als bemiddelaar of aanjager.
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Een voorstel voor het opstellen van een overzicht van betrokkenheid bij internationale
standaardisatieactiviteiten zal in de eerste Forumvergadering van 2019 aan het Forum worden
voorgelegd. Vanzelfsprekend zal bij de opdrachtomschrijving rekening gehouden worden met de
aangekondigde Standaardisatieagenda van het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere
initiatieven op het gebied van internationale afstemming of coördinatie.

Verzoek om standaardisatie-experts te attenderen die willen bijdragen aan
internationale standaardisatie

Graag aandacht voor het EU-initiatief StandICT.eu | Supporting European Experts Presence in
International Standardisation Activities in ICT. Het doel is om meer Europeanen mee te laten doen
in mondiale standaardisatie-activiteiten. Momenteel loopt de 4e van 10 geplande calls.
Het gaat om professionals met een bewezen expertise op een standaardisatiegebied. Experts
kunnen als individu een proposal indienen voor funding van deelname aan een internationale
activiteit die relevant is voor Europa.
In de eerste rondes zijn deelname aan bv. ISO werkgroepen voor blockchain en consumer
protection gefinancierd, maar ook deelname aan werkgroepen van ITU, W3C, IEEE enz. Verzoek
om via uw netwerk mogelijke experts te attenderen.
Meer informatie over mogelijkheden en voorwaarden is te vinden op de StandICT website.

B. Forum reactie consultatie WCAG 2.0 in de zorg
Het Forum Standaardisatie heeft in oktober gereageerd op de openbare consultatie over de
Standaard WCAG 2.0, ten behoeve van opname in de basisinfrastructuur voor de zorg. De
consultatie was onderdeel van de procedure van het Informatieberaad Zorg. Het Forum
Standaardisatie ondersteunt opname van de standaard Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG) in de basisinfrastructuur voor de zorg van harte. Als onderdeel van de standaard
Digitoegankelijk staat WCAG ook op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum.
Het Forum adviseert het Informatie Beraad de nieuwe versie WCAG 2.1 op te nemen in plaats van
WCAG 2.0. Deze nieuwe versie van de internationale standaard voor digitale toegankelijkheid
wordt eind 2018 de norm voor de overheid en zorgt voor betere aansluiting op toekomstige
toegankelijkheidseisen.
Het Forum steunt het voorstel om de kennis en expertise van Digitoegankelijk/Logius tevens in te
zetten voor de zorgsector. Dit is efficiënt en effectief. Opschaling naar ondersteuning van de
zorgsector vraagt wel om een serieuze opschaling van capaciteit voor adoptieondersteuning. Het
Forum adviseert deze opgave niet te onderschatten.
Wat betreft maatschappelijke relevantie acht het Forum digitale toegankelijkheid van groot belang
voor het zorgdomein. Een goed toegankelijke website of app kan grote groepen patiënten het
verschil maken tussen zelf zaken opzoeken en regelen of een beroep doen op personeel van de
zorgverlener. De komst van persoonlijke gezondheidsomgevingen zal dit alleen maar versterken.
Voor de volledige tekst van de consultatiereactie zie bijlage FS 181212.6A
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C. Communicatie
ECP Jaarcongres 2018
Donderdag 15 november was het zover: het ECP Jaarcongres. De vele standjes in de hal van de
Fokker Terminal in Den Haag hadden uiteenlopende thema's; van het checken van de veiligheid
van je e-mail en website met Internet.nl tot autoracen op de Playseats bij Ziggo. Bijna duizend
bezoekers deden mee aan 28 sessies over onderwerpen die allemaal de informatiesamenleving
uitdagen. Forum Standaardisatie faciliteerde 3 workshops: een workshop over hoe de overheid
leert van de platformeconomie (de API Strategie van de overheid en het Kennisplatform APIs), de
sessie “All included online: van wet naar waarmaken” o.a. over DigiToegankelijk en de sessie “Is
jouw e-mail wel goed beveiligd?!”, waarin Forumsecretaris Yvonne stilstond bij een voorbeeld uit
de digitale overheid-praktijk. Al onze sessies waren drukbezocht, er zijn veel contacten gelegd en
er is veel informatie uitgewisseld.
Later op de middag stond Yvonne nog op het hoofdpodium tijdens de plenaire afsluiting. Samen
met Tim in ’t Veld vertelde Yvonne over toegankelijkheid online en de nieuwe standaard
DigiToegankelijk.
Meer zien van het congres? ECP heeft een aftermovie gemaakt van het congres en een uitgebreid
artikel erover geschreven, deze staat op de website van ECP: https://ecp.nl/jaarcongres/.

Portfoliomagazine online
Het portfoliomagazine van Forum Standaardisatie staat online!
Wat doet het Forum Standaardisatie precies? Wat zijn open standaarden? Wie zijn de leden van
het Forum?
In ons nieuwe digitale magazine gaan we in op veelvoorkomende vragen over standaardisatie en
het Forum Standaardisatie en illustreren we deze met praktijkvoorbeelden.
Een tijdlijn met het overzicht van wat we doen, hoe u aan de slag kan met open standaarden: u
vindt het allemaal in ons portfoliomagazine.
Benieuwd? Bekijk het magazine hier:
https://magazine.forumstandaardisatie.nl/nl_NL/6968/97733/cover.html
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Digitaal magazine IV meting september 2018 bijna klaar
Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet voor de lancering van het digitale
magazine over de IV meting van september 2018.
Forumlid en Secretatis-directeur van Het Waterschapshuis Gerard Smits staat op de cover van dit
magazine.
Zodra het magazine online staat zal er een nieuwsbericht op de website gezet worden, en
verschijnt het magazine in het overzicht op onze magazinepagina
https://magazine.forumstandaardisatie.nl/
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