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Ter kennisname
Ad A. Communicatie
Larissa Zegveld nieuwe voorzitter van Forum Standaardisatie
Op dinsdag 26 februari 2019 hebben we kunnen aankondigen dat Raymond Knops,
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in afstemming met de ministeries
van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid, mevrouw Larissa Zegveld benoemd
heeft tot nieuwe voorzitter van het Forum Standaardisatie.
Larissa Zegveld is momenteel eveneens directeur van Wigo4it, de ICT-dienstverlener van en voor
het sociale domein van de G4, en heeft ruime affiniteit met het onderwerp. Mevrouw Zegveld
neemt het voorzitterschap over van Nico Westpalm van Hoorn die de afgelopen 12 jaar de
voorzitter van Forum Standaardisatie was.
Larissa Zegveld: "Wie je ook bent en waar je ook bent, je moet digitaal in contact kunnen treden
met de overheid in al haar verschijningsvormen. Daar gaat het om, en daaraan werkt het Forum
Standaardisatie. Ik vind het een eer benoemd te zijn!"
Het bericht staat in de Staatscourant en er zijn berichten gepost op o.a. Rijksoverheid.nl, Digitale
Overheid, Twitter en LinkedIn over de aanstelling.

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.

Resultaten meting Informatieveiligheidstandaarden medio 2018
In het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) is afgesproken om met behulp van
moderne internetveiligheidstandaarden websites en e-maildomeinen beter te beveiligen. Onderdeel
hiervan is ook de juiste configuratie van deze standaarden. Het Forum Standaardisatie monitort
elk half jaar de voortgang van deze afspraken.
De meest recente meting toont de stand van zaken met betrekking tot de adoptie van de IVstandaarden medio 2018. Ook zijn in de meting de individuele testresultaten van 563
domeinnamen van overheidsorganisaties terug te vinden. Lees voor een interactief overzicht van
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de onderzoeksresultaten het digitale Magazine Meting Informatieveiligheidstandaarden medio
2018.

De online community Open Documentstandaarden groeit
Vanaf 23 september 2019 moeten nieuwe websites van overheidsorganisaties voldoen aan de
eisen van digitale toegankelijkheid. Ook de gepubliceerde documenten, waarvan 98% uit PDF
bestaat. De Pleio website Open Documentstandaarden is opgezet als online community om
overheden te helpen met vragen en ervaringen uit te wisselen. Omdat de community behoefte
heeft aan een beter overzicht van het marktaanbod is er inmiddels op de community site ook
ruimte gemaakt voor leveranciers van toegankelijkheidsproducten en -diensten.
Gerlinda de Vries, die een half jaar als Rijkstrainee bij Bureau Forum Standaardisatie heeft
gewerkt en het platform heeft opgezet, is over de community geïnterviewd door
Digitaleoverheid.nl: Community Open Documentstandaarden helpt overheden.

3

Ad B. Ideeënmarkt Informatiemodellering en
gegevensuitwisseling 13 maart
Ziet u de bomen nog in het bos van informatiemodellering? Bent u nieuwsgierig naar recente
ontwikkelingen of misschien juist nog maar kort betrokken bij informatiemodellering? Geonovum,
Forum Standaardisatie en het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Afspraken Berichten
(GAB) organiseren op woensdag 13 maart in de middag (13:00-17:00 uur) de ideeënmarkt
Informatiemodellering en gegevenswisseling om kennis op te doen en collega's te ontmoeten over
dit zich snel ontwikkelende onderwerp.
Het Kadaster, Geonovum, de Dienst Uitvoering Onderwijs, Kennisnet en de Waarderingskamer
bemensen hun ideeënkraam om hun kennis te delen. Daarnaast is er alle ruimte om te netwerken,
bij te praten en voor het gezamenlijk duiden van kansrijke ontwikkelingen.
Voor meer informatie zie https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/idee%C3%ABnmarktinformatiemodellering-en-gegevensuitwisseling-13-maart-2019
Aanmelden kan via https://fd10.formdesk.com/geonovum/ideeenmarkt
De locatie is:
Horeca Academie
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ Den Haag (direct tegenover ov-station Den Haag Laan van NOI)

4

