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Ter kennisname
Ad A. Communicatie
Nieuwe digitale magazine Monitor 2018
25 februari 2019 is de Monitor Open standaarden 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd door
staatssecretaris Knops met een begeleidende brief: het gaat goed met het gebruik van open
standaarden maar er is ook nog ruimte voor verbetering.
21 maart lanceerden we het digitale Magazine Monitor Open standaarden 2018!
Bekijk nu zelf de stand van zaken omtrent het correct uitvragen van de verplichte open
standaarden in aanbestedingen, welke voorzieningen goed scoren en wat nog meer te zeggen valt
over het gebruik van de open standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum
Standaardisatie.
Een positieve stijging betreft het aantal aanbestedingen waarin om open standaarden wordt
gevraagd. In 2016 was dit 72%, in 2017 81% en in 2018 was het 85%. Daarentegen neemt het
percentage waarin om alle relevante open standaarden wordt gevraagd echter af: van 18% (2016)
via 12% (2017) tot 6% (2018)
Het gebruik van open standaarden in overheidsbrede voorzieningen is een succes: In 70% van de
gevallen dat een standaard relevant is wordt geheel voldaan. In 18% van de gevallen wordt deels
voldaan of er zijn concrete plannen om er binnenkort aan te voldoen.
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Het magazine geeft een selectie van de onderzoeksresultaten. Benieuwd naar alle resultaten en
duiding? Het hele rapport is te downloaden via de coverpagina van het magazine.

Berichtgeving rondom aanstelling Larissa Zegveld als nieuwe voorzitter
Sinds eind februari is Larissa Zegveld de nieuwe voorzitter van Forum Standaardisatie. Raymond
Knops, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft in afstemming met
de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid, mevrouw Larissa
Zegveld benoemd 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!"
Nieuwe berichten over het aanstellen van Larissa op Twitter (zie:
https://twitter.com/openstandaarden/status/1100345202361929728), LinkedIn, Wigo4it etc.
Larissa schreef ook een blog op iBestuur waar ze het Forum en de Monitor noemt:
https://ibestuur.nl/weblog/standaardisatie-is-een-must

Afscheid Nico Westpalm van Hoorn als voorzitter
Op donderdag 28 maart was er een seminar ter gelegenheid van het afscheid van Nico Westpalm
van Hoorn. Peter Waters, oud-hoofd van het Bureau Forum Standaardisatie trad op als
middagvoorzitter. Er werden 2 lezingen gehouden: “Over de sleutelrol van ICT-standaarden” door
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prof. dr. ir. Rudi Bekkers, Technische Universiteit Eindhoven, Lid van Forum Standaardisatie. En:
“Digitale ontwikkeling door de ogen van een Internetpionier” door Steven Pemberton, Researcher
bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI).
Tijdens de aansluitende borrel volgde een afscheidstoespraak door Joop van Lunteren, bestuurder
ABP, en Adviseur van Forum Standaardisatie vanaf het eerste uur.
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Ad B. Internationaal
In maart is het EU 2019 Rolling Plan for ICT Standardisation gepubliceerd. Het Rolling Plan
verschijnt jaarlijks en biedt een overzicht van uiteenlopende ICT-ontwikkelingen in Europa,
gekoppeld aan EU-beleid.
In het plan worden 34 verschillende thema’s behandeld, van Cybersecurity en eGovernement tot
eHealth en Robotics. De thema’s zijn verdeeld over vier hoofdgroepen:
Key enablers and security;
Societal challenges;
Innovation for the digital single market;
Sustainable growth.
Per thema wordt een overzicht van EU verordeningen en richtlijnen gegeven en het
standaardisatiewerk dat rondom het thema plaatsvindt. Het Rolling Plan wordt geproduceerd door
het EU Multistakeholderplatform on ICT Standardisation en is een samenwerking tussen
beleidsmakers, standaardisatieorganisaties en lidstaten. Het Rolling Plan is het enige overzicht
waar de actuele ICT standaardisatie prioriteiten en ontwikkelingen in Europa samengebracht zijn.
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