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Ter kennisname 

Ad A. Doorontwikkeling lijst van aanbevolen 
standaarden 

[Geen bijlage] 

De opdracht voor het onderzoek is gegund aan Paul Dam van Lex Digitalis. Inmiddels zijn een 
groot aantal stakeholders geïnterviewd, waaronder een aantal Forumleden. Vanuit BFS begeleidt 
Arianne de Man het onderzoek en heeft wekelijks contact met Paul Dam.  

In de Forumvergadering van 8 december geeft Paul Dam een update van het onderzoek en we 
verwachten dan van gedachten te kunnen wisselen over een (voorlopige) conclusie. 

 

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 
Zet de ramen wijd 
open 

24 augustus 2021 https://ibestuur.nl/weblog/zet-de-ramen-wijd-
open 

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  
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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 
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] 

Film NLCIUS 
Ter ondersteuning van de adoptie is de film over de standaard NLCIUS gelanceerd, waarin de 
toepassing van deze standaard benadrukt wordt. Deze lancering wordt komend kwartaal 
aangevuld met een tweetal artikelen waar zowel de architect Bert Tijmensen (adviseur 
informatiemanagement Ministerie BZK, UBR) wordt geïnterviewd belicht vanuit technisch 
perspectief. En een interview met Anike Wildervanck de Blécourt (programmamanager CDI, 
Ministerie OCW) belicht vanuit het inkoopproces.  

De film wordt ook gepresenteerd ter introductie voor e-Factureren tijdens het seminar RPA en 
robotic accounting op woensdag 29 september. 
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Oorkonde 
Op 14 september op de Open Geodag 2021 in het Communicatiemuseum in Den Haag reikte Han 
Zuidweg namens Forum Standaardisatie een oorkonde uit aan de beheerder voor de open 
standaard MIM, als zijnde een aanvulling op de lijst van aanbevolen standaarden. 

Op 16 september reikte Larissa Zegveld een oorkonde uit virtueel uit tijdens het Webinar van 
SETU: ‘SETU in de praktijk’. De standaard SETU is geactualiseerd en ontvangt een toekenning van 
het predicaat ‘Uitstekend beheer’.   

 

Jaarcongres IBestuur 2021 
• Sessie ‘Wat een moderne bestuurder met API’s moet’: Larissa  in gesprek met Cathy 

Dingemanse (VNG Realisatie), Koen Adolfs (ABNAMRO) en Theo Peters over wat API’s eigenlijk 
zijn, waarom ze zo belangrijk voor een moderne informatiehuishouding bij de overheid zijn? En 
wat je er als bestuurder mee moet? 

• Sessie ‘Nul risico bestaat niet’:  Larissa in gesprek met Burgmeesters Ellen Nauta (Hof van 
Twente) en Marga Waanders (Waadhoeke) en Gerben Klein Baltink (PLIS/VEC). Hoe weet je 
als bestuurder dat Cyberdreigingen in jouw organisatie goed geregeld is? 

https://www.geonovum.nl/over-geonovum/agenda/open-geodag-2021
https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/mim
https://setu.nl/16-september-2021-webinar-setu-in-de-praktijk/
https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/setu
https://sessies.ibestuurcongres.nl/sessiedetails.php?s=301
https://sessies.ibestuurcongres.nl/sessiedetails.php?s=405
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