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Ter kennisname 

Ad A. Stand van zaken n.a.v. kamerbrief over rapport 
inventarisatie standaardisatie  

[Geen bijlage]  

Het vorige kabinet heeft met zijn reactie op het rapport Inventarisatie Standaardisatie 
(kamerbrief) een aantal acties in gang gezet. Deze acties zijn in lijn met de maatschappelijke 
doelstellingen voor burgers en bedrijven zoals verwoord in NLDigibeter. Toenmalig 
staatssecretaris Knops heeft het Forum Standaardisatie als een van de partijen gevraagd in 
dit kader een inspanning te leveren om het gebruik van open standaarden verder te 
bevorderen. Hieronder treft u de stand van zaken van deze acties aan, voor zover er onlangs 
tot een afronding is gekomen, of het punt nog open staat (afgeronde punten kwamen in 
updates in voorgaande Forumvergaderingen aan de orde). 

Nr Wat Wie Wanne
er 

Stand van zaken 

1+
3 

Werkconferentie 
organiseren. 
 
Samen met 
stakeholders de 
kansen van 
standaardisatie van 
begrippen in kaart 
brengen aan de 
hand van 
levensgebeurtenis 
‘van werkloosheid 
naar werk’. 

Forum Tweede 
helft 
2021 

GEREED (werkconferentie) Werkconferentie 
"Een werkende uitkomst voor werklozen" 
vond – i.v.m. Coronamaatregelen – op 5 april 
2022 live plaats in Madurodam. Momenteel 
wordt de follow-up uitgewerkt, waaronder een 
vervolg op 14 september 2022 op iBestuur 
congres 2022 zie Verslag 9 maart 2022 en 
toelichting agendapunt 3D van 5 april 2022).  
Voor een terugblik bekijk onze website. 

4 Uitwerken hoe de 
samenwerking 
tussen overheden 
om te komen tot 
eenduidige digitale 
dienstverlening 
vormgegeven kan 
worden en welk 
ambitieniveau 
daarbij passend is. 

BZK 
(trekk
er) 
samen 
met 
Expert
groep 
Gebrui
ker 
Centra
al, 
progra

Start 
begin 
2021,  
Op 10 
maart 
en 20 
mei 
2022 
vervolg 
MCU-
spoor 1 
WAU.  

Gebruiker Centraal maakt samen met BZK 
een beleidsnota op voor de inzet van NL 
Design Systems, inclusief structurele 
financiering om NL Design Systems tot een 
standaard manier van werken in te regelen. 
Gemeente Den Haag bouwt haar website 
volgens deze methodiek en kleine gemeenten 
kunnen hier hun voordeel mee doen. 
 
Het punt van de (slecht) herkenbare overheid 
is behandeld in het OBDO van 10 februari 
2022. Er lopen 3 oplossingsrichtingen: 

https://forumstandaardisatie.nl/vergaderingen/2022/fs-20220420-1b-verslag-forum-standaardisatie-9-maart-2022
https://forumstandaardisatie.nl/vergaderingen/2022/fs-20220309-3d-toelichting-werkconferentie-5-april
https://www.forumstandaardisatie.nl/terugblik-werkconferentie-een-werkende-uitkomst-voor-werklozen
https://www.denhaag.nl/nl.htm
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Nr Wat Wie Wanne
er 

Stand van zaken 

mma 
Mens 
Centra
al, 
Forum 
Stand
aardis
atie en 
andere 
releva
nte 
partije
n 

 
 

1. Register Internetdomeinen Overheid 
(RIO). 

2. CIO-Rijk heeft een onderzoek uit laten 
voeren naar de technische impact van 
de invoering van 1 overheids-sub-
domeinnaam extensie bij websites 
(verschillende invoeringsscenario’s). 
CIO-Rijk heeft de ambitie deze via de 
ICBR verder te brengen. De StasS 
heeft 9 mei BZK opdracht gegeven hier 
een transitieplan voor te maken.  

3. Update van het Internetdomeinbeleid 
 
Op 9 mei is het dossier met de StasBZK 
besproken. De volgende stap is het opstellen 
van een concept transitieplan. 
 

Vanuit het rapport “Werk aan uitvoering 
fase II” naar de Tweede Kamer wordt het 
handelingsperspectief ‘toekomstbestendige 
dienstverlening’ uitgewerkt door bestuurders 
Sibma (SVB), Van Hout (gemeente Nijmegen) 
en Den Hollander (BZK). De ervaringen en 
thema’s uit het werkplan van Forum 
Standaardisatie worden meegenomen in de 
inspiratiegroep om te komen tot maatwerk 
voor dienstverleningsprincipes. Er vinden 
verkennende gesprekken plaats om 
semantische standaardisatie aan dit thema te 
koppelen.  

8 Met Audit Dienst 
Rijk overleggen 
over prioritering 
van het auditen op 
open standaarden. 

BZK 
i.o.m. 
ADR 

dgOO 
gaat in 
gesprek 
met 
ADR 
(nav. 
IPv6) 

Na eerdere gesprekken op laag ambtelijk 
niveau in 2020, gaf de dgOO in het OBDO van 
7 maart 2022 aan, zelf in gesprek te gaan 
met de ADR (e.e.a. met als aanleiding het 
niet halen van de streefbeeldafspraken). In 
de nieuwe RBV 2022 is de open standaarden 
tekst aangescherpt om meer aandacht te 
vragen voor uitleg een afwijking toe of leg 
uit). 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31490-284.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31490-284.html


4 van 5 
 

Nr Wat Wie Wanne
er 

Stand van zaken 

9 Verkennen hoe het 
gebruik van 
informatieveiligheid
sstandaarden in de 
reguliere 
informatie-
veiligheids-, 
bedrijfsvoerings- 
en 
controleprocessen 
kan worden 
versterkt. 

BZK 
i.o.m. 
andere 
releva
nte 
partije
n 

Start 
begin 
2020, 
streven 
gereed 
medio 
2020. 

Het AdviesCollege ICT neemt de PTOLU-
standaarden mee in haar werkwijze: 
Architectuur, functionele haalbaarheid en 
technische maakbaarheid | Werkwijze | 
Adviescollege ICT-toetsing 
(adviescollegeicttoetsing.nl) waarin het 
voldoen aan open standaarden een rol speelt 
bij toetsing (onder Architectuur punt 6, en 
‘voetnoten’ met links naar standaarden, 
waaronder de pas-toe-of-leg-uit lijst van het 
Forum Standaardisatie). Dit aandachtspunt in 
de AC-ICT toetsing, beïnvloedt ook het daar 
voorliggende CIO-oordeel (door een 
departement zelf). In de ICBR van mei 2022 
is het “Kwaliteitskader CIO-oordelen” 
vastgesteld, ook daar maken de standaarden 
van het Forum Standaardisatie onderdeel van 
uit. 
Er wordt gewerkt aan een artikel over het 
meenemen van de pas-toe-of-leg-uit 
standaarden in de i-control cyclus van de 
CIO-offices, waarin o.a. de succesvolle 
aanpak van de CIO-office Financiën en BZK 
(internetdomein regie) naar voren komt. 
 
Binnen BZK hebben daarnaast verkennende 
gesprekken plaatsgevonden op andere 
planning & control-processen. Deze 
gesprekken worden in 2022 voortgezet. 

https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/onze-werkwijze/toetskader/architectuur-functionele-haalbaarheid-en-technische-maakbaarheid
https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/onze-werkwijze/toetskader/architectuur-functionele-haalbaarheid-en-technische-maakbaarheid
https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/onze-werkwijze/toetskader/architectuur-functionele-haalbaarheid-en-technische-maakbaarheid
https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/onze-werkwijze/toetskader/architectuur-functionele-haalbaarheid-en-technische-maakbaarheid
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Ad B. Overzicht columns en podcasts Larissa Zegveld in iBestuur 

[Geen bijlage]  

iBestuur online publiceert regelmatig columns van Larissa Zegveld als algemeen directeur van 
Kennisnet en als voorzitter van het Forum Standaardisatie. Hieronder ziet u een overzicht van 
haar columns sinds haar aantreden als voorzitter. 

Publicatiedatum Titel met link 
23 juli 2022 Toepassing van IPv6 achter bij de verwachtingen 
9 juni 2022 Een verdachte in een rode polo 
27 april 2022 Onderwijs in digitale geletterdheid net zo essentieel 

als taal en rekenen 
3 maart 2022 Podcast Over Informatie Gesproken deel 4: De 

ethische en maatschappelijke implicaties 
17 februari 2022 Het kan standaard beter 
10 februari 2022 De veranderopgave 
20 januari 2022 API’s zijn de toekomst, ook voor bestuurders! 
23 december Slagvaardig en innovatief onderwijs | iBestuur 
23 november Maatschappelijke coalitie ‘Over informatie gesproken’. 

Doe ook mee! | iBestuur 
4 november 2021 Coalitievorming, waarom we het samen moeten doen  
20 oktober 2021 Wanneer krijgt digitaal onderwijs de veiligheid die het 

verdient? | iBestuur 
27 september 2021 Normaal onderwijs is ook digitaal | iBestuur 
8 september 2021 Digitale samenleving vraagt om nieuwe vaardigheden 

| iBestuur 
24 juli 2021 Zet de ramen wijd open  
5 april 2021 Niet beter, maar anders  
17 maart 2021 Op naar Nederland 2.0 
16 maart 2021 Digitale Zaken in een nieuw kabinet  
3 maart 2021 Het is tijd voor een open overheid  
16 februari 2021 Gekke Henkie  
4 februari 2021 Rust roest  
1 februari 2021 Samen voor de CoronaMelder  
15 januari 2021 CoronaMelder: goed voorbeeld doet volgen (1)  
23 december 2020 Gov.nl  
23 november 2020 Simpele zaken, grote gevolgen  
5 oktober 2020 Shoot the moon  
30 september 2020 Nooddraaiboek komt nooit te vroeg  
27 juli 2020 Samen is beter  
25 juni 2020 Open source by default?  
8 juni 2020 Cybercrime in coronatijden  

https://ibestuur.nl/
https://ibestuur.nl/nieuws/toepassing-van-ipv6-achter-bij-de-verwachtingen
https://ibestuur.nl/podium/een-verdachte-in-een-rode-polo
https://ibestuur.nl/podium/onderwijs-digitale-geletterdheid-essentieel-als-taal-en-rekenen
https://ibestuur.nl/podium/onderwijs-digitale-geletterdheid-essentieel-als-taal-en-rekenen
https://ibestuur.nl/partner-rddi/podcast-over-informatie-gesproken-deel-4-ethische-en-maatschappelijke-implicaties
https://ibestuur.nl/partner-rddi/podcast-over-informatie-gesproken-deel-4-ethische-en-maatschappelijke-implicaties
https://ibestuur.nl/weblog/het-kan-standaard-beter
https://ibestuur.nl/partner-rddi/podcast-over-informatie-gesproken-deel-3-de-veranderopgave
https://ibestuur.nl/weblog/apis-zijn-de-toekomst-ook-voor-bestuurders
https://ibestuur.nl/weblog/slagvaardig-en-innovatief-onderwijs
https://ibestuur.nl/partner-rddi/maatschappelijke-coalitie-over-informatie-gesproken-doe-ook-mee
https://ibestuur.nl/partner-rddi/maatschappelijke-coalitie-over-informatie-gesproken-doe-ook-mee
https://ibestuur.nl/partner-rddi/podcast-over-informatie-gesproken-deel-1
https://ibestuur.nl/weblog/wanneer-krijgt-digitaal-onderwijs-de-veiligheid-die-het-verdient
https://ibestuur.nl/weblog/wanneer-krijgt-digitaal-onderwijs-de-veiligheid-die-het-verdient
https://ibestuur.nl/weblog/normaal-onderwijs-is-ook-digitaal
https://ibestuur.nl/weblog/digitale-samenleving-vraagt-om-nieuwe-vaardigheden
https://ibestuur.nl/weblog/digitale-samenleving-vraagt-om-nieuwe-vaardigheden
https://ibestuur.nl/weblog/zet-de-ramen-wijd-open
https://ibestuur.nl/weblog/niet-beter-maar-anders
https://ibestuur.nl/weblog/op-naar-nederland-20
https://ibestuur.nl/video/digitale-zaken-in-een-nieuw-kabinet
https://ibestuur.nl/podium/het-is-tijd-voor-een-open-overheid
https://ibestuur.nl/weblog/gekke-henkie
https://ibestuur.nl/weblog/rust-roest
https://ibestuur.nl/nieuws/samen-voor-de-coronamelder
https://ibestuur.nl/nieuws/coronamelder-goed-voorbeeld-doet-volgen-1
https://ibestuur.nl/weblog/gov-nl
https://ibestuur.nl/weblog/simpele-zaken-grote-gevolgen
https://ibestuur.nl/weblog/shoot-the-moon
https://ibestuur.nl/magazine/nooddraaiboek-komt-nooit-te-vroeg
https://ibestuur.nl/weblog/samen-is-beter
https://ibestuur.nl/weblog/open-source-by-default
https://ibestuur.nl/weblog/cybercrime-in-coronatijden
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Publicatiedatum Titel met link 
20 mei 2020 Levenslang leren  
28 april 2020 Digitaal onderwijs blijft!  
14 april 2020 Het juiste doen  
1 april 2020 Bericht vanuit ’t thuiskantoor  
18 maart 2020 Niet overhaasten!  
2 maart 2020 Waakzaamheid geboden  
17 februari 2020 Lof der Traagheid  
27 januari 2020 Precisiebombardement  
13 januari 2020 Nieuw ecosysteem  
16 december 2019 Is het de minister bekend…  
2 december 2019 Regelgeving  
11 november 2019 Bouwen mét burgers  
11 oktober 2019 Een terug- en vooruitblik op toegankelijkheid  
7 oktober 2019 Samen aan de slag voor een inclusieve, toegankelijke 

overheid  
23 september 2019 Meer dan een spiegel 
9 september 2019 Veilig wifi voor iedereen 
24 juli 2019 Pleister op de wonde 
8 juli 2019 Veilige cloud 
18 juni 2019 Digiminister 
3 juni 2019 Drempelvrij 
20 mei 2019 Digital me 
29 april 2019 Geen woorden, maar beelden 
15 april 2019 @overheid.nl 
25 maart 2019 Standaardisatie is een must 

 

Ad C. Communicatie 

[Geen bijlage]  

Praktijkverhalen helpen bij adoptie 

Zo heeft het praktijkverhaal “Webtoepassingen beheren: zo doen ze dat bij de gemeente 
Tilburg” veel reacties opgeleverd. Sinds de publicatie is Steven Breepoel (Web expert) en 
Sander Janssen (Adviseur nieuwe media) van Gemeente Tilburg met meerdere gemeentes in 
gesprek gegaan over het beheer van webapplicaties. Ook werkt Steven Breepoel mee aan het 
delen van hun kennis op het iBestuur congres 2022 in een hybride sessie met onder andere 
Ministerie van Binnenlandse Zaken.  

Via social media besteden we veel aandacht aan praktijkverhalen. En met succes. Dit leidt tot 
veel bezoek aan onze website. Ook hergebruiken we publicaties uit het verleden die nog 
steeds actueel zijn.  

https://ibestuur.nl/weblog/levenslang-leren
https://ibestuur.nl/weblog/digitaal-onderwijs-blijft
https://ibestuur.nl/weblog/het-juiste-doen
https://ibestuur.nl/weblog/bericht-vanuit-t-thuiskantoor
https://ibestuur.nl/weblog/niet-overhaasten
https://ibestuur.nl/weblog/waakzaamheid-geboden
https://ibestuur.nl/weblog/lof-der-traagheid
https://ibestuur.nl/weblog/precisiebombardement
https://ibestuur.nl/weblog/nieuw-ecosysteem
https://ibestuur.nl/weblog/is-het-de-minister-bekend
https://ibestuur.nl/weblog/regelgeving
https://ibestuur.nl/weblog/bouwen-met-burgers
https://ibestuur.nl/praktijk/een-terug-en-vooruitblik-op-toegankelijkheid
https://ibestuur.nl/praktijk/samen-aan-de-slag-voor-een-inclusieve-toegankelijke-overheid
https://ibestuur.nl/praktijk/samen-aan-de-slag-voor-een-inclusieve-toegankelijke-overheid
https://ibestuur.nl/weblog/meer-dan-een-spiegel
https://ibestuur.nl/weblog/veilig-wifi-voor-iedereen
https://ibestuur.nl/weblog/pleister-op-de-wonde
https://ibestuur.nl/weblog/veilige-cloud
https://ibestuur.nl/weblog/digiminister
https://ibestuur.nl/weblog/drempelvrij
https://ibestuur.nl/weblog/digital-me
https://ibestuur.nl/weblog/geen-woorden-maar-beelden
https://ibestuur.nl/weblog/overheidnl
https://ibestuur.nl/weblog/standaardisatie-is-een-must
https://www.forumstandaardisatie.nl/de-praktijk/webtoepassingen-beheren-zo-doen-ze-dat-bij-de-gemeente-tilburg
https://www.forumstandaardisatie.nl/de-praktijk/webtoepassingen-beheren-zo-doen-ze-dat-bij-de-gemeente-tilburg
https://www.forumstandaardisatie.nl/taxonomy/term/369
https://www.forumstandaardisatie.nl/taxonomy/term/369
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Nieuwe functionaliteiten registraties standaarden website Forum 
Standaardisatie 

De website van Forum Standaardisatie heeft twee nieuwe functies bij de registraties van de 
standaarden: een samenvatting en een statusmelding. Met deze functies willen we de 
bezoekers van de website laagdrempelig en beter informeren over de standaarden. Vanaf nu 
krijgt elke registratie van een standaard een korte samenvatting over deze standaard. Deze 
samenvatting gaat over de inhoud van een standaard, het maatschappelijk nut ervan en 
wanneer een ICT’er de standaard toepast. Het Bureau voorziet in de komende periode elke 
standaard van een samenvatting. Een voorbeeld van een samenvatting vindt u bij de 
registratie van de OpenAPI Specification. De tweede functie is een melding bovenaan in het 
scherm die de status van een standaard-in-procedure aanduidt. Een voorbeeld van een 
statusmelding vindt u bij de registratie van NL GOV AP OIDC. 

Nieuwsbericht Digitale Overheid Peppol BIS   

Er was veel aandacht in de media voor het plaatsen van deze standaard Peppol BIS op de lijst 
van aanbevolen standaarden: Open inkoopstandaard Peppol BIS aanbevolen voor de overheid 
| PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden; Open inkoopstandaard Peppol BIS aanbevolen 
voor de overheid · Nederlandse Peppolautoriteit;op het Open spreekuur op 29 juni | Forum 
Standaardisatie (doorklikken naar spreekuur 15 juni lager op de pagina); Open ICT-standaard 
Peppol BIS aanbevolen voor Rijksinkoop - Rijksportaal (overheid-i.nl). Daarnaast zijn de 
interdepartementale inkoop overleggen geïnformeerd.  

iBestuurcongres 2022: Digitalisering en de menselijk maat 

Hét congres over digitalisering bij de overheid, speciaal voor bestuurders en beslissers uit de 
overheid en de IT-sector vond 14 september plaats. Centraal stond de digitale transformatie 
en de relatie tussen overheid en samenleving. Het congres bood volop mogelijkheden tot 
interactie voor zowel de online deelnemer als de deelnemer op locatie. Met meer dan 600 
bezoekers fysiek en 500 online. Larissa Zegveld begeleidde hier de bestuurlijke tafel 
Semantiek, als vervolg op de werkconferentie “Een werkende uitkomst voor werkelozen” en 
een drietal sessies. Daarin kwamen onderwerpen aan bod als standaardisatie en onderwijs, 
de ‘omgekeerde uitvoeringstoets’ en betrouwbare overheid met domeinnaambeheer. Tevens 
was het een mooie gelegenheid bestuurders informeel te spreken over standaardisatie 
thema’s, ook op het aansluitend diner.  

Pianoo inkoopadres (incl. nieuwe flyer)   

Jaarlijks bezoeken ruim 700 inkoopprofessionals, werkzaam bij allerlei verschillende 
overheidsorganisaties, het Pianoo congres 2022: Met elkaar het verschil maken.  

Op 16 juni 2022 was dit in het Congrescentrum in Den Bosch. Forum Standaardisatie deelde 
hier de meest recente flyer uit aan iedereen met de boodschap: “dit zijn de standaarden van 
de ‘pas toe of leg uit’-lijst en neem hier nota van in geval van ICT-aanschaf”. 

https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/openapi-specification
https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/nl-gov-assurance-profile-oidc
https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/open-inkoopstandaard-peppol-bis-aanbevolen-voor-de-overheid
https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/open-inkoopstandaard-peppol-bis-aanbevolen-voor-de-overheid
https://peppolautoriteit.nl/news/view/8d23872e-32f8-407c-862c-58c66584f101/open-inkoopstandaard-peppol-bis-aanbevolen-voor-de-overheid
https://peppolautoriteit.nl/news/view/8d23872e-32f8-407c-862c-58c66584f101/open-inkoopstandaard-peppol-bis-aanbevolen-voor-de-overheid
https://forumstandaardisatie.nl/nieuws/open-spreekuur-op-29-juni
https://forumstandaardisatie.nl/nieuws/open-spreekuur-op-29-juni
https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/inkoop/nieuws/experience-page-inkoop/open-ict-standaard-peppol-bis-aanbevolen-voor-rijksinkoop.html
https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/inkoop/nieuws/experience-page-inkoop/open-ict-standaard-peppol-bis-aanbevolen-voor-rijksinkoop.html
https://www.ibestuurcongres.nl/2022/home
https://www.forumstandaardisatie.nl/terugblik-werkconferentie-een-werkende-uitkomst-voor-werklozen
https://www.ibestuurcongres.nl/2022/programma
https://www.pianoo-congres.nl/2022
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