In Nederland zijn we een digitaliseringsslag aan het maken, ook met het STPE. Voor de periode 20212023 zoeken wij een
Voorzitter STPE (m/v)
Onbezoldigde functie
Over het STPE
Het STPE (Standaardisatieplatform e-facturatie) bestaat sinds 2018 en verenigt meer dan 20
belanghebbende partijen op het gebied van normalisatie in het e-facturatiedomein. Gezamenlijk één
heldere boodschap naar buiten brengen over de toepassing van Europese e-facturatie (EN 16931-1
‘de kernfactuur’). Daarnaast wil het platform de implementatie en het gebruik in Nederland vergroten.
Dat is hét doel van het STPE.
Het STPE is continu in ontwikkeling en zal in de komende periode de scope gaan uitbreiden van efacturatie naar andere aangrenzende berichtensoorten, zoals e-inkoop.
Het STPE is een gezamenlijk initiatief van NEN, TNO en Simplerinvoicing in opdracht van het
Ministerie van Economische Zaken.
Over de stuurgroep
Leden van het STPE kunnen deelnemen aan de stuurgroep en/of werkgroep. De stuurgroep geeft
sturing aan het STPE en de werkgroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkelingen van
standaarden.
De primaire doelgroep van de stuurgroep STPE zijn vertegenwoordigers van belanghebbende
organisaties die een ‘user community’ vertegenwoordigen op het gebied van elektronisch factureren
en/of elektronisch inkoop. Daar waar het de sturingsfunctie van de stuurgroep betreft, hebben deze
organisaties een stemrecht.
Daarnaast staat de stuurgroep STPE open voor deelname van geïnteresseerde en belanghebbende
partijen. Deze partijen hebben het recht om deel te nemen aan de discussie(s), maar hebben geen
stemrecht.
Gevraagd profiel
Als voorzitter van de stuurgroep STPE zit je de stuurgroepvergaderingen voor (minimaal 4 keer per
jaar). In de voorbereiding word je ondersteund door de secretaris van de stuurgroep (NEN) en neemt
de secretaris alle organisatorische en administratieve taken op zich.
De huidige voorzitter heeft met veel plezier het voorzitterschap 2018-2020 op zich genomen. Voor de
periode 2021-2023 zoeken wij iemand dit het stokje wil overnemen.
Jij bent:






Iemand die ruime hands-on ervaring heeft in de business community.
iemand die diepgaande kennis heeft van e-procurement.
iemand die het belangrijk vindt om een vertaalslag te maken van standaarden ontwikkeling
naar implementatie en gebruik door het bedrijfsleven.
iemand die het STPE wil helpen om naar het volgende level te brengen.
iemand die bezit over vaardigheden passend bij het voorzitterschap.

Het betreft een onbezoldigd rol van ongeveer 2 dagen per maand.
Interesse?
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan vóór 15 december 2020 je korte motivatie met cv naar
Ying Ying Lau (yingying.lau@nen.nl) onder vermelding van ‘Voorzitterschap STPE’.
Wil je meer weten? De huidige voorzitter deelt graag zijn ervaring over deze rol. Neem gerust contact
op met Henk van Koeverden (hvkoeverden@tradeinterop.com).

