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Internet Society (ISOC.org) is een internationale organisatie met als missie: 

Het bevorderen van de open ontwikkeling en het gebruik van het Internet door 
iedereen op de hele wereld. 

De evolutie van het Internet hangt af van gedeelde techniek. Internet Society faciliteert de 
open ontwikkeling van de technische standaarden, protocollen en infrastructuur van het 
Internet.

Het succes van het Internet is afhankelijk van de inzet van vele en diverse organisaties. 
Internet Society fungeert als koepel- en netwerkorganisatie en opereert vanuit de multi-
stakeholder-aanpak: samen met overheden, nationale en internationale organisaties, het 
maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, individuen en andere partijen.

Internet Society heeft een unieke positie op het snijvlak van techniek en beleid. Het dient 
als “hub” voor een wereldwijd netwerk van organisaties die samen werken aan een open 
Internet.

Internet Society Nederland (ISOC.nl) is één van de bijna honderd chapters van de 
internationale Internet Society.



Speerpunten van Internet Society Nederland (ISOC.nl)
De strategie voor de Nederlandse chapter van de Internet Society is afgeleid van de 
hierboven genoemde missie van ISOC.org. 

In 2013-2014 zijn er drie speerpunten voor Internet Society Nederland:

Speerpunt I: Netneutraliteit
Internet Society Nederland maakt zich hard voor netneutraliteit. Het gelijk behandelen van 
Internetverkeer ongeacht de inhoud of dienst is nu weliswaar wettelijk vastgelegd maar 
daarmee nog niet de dagelijkse praktijk. 

Speerpunt II: (Zelf)regulering met verstand van zaken
Het Internet staat midden in de maatschappij, en de ontwikkeling van het Internet leidt 
soms tot veranderingen in en verscherping van maatschappelijke vraagstukken - 
bijvoorbeeld op het gebied van (cyber-)criminaliteit en intellectueel eigendom. ISOC.nl 
ondersteunt beleidsmakers, wetgevers en handhavers bij het beter begrijpen van de 
onderliggende techniek, en het vinden van een goede balans tussen de behoefte aan 
regulering en het enorme maatschappelijke belang van een goed werkend en 
betrouwbaar Internet.

Speerpunt III: Educatie en Innovatie
Het Internet is nog jong en volop in ontwikkeling. Educatie en innovatie zijn cruciaal om de 
sociale, economische, juridische en technische ontwikkeling van het open internet te 
waarborgen.

Werkwijze van Internet Society Nederland
Om haar missie te realiseren doet Internet Society Nederland het volgende:

• Netwerkorganisatie: ISOC.nl werkt samen met Nederlandse Internetgerelateerde 
organisaties, waaronder W3C Benelux, Forum Standaardisatie, RIPE NCC, SIDN, 
Bits of Freedom, Waag Society, Netwerk Democratie, Accessibility.nl, Gridforum en 
stichting NLnet. ISOC.nl onderhoudt daarnaast eigen contacten met internationale 
Internetorganisaties zoals onder andere de Internet Engineering Taskforce (IETF), 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), en European 
Network and Information Security Agency (ENISA).

• Kennistransfer: ISOC.nl organiseert kwalitatief hoogwaardige masterclasses, 
workshops en seminars met nationale en internationale topsprekers om zo kennis 
en vaardigheden omtrent internet op het hoogste niveau te ontwikkelen. NLnet 
bouwt op die manier bruggen tussen Nederlands talent en de internationale 
spelers.

• Beleidsontwikkeling: ISOC.nl informeert en ondersteunt het beleids- en 
wetgevingsproces actief met onderzoek en informatie, zowel in eigen land als 
daarbuiten.

• Standaardisatie: Standaardisatie en open standaarden zijn belangrijke 
instrumenten voor de ontwikkeling en het functioneren van het open internet. 
ISOC.nl probeert daarom de Nederlandse inbreng in standaardenorganisaties 
zoals de Internet Engineering Taskforce (IETF), W3C, ISO/IEC en OASIS te 
bevorderen.

• Ontwikkeling en innovatie : ISOC.nl werkt nauw samen met universiteiten, 
hogescholen en ontwikkelcentra. Zij stimuleert innovatie op Internetgebied.


