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1. Doel 
U wordt gevraagd kennis te nemen van de voortgang van het onderzoek inzake Governan-
ce interoperabiliteit 
 
2. Toelichting 
In de vergaderingen van het College Standaardisatie is meerdere malen gevraagd hoe af-
spraken met betrekking tot interoperabiliteit kunnen worden geborgd in de praktijk van alle-
dag. Hoe kan de naleving van de afspraken worden getoetst en hoe kunnen bestuurders 
daarop sturen?  
 
Deze vraag wint aan relevantie nu er steeds meer afspraken ten aanzien van interoperabili-
teitsaspecten worden gemaakt en er steeds meer hulpmiddelen op dit gebied beschikbaar 
komen. Het Forum Standaardisatie heeft daarom opdracht gegeven voor een onderzoek 
naar deze governance. Het idee is dat zowel de bestaande als de gewenste activiteiten in 
het kader van de governance worden geïnventariseerd. Uit een confrontatie tussen deze 
twee en op basis van inzichten uit nader te beschrijven governance praktijken, zullen aan 
het College aanbevelingen worden gedaan hoe afspraken ten aanzien van interoperabiliteit 
kunnen worden geborgd. 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof.dr. Marcel Thaens van Ordina. Naast document- 
en literatuurstudie, wordt een uitgebreide gespreksronde gehouden om input te krijgen voor 
de beschrijving van zowel de huidige als de gewenste vormen van sturing op interoperabili-
teit. Daarbij wordt ook gekeken naar succesvolle sturingspraktijken (in het buitenland, in de 
private sector). De aanbevelingen worden zo concreet mogelijk geformuleerd. 
 
Vanuit het College hebben drie leden (Boereboom, Van der Steenhoven en Van Wieringen) 
zich aangemeld als sponsor voor dit onderzoek. Daarnaast is een begeleidingsgroep inge-
steld met Forumleden en andere betrokkenen. 
Volgens planning zal het concept eindrapport eind juni beschikbaar zijn. 
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Toelichting
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Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof.dr. Marcel Thaens van Ordina. Naast document- en literatuurstudie, wordt een uitgebreide gespreksronde gehouden om input te krijgen voor de beschrijving van zowel de huidige als de gewenste vormen van sturing op interoperabiliteit. Daarbij wordt ook gekeken naar succesvolle sturingspraktijken (in het buitenland, in de private sector). De aanbevelingen worden zo concreet mogelijk geformuleerd.


Vanuit het College hebben drie leden (Boereboom, Van der Steenhoven en Van Wieringen) zich aangemeld als sponsor voor dit onderzoek. Daarnaast is een begeleidingsgroep ingesteld met Forumleden en andere betrokkenen.


Volgens planning zal het concept eindrapport eind juni beschikbaar zijn.
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