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Thema Governance van interoperabiliteit 

Thema: Governance van interoperabiliteit 

Opstellers: Sander Zwienink/Peter Waters 

Datum: 26-01-2009 

Aanleiding/achtergrond 
Governance van interoperabiliteit houdt in sturen op en verantwoording over effectieve 
toepassing van standaarden en gestandaardiseerde voorzieningen. 
Belangrijke vragen op dit dossier zijn onder meer:  
 
• Wat zijn kritische succesfactoren voor de implementatie van standaarden en 
gestandaardiseerde voorzieningen?  
• Hoe kan het Kabinet het gedrag van individuele overheidsorganisaties effectief 
beïnvloeden?  
• Hoe kan het Kabinet naleving van afspraken met betrekking tot interoperabiliteit het 
beste borgen?  
• Hoe gaan overheidsorganisaties over voortgang rapporteren en aan wie? 
 

 

 

Een overheid waarbij bij (ver)nieuwbouw interoperabiliteit gewaarborgd is. 
Helderheid over verantwoordelijkheden en aspecten waarop gestuurd zal worden. 

 

Resultaat 

• Bijdragen aan afronden strategiekatern NORA 
• Analyse (inter)nationale afspraken en plannen 
• Onderzoek adoptiestrategieën voor standaarden / kritische succesfactoren 
• Een advies over het “inbedden” van en sturen op interoperabiliteit bij de 

(door)ontwikkeling van de e-overheid gegeven wettelijk kader, strategiekatern 
NORA en Interoperabiliteitsagenda 

 

Stas EZ en/of BZK; regiegroep dienstverlening en e-overheid t.b.v. uitvoering 
adviezen over standaardisatie College 

N.B. dit project is mede bedoeld om de verantwoordelijkheidstoedeling helderder te 
maken. 

 

1. Strategiekatern: inbreng in expertgroep 
2. Bureauonderzoek naar wat (inter)nationaal al beschikbaar is, opstellen 

voorstel voor uitwerking 
3. bespreken voorstel met sponsoren, keuze voor uitwerking (Q1) 
4. ontwikkelen voorstel voor invulling, opstellen advies aan College 

 

Dosierhouder Bureau: Peter Waters 

Sponsor Forum: Nico Westpalm-van Hoorn, Michel Verhagen, Cees Hoddenbagh 
Sponsor College: Marcelis Boereboom, Koos van der Steenhoven 
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Strategiekatern:  
Q1 09 Consultatie + verwerken commentaar 
April 09 Forum 
Mei 09 College 
 
Bureauonderzoek, voorstel voor aanpak, keuze voor aanpak 
Q1 09 
 
Rapport met voorstel, advies aan College 
Q2, april 09 Forum, College mei 09 
 

 

Geld: 

1. 10k 

2. -- 

3. 20k 

4. 40k 

Inzet vanuit Bureau: 0,3 fte 

KRITISCHE 

 
SUCCESFACTOREN 

 
Strategiedeel NORA: nog onduidelijk wat uitkomsten openbare review zijn en tot welke 
aanpassingen die zullen leiden 
Sturen op interoperabiliteit is ongevraagd advies, met de kans op ongewenst advies 
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