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Internationaal: werkplan 2009 

Thema: Internationale dimensie van interoperabiliteit en standaardisatie 

Opstellers: Joris Gresnigt 

Datum:  Januari 2009 

Aanleiding/achtergrond 
Internationaal lopen tal van activiteiten die betrekking hebben op standaardisatie en 
interoperabiliteit. Een aantal van deze activiteiten hebben we in beeld en hierin wordt 
geparticipeerd vanuit NL. Het gaat hierbij met name om een aantal activiteiten bij de 
Europese Commissie (IDABC en de pilot programma’s). Er zijn echter veel activiteiten 
waar geen zicht op is. Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten bij CEN/ISSS of de 
standaardisatie initiatieven binnen de sectoren op EU niveau. Daarnaast is er (nog) 
nauwelijks sprake van coördinatie tussen de inbreng van NL op de activiteiten en is er 
geen algemene strategisch aanpak. 
 

 

 

Inzicht in wat er internationaal speelt op het gebied van interoperabiliteit en 
standaardisatie en hoe daarop in te spelen.  
 
In 2009 wordt begonnen met de EU en worden de volgende zaken bereikt: 
 
1) inzicht in wat speelt bij de EU op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit 
  
2) inzicht hoe vanuit NL het beste met de Europese activiteiten op dit gebied kan 
worden omgegaan. 

 

Resultaat 

1) Verkenning,advies netwerk opbouwen 
 
Een onderzoek naar de activiteiten (projecten, werkgroepen, pilots etc.) die bij de EU 
plaatsvinden mbt interoperabiliteit en standaardisatie (inventarisatie), de gevolgen van 
deze activiteiten voor NL (analyse), en een advies over hoe effectief vanuit NL met 
deze activiteiten kan worden omgegaan. Vragen die beantwoord dienen te worden 
zijn: 
 

1. Welke activiteiten spelen er binnen de EU op het gebied van interoperabiliteit 
en standaardisatie? 

2. Welke NL organisaties zijn betrokken bij deze activiteiten? En op welke 
manier (regiegroep, expertgroep, review etc.)? 

3. Hoe verloopt de afstemming tussen deze activiteiten? 
4. Welke van deze activiteiten zijn voor NL van belang? 
5. Door welke partijen zou het best kunnen worden geparticipeerd in deze 

activiteiten? 
6. Wat zijn relevante opties om invloed uit te oefenen op deze activiteiten? 
7. Hoe kunnen NL organisaties samen optrekken om invloed uit te oefenen 

(denk aan samen optrekken beleid en uitvoering)? 
 
Behalve kennis vergaren moet deze verkenning ook aangegrepen worden om een 
netwerk op te bouwen binnen de EU op dit gebied.  
 
2) Participatie 
 
Participatie in relevante activiteiten van de EU op het gebied van standaardisatie en 
interoperabiliteit. Deze participatie heeft twee doelen: invloed uitoefenen en informatie 
vergaren en delen. De inbreng hoeft niet perse te komen van het BFS zelf, er kan ook 
een andere partij gaan als de inbreng maar wordt afgestemd en informatie wordt 
gedeeld. In eerste instantie lijken voor BFS de volgende activiteiten belangrijk: 
 
- CAMSS (2): hergebruiken van evaluaties die door CAMSS zijn gedaan en van 
andere lidstaten 
- EIF NIFO: zorgen dat de nieuw te ontwikkelen EIF in lijn is met NL beleid. Gebruik 
maken van goede ideeën van andere landen. Samenwerking met Kenniscentrum. 
- SEMIC: Marijke? 
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De verkenning moet uitwijzen wat er nog meer belangrijk is en hoe daar effectief op 
kan worden ingespeeld.  

 

1 Verkenning en advies 
Voor BZK, EZ, uitvoeringsorganisaties 
 
2 Participatie 
Voor EZ, BZK  
 

 

1 Verkenning en advies 
 
1 maken onderzoeksopzet en afstemmen met EZ en BZK 
2 uitzetten onderzoek 
3 opleveren onderzoek 
 
2 Participatie 
 
Afstemming voor de bijeenkomsten, input leveren en leren tijdens de bijeenkomsten, 
ervaringen delen.  

 

Dossierhouder Bureau: Joris Gresnigt 

Sponsoren Forum: Simon Spoormaker, Han Kogels 

Sponsor College:  

 

Verkenning en advies 
 
1 opleveren onderzoek: juni  
2 behandeling Forum: 2 september  
3 behandeling College: 18 november 

 

Geld: € 100.000 

Inzet vanuit Bureau: voor verkenning 0.4 fte, Q2/Q3 

                                voor participatie 0.1 fte Q1-Q4  

KRITISCHE 

 
SUCCESFACTOREN 

 
-Goede afstemming met relevante stakeholders 
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