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Bijlagen: Verkenning naar governance van internationale 

standaardisatie 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Datum: december  2011 Versie 0.1 

Betreft: Verkenning naar governance van internationale 

standaardisatie en publicatie “grenzeloze 

standaardisatie” 

Doel 

U wordt gevraagd: 

 

1) kennis te nemen van in ontwikkeling zijnde publicatie “grenzeloze 

standaardisatie” 

2) de vraag te beantwoorden of governance van internationale 

standaardisatie nodig is, en zo ja welke rol het Forum hierin moet/kan 

spelen.  

Toelichting 

 

Ad.1 Publicatie “grenzeloze standaardisatie” 

De stuurgroep internationaal van het Forum (Gerard Hartsink, Simon Spoormaker, 

Steven Luitjens, Nico Westpalm van Hoorn)  heeft de wens uitgesproken het 

geplande derde en laatste rapport van het onderzoek Internationale verkenning 

standaardisatie en interoperabiliteit, zoals door HEC/NEN wordt uitgevoerd sinds 

medio 2010, te vervangen. In plaats van het rapport is een korte verkenning van 

governance op internationale standaardisatie uitgevoerd en een publicatie over 

internationale standaardisatie gemaakt. 

De publicatie heeft een tweeledig doel: overheidsmanagers bewust maken van het 

belang van internationale standaardisatie en de belangen die daarmee gepaard 

gaan; en hun een handelingsperspectief bieden, waarin niet alleen aanwezigheid 

bij, maar ook afstemming over internationale standaardisatie en interoperabiliteit 

(de governance) centraal straat. 
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De publicatie is nu in ruwe vorm beschikbaar, maar moet nog beter toegeschreven 

naar de doelgroep (middelmanagement) en opgemaakt worden. In december zal de 

definitieve versie klaar zijn voor verspreiding.  De publicatie wordt verspreid onder 

de doelgroep waarbij een bijeenkomst is voorzien om aandacht te vragen voor het 

onderwerp. Hierbij wordt samenwerking gezocht met ECP.  Het Forum krijgt 

uiteraard ook een exemplaar.  

 

Ad. 2 Verkenning naar governance van internationale 

standaardisatie 

In bijgevoegde verkenning komt naar voren dat er weinig behoefte is naar 

governance van internationale standaardisatie. De stuurgroep van het Forum 

begreep dat dit het resultaat is die uit de interviews kwam, maar heeft toch moeite 

met de conclusie dat governance op dit onderwerp niet nodig is. De vraag die de 

stuurgroep in het Forum wil neerleggen is dan ook of het Forum de noodzaak ziet 

voor governance op internationale standaardisatie en zo ja wat voor rol het Forum 

hierin moet/kan spelen.  
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