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ANNEX K 

Annex K. Samenvatting in het Nederlands 

K1. Onderzoeksproblematiek en vraagstellingen 

Dit proefschrift onderzoekt een aantal vraagstellingen over het onderwerp van de adoptie 
van standaarden in e-Governance. Gedreven door nieuwe governance paradigma’s en 
bevorderd door de mogelijkheden van ICT om elektronisch grote hoeveelheden van data op 
te slaan, te bewerken en uit te wisselen, zien we een trend naar een maatschappelijk bestuur 
dat gebruik maakt van ICT-gesteunde, inter-organisatorische netwerken – 
“Overheidsinformatienetwerken” (“Government Information Networks”). Deze netwerken 
worden beschouwd als een bijdrage aan significante verbeteringen in efficiëntie en 
effectiviteit van het openbaar bestuur, omdat ze de samenwerking tussen verschillende 
overheids- en niet-overheids-actoren bevorderen. Het bereiken van deze doelen eist de 
vaardigheid van de organisaties in deze netwerken om elektronisch informatie en diensten 
onderling uit te wisselen. Met andere woorden moeten ze “interoperabiliteit” (IOP) 
bereiken, wat  inachtneming van een gezamenlijke groep van standaarden en afspraken 
vereist; hun “IOP-architectuur”. Echter, we zien in de praktijk dat 
Overheidsinformatienetwerken grote moeite hebben om IOP te bereiken, omdat de 
organisaties in deze netwerken de technologische, semantische, en organisatorische IOP-
standaarden die in de IOP-architectuur van hun netwerk gespecificeerd zijn niet adopteren 
en naleven. 

Dit proefschrift heeft daarom tot doel om aan een beter begrip van de adoptie van IOP-
standaarden in Overheidsinformatienetwerken bij te dragen, vooral het proces van adoptie, 
de bevorderende en belemmerende invloedsfactoren van adoptie.Tevens wil dit proefschrift 
ook inzichten geven in hoe “IOP-governance” (de regels en procedures rond het maken van 
beslissingen over hun IOP-architectuur) het beste kan benaderd worden. Het proefschrift 
onderzoekt dit door een theoretisch model te ontwikkelen en twee case studies te 
onderzoeken om een aantal onderzoeksvragen ten aanzien van deze doelstellingen te 
beantwoorden. 

De centrale onderzoeksvraag in dit proefschrift is: wat zijn de invloedsfactoren van de adoptie 

van IOP-standaarden door organisaties in Overheidsinformatienetwerken, en wat zijn hun 

implicaties voor effectieve IOP-governance? Ten aanzien van deze centrale onderzoeksvraag 
worden drie deelvragen (DV) gesteld: DV1) Hoe kunnen we de adoptie van IOP-
standaarden in Overheidsinformatienetwerken conceptualiseren?; DV2) Wat zijn de 
invloedfactoren die de adoptie van IOP-standaarden in Overheidsinformatienetwerken 
bepalen?; en DV3) Hoe beïnvloeden de verschillende niveaus van centralisatie van IOP-
governance de adoptie van IOP-standaarden in Overheidsinformatienetwerken? 

K2. Opbouw van het proefschrift in hoofdstukken 

Het eerste hoofdstuk van het proefschrift beschrijft het beleidsprobleem, de 
onderzoeksvragen en de centrale concepten als basis voor de volgende hoofdstukken. 
Hoofdstuk 2 legt de theoretische basis voor de empirische analyse in Hoofdstukken 4 tot en 
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met 6, door een voorlopig theoretisch model van invloedsfactoren van adoptie uit de 
relevante theorievelden af te leiden. Hoofdstuk 3 beschrijft de methodologische benadering 
van het proefschrift, en geeft een overzicht van de twee case studies die de kern van de 
empirische analyse en de rest van het proefschrift vormen. Hoofdstuk 4 richt zich op DV1 en 
geeft een gedetailleerde omschrijving van de adoptie van IOP-standaarden, door te 
onderzoeken wat de implicaties zijn voor organisaties in Overheidsinformatienetwerken, 
wat de processen van adoptie zijn en welke actoren betrokken zijn. Hoofdstuk 5 richt zich 
dan op DV2 door te onderzoeken wat de invloedfactoren zijn van de adoptie van IOP-
standaarden door organisaties in Overheidsinformatienetwerken. Hoofdstuk 6 richt zich  op 
DV3 door te onderzoeken in hoeverre , voor netwerken van verschillende complexiteit,  de 
verschillende niveaus van centralisatie van IOP-governance verschillende effecten op de 
adoptie van IOP-standaarden door organisaties hebben. Hoofdstuk 7 trekt conclusies  over 
de bevindingen van het proefschrift. 

K3. Methoden van dataverzameling en analyse 

Ten aanzien van de explorerende aard van de onderzoeksvraag wordt voor een kwalitatieve 
methodologische benadering gekozen. In plaats van een positivistische benadering die 
probeert om de precieze effecten van de individuele invloedsfactoren van adoptie te meten, 
wordt een interpretivistische benadering gekozen die kwalitatieve data over de ervaringen 
en percepties van stakeholders gebruikt om: de invloedsfactoren van adoptie te identificeren 
en te beschrijven; een gedetailleerde beschrijving te geven van hoe stakeholders de 
relevantie van deze factoren ervaren;  het adoptieproces te analyseren, en om de 
wisselwerking tussen specifieke invloedsfactoren te onderzoeken (namelijk tussen de 
centralisering van IOP-governance en netwerk complexiteit). 

De data voor dit onderzoek is afkomstig van 37 semigestructureerde interviews met 
belangrijke informanten (“key informants”) uit twee Overheidsinformatienetwerken in 
Nederland, die door de onderzoeker in de periode van januari tot september 2011 werden 
afgenomen. De twee case studies werden geselecteerd als representatieve voorbeelden van 
Overheidsinformatienetwerken. De eerste case, het Digitaal Klantdossier (DKD), vormt een 
complex netwerk rond een landelijk informatiesysteem dat verschillende databases uit het 
werk- en inkomensdomein (SUWI) verbindt en de mogelijkheid geeft om relevante 
informatie over individuele SUWI-klanten in een digitaal dossier te bundelen. De tweede 
case, Studielink, is een niet-complex netwerk uit de sector Hoger Onderwijs  rond een 
centraal informatiesysteem dat de elektronische uitwisseling van studenten-
inschrijvingsgegevens tussen organisaties in de sector Hoger Onderwijs mogelijk maakt. 

De interviews werden gevoerd met "key informants" uit partner organisaties in de twee 
netwerken, en met "key informants" op netwerkniveau van elke case. De data-analyse is 
gebaseerd op het kwalitatieve coderen van de interviewtranscripten met hulp van de atlas.ti 
software. Kwalitatief coderen, algemeen beschreven, houdt in dat segmenten van de data 
met conceptuele categorieën (“codes”) “getagged” worden, waarbij elke code een specifiek 
concept uit het theoretische kader representeert. De codes werden ontwikkeld door een 
deductieve (theorie-gebaseerde) en inductieve (data-gebaseerde) benadering. Twee 
strategieën werden voor de analyse van de gecodeerde tekstsegmenten (“quotations”) 
gebruikt. Ten eerste gebruikte een interpretatieve analysestrategie de codes als een manier 
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om de statements van de geïnterviewden (quotations) te verzamelen, met als doel om de 
onderliggende dimensies van elk concept en de patronen van onderlinge relaties tussen de 
concepten te identificeren. Ten tweede heeft een inhoudsanalyse de frequenties voor alle 
codes gebruikt om hun relatieve relevantie voor de geïnterviewde stakeholders en de 
verbindingen tussen concepten vast te stellen. 

K4. Centrale Bevindingen van het proefschrift 

Dit proefschrift biedt een aantal bevindingen die aan een beter theoretisch begrip van de 
adoptie van IOP-standaarden en van IOP-governance in Overheidsinformatienetwerken 
bijdragen, en geeft tevens een aantal aanbevelingen ten aanzien van hoe IOP in deze 
netwerken bestuurd moet worden. De centrale contributies omvatten drie gebieden. 

De eerste belangrijke contributie van het proefschrift (met betrekking tot DV1, behandeld in 
Hoofdstuk 4) is een betere conceptualisering van de adoptie van IOP-standaarden in 
Overheidsinformatienetwerken. Deze conceptualisering toont aan dat een holistisch 
perspectief op de technologische, semantische en organisatorische dimensies van IOP nodig 
is en dat de gebruikelijke focus op de technologische dimensie alleen niet de realiteit 
weerspiegelt. Het proefschrift wijst ook naar een gebrek aan proces-geörienteerde 
perspectieven op de adoptie van standaarden, en biedt een aantal bevindingen die de “black 
box” van deze processen openen, door de essentiële fasen en een typologie van de relevante 
actoren te identificeren. 

De tweede belangrijke contributie van dit proefschrift (met betrekking tot DV2, behandeld 
in Hoofdstuk 4 en 5) is het ontwikkelen en empirisch valideren van een theoretisch model 
van de invloedsfactoren van de adoptie van IOP-standaarden door organisaties in 
Overheidsinformatienetwerken. Dit draagt bij aan een voorheen ontbrekende integratie van 
de verspreide bestaande theorieën over dit onderwerp, en geeft tevens een basis voor 
toekomstige metingsinstrumenten. Daarnaast stelt het onderzoek in dit proefschrift de 
relatieve relevantie vast van de geïdentificeerde invloedsfactoren voor de verschillende 
groepen van stakeholders in Overheidsinformatienetwerken, en identificeert tevens de 
centrale aandachtspunten voor IOP-governance. In het bijzonder wijzen de bevindingen 
naar de noodzaak voor een context-sensitieve benadering van IOP-governance, vooral met 
betrekking tot de context van de complexiteit van en bepaald netwerk. 

De derde belangrijke contributie is gebaseerd op de vorige bevinding van dit proefschrift. 
Deze contributie heeft betrekking op DV3 (behandeld in Hoofdstuk 6)  en geeft relevante 
aanbevelingen over hoe gecentraliseerd de IOP-governance van een bepaald netwerk moet 
zijn ten aanzien van de complexiteit van dit netwerk. Hiervoor ontwikkeld het proefschrift 
eerst een theoretisch kader om de centralisering van IOP-governance en de complexiteit van 
Overheidsinformatienetwerken te beoordelen. Dit wordt gedaan door de essentiële 
dimensies van de complexiteit van Overheidsinformatienetwerken (structurele complexiteit, 
diversiteit en taakcomplexiteit) en van IOP-governance centralisering (de centralisering van 
beslissingen en handhaving met betrekking tot IOP-standaarden) te identificeren. Hiernaast 
wordt een aantal theoretische voorstellen ontwikkeld die bestaande theoretische 
argumenten valideren, namelijk dat een hogere complexiteit van netwerken een meer 
gecentraliseerde governance vereist. Tenslotte geeft het proefschrift een aantal op empirisch 
onderzoek gebaseerde aanbevelingen ten aanzien van het ontwerpen van IOP-governance 
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zodat deze overeen komt met de verschillende niveaus van complexiteit van  
Overheidsinformatienetwerken. 

Dit proefschrift trekt niet alleen een aantal theoretische en praktijk-georiënteerde conclusies 
die bestaande hiaten in de theorie en praktijk belichten, maar vormt ook de basis voor 
toekomstig onderzoek over dit onderwerp. Het proefschrift toont echter ook aan dat in de 
praktijk een degelijk begrip van IOP-governance ontbreekt. Met oog op de continuerende 
trend naar inter-organisatorische samenwerking in e-Governance, belooft IOP-governance  
ook in de nabije toekomst een uitdagend onderwerp te blijven. 
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Annex L. Summary in English 

L1. Research Problem and Research Questions  

This dissertation investigates a series of questions on the issue of standards adoption in e-
Governance. Driven by new governance paradigms and fuelled by the possibilities of ICT to 
electronically store, process and exchange large amounts of data, we are witnessing a 
continuing trend towards governing societies through ICT-enabled, inter-organisational 
networks (“Government Information Networks”). Such networks are expected to improve 
public governance by enabling significant increases in its efficiency and effectiveness 
through enabling collaboration between various governmental and non-governmental 
actors. The successful achievement of these goals essentially rests upon the ability of the 
organisations in these networks to electronically exchange and use information and services 
among each other. In other words, they need to achieve “interoperability” (IOP), which 
necessitates their adherence to a common set of standards and agreements – their “IOP 
architecture”. Unfortunately, in practice Government Information Networks often encounter 
substantial difficulties in achieving IOP because the organisations participating in them fail 
to take the necessary measures to adopt and comply with the technical, semantic and 
organisational IOP standards specified in their network’s IOP architecture.  

This dissertation therefore aims at contributing to a better understanding of IOP standards 
adoption in Government Information Networks, in particular of the process of adoption as 
well as the drivers and barriers behind adoption, and aims at providing insights and 
guidance on how to best approach “IOP governance” in such networks (i.e. the decision-
making rules and procedures to direct and oversee their IOP architecture). To this end, it 
combines a theoretical modelling approach with two in-depth case studies to address a 
number of research questions that aim at contributing to these objectives.  

The main research question of this dissertation is: what are the factors that determine the 

adoption of IOP standards by organisations in Government Information Networks, and what are 

their implications for effective IOP Governance? In view of this main research question, three 
sets of sub-questions (SQs) are specified: SQ1) How can we conceptualise IOP standards 
adoption in Government Information Networks?; SQ2) What are the factors that determine 
the adoption of IOP standards by organisations in Government Information Networks?; and 
SQ3) How do different degrees of IOP governance centralisation affect the adoption of IOP 
standards in Government Information Networks? 

L2. Dissertation Chapter Structure  

The first chapter explains the policy problem motivating the thesis, the research questions, 
and introduces the central concepts as a basis for the subsequent chapters. Chapter 2 
provides a theoretical foundation for the empirical analysis in Chapters 4 to 6, by means of 
deriving a preliminary theoretical model of determinants of adoption from the relevant 
fields of theory. Chapter 3 describes the methodological approach of the dissertation, and 
gives an overview of the two case studies that form the core of the empirical analysis in the 
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remainder of the thesis. Chapter 4 then focuses on SQ1 by providing a more detailed 
understanding of IOP standards adoption, by investigating what its implications are for 
organisations in Government Information Networks, what the processes of adoption are and 
which actors are involved. Chapter 5 subsequently focuses on SQ2 by investigating what the 
determinants of organisations’ adoption of IOP standards are. Chapter 6 then focuses on 
SQ3 by investigating whether and how for different degrees of network complexity, 
different degrees of IOP governance centralisation result in different effects on 
organisations’ adoption of IOP standards. Finally, Chapter 7 provides concluding remarks 
on the dissertation’s findings. 

L3. Methods of Data Collection and Analysis  

Due to the exploratory nature of the research question, a qualitative methodological 
approach was chosen. Instead of a quantitative approach aiming at measuring the precise 
effects of individual determinants on adoption, an interpretivist approach is taken that uses 
qualitative data on stakeholders’ experiences and perceptions in order to identify and 
describe what the factors are that influence adoption, to give an in-depth understanding of 
how stakeholders experience their relevance, to analyse the adoption process, and to 
investigate the interplay of specific determinants (IOP governance centralisation and 
network complexity). 

The data for this study comes from 37 semi-structured interviews with key informants from 
two Government Information Networks in the Netherlands, conducted by the researcher in 
the period from January until September 2011. The two cases were selected as representative 
instances of Government Information Networks. The first case, the Digital Client Dossier 
(Digitaal Klantdossier, DKD), forms a highly complex network which is centred around a 
nation-wide information system linking various databases from the work and income 
(SUWI) sector, allowing to collate relevant information on individual SUWI clients into a 
digital dossier. The second case, Studielink, on the other hand is a fairly non-complex 
network from the higher education domain, based on a central information system for the 
electronic exchange of student registration data across organisations in the Dutch higher 
education sector. 

Interviews have been conducted with key informants from partner organisations from the 
two networks, as well as informants at the network level for each case. The data analysis is 
based on the qualitative coding of the interview transcripts, using the atlas.ti software 
package. Qualitative coding, broadly described, refers to the “tagging” of the data with 
conceptual categories (“codes”), each representing a different key concept from the 
theoretical framework. The codes were generated through a combined deductive (theory-
driven) and inductive (data-driven) approach. Two strategies were used for the analysis of 
the coded text segments (“quotations”). First, an interpretive analysis strategy used the 
codes as a means of “filing” interviewees’ statements (quotations) by the concepts defined in 
the theoretical framework, in order to identify the subdimensions of a concept and patterns 
of relationships across them. Second, a content analysis used the frequencies of quotations 
per code in order to assess their relevance to the interviewed stakeholders and to assess 
relationships between concepts.  
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L4. Key Findings of the Dissertation 

This dissertation offers a number of findings that contribute to a better theoretical 
understanding of IOP standards adoption and IOP governance in Government Information 
Networks, and provides a number of policy-relevant recommendations on how IOP in such 
networks should be governed. Its central contributions cover three main areas.  

The first major contribution of the dissertation (addressing SQ1, discussed in Chapter 4) is a 
better conceptualisation of IOP standards adoption in Government Information Networks, 
showing that a holistic perspective across the technological, semantic and organisational 
dimensions of IOP is necessary and that the frequent focus on technological IOP is 
misaligned with reality. The dissertation also points to the lack of process perspectives on 
standards adoption, and provides several findings to open the “black box” of this process, 
by identifying key phases as well as a typology of the relevant actors involved.  

The second key contribution of this dissertation (addressing SQ2, discussed in Chapters 4 
and 5) is that it develops and empirically validates a theoretical model on the determinants 
of the adoption of IOP standards by organisations in Government Information Networks, 
thus contributing a previously missing integration of the disparate existing theory on this 
topic, as well as providing the basis for future measurement instruments. Moreover, the 
research presented in this dissertation determines the relative relevance of the identified 
determinants for the different groups of stakeholders in Government Information Networks, 
thus identifying the key areas for IOP governance. In particular, the findings highlight the 
necessity for a context-sensitive approach to IOP governance, especially with regard to the 
context formed by the complexity of a given network. 

Based on the finding that IOP governance design should take a context-sensitive approach 
and align itself with key characteristics of the network, the third major contribution of the 
dissertation (addressing SQ3, discussed in Chapter 6) is to provide relevant 
recommendations as to how the degree of IOP governance centralisation should be chosen 
in relation to a given network’s complexity. To this end, it first develops a framework for 
assessing and designing IOP governance centralisation and network complexity by 
identifying and conceptualising the essential dimensions of both the complexity of 
Government Information Networks (structural complexity, diversity and task complexity) 
and the degree of centralisation of IOP governance (decision-making centralisation and 
enforcement). It also provides several theoretical propositions that support previous 
theoretical arguments that higher network complexity requires more centralised IOP 
governance. And finally, it gives a number of evidence-based recommendations on how IOP 
governance can best be designed in order to match a network’s degree of complexity. 

In conclusion, this dissertation does not only provide a number of theoretical and practice-
oriented conclusions that address previous gaps in theory and practice, it also provides the 
ground for future research on this topic. However, the dissertation also highlights that in 
practice, stakeholders still seem far from having a solid understanding of IOP governance. 
Considering this in view of the continuing trend towards connected forms of e-Governance, 
IOP governance promises to provide a challenging agenda for the foreseeable future, for 
practice and research alike. 
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