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In deze dissertatie wordt het begrip informatie-infrastructuur verkend en uit-
gediept. Met name worden die structurele eigenschappen van de informatie-
voorziening onderzocht die blijvend op de kwaliteit en flexibiliteit van invloed 
zijn, zoals de titel ‘de informatie-infrastructuur – waarborg voor de kwalitijd 
van de informatievoorziening’ aangeeft.  
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