
Beheer NORA - strategisch kader

Het beheer van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is gebaseerd op 
BOMOS, het Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. De reden voor deze 
keuze is dat NORA als een open standaard beschouwd kan worden en dat het activiteiten-
model (zie hieronder) en de inzichten uit BOMOS een goede basis kunnen vormen voor de 
inrichting van het beheer van NORA.

Als eerste stap is dit strategisch kader van het beheer vorm gegeven. Uitgangspunt hierbij 
was de Notitie Governance voor beheer en doorontwikkeling van NORA die op 18 april 2012 
is vastgesteld door de Bestuurlijke Regiegroep voor Dienstverlening (BRG).
Het kader is 6 juni 2012 voorgelegd aan de Gebruikersraad NORA en op 8 juni 2012 vastge-
steld door de Architectuur Board NORA.
Het Strategisch kader vormt de basis voor het tactisch en operationeel kader.
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Strategisch kader
Visie, Governance en Financiën zijn aspecten van de strategie voor beheer en ontwikkeling 
van NORA.

Visie
NORA is het interoperabiliteitsraamwerk voor de Nederlandse overheid en vertaalt daartoe 
wetgeving, beleid en standaarden naar architectuurprincipes, beschrijvingen en modellen. 
Het doel is het versterken van het vermogen tot samenwerking van overheidsorganisaties en 
de verbetering van dienstverlening.

Volgens Kabinetsbesluit van juni 2008 geldt NORA als referentie-architectuur voor de ontwik-
keling en realisatie van ICT-projecten van rijksdiensten. Een jaar later heeft het Kabinet 
NORA vastgesteld als norm voor de overheid. Dit betekent dat alle architecturen van de indi-
viduele overheidsorganisaties en projecten zich blijvend moeten conformeren aan NORA. 
Daarbij is de wens dat ook private organisaties met een publiekrechtelijke taak voldoen aan 
NORA.

Echter, al deze organisaties zijn niet persé directe gebruikers van NORA. In de afgelopen 
jaren zijn immers veel referentie-architecturen ontwikkeld. Denk aan de NORA-dochters van 
de bestuursdomeinen, te weten MARIJ (Rijk), GEMMA (Gemeenten), PETRA (Provincies) en 
WILMA (Waterschappen). Of domein- en ketenarchitecturen, zoals ROSA voor het Onder-
wijs, KARWEI voor Werk en Inkomen en SRK voor de Strafrechtketen.
Veel overheidsorganisaties maken gebruik van deze referentie-architecturen. Ze kunnen 
echter alleen aansluiten op de afspraken in hun domeinen en ketens én tevens blijvend con-
formeren aan NORA, wanneer ook deze domein- en ketenarchitecturen zich blijvend 
conformeren aan NORA. 
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Daarmee is NORA het referentiekader voor álle andere (referentie)architecturen. Content 
van NORA, zoals principes, normen, modellen, definities moeten dus integraal worden over-
genomen (of er wordt naar verwezen). Er is geen ruimte voor herformuleringen of “cherry 
picking”. Content afkomstig uit NORA kan eventueel worden aangevuld of verdiept, maar niet 
worden gewijzigd.

Een organisatie kan vraagstukken ten aanzien van haar eigen Enterprise Architectuur (EA) 
aankaarten bij de beheerders van de domein- en ketenarchitecturen waarbinnen zij werk-
zaam is. 
Uitgangspunt is dat daar, in de samenwerking, een oplossing wordt gevonden. Indien dat niet 
mogelijk is, kan door de beheerders van die domein- en ketenarchitecturen het vraagstuk 
worden aangekaart bij de beheerder van NORA. Dat kan resulteren in een wijziging in 
NORA. Een wijziging in NORA zal leiden tot aanpassingen in alle dochters, te weten de 
domein- en ketenarchitecturen. De beheerders van die NORA-dochters zijn verantwoordelijk 
voor het juist en tijdig doorvoeren van die aanpassingen. Hierover worden afspraken 
gemaakt.

Governance

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is als eigenaar verant-
woordelijk voor het beheer van NORA en verzorgt de afstemming met het EIF. BZK heeft de 
volgende organisatiestructuur en governance voor beheer en doorontwikkeling van NORA 
ingericht: 

BRG
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De Bestuurlijke Regiegroep voor Dienstverlening (BRG) is opdrachtgever van de Architectuur 
Board (AB). De AB informeert de BRG over voortgang en over zaken die besluitvorming in de 
BRG vergen. 

Architectuur Board 
De AB stelt jaarlijks de inhoud van NORA vast. De AB ziet toe op het beheer en de dooront-
wikkeling van de NORA. Zij treedt namens de BRG op als opdrachtgever voor de projecten 
die in het kader van de doorontwikkeling worden opgezet1. De AB maakt daartoe keuzes 
voor de inzet van middelen per project en de termijnen waarop producten geleverd moeten 
worden. 

Alle bestuurslagen en de uitvoeringsorganisaties zijn vertegenwoordigd in de AB2. Daardoor 
bestaat voor elke publieke organisatie en ieder domein en elke keten de mogelijkheid om 
architectuurvraagstukken bestuurlijk te escaleren. Ook wijzigingen in beleid met consequen-
ties voor NORA kunnen hier geadresseerd worden. Andersom heeft iedere 
vertegenwoordiger in de AB de taak om voor alle architecturen binnen zijn bestuurlijke aan-
dachtsgebied, de conformiteit aan NORA te borgen. BZK is als eigenaar van NORA ook 
vertegenwoordigd in de AB.

De Architectuur Board kan gevraagd en ongevraagd enkele onafhankelijke adviseurs raad-
plegen. De AB komt 2 à 3 keer per jaar bijeen.

Gebruikersraad
De Gebruikersraad is het platform waarin beheerders van domein- en ketenarchitecturen de 
ontwikkeling van de NORA met elkaar bespreken. Architectuurvraagstukken vanuit domeinen 
en ketens worden hier getoetst op genericiteit: is het vraagstuk des NORA's of niet? 
Wanneer het relevant wordt geacht voor NORA, laat de Gebruikersraad een wijzigingsvoor-
stel voor NORA voorbereiden.
De Gebruikersraad adviseert de AB over gewenste wijzigingen en uitbreidingen van NORA 
en over de projectmatige invulling daarvan. De Gebruikersraad beoordeelt daartoe wijzi-
gingsvoorstellen en legt die voor aan de AB ter vaststelling. De Gebruikersraad ziet toe op 
het juist en tijdig doorvoeren van wijzigingen in de NORA door NORA beheer dan wel project-
groepen.

De voorzitter van de Gebruikersraad wordt voorgedragen door BZK en neemt deel in de 
Architectuur Board als liaison-officer. 
De Gebruikersraad staat open voor beheerders van domein- en ketenarchitecturen. Over-
heidsorganisaties voor wie geen domein- of ketenarchitectuur beschikbaar is, kunnen op 
individuele titel deelnemen aan de Gebruikersraad.

1 Projectvoorstellen worden door de Gebruikersraad ter vaststelling voorgelegd aan de Architectuur Board. 
Indien een voorstel niet wordt goedgekeurd, wordt deze teruggelegd bij de Gebruikersraad opdat de 
betrokkenheid van alle mogelijke stakeholders geborgd blijft. 

2 Private partijen die publiekrechtelijke taken uitvoeren (denk aan ziekenhuizen, onderwijsinstellingen,   
ketenondersteunende organisaties zoals DBC-onderhoud in de zorg, etc.)  hebben geen afzonderlijke 
vertegenwoordiging in de AB: zij kunnen escaleren naar de vertegenwoordiger van het Rijk.

Pagina
4/5

Datum
1 juni 2012

Titel
Beheer NORA - strategisch kader / 1 Fout: Bron van verwijzing niet gevonden / Fout: Bron 
van verwijzing niet gevonden



NORA Beheer 
Het operationeel beheer van de NORA is belegd bij de Stichting ICTU, hier verder NORA 
beheer genoemd. NORA beheer ondersteunt de AB en GR, belegt bijeenkomsten, bereidt 
stukken voor, zorgt voor intake van wijzigingsverzoeken van gebruikers en stelt wijzigings-
voorstellen op. NORA beheer beantwoordt vragen uit de community en verzorgt het 
functioneel- en technisch beheer van www.noraonline.nl

Financiën
BZK is eigenaar van NORA en heeft een structurele financiering geregeld voor het beheer en 
de doorontwikkeling. Vooralsnog ter grootte van EUR 415.000,- per jaar in de jaren 2012 t/m 
2014.

BZK voorziet in een proces dat de doorontwikkeling faciliteert. De doorontwikkeling zelf, is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gebruikers van NORA die deelnemen in de 
Gebruikersraad. Vanuit de Manifestgroep en de architectuurinspanningen op het niveau van 
rijk, gemeenten, provincies en waterschappen wordt daartoe in personele zin en/of financiële 
zin bijgedragen aan de doorontwikkeling van de NORA.

Aan dit uitgangspunt wordt in 2012 invulling gegeven door het leveren van deelnemers aan 
de 3 projectgroepen voor doorontwikkeling.
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