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Aan:   Architectuur Board NORA 

Van:   Cor Franke (projectleider doorontwikkeling NORA) 

Datum:  29 maart 2013 
Onderwerp:  Implementatie NORA en de rol van bestuurders daarin 
Kopie aan:   
 
 
1. Inleiding 

 
In zijn vergadering van de Architectuur Board van 6 november 2012 kreeg ik de opdracht nadere 
voorstellen te ontwikkelen voor de implementatie van NORA en specifiek de rol van bestuurders 
daarin. Daarbij formuleerde de Board drie aandachtspunten: 
 
 benadruk wat NORA oplevert in (maatschappelijke) baten; 

 
 betrek communicatiedeskundigen/voorlichters (hoe kunnen we NORA “spinnen”); 
 
 sluit aan bij opleidingen voor topambtenaren en bestuurders (zoals de ABD APP, de ICT-

Topseminars bij de Belastingdienst en de taskforce beveiliging) gericht op het vergroten van 

bestuurlijk bewustzijn. 
 

Bij de uitvoering van deze opdracht heb ik als eerste stap gesprekken gevoerd met een aantal 
leden van de Gebruikersraad NORA. Deze notitie geeft de uitkomst van deze gesprekken weer. In 
het verlengde daarvan doe ik voorstellen voor vervolgacties. 
 
 
2. Algemeen beeld gesprekken leden Gebruikersraad NORA 
 

Het algemene beeld dat uit de gesprekken naar voren komt is dat bestuurders een cruciale rol 
hebben bij het implementeren van NORA. Dat is niet verbazend. Bestuurders fungeren namelijk 
veelal als opdrachtgever voor ICT-programma's en -projecten en kunnen vanuit die rol gericht 
aandacht vragen voor de toepassing van NORA (net zoals ze dat bijvoorbeeld kunnen doen bij de 
implementatie van (open) standaarden). De ervaring leert echter dat op enkele uitzonderingen na 
bestuurders geen of weinig expliciete aandacht schenken aan architectuur in het algemeen en 

NORA in het bijzonder. 
 

De oorzaken daarvoor lijken gevarieerd te zijn: 
 
 NORA wekt (ten onrechte) de associatie van een technisch onderwerp waarbij  het beter is naar 

experts te luisteren, dan zelf een oordeel te vormen; 
 

 gebrek aan kennis van NORA en van de (baten van) toepassing daarvan; 
 
 NORA is het "zoveelste" onderwerp waar bestuurders aandacht aan moeten geven; 
 
 weerstand als gevolg van eerder opgedane ervaringen en beelden 

o de omvang van NORA 2.0; 
o normatieve uitspraken in NORA 2.0 over de interne inrichting van de 

informatiehuishouding; 
o het gevoel dat NORA iets van BZK is waarop men bij de ontwikkeling in onvoldoende 

mate invloed heeft (gehad). 
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3. Suggesties voor het vergroten van de betrokkenheid van bestuurders bij NORA  

 

In de gesprekken kwam een aantal suggesties naar voren voor het vergroten van de betrokkenheid 
van bestuurders bij (de toepassing van) NORA. Hieronder geef ik die suggesties thematisch 
gebundeld weer. 
 
algemeen beeld/algemene boodschap 
 

De algemene boodschap is dat begrippen als "architectuur" en "governance" in de afgelopen jaren 
besmet zijn geraakt. Verder sluiten die termen niet aan op de wijze waarop bestuurders naar de 
wereld kijken. 
 
Het doel van NORA is te verzekeren dat publieke organisaties samen de e-overheid vorm kunnen 
geven, op een zodanige manier dat burgers en bedrijven daar ook echt de vruchten van plukken. 

Die vruchten bevinden zich zowel binnen de organisatie (realiseren eigen doelstellingen) als in het 
samenwerkingsverband (doelstellingen e- of i-overheid). 
 
Het voorstel is in het vervolg over architectuur te spreken als “afspraken voor samenwerking”. 
Dergelijke afspraken bevorderen de snelle en correcte realisatie van informatiesystemen en zijn 

stabiel. Bestuurders sturen met die afspraken langjarig op hun eigen ICT-programma's en 
projecten en op de samenhang daarvan met de programma's en projecten van andere 

organisaties. 
 
Een mooi voorbeeld van het presenteren van architectuur op deze wijze is de concernarchitectuur 
van de Belastingdienst. Bij lezing daarvan valt op dat het mogelijk is de bedoelde afspraken zeer 
strak te formuleren. Deze concernarchitectuur is als bijlage 1 toegevoegd. 
 
doelgroep 

 
Het is vanuit het perspectief van architectuur verleidelijk om de CIO's van uitvoeringsorganisaties, 
decentrale overheden en departementen (en hun samenwerkingsverbanden, zoals het ICCIO) als 
doelgroep te zien. Een dergelijke definitie van de doelgroep zou niet volledig en niet volledig juist 
zijn, CIO's zijn namelijk niet zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de informatiehuishouding 
van een organisatie, zij adviseren daar alleen over. 

 
Daarom is het voorstel om te kiezen voor een doelgroep bestaande uit managers en bestuurders 

die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van ICT-programma's en -projecten. Dat zijn: 
 
 SG’s, DG's en directeuren binnen departementen; 
 
 directeuren binnen gemeenten, provincies en waterschappen; 

 
 leden RvB en hoofddirecteuren bij de uitvoeringsorganisaties. 
 
Verder is er een drietal (soorten) initiatieven die buitengewoon gebaat zijn bij de toepassing van 
architectuurprincipes in het algemeen en NORA in het bijzonder. Die initiatieven zijn de Compacte 
Rijksdienst, de drie decentralisaties en het werken in ketenverband. 
 

communicatie 
 
Bij het communiceren over architectuur (of beter, over afspraken) in de richting van bestuurders 
en directeuren geldt het adagium dat de inhoud voor 20% van belang is en de vorm voor 80% (of 
meer...).  
 

Met deze wijsheid in het achterhoofd is het voorstel de volgende communicatie-instrumenten in te 
zetten: 
 
 ‘platte’, goed toegankelijke voorlichting over de doorontwikkeling van NORA en het beheer van 

NORA, de structuren die daarvoor gecreëerd zijn en de wijze waarop de verschillende partijen 
daarbij op verschillende niveaus zijn betrokken (de achtergrond hierbij is het bevorderen van 
de kenbaarheid van NORA en het (mede) daarmee wegnemen of neutraliseren van oude 

weerstanden); 
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 een "bestuurlijke" samenvatting van NORA, à la de samenvatting van de concernarchitectuur 

van de Belastingdienst. Maak in deze samenvatting de maatschappelijke baten van de 
toepassing van NORA glashelder; 

 
 een aanbiedingsbrief van de Minister van BZK bij deze samenvatting. In deze brief komt niet 

alleen de (bijgevoegde) samenvatting aan de orde, maar krijgen ook evenementen waaraan 
men kan deelnemen (Gebruikersraad, bestuurdersbijeenkomsten, congressen aan de orde); 

 
 een video (te publiceren op Youtube....) waarin de minister van BZK, in zijn rol van voorzitter 

van de BRG de betekenis en het belang van de NORA uitdraagt; 
 
 opiniestukken, bedoeld voor bijvoorbeeld Binnenlands Bestuur of I-Bestuur, inclusief reacties 

op in dergelijke bladen verschenen artikelen; 

 
 fact sheets (met foto) waarin bestuurders en directeuren zelf aan het woord komen en 

uitleggen hoe zij NORA gebruiken en wat hen dat heeft opgeleverd; 
 
 

organiseer bijeenkomsten en deel ervaringen 
 

De hiervoor bedoelde vormen van communicatie zijn onpersoonlijk van karakter. Het voorstel is 
met name ook persoonlijk contact tussen bestuurders en directeuren te faciliteren, om hen in staat 
te stellen ervaringen uit te wisselen. 
 
Het voorstel is hiervoor één of meer van onderstaande vormen toe te passen: 
 
 oploopjes (haardvuur- of pizzasessies...) waarin bestuurders en directeuren aan de hand van 

een gepresenteerde casus (zowel successen als mislukkingen) onder leiding van een moderator 
(Arre Zuurmond, Chris Verhoef, ....) ervaringen kunnen delen; 

 
 "track" rond (keten-)architectuur (of afspraken) in het I-bestuurcongres, met één of twee 

bestuurders uit de publieke sector als sprekers (ook hier met open gesprek aan het eind van de 
"track"). Het kernthema voor een dergelijk "track" zou dan zijn het verbinden van NORA met 

de eigen doelstellingen van de organisatie en met de dienstverlening aan burgers en bedrijven. 
 

 
ambassadeurs 
 
Een effectieve manier om zaken bij bestuurders onder de aandacht te krijgen is het inschakelen 
van ambassadeurs. Deze ambassadeurs komen bij voorkeur uit kringen van bestuurders, zodat ze 

natuurlijke gesprekspartners zijn voor de doelgroep. 
 
Een aantal suggesties voor ambassadeurs: 
 
 Pieter Cloo; 
 Hans van der Vlist; 
 Peter Veld, 

 Hans Blokpoel, 
 en mogelijk Martin van Rijn.... (als boegbeeld). 
 
concrete toepassing/methodiek(en) 
 
Alleen communiceren en uitwisselen van ervaringen is niet genoeg om bestuurders en directeuren 

"over de drempel te trekken" waar het gaat om de toepassing van NORA, daar is nog iets meer 
voor nodig. Het is belangrijk om niet alleen aan te geven waarom de toepassing van NORA van 
belang is maar ook handvatten aan te reiken voor de toepassing in de praktijk. 
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Daarvoor stellen we de volgende acties voor: 

 

 introduceer NORA als (toets) instrument bij het uitvoeren van gateway reviews, en met name 
de gateway review bij de start van een programma of project. Toets daarbij de Project Start 
Architectuur aan NORA;  

 
 benadruk het belang van NORA bij het beoordelen van nieuwe initiatieven. Dit geldt in het 

bijzonder binnen het stelsel van basisregistraties(denk aan de ontwikkeling van de DIGI-

producten) maar ook binnen andere sturende organen zoals programmaraad e-overheid voor 
burgers en de klankbordgroep e-overheid voor bedrijven, de Manifestgroep, het ICCIO, het 
College Standaardisatie, KING, etc.).  
 
Het zou zeer wenselijk zijn dat de Bestuurlijke Regiegroep e-Overheid zou besluiten dat NORA 
van toepassing is op de programma's en projecten die onder de besturing van deze regiegroep 

vallen; 
 
 stimuleer NORA (en het architectuurdenken) als onderdeel van bestaande opleidingen (zoals 

ABD/APP, opleidingen van de rijksacademies en waar mogelijk in opleidingen die marktpartijen 
aanbieden), en leer bestuurders en directeuren zo architectuurdenken/NORA toe te passen. 

 
 

4. Vervolgacties 
 
Het voorstel is na bespreking van deze notitie in de Architectuur Board de volgende vervolgacties 
uit te voeren: 
 
 afstemming met Taskforce Informatiebeveiliging om beelden te delen over de meest effectieve 

manier om kwesties als beveiliging en architectuur bestuurlijk te agenderen; 

 
 idem voor portefeuillehouder Architectuur en Standaarden van het ICCIO; 
 
 advies vragen aan experts over de invulling van de voorstellen rond communicatie; 
 
 verder uitwerken van de voorstellen in de vorm van een concreet actieplan/een concrete 

actiekalender. 
 

 
5. Gevraagde besluiten 

 
 inhoudelijke reactie geven in de vorm van vragen of opmerkingen/aanvullingen op de 

voorstellen uit deze notitie; 

 
 aangeven welke vervolgacties nodig en/of gewenst zijn. 
 
 


