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• Over de enquête 

• Familieleden: 
• Wie zit er in welke domeinen 

• Wat zit er in dochters 

• Hoe wordt ontsloten 

• Hoe wordt architectuur gebruikt 

• Overerven: 
• Interesse 

• Elementen 

• Waarom 

 

 

 



Enquête 

 Breed palet aan vragen 

 Response van 19 van de 20 dochters 

 Algemeen; verdeling dochters over domeinen 

o Aantal domeinen met relatief veel dochters 

o Aantal domeinen met relatief weinig dochters 

 

 Conclusies lastig 

o Dochters zeer divers van aard! 

 



Binnen 1 domein: 
AORTA 

LIDA 

Vreemdelingenketen 

VERA 

HORA 

ROSA 

Educatieve Contentketen 

Triple A 

 

 

Breder dan domein: 
CORA 

KarWeI 

MARTHE 

PURA 

Jeugdketens 

Strafrechtketen 

TARA / MARA 

VeRa 

 

 

Bestuurslagen overlappen domeinen: 
EAR 

GEMMA 

WILMA  

PETRA 



Elementen in dochters 



Ontsluiting dochters 



Rol familieleden in domeinen 

 Vooral bij nieuwe projecten, weinig bij beheer 

 PSA speelt belangrijke rol 

 Basis voor Enterprise / Referentie Architectuur 

 Meer aandacht gewenst als sturingsinstrument  

 



Rol familieleden: samenwerking 

 Samenwerking buiten eigen organisatie is complex 

 Architectuur kan daar een grotere rol spelen 

 Nog veel vrijblijvendheid in architectuur bij 
samenwerkingsverbanden 



(Her-)gebruik NORA 

 (Her-)gebruik NORA: 

o 5 dochters hebben NORA éénmalig gebruikt 

o 8 dochters gebruiken NORA bij hun eigen 
doorontwikkeling 

o 3 dochters maken geen gebruik van NORA 

 Niet alle dochters beschikken over een kennismodel 

 Nog veel onduidelijkheid over mogelijkheden van 
overerven 

 



Interesse voor overerven 



Wat overerven? 

 Belangrijkste elementtypen 
komen overeen 

 Meeste interesse in 
standaarden en principes 

 Iets minder interesse voor 
beleidskaders 

 



Behoeften dochters m.b.t. NORA 

 Meer informatie over toepassen van 

 (GDI-)bouwstenen 

 Kennis over semantiek en linked data 

 Delen van kennis (naast elementen) 

 Samenwerking/overlap van architecturen (in ketens en 

netwerken) 

 Werken met architectuur in praktijk 

 Algemene ondersteuning bij overerven 



Opvolging enquête 



(A) Voorzien in kennisbehoefte 

• Informatie van andere bronnen naar NORA krijgen: 
• GDI bouwstenen 

• Standaarden 

• Thema's zoals semantiek en WOA  

• Indeling gegevens uit de NORA aansluiten bij concrete wensen 
dochters (herbruikbare structuur) 



(B) Ondersteunen bij overerven 

 Verduidelijking NORA menukaart: 
 Actueel, uitgebreid NORA kennismodel 
 Toelichting context, totstandkoming en doel elementen 

 Ondersteuning waar nodig bij technische koppeling t.b.v. 
overerving 



Bijeenkomsten over aansluiten (1) 

 Inleiding in aansluiten: hoe kan ik NORA hergebruiken? 
o Anderhalf uur 
o Leren hoe NORA in de praktijk kan worden hergebruikt 

door dochters 
o Korte introductie kennismodel 

 



Bijeenkomsten over aansluiten (2) 

 Workshop menukaart 
o Dagdeel 
o Details van inhoud / kennismodel NORA en 

totstandkoming 
o Behoeften in aanbod en samenwerking (van elkaar leren) 
o Technische mogelijkheden 



(C) Verankering relatie dochters 

 Doel 
o Versterken band / verbeteren samenwerking 
o Verdiepen inzicht in behoefte 

 Onderwerpen 
o Toepassing dochter en borging werken onder 

architectuur (‘governance’) 
o Verbinding NORA en dochter 
o Beeld van NORA en gebruikersbijeenkomsten 



Verankering relatie dochters 

 ‘Rondje dochters’ 

 Versterken band 
 Hoe zijn NORA-brede afspraken vertaald in familie? 

 Hoe hebben projecten en systemen van de organisaties invulling 
gegeven aan afspraken? 

 (Zowel hard als zacht verantwoorden?) 


