
Modellen
In dit document is voor de 11 kandidaatprincipes in Archimate een aantal modellen 

uitgewerkt. Hierbij is gebruik gemaakt van het werkdocument van Adrie, het document met 

kanaalpatronen van het Telematica instituut en NORA 2.0 en de architectuur van het B-

dossier. In de modellen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Vormen van eDossiers: centrale registratie, virtueel dossier met pull, virtueel dossier 

met verwijsindex

2. Gegevensverstrekking en gegevensintegratie

3. Inzage, correctie en fiattering

4. Vormen van ketenbesturing: estafettemodel en dirigentmodel

5. Ontkoppeling

6. Vormen van de open deur van de overheid (‘No wrong door’): doorsturen klant, 

doorverbinden klant, doorsturen verzoek, doorsturen verzoek en bewaken

7. Zaakgericht werken

Vervolgens zijn in Archimate de kandidaatprincipes beschreven waarbij een relatie wordt 

gelegd met de drijfveren en de 10 basisprincipes, de laatste zijn gepositioneerd als doelen 

van de eOverheid. Waar mogelijk is ook een relatie gelegd met de realisatie van de 

kandidaatprincipes door te verbinden met de producten van de modellen.

In het derde onderdeel zijn de principes van NORA (de 10 basisprincipes en de 40 afgeleide 

principes) in verband gebracht met de principes die in de inventarisatie zijn achterhaald uit 

de verslagen van de workshops.



eDossiers - Centrale Registratie
In het document met kanaalpatronen worden 3 patronen van het ontsluiten van registraties 

beschreven:

1. Centrale registratie

2. Virtueel dossier (met verwijsindex)

3. Publish-subscribe

Hieronder volgt een uitwerking van de eerste 2 patronen waarbij bij het virtueel dossier 

onderscheid is gemaakt in een pull-mechanisme en een pull-mechanisme met een 

verwijsindex. Het publish-subscribe patroon vraagt nog apart onderzoek in relatie tot het 

push-mechanische, het publish-subscribe mechanisme en het publish-bind-agree-bind-

mechanisme.

Het patroon centrale registratie wordt toegepast als de kwaliteit en toegankelijkheid van de 

registratie van groot belang is voor veel verschillende organisaties en er een centrale 

autoriteit is die dat kan realiseren. In dit patroon zorgt die autoriteit voor het beheer van de 

gegevens, de verlening van autorisatie en de ontsluiting van de gegevens. Deze 3 

functionaliteiten kunnen worden toegewezen aan verschillende rollen: beheerder, 

toegangsbeheerder en raadpleger.





eDossiers - Virtueel dossier pull
Het patroon virtueel dossier met pull wordt toegepast als er sprake is van meerdere 

decentrale registraties die moeten worden gesynchroniseerd. Hierin moet onderscheid 

worden gemaakt in de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de decentrale 

registratie(s) (het beheer van de gegevens) en de verantwoordelijkheid voor de ontsluiting 

van die registratie(s). Voor dit laatste is het belangrijk dat het eigenaarschap van het virtueel 

dossier helder is belegd.

Er is samenwerking nodig tussen de betrokken partijen om te zorgen dat het eindproduct 

aan de afnemers wordt geleverd: hiervoor zijn de deelproduct ‘virtueel dossier’ en 

‘decentrale registratie’ nodig. Tezamen leveren deze prudcten de waarde ‘gegevens 

toegankelijk en decentraal beheerd’ voor de afnemer. Het is aan te bevelen daarvoor een 

dienstverleningsovereenkomst met onderliggende gegevensleveringsovereenkomsten op te 

stellen en te bezegelen.

De autorisatie is in dit patroon decentraal belegd: er is wel een centrale autoriteit die de 

verzoeken om autorisatie behandelt maar de verlening vindt bij de decentrale registratie 

plaats. Dit vergt nogal een uitdaging om te zorgen dat het virtueel dossier van deze 

autorisatieregels goed gebruik kan maken. Dit vraagt om een federatief roll-based-access-

management. Nader moet worden onderzocht of dit op het niveau van het virtueel dossier 

ook niet om een service vraagt die het proces van autorisatieverlening ondersteunt en 

autorisatieverzoek doorstuurt naar de beheerder van de decentrale registratie en de 

afhandeling daarvan bewaakt. Dit betekent dat de rol van toegangsbeheerder dan moet 

worden gesplitst op 2 niveaus: niveau virtueel dossier en niveau decentrale registratie.





eDossiers - Virtueel dossier 

verwijsindex
Het patroon virtueel dossier met verwijsindex wordt ook toegepast als er sprake is van 

meerdere decentrale registraties die moeten worden gesynchroniseerd. Een verwijsindex is 

een overzicht met een zekere populatie van gegevensobjecten waarin staat vermeld in 

welke bronnen welke gegevens over deze gegevensobjecten zijn te vinden. Extra 

functionaliteit die in dit patroon wordt geleverd is dus een index waarmee de afnemer kan 

zien welke gegevens in de decentrale registraties aanwezig zijn c.q. of een bepaald 

gegevensobject waarnaar wordt gezocht in de decentrale registraties aanwezig is.

De verantwoordelijkheid voor de ontsluiting van die registratie(s) omvat niet alleen het 

‘vullen’ van het virtueel dossier maar ook het ‘vullen’ van de bijbehorende index. Het 

voordeel van de verwijsindex is dat de afnemer niet telkens de gegevens zelf hoeft te 

raadplegen maar eerst de index kan raadplegen. Het virtueel dossier met een verwijs is dan 

ook een combinatie van pull (het door de afnemer bevragen van de verwijsindex) en push 

(actualisatie van de verwijsindex vanuit de achterliggende bronregistraties.

De toegevoegde waarde van dit patroon boven de verwijsindex met pull is dat er een 

verwijsindex actueel beschikbaar is. Ook hier is samenwerking nodig en is het advies een 

dienstverleningsovereenkomst met onderliggende gegevensleveringsovereenkomsten op te 

stellen en te bezegelen.

Het autorisatieprobleem is hier extra complex omdat niet alleen het virtueel dossier maar 

ook de verwijsindex van autorisatieregels moet worden voorzien: het feit dat gegevens over 

een gegevensobject in een bron aanwezig is, is immers ook informatie over dat 

gegevensobject.





Gegevensverstrekking
In de producten voor gegevensverstrekking die bij de patronen voor eDossiers worden 

genoemd spelen aspecten die belangrijk zijn in het verbinden. Bij het verstrekken van 

gegevens stellen de principes ‘Voorkom verwezing’ (VQ02), ‘Gebruik informatiemodellen en 

–catalogi’ (VQ03), Nauwkeurigheid (VQ04) en Makelaarsfunctie (VQ06)  eisen aan de 

gegevensverstrekking en aan de gegevensintegratie.

In de gegevensverstrekking wordt na het bevragen van de gegevens bij de gegevensbron 

een aantal functies uitgevoerd in de werkprocessen:

1. Waarmerken van de gegevens: de ontvanger van de verstrekte gegevens moet er van op 

aankunnen dat de gegevens daadwerkelijk afkomstig zijn van de authentieke 

gegevensbron.

2. Metadateren van de gegevens: niet alleen de gegevens zelf worden verstrekt maar ook 

de beschrijving van die gegevens. Dit is van belang om de gegevens goed te kunnen 

interpreteren bij het gebruik in een andere context.

3. Loggen van de gegevensverstrekking: dit is nodig om te kunnen voldoen aan de eis dat 

altijd is te achterhalen waar een bepaald gegeven is hergebruikt.

Noot: de naamgeving van de functies gegevenslevering, gegevensvertrekking en 

gegevensintegratie moet nog nauwkeurig worden bekeken om te zorgen dat de naamgeving 

blijft sporen met de naamgeving die nu in de eOverheid wordt gehanteerd. Dit kan 

betekenen dat de termen gegevenslevering en gegevensverstrekking moeten worden 

omgewisseld.





Gegevensintegratie
Een belangrijk onderwerp in eDossiers is het integreren van gegevens vanuit verschillende 

bronnen en het vervolgens afleiden van informatie daaruit. Een oplossing daarvoor (hier 

DigiIntegrator) genoemd dient over de volgende functionaliteiten te beschikken:

1. Koppelengine: de data van gegevensobjecten uit verschillende bronnen moeten aan 

elkaar kunnen worden gekoppeld op basis van overeenkomende sleutelverwijzingen. 

Hiervoor is kennis van de gegevensobjecten van de informatiemodellen en –catalogi 

nodig.

2. Rules engine: op basis van de informatievraag moeten de juiste gegevens (niet meer en 

niet minder) worden geselecteerd en gevalideerd. Vervolgens moet aan de hand van 

een verzameling afleidingsregels de gevraagde informatie worden samengesteld uit de 

opgehaalde gegevens. Hiervoor is kennis van de bedrijfsregels van de onderliggende 

informatiemodellen essentieel.

3. Output engine: laatste stap in de integratie is de afgeleide informatie in het juiste 

formaat te zetten. Optioneel kan het nodig zijn om een deel van de informatie te 

anonimiseren, in het geval dat het koppelen van gegevens beperkingen kent vanuit de 

wetgeving maar het wel gevraagd is om de informatie te gebruiken in onderzoek.

Ook bij de gegevensintegratie zal er logging dienen plaats te vinden. Dit is naast logging van 

de gebruikte gegevens ook logging van de gebruikte bedrijfsregels. In het model is het 

waarmerken en metadateren niet weergegeven. Impliciet is aangenomen dat de gegevens 

die via de service gegevensverstrekking worden opgehaald van waarmerking en 

metadatering zijn voorzien en dat dit in de translatie door de rules engine wordt mee 

vertaald. In het model is een werkproces ‘analyseren informatievraag’ opgenomen. Hoe dit 

precies als input kan gelden voor DigiIntegrator is hier nog niet gemodelleerd.





Inzage, correctie en fiattering
Dit patroon ondersteunt meerdere werkprocessen, al dan niet in combinatie.

1. Opvragen van gegevens: hiermee kan de klant gegevens die de overheid over haar 

bijhoudt opvragen.

2. Behandelen correctieverzoeken: de klant kan fouten constateren bij het opvragen van 

haar gegevens. De klant kan hierop een verzoek indienen om de foute gegevens te laten 

corrigeren. Het verzoek wordt afdgehandeld in het beheerproces van de gevens.

3. Behandelen van een aanvraag om een dienst: het principe is om hierbij zoveel als 

mogelijk gebruik te maken van gegevens die de overheid al over de klant heeft. 

Hiervoor maakt de dienstverlener gebruik van dezelfde raadpleegservice als bij 1. De op 

die manier opgehaalde gegevens worden getoond aan de klant. Deze kan vervolgens 

fiat geven op het gebruik van deze gegevens in de aanvraag van de dienst. Het kan 

echter ook zijn dat de gegevens volgens de klant niet correct zijn. In dat geval wordt ook 

werkproces 2 doorlopen. Uiteindelijk worden de gegevens van de aanvraag na fiattering 

ook weer verwerkt in het beheerproces.

Het product bestaat dus uit de services gegevensraadpleging, gegevensbeheer, verwerking 

correctieverzoek, verwerking aanvraag en heeft als toegevoegde waarde dat het de 

informatiepositie van de klant verbetert.

Noot: het patroon beschrijft niet het volledige dienstverleningsproces, slechts die 

werkprocessen zijn getoond die een relatie hebben met het product.





Ketenbesturing – van 4 tot 2 

patronen
In NORA 2.0 worden 3 patronen van ketenbesturing genoemd: Hoofd- en aannemers; 

estafette; centrale regisseur door de overheid. Het document met ketenpatronen noemt 

nog een 4e: regie door de klant:

1. Hoofd- en aannemers: de organisatie die de dienst levert neemt ook de 

verantwoordelijkheid voor de totale keten van onderlinge serviceleveringen op zich.

2. Estafette: de aanvraag voor de dienst komt bij een organisatie binnen, in stappen wordt 

uitvoering overgedragen naar andere organisaties waarbij ook de verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering van die stappen wordt overgedragen. Uiteindelijk is de organisatie 

die de levering afrond degene die de levering overdraagt aan de klant.

3. Centrale regisseur door de overheid: er is 1 organisatie die zorgt voor afstemming 

tussen de organisaties die verantwoordeljik zijn voor de deelleveringen. Dit is de 

regisseur. Een van de andere organisaties draagt de levering over aan de klant.

4. Regie door de klant: de klant voert zelf de regie over de deellevering van de 

verschillende organisaties. Die organisaties zorgen niet voor integratie van de 

deelleveringen. Er is geen overheidsorganisatie verantwoordelijk voor de eindlevering. 

Om de fragmentatie en de administratieve lasten te verminderen wil de overheid patroon 4 

niet. Het verschil tussen patroon 1 en patroon 3 is eigenlijk alleen dat 3 aparte rollen kent 

voor regisseur en dienstverlener (de partij die de dienst levert) terwijl patroon die rollen 

mengt. Daarom zijn alleen het estafettemodel en het dirigentmodel (patroon 1 en 3)   

uitgewerkt.



Ketenbesturing - Estafettemodel
Het estafettemodel kenmerkt zich door een samenwerkingsverband van organisatie die elk 

een deel van het proces uitvoeren en een deel van de eindlevering opleveren. Omdat dit in 

estafettevorm gebeurt moet het resultaat van deelproces 1 door dienstverlener 1 worden 

overgedragen aan dienstverlener 2 die deelproces 2 gaat uitveren. Dit betekent dat het 

resultaat tot dan (de zaak in wording) op organisatoriekundig niveau moet wordt 

overgedragen. Hiervoor is op informatiekundig niveau een interface nodig om de 

zaakinformatie over te brengen van het systeem van dienstverlener 1 naar het systeem van 

dienstverlener 2. Dit betekent dat de 2 partijen (in dit voorbeeld, dit kunnen meerdere 

partijen zijn) afspraken maken over de inhoud van de zaakinformatie voor het betreffende 

zaaktype.





Ketenbesturing - Dirigentmodel
In het dirigentmodel is er een nieuwe rol van ‘dirigent dienstverlening’: de regisseur. Om de 

regierol waar te maken en om integraal informatie aan de klant te geven over de voortgang 

van de levering is het nodig de zaakinformatie vanuit alle deelprocessen te ontsluiten en die 

deelprocessen te besturen. Op informatiekundig niveau is die functie belegd bij een 

applicatiecomponent business proces engine die wordt gevoed vanuit de zaaksystemen van 

de deelnemende partijen. Op het moment dat de regisseur een rol is die bij een aparte 

partij is belegd dan kan dat ook zo functioneren. Gaat deze regisseur dan ook op 

overkoepelend niveau zaakinformatie vastleggen dan is het nodig daar ook een zaaksysteem 

aan te verbinden.

In dit patroon is  het informeren en besturen van de zaak onderscheiden van het 

ondersteunen van de uitvoering van de zaak. Vandaar dat die funcies niet bij het 

zaaksysteem maar bij de business proces engine apart is ondergebracht.





Ontkoppeling
In dit model is er onderscheid gemaakt in 3 zones:

1. Klantcontactzone (front office): in deze zone vindt al het klantcontact voor de 

verschillende dienstverleningskanalen plaats.

2. Behandelzone: in deze zone vindt de inhoudelijke uitvoering en besturing van de 

dienstverlening plaats.

3. Kenniszone: in deze zone vindt alle registratie plaats van vakinhoudelijke informatie die 

vrij komt in het proces van dienstverlening. Deze informatie wordt in volgende 

dienstverleningen hergebruikt.

De 3 zones zijn met elkaar verbonden via services. De klantcontactzone maakt gebruik van 

de service dienstverlening die het eindresultaat van de behandeling levert. De 

behandelzone maakt gebruik van services voor raadpleging en registratie van de 

kenniszone. Binnen de klantcontactzone zijn services aanwezig om de interacties met de 

klant te kunnen uitvoeren (vraagontvangst en beantwoording) en om de kanaalspecifieke 

informatie om te zetten naar kanaalonafhankelijke informatie en omgekeerd 

(kanaalonafhankelijk contentbeheer). Dit laatste wordt ook wel kanaalconversie genoemd.





Open deur - Doorsturen klant
Op basis van het document van Adrie is er onderscheid gemaakt in 2 patronen om het 

principe ‘No wrong door’ te ondersteunen. Elk van die patronen is weer onderverdeeld in 2 

subpatronen. Dat levert de volgende 4 patronen:

1. Doorsturen klant

2. Doorverbinden klant

3. Doorsturen verzoek

4. Doorsturen verzoek en bewaken.

Vanuit de visie van de iOverheid hebben de patronen 1 en 2 niet de voorkeur. De klant 

wordt pas geholpen als de klant de juiste dienstverlener heeft gevonden. Pas dan gaan de 

termijnen lopen, omdat dan pas registratie plaatsvindt. Vanuit de overheid leuk, maar 

vanuit de positie van de klant ongewenst. Bij de patronen 3 en 4 vindt direct registratie 

plaats en gaan meteen de termijnen lopen. In patroon 4 vindt daar ook nog bewaking op 

plaats, de beste garantie dat de klant op tijd wordt geholpen.

Patroon 1 Doorsturen klant: De organisatie waar de klant aanklopt, verstrekt de klant de 

contactgegevens van de juiste organisatie, waarna het aan de klant is om met die 

organisatie contact op te nemen. Het bevragen van de contactgegevens van de 

dienstverlener is buiten de scope van dienstverlener 1: dit is een landelijke voorziening van 

www.overheid.nl.  

De klant moet zelf het verzoek meenemen en opnieuw indienen: de informatieflow gaat 

bovenlangs en de klant triggert dienstverlener 2!





Open deur - Doorverbinden klant
Patroon 2 Doorverbinden klant: De organisatie waar de klant aanklopt, verbindt de klant 

rechtstreeks door naar de juiste organisatie. Bij het telefoonkanaal komt dit neer op 

doorverbinden. Bij het internetkanaal heeft invulling van deze variant de vorm van een link 

naar de website van de juiste organisatie. Deze variant kunnen overheidsorganisaties 

invullen door gebruik te maken van de landelijke voorziening Samenwerkende Catalogi.

De klant moet zelf het verzoek meenemen en opnieuw indienen: de informatieflow gaat 

bovenlangs en dienstverlener 1 triggert dienstverlener 2!





Open deur - Doorsturen verzoek
Patroon 3 Doorsturen verzoek: De organisatie die het klantverzoek heeft aangenomen, 

stuurt het digitaal vastgelegde verzoek door naar de juiste organisatie, controleert of het 

vastgelegde verzoek juist is ontvangen en laat het daarbij.

Een voorbeeld van deze variant zien we bij sommige landelijke portalen zoals het 

Omgevingsloket Online van het ministerie van I&M voor het aanvragen van een 

omgevingsvergunning. I&M neemt aanvragen aan en stuurt ze naar de desbetreffende 

bevoegde gezagen zoals gemeenten en provincies.

De klant hoeft niet zelf het verzoek mee te nemen en opnieuw in te dienen: de 

informatieflow gaat onderlangs, dienstverlener 1 stelt een service beschikbaar waarmee 

dienstverlener 2 de informatie over het verzoek kan ophalen (pull-variant). Het is ook 

mogelijk dit te modelleren met een push-variant waarbij dienstverlener 1 de informatie 

over het verzoek actief aanbiedt aan dienstverlener 2.

Dienstverlener 1 triggert dienstverlener 2 en deze triggert weer de klant voor het vervolg!





Open deur - Doorsturen verzoek en 

bewaken
Patroon 4 Doorsturen verzoek en bewaken: De organisatie die het klantverzoek heeft 

aangenomen, stuurt het digitaal vastgelegde verzoek door naar de juiste organisatie, 

controleert of het vastgelegde verzoek juist is ontvangen en laat het daarbij.

Een voorbeeld van deze variant zien we bij sommige landelijke portalen zoals het 

Omgevingsloket Online van het ministerie van I&M voor het aanvragen van een 

omgevingsvergunning. I&M neemt aanvragen aan en stuurt ze naar de desbetreffende 

bevoegde gezagen zoals gemeenten en provincies.

De klant hoeft niet zelf het verzoek mee te nemen en opnieuw in te dienen: de 

informatieflow gaat onderlangs, dienstverlener 1 stelt een service beschikbaar waarmee 

dienstverlener 2 de informatie over het verzoek kan ophalen (pull-variant). Het is ook 

mogelijk dit te modelleren met een push-variant waarbij dienstverlener 1 de informatie 

over het verzoek actief aanbiedt aan dienstverlener 2.

Dienstverlener 1 triggert dienstverlener 2 en deze triggert weer de klant voor het vervolg!

In dit voorbeeld zorgt dienstverlener 1 (als eerste ontvanger van het verzoek) voor de 

bewaking en de informatie over de voorgang. Hiervoor is weer de component business 

proces engine in beeld, conform het dirigentmodel. Het is de vraag of het niet beter is deze 

functie bij dienstverlener 2 te plaatsen omdat die het grootste deel van het proces zal 

uitvoeren en de levering doet. Invulling is afhankelijk van het verdelen van de rollen 

‘dirigent dienstverlening’ en dienstverlener.





Zaakgericht werken
Zaakgericht werken is een procesgerichte manier van werken met digitale uitvoering van de 

ondersteunende informatievoorziening als uitgangspunt. Het wordt vooral toegepast bij 

dienstverleningsprocessen en maakt dan twee verbeteringen mogelijk:

1. intern: de aansturing van het werk en de bewaking van de voortgang, en dat door het 

krijgen van overzicht van het werk en inzicht in de voortgang;

2. extern: de dienstverlening, en dat door de voortgang te bewaken waardoor er op tijd 

wordt geleverd, én door de klant met digitale statusinformatie online inzicht te geven in 

de voortgang en status van zijn zaak.

Een zaak is een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en 

een gedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd worden bewaakt. 

In het patroon zijn die 2 functies aangegeven met de services zaakbeheer en ontsluiting 

zaakgegevens. Het zaaksysteem is leidend maar maakt gebruik van een aantal andere 

functies:

- Het beheren en bevragen van documenten in een documentmanagementsysteem

- Het beheren en bevragen van klantgegevens in een klant relatie beheer systeem

- Het beheren en bevragen van objectgegevens en vakinhoudelijke materiegegevens in 

een materiesysteem.

De zaakgegevens worden in het zaaksysteem zelf vastgelegd.

De onstluiting van de zaakgegevens voor de besturing en de informatie aan de klant 

verloopt via de component business proces engine.



Zaakgericht werken
Organisaties kunnen zaakgericht werken heel uitgebreid invullen, tot en met het volledig 

herontwerpen van bestaande werkprocessen, maar de kern ervan is:

a. uit te voeren werk wordt benoemd als een zaak met een begin en een einde en die zaak 

wordt als zodanig geregistreerd;

b. tussen begin en einde wordt het werkproces verdeeld in een aantal gestandaardiseerde 

fasen. Elke fase heeft een statusaanduiding. Een simpel voorbeeld bij dienstverlening is 

de reeks ‘aanvraag ontvangen’, ‘aanvraag toegewezen aan afdeling’, ‘aanvraag in 

behandeling genomen’ en ‘aanvraag afgehandeld’. Zodra een fase is afgerond, wordt 

dat digitaal vastgelegd als statusinformatie;

c. intern wordt de statusinformatie gebruikt om het werkproces aan te sturen en de 

voortgang te bewaken, en extern om de klant te informeren over de voortgang van zijn 

zaak;

d. alle informatie die relevant is voor een zaak wordt gebundeld in een digitaal 

zaakdossier.

Op deze manier kan zaakgericht werken een duidelijke bijdrage leveren aan het verbeteren 

van de digitale dienstverlening via het internetkanaal.





Principes NORA Verbinden
Hieronder volgt een beschrijving van de 11 kandidaatprincipes in Archimate. Conform het 

metamodel van Archimate is een verbinding gemaakt tussen de drijfveer, het doel, het 

principe en zo mogelijk het product dat helpt om het principe te realiseren. Hierdoor is na 

te gaan welke producten een bijdrage leveren aan welke principes.

Om aan te geven welke principes bijdragen aan welk product moet nog onderzocht worden 

hoe die relatie te leggen in Archimate.



VQ01 Informatiepositie



VQ02 Voorkom verwezing



VQ03 Semantiek



VQ04 Nauwkeurigheid



VQ05 Menselijke maat



VQ06 Makelaarsfunctie



VQ07 Federatie coördinatie



VQ08 Digitaal samenwerken



VQ09 Zaakgericht werken



VQ10 Ontkoppeling



VQ11 Hergebruik



Principes NORA en de inventarisatie

Na de workshops is geinventariseerd welke principe-achtige uitspraken zijn gedaan. Deze 

zijn gekoppeld aan de 10 basisprincipes en de 40 afgeleide principes van NORA 3.0. Hierbij is 

elk afgeleid principe zoveel als mogelijk gekoppeld aan het basisprincipe dat het meest 

relevant is.

De principe-achtige uitspraken uit de inventarisatie hebben de code VPxx en hebben in de 

schema’s een donkelere kleurstelling gekregen.



Basisprincipes NORA



BP01 Verbeteren proacitviteit



BP02 Verbeteren vindbaarheid



BP03 Verbeteren toegankelijkheid



BP04 Vergroten standaardisatie



BP05 Bundeling diensten



BP06 Vergroten transparantie



BP07 Verminderen overbodige 

vragen



BP09 Handhaven kwaliteit



BP10 Verbeteren ontvankelijkheid



BP11 Vergroten veiligheid



BP12 Vergroten toegevoegde waarde


