
Welkom in de NORA Gebruikersweek! 
We gaan iets nieuws doen dit jaar: een NORA Gebruikersweek. Onze vorige Gebruikersdag was 

online en qua aantal deelnemers een groot succes. Maar we misten de interactie van de oude fysieke 

bijeenkomsten: samen praten en samen werken aan nieuwe inzichten.  

Voorlopig zit een fysieke Gebruikersdag er nog niet in, dus kiezen we een nieuwe digitale vorm: 

losse, gevarieerde sessies waarin we volop de interactie zoeken.  

Thema: Samen 
Theo Peters van de VNG gaf de NORA Familie als cadeautje voor ons 

15-jarig bestaan een nieuw basisprincipe: Samen. Omdat we elkaar als 

architecten moeten steunen en versterken.  

Omdat we vaker over de grenzen heen moeten kijken en de handen 

ineen slaan met andere disciplines, andere organisaties, andere bestuurslagen. Omdat er in 

samenwerking mooie dingen ontstaan die we anders niet hadden bereikt.  

Maar ook omdat het soms best eenzaam is, architect zijn vanuit je eigen huiskamer. Zeker in een 

organisatie waar werken onder architectuur nog lang niet vanzelfsprekend is. Laten we elkaar 

opzoeken, onze zorgen delen en onze successen vieren! 

Basisinformatie & inschrijven 
De Gebruikersweek loopt van dinsdag 25 mei t/m vrijdag 4 juni 2021. Deelname is gratis en staat 

open voor iedereen die zich met architectuur bezighoudt in de publieke sector. 

Schrijf je in via pleio.nl en krijg toegang tot alle publieke sessies. Na aanmelding ontvang je een 

automatische mail, met een link waar je op moet klikken om jouw deelname te bevestigen. Als je 

dat hebt gedaan, ontvang je van ons de week voor de sessie de informatie die je nodig hebt om mee 

te doen. Bovendien sturen we je een mailtje als er extra sessies op het programma worden gezet of 

er ander nieuws is om te delen.  

Problemen met aanmelden? Kijk op Aanmelden via pleio, hoe doe ik dat? 

Het Programma is bijna definitief 
Kijk op noraonline voor het volledige programma, uitleg over de tooling 

die we gebruiken en de randvoorwaarden als je zelf nog een sessie toe wilt 

voegen aan het programma. 

Hieronder vind je de sessies thematisch gerangschikt: Samen werken & samen vieren, Samen delen, 

Samen komen & samen gaan. Op noraonline staat het programma op datum en tijd. 

  

https://noracommunity.pleio.nl/events/view/2c45455d-65ca-47a5-86d6-b51a6943bbf0/nora-gebruikersweek
https://www.noraonline.nl/wiki/Aanmelden_via_pleio_hoe_doe_ik_dat%3F
https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Gebruikersweek_25_mei_tot_4_juni_2021?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Overzicht_en_uitleg_gebruikte_tools_NORA_Gebruikersweek?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Randvoorwaarden_sessies_NORA_Gebruikersweek?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Gebruikersweek_25_mei_tot_4_juni_2021?pk_campaign=uitnodigingGW2021


 

Samen werken & samen vieren 
De sessies in deze categorie richten zich vooral op het ludiek en vrolijk samen 

werken en hebben dan ook een sterk doe-element. Hier vieren we dat wat 

misschien nog niet perfect is, toch al een mooi stuk op weg is gekomen. En 

helpen we elkaar om samen nog een extra stapje te zetten.  

Deze sessies staan in het teken van een concreet deel van ons vak als 

architect: PSA’s & peer reviews, communiceren met verschillende doelgroepen, snel informatie 

opdoen, vanuit verschillende invalshoeken kijken, kennis uit verschillende bronnen halen. 

 

Datum & tijd sessie 

25 mei  12.30-13.30 Start NORA Gebruikersweek mei 2021  

26 mei  13.00-14.30 Verhalen vertellen bij het kampvuur (startsessie)  

27 mei  14.00-15.00 Bring Your Own PSA (sessie 1)  

1 juni  14.00-15.00 Bring Your Own PSA (sessie 2) 

3 juni  13.00-14.30 Verhalen vertellen bij het kampvuur (slotsessie) 

2 juni  14.00-15.30 Erven bij leven - de NORA Familie deelt haar mooiste meubilair 

 

Samen delen 
De sessies in deze categorie richten zich vooral op de inhoud en mixen zenden 

met feedback en discussie. We dagen je uit om nieuwe kennis op te nemen, 

maar ook om te reflecteren: wat zie jij vanuit jouw organisatie, ervaring en 

perspectief? Wat voor impact zie je op korte, midden of lange termijn? Is dit 

een goede ontwikkeling, of moeten we bijsturen? 

Datum & tijd sessie 

25 mei 11.00-12.00 Oefensessie Miro gebruiken 

25 mei 14.00-15.00 Het Nederlandse Dienstverleningsconcept 

26 mei  15.00-15.30 Presentatie ReadID in Expertgroep IAM  

28 mei  10.00-10.45 Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur GDI (introductie en overzicht)  

28 mei  11.00-12.00 Deep-Dive in de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO) 

1 juni 16.00-17.00 Het zelf-likkende ijsje en andere metaforen die je niet meer uit je hoofd 
krijgt 

 

Samen komen & samen gaan 
De sessies in deze categorie richten zich vooral op de ontmoeting en 

kenmerken zich door weinig zenden en veel interactie. Kennissen maken en 

het bijpraten met oude bekenden staat centraal. 

Datum & tijd sessie 

27 mei 12.00-12.30 Meetup Architecten met de voeten in de klei 

2 juni 12.00-13.00 Meetup Leerlingen en gezellen  

3 juni 12.00-12.30 Meetup van de werkvloer tot de boardroom - hoe laat je je architectuur 
landen? 

 

https://www.noraonline.nl/wiki/Start_NORA_Gebruikersweek_mei_2021?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Verhalen_vertellen_bij_het_kampvuur_(startsessie)?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Bring_Your_Own_PSA_(sessie_1)?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Bring_Your_Own_PSA_(sessie_2)?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Verhalen_vertellen_bij_het_kampvuur_(slotsessie)?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Erven_bij_leven_-_de_NORA_Familie_deelt_haar_mooiste_meubilair?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Oefensessie_Miro_gebruiken
https://www.noraonline.nl/wiki/Het_Nederlandse_Dienstverleningsconcept
https://www.noraonline.nl/wiki/Presentatie_ReadID_in_Expertgroep_IAM?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_GDI_(introductie_en_overzicht)?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Deep-Dive_in_de_Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO)?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Het_zelf-likkende_ijsje_en_andere_metaforen_die_je_niet_meer_uit_je_hoofd_krijgt?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Het_zelf-likkende_ijsje_en_andere_metaforen_die_je_niet_meer_uit_je_hoofd_krijgt?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Meetup_Architecten_met_de_voeten_in_de_klei?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Meetup_Leerlingen_en_gezellen?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Meetup_van_de_werkvloer_tot_de_boardroom_-_hoe_laat_je_je_architectuur_landen%3F?pk_campaign=uitnodigingGW2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Meetup_van_de_werkvloer_tot_de_boardroom_-_hoe_laat_je_je_architectuur_landen%3F?pk_campaign=uitnodigingGW2021
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