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Voor aankondiging workshops NORA voor Front Office 
 
We nodigen je uit mee inhoud te geven aan het onderdeel Front Office in de NORA. Hiertoe wordt een 
aantal workshops georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten is te komen tot een stelsel van 
afspraken over de inrichting van een front office en de gezamenlijke voorzieningen die daarbij nodig 
zijn te specificeren. Hiervoor delen we met elkaar op welke wijze we op dit moment binnen de 
overheid front offices organiseren en vormgeven. Daarbij willen we in gaan op de beperkingen die we 
daarin ervaren en ontwikkelingen die we de komende jaren kunnen verwachten. 
 
Bij de verdere ontwikkeling van de NORA hanteren we de overheid als federatie als uitgangspunt. Wat 
dit betekent voor de inrichting zullen we uitwerken. Ook werken we uit wat de gevolgen hiervan zijn 
voor het tot stand brengen van de voorzieningen. 
 
We maken in de aanpak gebruik van de vertraagde dialoog. Dit wil zeggen dat we de inhoud van dit 
deel van de architectuur op basis van een iteratief proces van vragen en antwoorden verzamelen. Op 
deze manier worden eventuele verschillende visies en werkwijzen binnen de overheid expliciet. 
 
Om van de bijeenkomsten een succes te maken is een brede vertegenwoordiging vanuit de diverse 
geledingen van de overheid noodzakelijk. Leden van de gebruikersraad willen we daarom vragen om 
te zorgen dat vanuit waterschappen, gemeentes, provincies en het rijk de juiste deelnemers 
aansluiten. Om tot een goede NORA te komen moet voldoende kennis aanwezig zijn over de visie op 
dienstverlening, producten en diensten van de overheid, de processen die deze tot stand brengen en 
de wijze van digitaliseren van de informatievoorziening. 
 
Voor de deelnemers denken we aan collegae met het volgende profiel: 
1.   Bekend met het beleid op het gebied van front offices binnen het deel van de overheid; 
2.   Uitgebreide ervaring op minimaal één van de terreinen: dienstverlening, procesinrichting of 
relevante informatie technologie; 
3.   Breed netwerk binnen de bestuurslaag en op de hoogte met diverse discussies die daar spelen. 
De deelnemer representeert een relevant deel van de overheid. 
 
De voorbereiding vordert gestaag. Voorbeelden van vragen die naar voren zullen komen zijn: 
1.   Welke activiteiten vallen binnen de front office voor de situatie die jij representeert? 
2.   Hoe ga je in jou situatie om met het geval dat afhandeling van een zaak de betrokkenheid van 
meerdere partijen vraagt? 
 
Voor de workshop delen we de lijst met vragen met jullie. Tijdens de workshop bieden we onderdelen 
van antwoorden aan die wij tijdens een eerste inventarisatie hebben gevonden. 
 
Ons streven is de eerste workshop nog in december te houden. Vervolg erop plannen we voor januari 
en mogelijk februari. 

 


