
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.

De 10 basisprincipes van NORA zijn als doelen gemodelleerd, de 40 afgeleide principes van 

NORA en de 11 kandidaatprincipes als principes. In het tweede blok (Principes NORA en de 

inventarisatie) is gedocumenteerd hoe de samenhang is tussen 10 basisprincipes, de 40 

afgeleide principes en de principe-achtige uitspraken die in de workshops zijn gedaan.

De gebruikte nummering is als volgt:

BPxx = Basisprincipe NORA, gemodelleerd als doel

APxx = Afgeleid principe NORA, gemodelleerd als principe

VQxx = Kandidaatprincipe NORA Verbinden, gemodelleerd als principe

VPxx =  Principe-achtige uitspraak geïnventariseerd vanuit de workshops

Relaties tussen principes zijn op verschillende manieren gelegd:

Principe A is samengesteld uit principe B: principe B is dan ondergebracht in principe A.

Principe A is een subtype van principe B: principe A is een speciale vorm van principe B, 

principe B is meer generiek

Principe A beïnvloedt principe B: principe A levert een (positieve) bijdrage aan (de realisatie 

van) principe B.



Principes NORA Verbinden
Relatie met het document:

VQ01 Informatiepositie = 3.2.1 Burgers en bedrijven beschikken over de informatie die 

nodig is in de overheidsdienstverlening

VQ02 Voorkom verwezing = 3.2.2 Voorkom verwezing

VQ03 Semantiek = 3.3.4 Gebruik informatiemodellen en –catalogi

VQ04 Nauwkeurigheid = 3.1.1 Gebruik van dienstverleningsgegevens is nauwkeurig op basis 

van wetgeving

VQ05 Menselijke maat = 3.1.2 Toegang tot de dienstverlening voegt zich naar de menselijke 

maat

VQ06 Makelaarsfunctie = 3.3.2 Vertaling van vraag naar antwoord vindt plaats bij een 

makelaarsfunctie

VQ07 Federatie en coördinatie = 3.3.1 De overheid richt zich in op basis van het federatie –

coördinatie – model

VQ08 Digitaal samenwerken = 3.3.5 Overheden werken digitaal samen

VQ09 Zaakgericht werken = 3.3.3 Dienstverlening op basis van zaakgericht werken

VQ10 Ontkoppeling = 3.3.6 Ontkoppeling front office, kanalen, ontsluiting van registraties 

en registraties

VQ11 Hergebruik = 3.3.7 Hergebruik vóór standaard vóór maatwerk 
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Principes NORA en de inventarisatie

Na de workshops is geïnventariseerd 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.

Om dit te doen zijn eerst de relaties tussen de 10 basisprincipes en de 40 afgeleide 

principes onderzocht. Hierbij is telkens de relatie gekozen die voor het katern Verbinden het 

meest belangrijk is (een afgeleid principe draagt volgens de NORA bij aan meerdere 

basisprincipes).

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

schema’s een donkere kleurstelling gekregen. Wil je deze schema’s alleen lezen voor het 

overzicht van NORA 3 dan kan je deze principe-achtige uitspraken skippen.



Basisprincipes NORA
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