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Ontwikkelingen

I Samenleving & I overheid
De informatiesamenleving stelt voortdurend andere en nieuwe eisen 

aan de overheid: I agenda's, (GDI) digiprogramma 2016, open data/ 

open overheid, Digitaal 2017, …

De wereld staat niet stil….

Technology continu in beweging
Mobility, big data, cloud, 

identicatie&authenticatie,

…….. 



OntwikkelingenDe wereld van NORA



Onderwerpen in 2016

1. Digitale Dienstverlening (Digitaal 2017)

2. Generieke Digitale 

Dienstverlening (GDI)

Onderwerpen in 2016

3. Europa

4. Stelsel van overheidsgegevens



OntwikkelingenHoe werkt ‘de’ NORA ?



De wiki, voor ‘insiders’



Principes en Thema's

Principes in de NORA zijn:

� Niet vrijblijvend...

� Formeel vastgesteld, expliciet of 

impliciet...

� Overheidsbreed geldend ...

� Nuttig bij afstemming tussen Nuttig bij afstemming tussen 

opdrachtgevers, beleidsmensen, 

projectleiders en architecten...

Thema's zijn:

� Inhoudelijk verdiepend...

� Actueel ...

� Relevant voor digitale dienstverlening…

� Aanleiding voor actualisatie of aanpassing 

van de principes…



Thema Mobility

Mobility doen we samen: intervisie & interactie

Ook vandaag, om 14.00 uur alhier: 

OMO IV over referentiearchitecturen en Mobility, met o.a. het CIP en 

voorbeelden grote uitvoerder in de overheid.

Onderwerpen in OMO I t/m III o.a.:

� Referentiearchitectuur voor Mobiele Applicaties bij de Rijksoverheid, op basis � Referentiearchitectuur voor Mobiele Applicaties bij de Rijksoverheid, op basis 

van reeds bestaande architecturen

� Wat is ‘cloud’ als er zoveel verschillende soorten zijn? De NORA geeft geen 

helder onderscheid tussen public cloud, community cloud, private cloud, on

premise cloud en hybride vormen. Waarop kun je sturen?

� Hoe ga je om met meervoudige identiteiten? Wil je als overheid bepaalde 

diensten aanbieden op basis van aliassen?

� Medewerkers raken er aan gewend zaken in de (ook public) cloud te doen. Als 

je dit niet toestaat kun je ook geen veiligheidstips geven over hoe er mee om te 

gaan.

� Burger beheert eigen data via de app, welke (standaard-) services verbinden 

dan de app op een veilige manier met de traditionele registraties? Ook autorisatie 

op de schop?



De community

Bestuurlijke Dochters:

�GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur),EAR (EnterpriseArchitectuur

Rijksdienst), PETRA (Provinciale EnTerprise ReferentieArchitectuur) en WILMA 

(Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur). 

Domein kinderen:

�o.a. AORTA (Landelijke infrastructuur voor berichtuitwisseling in de zorg), 

CORA (woningCOrporaties Referentie Architectuur), KarWeICORA (woningCOrporaties Referentie Architectuur), KarWeI

(Ketenarchitectuur Werk en Inkomen),MARTHE (Model Architectuur 

RijksToezichts- en HandhavingsEenheden),PURA(Publieke gezondheid 

Referentie Architectuur),ROSA (Referentiearchitectuur Sector 

Onderwijs,),VeRa (Veiligheidsregios Referentie 

Architectuur),Vreemdelingenketen

Aspect adoptie:

�InformatieVeiligheid (sm CIP e.a.), Digitaal toegankelijk

(TARA Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur),

Geo data (ism Geonovum



En niet vergeten…

Jacques Verdaas,

Bedankt!!!

Namens Marij, 

Nora, Gemma en 

vele anderen !!

Nora, Gemma en 

vele anderen !!



Meer informatie ?

Noraonline.nl (wiki)

www.digitaleoverheid.nl/norawww.digitaleoverheid.nl/nora

Herriet.heersink@ictu.nl

Eric.brouwer@ictu.nl


