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Nieuw en verbeterd in 2017

• NORA Familie uitgebreid: ZiRA

• Community en Gebruikersraad

• Kengetallen noraonline

• Gebruikerstevredenheid

• Bindende afspraken: wijzigingen principes

• Lijsten: toevoegingen

• Actualisatie Thema’s

• Nieuwe Thema’s

2Nieuw en verbeterd in 2017



3Nieuw en verbeterd in 2017

Nieuw in NORA Familie

ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur)

Deelnemers kraamvisite 20 september:

“De kruisbestuiving tussen architecturen levert 
veel op. Juist de verschillen zorgen voor 
interessante perspectieven waar je van elkaar 
kunt leren.”

“Prettig om een kennisdelingssessie te hebben 
over hoe je een architectuur levend houdt. We 
moeten dit vaker doen.”

“Complimenten aan de mensen van de ZiRA, ik 
ben onder de indruk hoe veel ze in korte tijd en 
met een beperkt aantal mensen hebben 
opgebouwd.”

https://www.noraonline.nl/wiki/ZiRA


Community en Gebruikersraad
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14-11-2017

86
inschrijvingen



Kengetallen noraonline 2017

19.881 terugkerende bezoekers

77.873 unieke bezoekers

184.259 unieke paginaweergaven
Acties bezoekers:

13.557 unieke downloads

11.806 uitgaande links

5.478 interne zoekopdrachten

bleven gemiddeld 168 seconden

bleven gemiddeld 284 seconden

+26%

+24%

+18%

+41%

+6%

+15%

-13%

-18%
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Gebruikerstevredenheid
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“NORA mag best wat brutaler en directiever worden 

en af en toe de hele overheid vertellen hoe dingen 

moeten gebeuren. “

Vraag op pagina:

73%

27%

Was dit nuttig?

Ja Nee

“Verbetermogelijkheden zijn er altijd, maar ik 
moet bekennen dat ik met veel plezier gebruik 

maak van NORA en diens 'dochters’. “

Rapportcijfer 
respondenten:

7,7
“Ik ben blij met een dergelijk naslag werk. 
Het bevatten van de complexiteit ervan is 

een uitdaging.”



PSA

Inhoud NORA
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https://www.noraonline.nl/wiki/Principes
https://www.noraonline.nl/wiki/PSA
https://www.noraonline.nl/wiki/Thema's
https://www.noraonline.nl/wiki/Thema's
https://www.noraonline.nl/wiki/Thema's
https://www.noraonline.nl/wiki/Thema's
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Nieuw in bindende Afspraken

Nieuw en verbeterd in 2017

Op 1 januari 2017 waren er:
• 10 Basisprincipes (BP)
• 40 Afgeleide Principes (AP)

Afgeleide Principes Revisited
(2016-2017)

• prioriteiten vanuit NORA Familie
• actualisatie
• verhogen consistentie
• aanscherping van formuleringen
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Gewijzigd: AP 19

Nieuw en verbeterd in 2017

Perspectief Afnemer

Complete update titel, stelling, 
rationale, implicaties en 

voorbeelden.

Perspectief Gebruiker

AP 19



Gewijzigd: AP’s rond Beveiliging
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nieuw als AP:
AP 41, 42, 43, 44

gewijzigd AP:
AP 40

geschrapt als AP:
AP 35, 36, 37, 38

http://noraonline.nl/wiki/Beschikbaarheid
http://noraonline.nl/wiki/Integriteit
http://noraonline.nl/wiki/Vertrouwelijkheid_(principe)
http://noraonline.nl/wiki/Controleerbaarheid
http://noraonline.nl/wiki/Uitwisseling_berichten_onweerlegbaar


Gewijzigd: AP 16 & 17
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En geactualiseerd

Samengevoegd:
AP 16 + AP 17

AP 17

https://www.noraonline.nl/wiki/Identificatie_informatie-objecten
https://www.noraonline.nl/wiki/Informatie-objecten_systematisch_beschreven


Nieuw in lijsten en verwijzingen

12

• Extra detailniveau informatie Basisregistraties 
voor afnemers toegevoegd

• Monitor Open Standaardenbeleid 2017 verwerkt 
bij standaarden, bouwstenen en overzicht 
standaardgebruik

Nieuw en verbeterd in 2017

• Lijst met 140 sectorregistraties 
overgenomen na sluiting website 
Stelsel van Basisregistraties

https://www.noraonline.nl/wiki/Producten_van_bouwstenen
https://www.noraonline.nl/wiki/Bouwstenen_en_gebruikte_standaarden
https://www.noraonline.nl/wiki/Sectorregistraties
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Actualisatie thema’s

Grotere wijzigingen in 2017:

• Beveiliging

• Mobility 

• Duurzame 
Toegankelijkheid

• Architectuur 
Internationaal

https://www.noraonline.nl/wiki/Beveiliging
https://www.noraonline.nl/wiki/Mobility
https://www.noraonline.nl/wiki/Duurzame_Toegankelijkheid
https://www.noraonline.nl/wiki/Architectuur_internationaal
https://www.noraonline.nl/wiki/Thema's
https://www.noraonline.nl/wiki/Thema's
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Nieuwe thema’s

In 2017 zijn 3 thema’s toegevoegd:

• Privacy

• Data op het Web (DohW)

• Gegevensmanagement (subthema DohW)

Onderzocht maar niet 
levensvatbaar als 
volwaardig thema in 
2017:

• Duurzaamheid

https://www.noraonline.nl/wiki/Thema's
https://www.noraonline.nl/wiki/Thema's
https://www.noraonline.nl/wiki/Thema's
https://www.noraonline.nl/wiki/gegevensmanagement
https://www.noraonline.nl/wiki/Privacy
https://www.noraonline.nl/wiki/Data_op_het_web
https://www.noraonline.nl/wiki/Gegevensmanagement
https://www.noraonline.nl/wiki/Data_op_het_web
https://www.noraonline.nl/wiki/Privacy
https://www.noraonline.nl/wiki/Duurzaamheid
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Speerpunt Digitale Authenticatie

In de NORA delen we onze bevindingen: 
https://www.noraonline.nl/wiki/Expertgro
ep_Digitale_identificatie_en_authenticatie.

We hebben een stappenplan gemaakt 
opdat we onze 1e resultaten op 29 mei 
2018 kunnen bespreken in de 
Gebruikersraad NORA.

Drie werkgroepen zijn samengesteld om 
vragen uit te werken en diverse 
actiepunten zijn toebedeeld.

In 2018 komen we elke maand met z’n 
allen bijeen.
De groep geïnteresseerden groeit.

Het uitgeven van betrouwbare digitale 
identiteiten voor mensen van vlees en 
bloed en het kunnen verifiëren daarvan 
(ook wel authenticatie genoemd), is de 
basis voor persoonlijke digitale 
dienstverlening en privacy en 
informatieveiligheid in onze samenleving.

Hoe is dat het beste te regelen: nu, en in 
de toekomst?
In het najaar van 2017 zijn we gestart met 
het bijeenbrengen van experts (vanuit de 
overheid en enkele private partijen) om 
een community op te zetten en met 
elkaar antwoord te geven op deze en 
diverse daaraan gelieerde vragen en om 
kennis uit de praktijk te delen.

https://www.noraonline.nl/wiki/Expertgroep_Digitale_identificatie_en_authenticatie
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Speerpunt Digitale Mobiliteit

De doelstellingen in 2017 waren 1) 
het verwerken van de uitkomsten van 
Overheid Mobility Overleg (OMO) in 
de NORA principes en 2) het starten 
van een vervolgreeks van OMO.

Aan de eerste doelstelling is invulling 
gegeven door het actief verspreiden 
binnen de NORA community van de 
slotnotitie met uitkomsten van OMO. 
Deze uitkomsten zijn meegenomen bij 
het aanscherpen van (afgeleide) 
principes op de aspecten 
informatieveiligheid en privacy. Voor de 
resterende activiteiten is geconcludeerd 
dat het benodigde budget in 2017 niet 
kon worden vrijgemaakt.

Voor de tweede doelstelling is een notitie 
opgesteld over de aanpak en te behandelen 
onderwerpen in OMO2. Deze notitie is 
verspreid onder de deelnemers van OMO 1 en 
er is een startbijeenkomst voorbereid. Tijdens 
het iBestuur Mobility Congres werd door 
deelnemers van OMO een presentatie gegeven 
over de Handreiking Mobility en is een oproep 
gedaan om deel te nemen aan OMO2. Op het 
'Maak het bruikbaar'-festival in september is 
door OMO2 een workshop georganiseerd over 
de Handreiking Appontwikkeling en Beheer en 
is opgeroepen om aan te sluiten bij OMO2. 
Tijdens de NORA-dag in november is 
door OMO2 een intervisiesessie gegeven over 
de casus 'Zelfredzaamheid Justitiabelen’.
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Speerpunt Privacy

In de NORA wordt aandacht besteed aan 
privacy door het als apart thema te 
adresseren. Hiervoor is bestaande 
informatie opnieuw geordend en een 
samenwerking aangegaan met het 
Centrum voor Informatiebeveiliging en 
Privacybescherming (CIP) als 
kennispartner. 

De bedoeling is privacy-expertise te ontsluiten 
op een manier die aansluit bij de behoeften 
van architecten en een feedback-loop te 
creëren tussen de community van architecten 
en die van het CIP.

Concreet zijn in 2017 de eerste 
themapagina’s opgezet en 
gepubliceerd, waaronder een 
matching tussen de door het CIP 
ontwikkelde Privacy Baseline en de 
NORA Afgeleide Principes. 

De themasessie Privacy by Design op 14 
november 2017 trok 34 inschrijvingen 
vanuit 20 verschillende organisaties. 
Aan de hand van een concrete casus en 
de Baseline is kennis gedeeld en de 
informatiebehoefte van de aanwezigen 
geïnventariseerd. In 2018 bouwen we 
hier op verder.

https://www.noraonline.nl/wiki/Privacy
https://www.noraonline.nl/wiki/Themasessie_Privacy_by_Design

