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NORA in 2015 
 
Navigeren Op Relevante Afspraken…  
Navigeren is de kunst van het plannen en volgen van een route om zich daarmee van de huidige 
positie naar de bestemming te verplaatsen. Belangrijke onderdelen van navigeren zijn 
plaatsbepaling, het uitzetten van een koers richting de bestemming en rekening houden met 
gunstige of ongunstige factoren die men onderweg tegenkomt of zou kunnen tegenkomen. NORA 
beoogt precies die rol te vervullen voor de digitale overheid. Op weg naar betere en goedkopere 
publieke dienstverlening. Op weg naar 2017. En verder. 
 
De overheid staat bij het verbeteren van haar dienstverlening voor een uitdagende opgave. Het 
ondersteunende ICT-landschap van de overheid wordt steeds groter, diverser en complexer. De 
gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van publieke taken zijn bij de verschillende 
overheidsorganisaties opgeslagen in systemen en applicaties van verschillende komaf en met 
verschillende leeftijden. Tussen deze systemen, binnen de organisatie en organisatie-overstijgend, 
bestaan steeds meer relaties. De overheid raakt hierdoor steeds meer vernetwerkt en afhankelijk 
van elkaar en van een goed werkende (Generieke) Digitale Infrastructuur. Nieuwe toepassingen, 
bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wetgeving of nieuwe technologie, zijn in het huidige landschap 
niet zonder slag of stoot in te passen. Vraagstukken rondom bijvoorbeeld privacy, 
informatieveiligheid, transparantie en fraudepreventie nog daargelaten.  
 
Bij alle informatievraagstukken moet steeds worden gezocht naar een evenwicht tussen de 
ambities rondom publieke dienstverlening en de mogelijkheden van de uitvoerende organisaties. 
Architectuur helpt daarbij. Met een goede architectuur ontstaat snel zicht op welke wel en niet 
begaanbaar zijn (oplossingsrichtingen). Het biedt overzicht (plaatsbepaling), ondersteunt bij het in 
kaart brengen en bepalen van het gezamenlijke doel (de bestemming) en geeft concrete 
handvatten voor veranderingen (de route) en adviezen over olifantenpaadjes dan wel beren op de 
weg. Zo biedt NORA zicht op de samenhang in alle overheidsbrede generieke voorzieningen (GDI) 
en de gemaakte afspraken (wetgeving, beleid) over ICT en publieke dienstverlening. De 
architectuurprincipes van NORA beschrijven de vereisten waaraan publieke dienstverlening moet 

voldoen. Aangevuld met de context-specifieke informatie uit de NORA ‘dochters’, bieden de 
principes houvast voor het ontwerpen of aanpassen van nieuwe systemen of processen.  
 

NORA’s kracht (en misschien wel grootste geheim) is dat zij bestuurders, architecten en 
informatieprofessionals uit alle hoeken van de overheid verbindt die zich buigen over de 
informatievraagstukken van de overheid. Het netwerk rondom NORA en haar aanverwante 

dochters’ bevat daarmee een schat aan kennis en ervaring die gebruikt kan worden om slimme en 
samenhangende keuzes te maken op weg naar betere, goedkopere en digitale 
overheidsdienstverlening. Door vanuit de verschillende sectoren best practices en best knowledge 
te delen en te verdiepen, en hierover nieuwe afspraken te maken, ontstaat de facto standaardisatie 
en wordt ingezet op het hergebruiken van slimme oplossingen. 
 
In deze notitie zijn de plannen met NORA in 2015 uitgewerkt. Centraal staat het toepassen van 
NORA als navigatiesysteem voor de digitale overheid. En het leren daarvan.   
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Het gebruik en de bruikbaarheid van NORA vergroten 
2015 staat in het teken van het vergroten van het gebruik en de bruikbaarheid van NORA. Dit 
willen we bereiken door de functie van NORA als inhoudelijk platform voor informatievraagstukken 
te versterken. 
 
1. Het versterken van de community of practice 

In de overtuiging dat kennis delen en het opschalen van slimme oplossingen bijdragen aan 

betere en efficiëntere publieke dienstverlening, wordt de rol van de gebruikersraad als een 
Community of Practice, een platform voor collegiaal leren en vernieuwen, verder versterkt. Dit 
doen we door onder meer door de bijeenkomsten te organiseren op locatie en aan de hand 

van concrete casuïstiek de gebruikersraad mee te laten denken bij taaie vraagstukken en 
nieuwe projecten. Elkaars oplossingen en architectuurproducten professioneel de maat nemen, 
mogelijkheden voor hergebruik beproeven. Ook het inhoudelijk gesprek op bestuurlijk niveau 
en met marktpartijen zal worden gestimuleerd vanuit de NORA.  
 

2. De toegankelijkheid van de NORA verbeteren en verbreden 
De NORA wordt via de wiki www.noraonline.nl beschikbaar gesteld. Deze wiki is prima 
bruikbaar voor architecten, maar de praktijk leert dat ook beleidsmakers, bestuurders, 

programma- en projectmanagers, wetgevingsspecialisten en andere collega’s baat kunnen 
hebben bij de kennis en de overzichten van NORA. In aanvulling op de wiki wordt daarom een 

‘digitale landingsplaats’ of NORA-startpagina als wegwijzer ingericht die geschikt is voor een 
bredere doelgroep. Hierbij wordt samenwerking gezocht bij het programma Digitaal 2017 en de 
werkzaamheden rondom het borgen van de kennis uit het iNUP programma (waaronder de 
website e-overheid.nl).  
 

3. Visualiseren (stelsel van overheidsgegevens, rotondemodel) 
Informatievraagstukken zijn vaak lastig te doorgronden. Visualisaties kunnen hierbij 
behulpzaam zijn. In de in 2014 ontwikkelde visie op het stelsel van overheidsgegevens (PSB, 

SGO3) is het zogeheten rotondemodel geïntroduceerd als model voor de toekomst van 
gegevensuitwisseling binnen (en met) de overheid. NORA zal in 2015 een start maken met het 
ontwikkelen van een gemeenschappelijke beeldtaal aan de hand van dit rotondemodel en de 
praktijkkennis die aanwezig is binnen het NORA netwerk. Er wordt op dit punt samenwerking 
gezocht met het Bureau Digicommissaris en het EAR (iAtlas). 
 

4. Lesmodule NORA en aansluiting zoeken bij Gateway Reviews 
In 2014 is een analyse gestart naar het opnemen van de NORA bij bestaande 

opleidingsprogramma’s rondom ICT en dienstverlening bij de overheid, bijvoorbeeld in de vorm 
van lesmodule NORA die breed beschikbaar wordt gesteld. Of het opstellen van een 
handreiking NORA voor het gebruik bij start- en of keten Gateway Reviews. Deze analyse 
wordt in 2015 afgerond en moet leiden tot een advies en plan van aanpak voor het vervolg.  

 
Updates en het proces van up-to-date blijven 
Het vergroten van het gebruik en de bruikbaarheid van NORA krijgt eveneens aandacht door te 
zorgen dat NORA als navigatiesysteem up to date is en up to date blijft. Het gebruiken van een 
verouderd navigatiesysteem is immers zinloos; sommige wegen zijn niet meer begaanbaar, 
nieuwe wegen zijn aangelegd. Die informatie moet in het navigatiesysteem zijn opgenomen. Op 
basis van het gebruik van NORA en relevante maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, 
zal daarom steeds de vraag moeten worden gesteld of de NORA aanpassing behoeft op basis van 
nieuwe inzichten. De volgende activiteiten worden in gang gezet om de actualiteit van NORA vast 
te stellen en het continue verbeterproces (plan, do, check, act) aan te scherpen. 
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5. Toepasbaarheid van de (architectuurprincipes van) NORA toetsen 
Gebruikerservaringen vormen een belangrijke informatiebron. Hoe zijn of worden de principes 
in actuele verandertrajecten uitgewerkt en ingevuld in lijn met de specifieke situatie in de 
betreffende context? Waarom is een principe wel of niet toegepast? Wat kan de NORA 
daarvan leren? Behoeven de (afgeleide)principes aanpassing of aanscherping? Er wordt 

gebruik gemaakt van concrete casuïstiek, zoals de drie decentralisaties in het sociaal domein.  
 

6. De (bronnen van) NORA actualiseren  
Bij alle principes en uitspraken in NORA moet duidelijk zijn wat de herkomst en status is. Komt 
een principe voort uit wetgeving? Of uit andere gemaakte (beleids)afspraken? Denk hierbij aan 
de visiebrief (en opvolgers) Digitaal 2017, SGO 3 (versnelde inzet van basisregistraties en het 
zogeheten rotondemodel), SGO 9 (regie op gegevens), dienstverlening in 2020, het 
afwegingskader van de Manifestgroep voor het delen van informatie, het Digiprogramma, de 
brief ten aanzien van Big Data van EZ en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving. Maar 
denk hier ook aan de kabinetsreacties op bijvoorbeeld het eindrapport van de TCICT en 

rapportages als de iOverheid van de WRR, RoB’s Van wie is deze hond? en de recente 
rapportages van de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman. 
 

A. Europa 
Speciale aandacht gaat momenteel ook uit naar ontwikkelingen die vanuit Europa 

worden geïnitieerd en van invloed kunnen zijn op de informatie- en 
interoperabiliteitsvraagstukken in Nederland. Eind 2014 is een start gemaakt met een 
quick scan naar de -voor NORA- relevante ontwikkelingen in de Europese context. 
Deze quick scan moet leiden tot een plan van aanpak met de belangrijkste prioriteiten 

en kansen omtrent “NORA en Europa”. Vanuit het NORA netwerk wordt ook actief 
deelgenomen aan Europese activiteiten, zoals deelname van de Belastingdienst aan de 
EIRA/ISA pilot.  
 

7. Technologie en innovatie 
Het gaat hier om technologische ontwikkelingen die van grote invloed (kunnen) zijn op de 
informatievraagstukken van de overheid. Denk aan big data, cloud oplossingen, internet of 
things, slimme analysetechnieken, algoritmen, geautonomiseerde processen en besluitvorming 
zonder tussenkomst van mensen, enz. Hoe kan de technologie slim ingezet worden om de 
ambities van de overheid op het gebied van dienstverlening te bewerkstelligen? Zijn er al 

voorbeelden? In hoeverre beïnvloedt nieuwe technologie de architectuurprincipes van de 
NORA? Binnen elke organisatie worden de belangrijkste technologische ontwikkelingen in 
kaart gebracht en de impact bepaald. Is er een gezamenlijk beeld vast te stellen? NORA 
beoogt hierbij vooral een verbindende rol te spelen tussen beleid en uitvoering. 
 

8. Verdieping inhoudelijke thema’s  
Ervaringen op een actueel thema worden binnen de NORA vanuit de verschillende sectoren bij 
elkaar gebracht en uitgediept. De volgende onderwerpen zijn in 2014 na een brede 
inventarisatie opgepakt.  
 

B. Knooppunten  

In 2014 is binnen de NORA reeds een start gemaakt met het onderwerp ‘knooppunten’ 
als intermediaire functies voor gegevensuitwisseling. Het werken met knooppunten als 
intermediaire functies voor gegevensuitwisseling maakt onderdeel uit van de visie op 
het stelsel van overheidsgegevens (zie ook activiteit 3). In 2015 wordt dit onderwerp 
opgepakt door een inventarisatie te maken van en aan te sluiten bij reeds lopende 
initiatieven.   
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C. Verbinden 
Het in 2014 uitgebrachte katern Verbinden bevat principes voor samenwerking tussen 
overheden bij het bedienen van burger en bedrijf. In 2015 dient in gezamenlijkheid 
vastgesteld te worden welke principes en onderdelen uit het katern moeten leiden tot 
een wijziging van de NORA. 
 

D. Beveiliging 
Het opnemen van het onderwerp Beveiliging in de NORA-wiki is bijna afgerond. De 
laatste aanpassingen zijn er op gericht dat gebruikers goed overzicht krijgen van welke 
informatie wordt geboden, wat daarvan de status is en hoe zij daarbinnen hun weg 
kunnen vinden.  
 

E. Zaakgericht werken 
Dit onderwerp is van belang voor het versterken van de informatiepositie van burgers 
en bedrijven en bij de inrichting van integrale dienstverlening. Het verzamelen van 
voorbeelden van overheidsorganisaties die reeds zaakgericht werken en het 
analyseren van vraagstukken en gekozen oplossingsrichtingen zal daarom in 2015 
worden voortgezet. 
 

F. Digitale duurzaamheid 

In het kader van “Digitaal Archief 2020” wordt samen met het Nationaal Archief 
antwoorden gezocht op de belangrijkste vragen die spelen rondom archiveren. Er wordt 
een vertaling gemaakt naar concrete handvatten om al bij het ontwerpen van processen 
en systemen rekening te houden met de vereisten op het gebied van archiveren. 
 

NORA Beheer 
Ook de reguliere activiteiten rondom het beheer van NORA vinden natuurlijk plaats in 2015. Naast 
het vijf keer per jaar organiseren en verslag leggen van de gebruikersraad NORA zijn de volgende 
activiteiten continu onderwerp van aandacht. 
 

9. Borgen van de NORA-wiki als éénduidige bron 
Door werkgroepen ontwikkelde content (onderwerpen) worden met ondersteuning van NORA 
Beheer geplaatst in de NORA-wiki. Hierbij wordt het wijzigingsproces van de NORA gevolgd. 
 

10. Functioneel beheer wiki 
In samenspraak met de leverancier ArchiXL wordt geborgd dat het wiki-platform continu 
beschikbaar is en voldoet aan de verwachtingen qua functionaliteiten van de wiki, 
presentatievormen, versiebeheer, gebruiksvriendelijke reactiemogelijkheden en 
zoekfunctionaliteiten. Met de leverancier is hiertoe een beheer-abonnement afgesloten.  
Daarnaast worden allerlei gebruikersvragen afgehandeld en aanpassingen doorgevoerd.    

 
Organisatie en Governance 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de opdrachtgever en 
eigenaar van NORA. BZK draagt eveneens zorg voor de financiering van het beheer van NORA. 
Het beheer van de NORA is neergelegd bij ICTU. Hiertoe is het team NORA Beheer en een 
projectleider NORA aangesteld.  
 
Het inhoudelijk doorontwikkelen van de NORA geschiedt in 2015 onder aansturing van de 
regieraad Interconnectiviteit van de Digicommissaris.  


