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Aan:   Gebruikersraad NORA 
Van:   Cor Franke (projectleider doorontwikkeling NORA) 
Datum:  9 juni 2013 
Onderwerp:  Stand van zaken rond doorontwikkeling NORA 
Kopie aan:  Externe adviseurs doorontwikkeling NORA 
 
 
1. Inleiding 
 
In 2011 en 2012 zijn eisen en wensen geïnventariseerd rond de doorontwikkeling van NORA. De 
weging ervan heeft geleid tot het besluit om drie katernen aan de bestaande NORA toe te voegen. 
Het gaat om de volgende katernen: 
- verbinden, concreet het verbinden van overheidorganisaties met respectievelijk: 

• burgers en bedrijven (front office); 
• basisregistraties; 
• andere (overheids)organisaties (e-dossiers); 

- beveiliging; 
- ketenbesturing. 
 
In deze notitie schets ik de stand van zaken rond de ontwikkeling van de drie katernen, samen met 
een aantal andere zaken die rond de doorontwikkeling van belang zijn. 
 
2. Stand van zaken katern “verbinden” 
 
Het team dat momenteel aan het katern verbinden werkt bestaat uit Adrie Spruit (KING), André 
Batenburg (Provincie Zuid Holland), Willem Kossen (BKWI), Eric Nijenhuis (UWV) en Saco Bekius 
(Belastingdienst). Verder heeft het team ondersteuning bij het organiseren en het leiden van de 
workshops in de persoon van Maarten Botterman. Het schrijfteam besteedt gemiddeld 1,5 dag per 
week aan het katern.  
 
Vanaf februari 2013 heeft dit team 10 workshops georganiseerd. Deze workshops waren bedoeld 
om de eisen te inventariseren waar het katern Verbinden (de architectuur) aan moet voldoen. Aan 
de workshops hebben deelnemers uit alle lagen van de overheid deelgenomen. De uitkomst van de 
workshops dient als input voor de volgende fase: analyse en ontwerp. In die fase richt het 
schrijfteam zich op het vormgeven van de inhoud van het katern aan de hand van de input uit de 
workshops en met toetsing aan relevante bestaande kaders. De verslagen van de tot nu gehouden 
workshops zijn beschikbaar op www.noraonline.nl. 
 
Het schrijfteam zal de resultaten van de uitgevoerde analyse bespreken met de inhoudelijk 
belanghebbenden uit alle lagen, om de uitkomsten op juistheid, haalbaarheid, en volledigheid te 
toetsen. Het ligt in de bedoeling om aan de hand van de reacties die daaruit voortkomen tot 
afronding van het katern te komen. De eerste van deze "review sessies" is voorzien voor medio 
september 2013. Aan de eerste sessie zullen de deelnemers aan de voornoemde workshops 
deelnemen. 
 
Het schrijfteam stemt tweewekelijks inhoudelijk af. Daarbij betrekken ze waar nodig externe 
expertise. Verder volgt het gehele team een (korte) opleiding Archimate. Tenslotte is een notitie 
met de stand van zaken, inclusief opsomming van de resultaten van de workshops, voor de 
vergadering van 18 juni 2013 geagendeerd. 
 
3. Stand van zaken dossier ketenbesturing 
 
Het dossier is op 7 juni 2013 door de Architectuur Board NORA vastgesteld, onder voorbehoud van 
een aantal door te voeren aanpassingen in de Management Samenvatting (met als doel daarmee 
de nieuwsgierigheid van lezers te prikkelen, in plaats van een samenvatting van de inhoud te 
geven). 
 
Inmiddels heeft de Taskforce Bestuur, Informatieveiligheid en Dienstverlening aangegeven het 
dossier te willen gebruiken voor het uitvoeren van een toets op de besturing van een tiental 
ketens. De auteurs hebben in dat kader op 3 juni 2013 een presentatie van het katern en van de 
mogelijke opzet van zo'n toets voor de werkgroep ketens van de Taskforce verzorgd. 
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Tenslotte heeft de projectleider doorontwikkeling NORA samen met een directeur van BeInformed 
een dubbelinterview aan iBestuur gegeven, met als kernthema de onontkoombaarheid van 
organisatieoverstijgende samenwerking in de publieke sector, dat tot het vraagstuk leidt hoe het 
een en ander te besturen.  
 
4. Stand van zaken katern beveiliging 
 
De ontwikkeling van dit katern ligt in handen van Jaap van der Veen (BD), die bij die ontwikkeling 
nauw samenwerkt met beveiligingsspecialisten vanuit het Rijk, waterschappen, provincies, 
gemeenten en uitvoeringsorganisaties (deze laatste via het Centrum voor Informatiebeveiliging en 
Privacy van de Manifestgroep). 
 
De groep heeft een aanpak gekozen, die er op neerkomt dat zij tot en met het derde kwartaal 2013 
zogenoemde "best practices" verzamelt, die zij ordenen (met behulp van patronen) ten behoeve 
van opname in het katern. Het beeld is dat het concept katern per eind 2013 beschikbaar is. 
 
Ook waar het om dit katern gaat heeft de voornoemde Taskforce aangegeven daar graag gebruik 
van te maken. Jaap heeft samen met mij op 3 juni 2013 een presentatie verzorgd, die heeft geleid 
tot andere samenwerkingsafspraken. 
 
5. NORA Beheer 
 
Het beheerteam NORA heeft allereerst een beeld ontwikkeld van mogelijke aanpassingen van het 
kennismodel. Daarbij kiest het beheerteam voor een iteratieve ontwikkeling van het kennismodel, 
om te voorkomen dat het niet mogelijk is toekomstige wensen vanuit in ontwikkeling zijnde 
katernen te honoreren. In de vergadering van de Gebruikersraad van 18 juni 2013 ligt een voorstel 
voor. 
 
Verder heeft het beheerteam vastgesteld dat het mogelijk nodig is twee Algemene Principes aan te 
passen als gevolg van recente ontwikkelingen. Ook hiervoor liggen voorstellen voor in de 
vergadering van 18 juni 2013. 
 
6. Nieuw katern 
 
In de vorige vergadering van de Gebruikersraad zijn vier voorstellen voor de ontwikkeling van een 
nieuw NORA-katern besproken. Op die voorstellen zijn reacties ontvangen van de leden van de 
Gebruikersraad. Verder zijn de voorstellen besproken met de externe adviseurs NORA. In de 
vergadering van 18 juni 2013 staat een voorstel op de agenda voor de verdere ontwikkeling van de 
NORA.  
 
7. Overige zaken 
 
Het ICTU-café over ketenbesturing was een succes met meer dan 100 deelnemers. De auteurs van 
het dossier zijn met ICTU in gesprek om een meer inhoudelijke workshop over ketenbesturing te 
organiseren. 
 
Op 29 mei 2013 heeft de projectleider NORA de openingspresentatie op het jaarlijkse EAM-congres 
verzorgd over de doorontwikkeling van NORA. De afsluiting kwam voor rekening van Ron 
Roozendaal, die een presentatie verzorgde over visualisaties in het kader van de EAR. 
 
Eind maart heeft NORA Beheer per brief een reactie gegeven op de inbreng uit de leveranciers-
middag van 26 november 2012. Tot op heden hebben we daar twee reacties op ontvangen. 
 
 
8. Gevraagde besluiten 

 

- kennis nemen van de stand van zaken; 

 

- waar nodig reactie geven in de vorm van vragen of opmerkingen/aanvullingen. 


