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Agenda Gebruikersraad NORA 

14 april 2015 



1. Opening vergadering, mededelingen  

» Gasten, Samenwerking met NA, uitnodiging OMO, Serious Ambtenaar 

2 Europese ontwikkelingen in relatie tot de NORA 

» Rol & betrokkenheid GR  

3 Pauze en netwerken binnen het Huis van Europa 

 

4 Digicommissaris  

» Terugkoppeling Regieraad Interconnectiviteit 

5 Lopende zaken NORA 

» Verslag vorige GR 

» Landingspagina (voorbeelden mindmap)  & wiki 

» GR enquete 

» Verbindingen 

6 GEO en NORA 

 

7 WVTTK 

 

8 Borrel tot (ongeveer) 17.00 uur 
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Over de  NORA (Nederlandse 
OverheidsReferentieArchitectuur) 

 

of: Navigeren in de digitale 
Overheid op Relevante Afspraken! 
Gebruikersenquete, 14 april 2015 



Aanmaakdatum: donderdag 12 februari 2015 

21 
Totale aantal reacties 

Voltooide reacties: 19 

Eerste globale analyse 
1. Uitwerking volgende GR 
2. Wie denkt mee over conclusies/ 

advies ? 



Q3: Kunt u een waardering aangeven voor het gebruik van de NORA in uw 

organisatie? 

Beantwoord: 21    Overgeslagen: 0 



Q4: Kunt u aangeven of naar uw inschatting onderstaande 

ontwikkelingen andere eisen stellen aan de NORA? 

Beantwoord: 19    Overgeslagen: 2 

Verdeeld 

Gedeeld 



Q6: Kunt u aangeven welke thema's met prioriteit door het NORA team 

opgepakt moeten worden in 2015? 

Beantwoord: 19    Overgeslagen: 2 

Verdeeld 

Gedeeld 



Q8/Q9 Huidige en toekomstige rol van de GR ? 

Beantwoord: 19    Overgeslagen: 2 
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Verbindingen, het vervolg... 
Afspraken en processen 



Vervolgstappen 

Notitie uitkomsten matching: 

– Aandacht-/ actiepunten: akkoord of doorschuiven 

 

– Beslispunten: behandelingsvoorstel  

• Regulier (juni)  of ingelast GR ? 

 

Uitwerken A punten 

– Meedenkers/ lezers gevraagd.... 



Beslispunten ( => bespreekpunten) 

Beslispunt 1: per (afgeleid) principe in plaats van ‘afnemers’ spreken van burgers, bedrijven en 
medeoverheden, voorzover van toepassing.  

Beslispunt 2: nader onderzoek naar het toepassen van ‘bedrijfsregels’ als onderdeel van een 
principe,  eventueel als uitbreiding op afgeleid principe 12.   

Beslispunt 3: nader uitwerken informatiepositie burgers en bedrijven, inclusief beleidsuitspraken,  
voorafgaand aan daadwerkelijke voorstellen voor aanpassing van principes en voorleggen ervan 
aan de Regieraad.   

Beslispunt 4: aanscherpen en aanvullen van de teksten en onderdelen in de wiki voor het  
(afgeleide) principe 17  in de context van afspraken over semantiek, tussen samenwerkende 
partijen.   

Beslispunt 5: uitwerken ‘digitaal samenwerken en digitale dienstverlening’ als mogelijk nieuw 
(afgeleid) principe inclusief beleidsuitspraak voorafgaand aan daadwerkelijke voorstellen voor 
aanpassing van principes en voorleggen ervan aan de Regieraad.   

Beslispunt 6: aanpassen teksten van, en de (afgeleide) principes, op actief stimuleren van 
hergebruik mede in het licht van de GDI afspraken.  


