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Inleiding 

Bij de oplevering van de beschrijving van een nieuw onderwerp in NORA wordt de inhoud 

daarvan via een reviewproces afgestemd met de NORA Gebruikersraad en andere 

geïnteresseerden. Doel van dit proces is een NORA die breed gedragen wordt en kennis bevat 

van veel betrokkenen, omdat gebruikers en andere experts hun inbreng hebben gegeven.  

 

Het afstemmingsproces was onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomst van de 

Gebruikersraad op 14 mei 2014. Conform afspraak wordt hierbij een voorstel gedaan voor een 

aangescherpte beschrijving van het afstemmingsproces. 

Voorgesteld afstemmingsproces 

Bij het opstellen van het afstemmingsproces voor nieuwe inhoud is uitgegaan van het 

afstemmingsproces voor nieuwe katernen zoals dat is opgesteld door Cor Franke in het kader 

van katern Verbinden, en vastgesteld door de Gebruikersraad op 19 maart 2013. In afwijking 

van het vastgestelde proces wordt in het voorgestelde proces het eerste concept bekeken door 

de Gebruikersraad, nog voor de publieke review. Ook is de mogelijkheid tot review-workshops 

toegevoegd. Deze zijn met succes ingezet tijdens de ontwikkeling van CORA (de Corporatie 

ReferentieArchitectuur). 

Het voorgestelde afstemmingsproces verloopt als volgt: 

1. De leden van de werkgroep hebben gezamenlijk een onderwerp beschreven, conform de 

wens van de Gebruikersraad, en leveren hun eerste concept op. 

2. De NORA Gebruikersraad stemt af of dit concept aansluit bij de doelstelling en rijp is voor 

een publieke review. 

3. De werkgroep verwerkt het commentaar van de Gebruikersraad en gaat bij instemming van 

de Gebruikersraad over tot publieke review. 

4. NORA Beheer stelt de conceptversie beschikbaar voor publieke review en begeleidt het 

reviewproces. De leden van de Gebruikersraad, NORA Beheer en de leden van de werkgroep 

brengen de review onder de aandacht van hun netwerk, onder andere via de NORA 

community, zodat alle geïnteresseerden een kans hebben om bij te dragen aan de 

eindversie. Lezers kunnen hun commentaar indienen via een reviewformulier.  
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5. De werkgroep en de reviewers spreken het reviewcommentaar door (eventueel in een 

workshop) en maken afspraken over de verwerking van het reviewcommentaar. 

6. De werkgroep verwerkt de opmerkingen uit de reviews volgens de gemaakte afspraken en 

levert een bijgesteld concept op.  

7. Reviewers krijgen de gelegenheid om te reageren op de verwerking van hun commentaar. 

8. Er volgt een laatste afstemronde in de Gebruikersraad, om vast te stellen of de verwerking 

van opmerkingen tot het gewenste resultaat heeft geleid. De belangrijkste toetsvragen voor 

het verzamelen van feedback in deze ronde zijn: "Begrijp ik dit ook als ik het als 

buitenstaander lees?" en "Helpt dit de toepassing van NORA?". 

Het eindresultaat van dit proces is een afgestemde tekst met separate verantwoording van 

wijzigingen ten opzichte van het eerste concept en verantwoording waarom 

wijzigingsvoorstellen niet zijn overgenomen. 

Gevraagd besluit 

Instemmen met de voorgestelde procedure voor afstemming van nieuwe onderwerpen in 

NORA. 


