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Aan:  Gebruikersraad NORA 
Van:  Cor Franke, projectleider doorontwikkeling NORA 
Datum:  21 mei 2013 
Onderwerp:  Nieuw NORA-katern 
Kopie aan: Externe adviseurs NORA 
 
 
 
1. Inleiding 
 
In 2012 is de doorontwikkeling van NORA gestart. De Architectuurboard NORA heeft formeel 
opdracht gegeven een drietal nieuwe katernen te ontwikkelen: 
 
• verbinden; 
 
• ketenbesturing; 
 
• beveiliging. 
 
Inmiddels is de ontwikkeling van het dossier (voormalig katern) ketenbesturing afgerond. Het 
concept van het dossier ligt ter vaststelling voor bij de Architectuur Board. De verwachting is dat 
voor de zomer van 2013 een eerste concept van het katern verbinden beschikbaar komt. Een 
eerste concept van beveiliging zal aan het eind van 2013 beschikbaar komen. 
 
Deze stand van zaken maakt het mogelijk de ontwikkeling van een vierde katern te starten. In 
deze notitie doe ik daar een voorstel voor. 
 
 
2. Mogelijke nieuwe katernen 
 
De (door)ontwikkeling van NORA vindt in nauwe samenwerking met de beoogd gebruikers plaats. 
Om die reden hebben de leden van de Gebruikersraad NORA de gelegenheid gekregen voorstellen 
te doen voor nieuw te ontwikkelen katernen. Dat leidde tot vier voorstellen voor in een katern te 
adresseren onderwerpen. Die voorstellen behelzen (in alfabetische volgorde): 
 
• digitale duurzaamheid; 
 
• knooppunten; 
 
• (methoden voor) harmoniseren van informatiemodellen; 
 
• zaakgericht werken. 
 
 
3. Reacties vanuit de Gebruikersraad NORA 
 
Op 19 maart hebben de leden van de Gebruikersraad die deze voorstellen inbrachten kort de 
gelegenheid gehad hun voorstel toe te lichten. Daarna heeft de voorzitter de leden gevraagd om 
een schriftelijke reactie op deze vier voorstellen. Daarbij vroeg de voorzitter om in de reactie de 
gewenste prioritering aan te geven (door de voorstellen 1, 2, 3 of 4 punten toe te kennen) en deze 
prioritering kort toe te lichten. De reacties zijn in de weken na de vergadering van de 
Gebruikersraad ontvangen.  
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4. Reacties van de externe adviseurs NORA 
 
Daarnaast hebben de externe adviseurs NORA kennis genomen van de vier voorstellen. Zij hebben 
in reactie daarop hun beelden gegeven van mogelijk nieuw te ontwikkelen katernen. Zij stelden 
voor: 
 
• voorshands geen nieuw katern te ontwikkelen, maar te verkennen of de inhoud van het katern 

verbinden toe te passen is op een aantal nog onontgonnen terreinen. Daarbij kan het gaan om 
bijvoorbeeld: 

o open data; 
o cloud. 

 
Zij suggereerden daarbij een dergelijke verkenning uit te laten voeren door stagiairs, trainees 
of studenten (die een praktijkonderzoek moeten uitvoeren); 
 

• aandacht te besteden aan de problematiek rond kosten(verdelings)vraagstukken, zoals: 
o opstellen van business cases; 
o prijselasticiteiten bij het beprijzen van het gebruik van voorzieningen; 
o (oplossingen voor) scheve verdeling van baten en lasten bij de toepassing van 

architectuur en generieke voorzieningen (met mogelijk afromen van baten als oplossign 
voor dit probleem); 

o de remmende werking van beprijzen op toepassing van voorzieningen; 
o financiering in relatie tot groei in gebruik; 
o innovation squeeze (door dalende budgetten komt steeds minder geld beschikbaar voor 

innovatie....). 
 
Verder waarschuwen de externe adviseurs uitdrukkelijk voor het risico van een te groot aantal 
katernen. Immers, het is van cruciaal belang de samenhang tussen de verschillende katernen van 
de NORA te bewaren. Hoe groter het aantal katernen is, hoe (exponentieel) groter ook deze 
coördinatielast. 
 
 
5. Eerste tussenconclusie 
 
De voorstellen voor prioritering zoals die uit de Gebruikersraad komen vertonen een grote variatie 
tussen de reacties, maar als we de scores optellen is er geen sprake van een duidelijke "winnaar" 
(en evenmin van een duidelijke "verliezer"), de totaalscores bevinden zich in een beperkte 
bandbreedte. 
 
De argumentatie om de verschillende voorstellen al dan niet te prioriteren verschilt onderling ook  
sterk. Dat lijkt zijn basis te vinden in de diversiteit aan problemen waar de verschillende 
uitvoeringsorganisaties en decentrale overheden mee worstelen. Ook op basis van de argumentatie 
is het niet mogelijk een duidelijke "winnaar" of "verliezer" te bepalen. 
 
De externe adviseurs hebben verder niet zozeer een voorkeur uitgesproken voor één van de vier 
voorstellen maar hebben twee nieuwe onderwerpen geagendeerd. 
 
Dat maakt het feitelijk onmogelijk om op basis van de geleverde inbreng tot een keuze te maken 
voor een onderwerp dat in een nieuw te ontwikkelen katern aan de orde zou moeten komen. 
 
 
6. Nadere analyse 
 
Om toch tot een keuze te komen voor (het onderwerp van) een nieuw katern is het noodzakelijk 
ons blikveld te verbreden (als je een probleem groter maakt is het wonderlijk genoeg vaak 
makkelijker op te lossen....).  
 
Bij het maken van keuzen rond de doorontwikkeling van NORA spelen de volgende zaken een rol: 
 
a. doelstelling doorontwikkeling NORA 

 
Het uitgangspunt bij de doorontwikkeling van NORA is dat organisaties in de publieke sector nauw 
moeten samenwerken, leidend tot betere dienstverlening voor burgers en bedrijven, lagere 
uitvoeringskosten en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik. 
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Om deze samenwerking(svormen) succesvol te maken is het noodzakelijk dat de betrokken 
organisaties vooraf afspraken maken. Die afspraken leggen we vast in de NORA. Het doel van die 
afspraken is tweeledig: 
 
• interoperabiliteit te bereiken, om zonder problemen gegevens te kunnen uitwisselen; 
 
• gezamenlijk gebruik te maken van generieke voorzieningen en oplossingen. 
 
Deze afspraken hebben betrekking op de verbinding van de informatiehuishouding van een 
organisatie met die van andere organisaties (en hebben dus geen betrekking op de interne 
inrichting, tenzij dat nodig is om de voornoemde interoperabiliteit te bereiken). 
 
b. functionele indeling van de nieuw te ontwikkelen katernen 

 
De in ontwikkeling zijnde katernen/dossiers hebben richten zich allemaal op één aspect van de 
verbinding tussen publieke organisaties: 
 
• verbinden:  informatiehuishouding (gericht op het uitwisselen van gegevens ten  

   behoeve van procescoördinatie) 
 
• beveiliging:  veilige uitwisseling van gegevens 
 
• besturing:  beheersen van de ingerichte uitwisselingen en daarop gebaseerde  

   processen 
 
Daarmee verloopt de doorontwikkeling van de NORA feitelijk langs functionele lijnen. 
 
c. architectuurschets gegevensuitwisseling 

 
De stuurgroep Digikoppeling heeft in 2012 de standaard Digikoppeling 2.0 vastgesteld. Deze 
standaard bevat twee oplossingen voor berichtenuitwisseling, te weten eBMS en WUS-RM. Om te 
verzekeren dat gebruik van deze oplossingen geen problemen zou opleveren heeft de stuurgroep 
opdracht gegeven tot de uitwerking van een architectuurschets voor gegevensuitwisseling. Dat 
heeft een rapport opgeleverd dat een tweetal zaken behelst: 
 

• de uitwerking van een aantal concrete maatregelen die het mogelijk maken de beide 
standaards voor berichtenuitwisseling te kunnen gebruiken; 

 
• een aantal architectonische uitgangspunten voor de inrichting van gegevensuitwisseling in 

brede zin binnen de publieke sector. 
 
De stuurgroep heeft de Programmaraad Stelsel Basisregistraties (PSB) geadviseerd de verdere 
uitwerking van de architectonische uitgangspunten te beleggen bij NORA. De verwachting is dat de 
PSB (in zijn vergadering van 14 juni 2013) dit advies zal volgen. 
 
d. lopende ontwikkelingen  

 
In de omgeving van NORA vinden/vonden ontwikkelingen plaats die mogelijk een rol kunnen 
spelen bij de verdere uitwerking van NORA: 
 
• het ICCIO heeft op 21 juni 2012 een doelarchitectuur "Digitale duurzaamheid" vastgesteld; 
 
• knooppunten, en de (ontzorgende rol die zij kunnen spelen bij gegevensuitwisseling) zijn een 

kernaspect binnen de voornoemde architectuurschets gegevensuitwisseling; 
 
• op 8 mei 2013 vond voor de tweede maal een symposium "best practices basisregistraties" 

plaats ("voor iedereen die werkt met informatiemodellen voor basisregistraties of 
uitwisselingsberichten"). In de "white papers" van deze bijeenkomst is al een flink stuk 
"informatiemodellen basisregistraties" uitgewerkt; 

 
• het zaakgericht werken komt in de GEMMA uitgebreid aan de orde (maar de uitwerking is 

beperkt tot het gemeentelijk domein). 
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7. Voorstel voor de aanpak van de doorontwikkeling NORA 
 
Op basis van het voorgaande stel ik voor de verdere ontwikkeling van de NORA langs de volgende 
lijnen vorm te geven: 
 
• de functionele indeling van de NORA zoals hiervoor beschreven te handhaven. Dat betekent dat 

nieuwe onderwerpen bij voorkeur hun plaats vinden in één van de drie bestaande functionele 
katernen/dossiers. Daarmee voorkomen we wildgroei in katernen en in het verlengde daarvan 
coördinatielast om de verschillende katernen op elkaar afgestemd te houden; 

 
• daarbij de optie open te houden om specifieke onderwerpen, die geen plaats in één van de 

bestaande katernen kunnen krijgen, uit te werken in dossiers; 
 
• verder te spreken over de onderwerpen voor doorontwikkeling in plaats van over nieuw te 

ontwikkelen katernen. 
 
 
8. Specifieke voorstellen voor de doorontwikkeling van NORA 
 
Waar het gaat om de concrete doorontwikkeling van de NORA stel ik op basis hiervan voor: 
 
• de verdere uitwerking van de architectuurschets gegevensuitwisseling (inclusief de beschrijving 

van functie en werking van knooppunten) te laten uitvoeren door het schrijfteam verbinden, 
met dien verstande dat de uitwerking start na afronding van de nu onder handen zijnde 
onderwerpen (basisregistraties, front office, e-dossiers); 

 
• het schrijfteam verbinden te vragen advies uit te brengen over de verdere uitwerking van 

zaakgericht werken. Daarbij liggen voorshands verschillende opties voor: 
o in stand houden van de huidige uitwerking van zaakgericht werken in de GEMMA; 
o "promoveren" van het onderdeel zaakgericht werken uit de GEMMA naar het katern 

verbinden; 
o in stand houden van de huidige uitwerking in de GEMMA, gecombineerd met uitbreiding 

van de NORA met afspraken over het organisatieoverstijgend zaakgericht werken; 
 
• een aantal leden van de Gebruikersraad te vragen een analyse te maken van de "white papers" 

rond de "best practices basisregistraties" en de Gebruikersraad op basis daarvan te adviseren 
over de bruikbaarheid van het werk dan in dat verband al is verricht; 

 
• de projectleider doorontwikkeling NORA samen met NORA Beheer een analyse te laten maken 

van de doelarchitectuur "Digitale Duurzaamheid" en daarna in overleg met het schrijfteam 
verbinden te laten bezien of deze doelarchitectuur (na eventueel benodigde wijzigingen) 
onderdeel van het katern verbinden kan gaan uitmaken; 

 
• de projectleider NORA de mogelijkheden te laten verkennen trainees en stagiairs aan te 

trekken om de bruikbaarheid van NORA in de volgende nog "onontgonnen gebieden" te 
onderzoeken: 

o Cloud (gebruikmakend van de Rijksarchitectuur Cloud); 
o Open Data. 

 
 
9. Gevraagde besluiten 

 

• akkoord gaan met het voorstel voor de aanpak van de doorontwikkeling NORA; 

 

• akkoord gaan met de voorstellen voor de doorontwikkeling van NORA op de 

terreinen: 

o architectuurschets gegevensuitwisseling; 

o zaakgericht werken; 

o (semantiek van) gegevensmodellen; 

o digitale duurzaamheid; 

 

• akkoord gaan met het voorstel om de mogelijke inzet van trainees/studenten te 

verkennen. 

 


