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Inleiding 
Na uw akkoord heeft een publieke review plaatsgevonden op het nieuwe NORA-onderwerp 

Beveiliging. Geïnteresseerden zijn gevraagd om de teksten te beoordelen op aspecten als 

juistheid, volledigheid en toepasbaarheid en hun opmerkingen in te zenden via een review-

formulier. De publieke review liep tot 1 juni 2014. In deze notitie beschrijf ik de verwerking 

van de ontvangen commentaren, en de planning van het eindresultaat. 

Samenvatting ontvangen opmerkingen 
Het katern is inhoudelijk goed ontvangen. Inhoudelijke kritiek ontbreekt vrijwel geheel. Verbeterpunten die 

het meest worden genoemd zijn:  

1. termen worden niet altijd consistent gebruikt 

2. link met ISO ontbreekt nog 

3. doelgroep is niet duidelijk 

4. het is niet duidelijk welk deel normatief is 

Voorgestelde verwerking van de ontvangen opmerkingen 
• De teksten worden gecontroleerd op consistentie 

• De opmerkingen van punt 2, 3 en 4 worden verwerkt in een Wiki-structuur, die de informatie van het 

katern ontsluit vanuit een ‘Startpagina’. Per doelgroep wordt de informatie gericht ontsloten. Tevens 

verwijst elke wikipagina, voor zover dat voor de getoonde informatie relevant is, naar één- of 

meerdere corresponderende BIR – en/of ISO-normen.  Uitgelegd wordt, dat het NORA katern 

beveiliging geen op zichzelf staande beveiligingsnorm is, maar in de gedaante van ontwerpkader, 

feitelijk fungeert als toepassingskader voor de BIR- en ISO norm.  
 

 
 

Doelgroepen: 

 

 

Planning 
Opmerkingen zijn verwerkt op 1 oktober 2014. De startpagina, inclusief web-navigatie en 

daarmee het katern als geheel is in versie 1.0  toepassingsgereed op 1 december 2014 via  

http://noraonline.nl/wiki/Beveiliging . 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jaap van der Veen 

Manager;   Beleidsadviseur 

Leverancier;  Ontwerper;  Beheerder 

Auditor;   Adviseur beveiliging 
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