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• Inleiding en achtergrond
• Beleidskaders en Kwaliteitsdoelen
• Architectuurprincipes en Implicaties
• Impact op de (referentie)architecturen van de familieleden
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Inhoudsopgave
Wijzigingen in de NORA



• Een referentie architectuur om overheidsdienstverlening en ketensamenwerking te verbeteren.

• Richt zich op de publieke sector als geheel en geldt dus voor alle sectoren en bestuurslagen.

• Voorgeschreven als norm bij (her-)ontwerp van digitale diensten sinds juni 2008. 

• BZK DS is eigenaar, ICTU is beheerder.

• Vele NORA communities die in thema’s zijn georganiseerd, zie Thema's - NORA Online

• NORA Gebruikersraad is inhoudelijk opdrachtgever bij de instandhouding en doorontwikkeling.

• NORA familieleden zijn architecturen die aansluiten bij de NORA. 
Voorbeelden zijn GEMMA en KARWEI).
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Wat is NORA



Publieke 
review 
periode

NORA 2.0: 
20 fundamentele 
principes en 
140 afgeleide principes.

2007

NORA 3.0: Focus op meer 
bestuurlijk draagvlak en 
vereenvoudiging. 
Naar 10 basisprincipes en 
40 afgeleide principes.

Staatssecretaris BZK roept 
overheden op NORA toe te 
passen.

2009

Publicatie NORA op
www.noraonline.nl
als continue actuele versie

2012

NORA 1.0: Eerste versie, 
voor en door architecten.

2006

NORA principes 10 jaar oud. 
Twee parallelle werkgroepen 
gestart om deze te actualiseren.

2019

NORA Kernwaarden 
akkoord door
NORA Gebruikersraad

2020

Werkgroep NORA 
Architectuur 
Principes gestart

Q1 2021

1 feb 2022

Start publieke review 
Kernwaarden, 
Kwaliteitsdoelen, 
Architectuurprincipes 

17 nov 2021

Akkoord NORA Gebruikersraad 
na verwerking reviewcommentaar 
Kernwaarden, Kwaliteitsdoelen, 
Architectuurprincipes

april 2022

13 sep 2022

Completering 
Architectuurprincipes 
met implicaties per 
architectuurlaag 

NORA historie
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Ingangsdatum 
wijzigingen

1/1/2023

7 nov 2022

Instemming 
Architectuurraad GDI

1 dec 2022

Instemming OBDO



Achtergrond van de wijziging 1/2 
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Onderzoek naar de toepassing van NORA eind 2018 geeft een brede 
behoefte aan bij de NORA gebruikers:

• Verhoog de actualiteit en compleetheid van de architectuur principes (BPs en APs)
• Denk aan duurzaamheid, privacy, flexibiliteit, beheer, wetgeving.

• Zorg voor betere toepasbaarheid van de APs
• Maak de Afgeleide Principes expliciet voor verschillende doelgroepen.
• Maak ze zo concreet mogelijk.



Maak de relatie tussen Beleid en Architectuur expliciet
• Beleidsmakers en architecten dichter bij elkaar brengen om gezamenlijk de 

impact van nieuw beleid te bepalen. 

Invoeren van maatschappelijke kwaliteitsdoelen
(met 5 Kernwaarden van Dienstverlening)

• Beleid-agnostische begrippen als kapstok voor architectuurprincipes.

Vertrouwen; Veilig; Toekomstgericht; Doeltreffend; Doelmatig.

Achtergrond van de wijziging 2/2 
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Kwaliteitsdoelen (#20)
Beleidskaders zijn richtinggevend
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Architectuurprincipes (#17)
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• AP implicaties zijn verdeeld over de vijf 
NORA lagen.

• Updates vanaf Q1 2023, bijv. op basis van  
NORA thema’s.

• Via wijzigingsproces NORA
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Implicaties



Samenhangend ontwerp publieke sector

Doel van NORA is de (digitale) dienstverlening aan 
burgers en bedrijven verbeteren. 
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NORA kernwaarden zijn fundamentele overtuigingen, 
gebaseerd op maatschappelijke waarden. 

NORA kwaliteitsdoelen beschrijven de gewenste kwaliteit 
van overheidsdienstverlening – gebaseerd op beleidsstukken.

NORA architectuurprincipes zijn normatieve uitspraken 
die richting geven aan het in samenhang ontwerpen en 
realiseren van overheidsdiensten.
De bijbehorende implicaties maken de principes concreet. 
Ze zijn verbonden met het NORA 5-laags model.

Wat brengt dit ons? 
Een samenhangend ontwerp voor de publieke sector

Burgers Overige organisaties BuitenluiBedrijven
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Hoe kan het nieuwe stelsel van Kwaliteitsdoelen, 
Architectuurprincipes en Implicaties up to date gehouden kan 
worden?

Onder de vuurtoren is het donker, maar niet bij NORA: kwaliteitsdoelen 
(KD) en architectuurprincipes (NAP) voor goede 
overheidsdienstverlening, zoals Wendbaar (Doel) (KD09) , Innovatief 
(Doel) (KD10) en Stuur cyclisch op kwaliteit (NAP17).

Er is een sterke behoefte om dit geheel actueel te houden.

• implicaties moeten snel en makkelijk te wijzigen zijn, deze zijn 
namelijk vluchtiger dan de bovenliggende NAP's en KD’s.

• Opzetten van een NORA expert groep die input vanuit achterban 
aanpassingen verwerkt conform NORA wijzigingsproces.
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PDCA t.a.v. kwaliteitsdoelen, principes en implicaties

Wie wil hieraan meedoen?



RFC Bindende architectuurafspraken 2022 zal per 1 januari 2023 ingaan.

• Deze wijziging heeft gevolgen voor álle NORA familieleden !
• Van belang dat elk familielid inzicht heeft welke gevolgen die wijziging zal hebben
• Relevante onderdelen van de eigen (referentie)architectuur aanpassen

• Voer daarom impactanalyse uit bij je (referentie-)architectuur. Ga na in hoeverre je aansluit op:  
• Kwaliteitsdoelen: zijn jouw BPs nog compleet (in lijn met de KDs)? 
• Architectuurprincipes: zijn jouw APs nog actueel (in lijn met de NAPs)?
• Implicaties: maak de NORA implicaties specifiek voor jouw (referentie-)architectuur.
• Metamodel: is jouw metamodel (kennismodel) nog in lijn met die van NORA?
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Impact NORA RFC 



De kwaliteitsdoelen vormen de basis voor alle overheidsbrede architectuurafspraken.

• Basisprincipes zijn geactualiseerd en gecompleteerd, op basis van wetten en de 
nieuwste beleidsstukken.

• Omgevormd tot 20 Kwaliteitsdoelen die vorm geven aan de Kernwaarden. 
• Zijn niet meer beschreven als stelling, rationale en implicaties.

• Afgeleide Principes zijn geactualiseerd en gecompleteerd, op basis van good practices 
uit diversiteit aan bronnen. 

• Hernoemd tot 17 Architectuurprincipes en geven richting bij ontwerpkeuzes en realisatie. 
• Bronnen o.a.: EIF, GDI-Architectuur, NORA dochters, USM, wetenschappelijk artikelen. 

• Naast de Kernwaarden zijn ook implicaties geïntroduceerd, verbijzonderd naar de 
NORA architecuurlagen.

• De 89 Implicaties helpen bij de architecturale inrichting van de dienst
• Bronnen o.a.: DNB, Belastingdienst, DUTO, NORA werkgroep “Gegevens Management”
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Impact NORA RFC 
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Impact NORA RFC 

Zie de bijlagen voor mapping
• Van NORA Basisprincipes naar nieuwe NORA Kwaliteitsdoelen

• Van NORA Afgeleide principes naar nieuwe NORA Architectuurprincipes

Zie ook links naar noraonline:
• Mapping van oude Basisprincipes naar Kwaliteitsdoelen

• Mapping van oude Afgeleide principes naar Architectuurprincipes

• Grafisch overzicht relaties Architectuurprincipes en Kwaliteitsdoelen

• Grafisch overzicht relaties Kernwaarden en Kwaliteitsdoelen met Beleidskaders
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Samenvatting

• De Kernwaarden van dienstverlening sluiten direct aan op maatschappelijke waarden en zijn 
niet politiek vluchtig. 

• De Basis Principes van de NORA zijn geïntegreerd in de Kwaliteitsdoelen. Actuele beleidsstukken 
zijn via deze Kwaliteitsdoelen verbonden met de NORA architecuur principes.

• De Afgeleide Principes van de NORA zijn hernoemd naar NORA Architectuur Principes (NAP’s).

• De implicaties van de NAP’s zijn verbonden met de lagen van het NORA Vijflaagsmodel. 

• Voer een impact analyse uit bij de (referentie-)architectuur van jouw organisatie.
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Q&A 
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Bijlagen
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Kernwaarden
Voorbeeld
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Kwaliteitsdoelen 
Voorbeeld
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Architectuurprincipes
Voorbeeld
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Implicaties



Metamodel NORA
(ook bekend als Kennismodel)
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