
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
Sessies 

 

 
Tijd 

 
Spreker(s) 

Kernwaarden voor Dienstverlening 13:45 - 14:25 
Robert van Wessel 

Athena Wijsman 

De NORA-thema’s verbonden 14:30 – 15:10 

 
Joanne Donker 
Marijke Salters 
Louise de Jong 

 

NORA 15 jaar 15:15 – 16:00 

 
Guido Bayens  

(grondlegger NORA) 
 

INLOGGEN VANAF  13.00  
OPENING 13.30 

 
0 UUR 

 

 
  

 

15.15 – 16.00 NORA 15 JAAR!  

VIRTUEEL TAART AANSNIJDEN! 

“Alles wat je aandacht geeft groeit” 
 



Kernwaarden voor Dienstverlening 
 

Afgelopen jaar is besloten om de NORA Basisprincipes op basis van actualiteit, 
compleetheid en correctheid te toetsen aan drie actuele beleidskaders. Er zijn in totaal 
10 beleidsonderwerpen gevonden die nauwelijks of niet zijn te koppelen aan de NORA 
Basisprincipes. 
In een parallel lopend project bleek dat de NORA Afgeleide Principes een betere 
aansluiting nodig hebben met de NORA Basisprincipes. Dit betekent, dat de aansluiting 
van de NORA Afgeleide Principes ook beter moet worden geregeld met de nieuwe 
onderwerpen van beleidskaders. 
 
We zien mogelijkheden om via deze twee initiatieven het beleidsproces beter te gaan 
laten aansluiten op het werken met architectuur. Dat gaan we doen door het toevoegen 
van Kernwaarden voor Dienstverlening aan de NORA. 
De afgelopen twee maanden hebben ca. 10 architecten hard gewerkt aan het uitwerken 
van deze Kernwaarden voor Dienstverlening en de resultaten worden gedeeld op deze 
NORA Gebruikersdag. 

• Wat zijn de Kernwaarden voor Dienstverlening? 

• Waarom worden deze toegevoegd aan de NORA? 

• Wie hebben aan de uitwerking bijgedragen? 

• Hoe zien de nieuwe NORA Kernwaarden voor Dienstverlening eruit? 
 

Al deze vragen worden tijdens deze sessie beantwoord door Robert van Wessel en 
Athena Wijsman. Waarbij je via de chat zelf ook vragen kan stellen. 
 

De NORA-thema’s verbonden 
 
Joanne Donker studeert aan de Haagse Hogeschool en loopt momenteel stage bij 
NORA Beheer om de samenhang van de NORA-thema’s te verkennen. Het doel van de 
verkenning is een logische volgorde aan te brengen in de huidige thema’s en een basis 
te vormen voor het positioneren van nieuwe, toekomstige thema’s. 
Afgelopen maanden is zij, samen met de trekkers van de ca. 20 NORA-thema’s, 
nagegaan welke relaties zij zien tussen de thema’s die in de NORA zijn opgenomen. Die 
relaties zijn gevisualiseerd en nader onderzocht. De ogenschijnlijk abstracte thema’s 
blijken veel kennis en ervaring te omvatten. Het lijkt op één groot “neuraal” netwerk, 
waar alles met elkaar is verbonden en er toch een soort volgordelijkheid bestaat. 

• Wat zijn onze eerste conclusies hieruit? 

• Hoe kan dit helpen bij het ontwerp van diensten? 

• Welke ondersteuning kan Nora Beheer daarbij leveren? 
 

Allemaal vragen waarop Joanne antwoord geeft. Daarnaast gaat Marijke Salters in op 
het thema Identity & Access Management (IAM). Louise de Jong vertelt over het nieuwe 
thema AI & Algoritmes.  
 
Naar verwachting wordt het advies van Joanne over mogelijke vervolgstappen begin 
2021 voorgelegd aan de NORA Gebruikersraad. Ter voorbereiding daarop wordt nog 
een (digitale) bijeenkomst georganiseerd om jullie feedback mee te nemen in het 
advies. Die feedback kan je natuurlijk ook meteen geven tijdens deze sessie: via de chat 
of door een mailtje te sturen naar nora@ictu.nl. 

mailto:nora@ictu.nl


 
 
 

 

Blijf op de hoogte 

➢ Na afloop kan je de presentaties en vervolgstappen van deze dag zien op 
noraonline.nl   

➢ Schrijf je in voor het NORA Familienieuws en/of geef je interesses op voor gerichte 
uitnodigingen en nieuwsflashes op 
https://www.noraonline.nl/wiki/Nieuwsbrieven_NORA 

➢ Maak een account op noraonline.nl en volg specifieke pagina’s voor een e-
mailnotificatie bij wijzigingen 

 

Contact opnemen met NORA  
 

➢ Mail ons op nora@ictu.nl  
➢ Sluit je aan bij de LinkedIn Groep NORA  
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