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1. Inleiding 
 
Op 18 juni 2013 heb ik in de Gebruikersraad NORA een notitie geagendeerd over (de 
doorontwikkeling van) het kennismodel NORA. Daarbij heb ik het verzoek aan de leden van de 
Gebruikersraad gedaan om reactie op deze notitie te geven. 
 

In de afgelopen dagen heb ik een aantal reacties ontvangen. Een aantal leden van de 
Gebruikersraad gaf aan in te stemmen met de voorstellen. Van een aantal leden ontving ik 
opmerkingen en aanvullingen. In deze notitie geef ik een overzicht van de inhoudelijke reacties en 
van de manier waarop ik die zal verwerken.   

 
2. Reactie met een methodisch karakter 
 

CIO Office van V&J waarschuwt voor een te hoog ambitieniveau, in die zin dat het gebruik van 
hetzelfde kennismodel ertoe leidt dat architecten dezelfde taal spreken. Het afstemmen van de 
principes, concepten, ontwerpen, etc. tussen NORA en haar dochters vergt echter meer dan alleen 
het spreken van dezelfde taal, daarvoor is ook een inhoudelijk gesprek nodig.  
 
Ik zal een nuancering op dit punt in de notitie opnemen. 
 

3. Reacties ten aanzien van (eventuele) aanpassingen in het kennismodel 
 
EAR vraagt zich af de verschillen tussen het kennismodel van de NORA enerzijds en die van de 
NORA-dochters anderzijds overal even groot zijn. Daarom doen zij twee suggesties: 
 
 stel in de eerste bijeenkomst vast of het gemeenschappelijke kennismodel een breed draagvlak 

heeft. Als dat het geval is behoeven alleen de specifieke aanpassingen en uitbreidingen die de 
dochters nodig hebben nog aandacht (en kan het overleg zich beperken tot die partijen). 
 
Ik zal deze suggestie in de notitie verwerken; 

 
 als er bij één of meer dochters en/of schrijfteams meer principiële bezwaren zijn tegen het 

gemeenschappelijke kennismodel, bespreek die dan voor de eerste plenaire sessie. 

 
Mijn beeld, gebaseerd op de door mij ontvangen reacties, is dat er geen principiële bezwaren 
tegen het gemeenschappelijke kennismodel zijn. Dat betekent dat vooroverleg (in ieder geval 
op dit moment) niet nodig is. 

 
NORA-beheer geeft aan dat het beheer van het kennismodel een complex vraagstuk is, daarom 
doet hij de suggestie om een agenda op te stellen voor doorontwikkeling, waarbij de concrete 

doelen in de tijd worden uitgezet. Zo kan het kennismodel alvast ingezet worden waar het nodig is 
zonder te wachten tot het geheel is afgerond. Ik neem deze suggestie in de notitie over. 

 
4. Reacties ten aanzien van de rol van ArchiXL 
 
De provincies geven aan dat de rol van ArchiXL in de notitie niet helemaal scherp is gedefinieerd, in 

die zin dat ArchiXL enerzijds benoemd is als leverancier (en daarmee uitvoerder van de wensen 
van de Gebruikersraad), terwijl anderzijds ook sprake is van ArchiXL in de rol van wiki-adviseur of 
wiki-inrichter. Ik zal in de notitie expliciet(er) maken dat ArchiXL primair leverancier is. De 
aansturing van ArchiXL is dan een taak voor NORA-beheer. Waar het gaat om de doorontwikkeling 
van de wiki stemt NORA-beheer zijn voorstellen en initiatieven natuurlijk inhoudelijk met de 
Gebruikersraad af. 
 



Daarnaast is tijdens de gebruikersdag van ArchiXL (op 12 juni j.l.) voorgesteld ArchiXL een 

signalerende en toetsende rol te geven rond de harmonisatie van de meta- en kennismodellen van 
NORA en zijn dochters. Dat is naar de mening van de provincies niet wenselijk, omdat een dergelijk 
rol op gespannen voet zou staan met het commerciële belang dat ArchiXL heeft. Zij stellen daarom 
voor in de Gebruikersraad een portefeuillehouder kennismodellen aan te stellen, die de bedoelde  
signalerende en toetsende rol kan vervullen.  
 
Dat voorstel van de provincies sluit aan op de reactie op dit punt vanuit EAR, die de suggestie doet 

om met één mond naar ArchiXL te spreken. Verder hecht EAR aan het meenemen van ArchiXL in 
het denkproces, zodat de uitvoering van (eventuele) aanpassingen en aanvullingen in de wiki volot 
kan verlopen (en de kosten daarvan beperkt blijven). 
 
Ik zal het voorstel een portefeuillehouder kennismodellen aan te stellen in de notitie verwerken. 
 

5. Reacties ten aanzien van de te betrekken organen en personen 
 
NORA-beheer geeft aan dat er naast de beheerders van NORA en haar dochters ook andere 
partijen en personen zijn die belang hebben bij het kennismodel. Het gaat daarbij allereerst om de 

schrijfteams die de doorontwikkeling van NORA verzorgen, dochters die niet in de Gebruikersraad 
participeren en de partijen die het gedachtengoed uit NORA en haar dochters moeten begrijpen en 
toepassen. 

 
Ik stel voor deze suggestie te betrekken bij de voorbereiding van de eerste bijeenkomst over het 
kennismodel, om zo vast te stellen wat de gewenste bemensing van dit overleg is. Ik zal de notitie 
op dit punt aanpassen. 
 
De provincies merken op dat het voorstel om Marc Lankhorst een goede gespreksleider kan zijn, 
mits er geen twijfels bestaan over het gebruik van Archimate. Als die twijfels er wel zouden zijn is 

Marc natuurlijk een minder neutrale gespreksleider.  
 
Mijn beeld uit de Gebruikersraad en uit de reacties die ik heb ontvangen is dat het voorstel 
Archimate als basis te kiezen op brede instemming bij de Gebruikersraad kan rekenen. Ik zal dit 
ook in de notitie aangeven, en daarbij het voorstel om Marc als gespreksleider uit te nodigen 
formeel maken. 

 
NORA-beheer suggereert om vooraf aan te kondigen (op LinkedIn, maar liefst ook in een 
nieuwsbericht op bijvoorbeeld e-Overheid.nl) dat we voornemens zijn Archimate te gaan gebruiken 
voor Nederlandse overheidsarchitectuur. De reacties die zo’n aankondiging oplevert kunnen in de 
eerste bijeenkomst kennismodellen aan de orde komen. Verder suggereert NORA-beheer over het 
onderwerp kennismodellen contact te leggen met de NAF-werkgroep op dit punt. Ik neem deze 
suggesties mee in de notitie. 

 
6. Reacties ten aanzien van het voorgestelde tijdpad 
 
KING geeft aan dat een goede invulling van het voorgestelde procesmodel voorbereidingstijd 
vraagt aan de kant van de deelnemers (mede om de deelnemers in staat te stellen met hun eigen 
achterban af te stemmen). KING geeft aan dat, rekening houdend met de zomervakantie, een 
eerste bijeenkomst over het kennismodel in de loop van september zou kunnen plaatsvinden. Ik 

deel dit beeld van KING en zal de notitie op dit punt aanvullen. 
 

Verder geeft NORA-beheer aan dat het kennismodel niet alleen de vorm van producten van de 
(nieuw te ontwikkelen) katernen beschrijft maar ook deels de inhoud (bijvoorbeeld waar het gaat 
om de “scope” van beschrijvingen). Dit is een extra argument om het gesprek over het 
kennismodel snel te starten. 

 
7. Tekstuele reacties 
 
De waterschappen geven aan achter de inhoudelijke betekenis van de notitie te staan. Zij hebben 
een aantal suggesties om de tekst aan te scherpen. Die suggesties verwerk ik in de notitie. 
 
 



8. Reactie ArchiXL 

 
Naast reacties van de betrokkenen bij NORA en de NORA-dochters heb ik ook een reactie 
ontvangen van ArchiXL. In die reactie geeft ArchiXL allereerst aan deskundig te zijn ten aanzien 
van de kennismodellen van de NORA-familie. Daarop aansluitend doet ArchiXL de volgende 
suggesties: 
 
 ArchiXL is bereid om zijn expertise omtrent en kennis van de kennismodellen van de NORA-

familie in te zetten in dit traject; 
 
 ArchiXL onderschrijft het voorstel het gesprek over het kennismodel op één plaats te voeren (in 

plaats van hierover steeds separaat met NORA en haar dochters te spreken); 
 
 in 2012 heeft ArchiXL een aantal workshops over kennismodellen georganiseerd voor de 

gebruikers van de NORA georganiseerd. Die workshops waren vooral gericht op de principes 
(omdat daar de “meest eenvoudige” overeenkomsten te vinden zijn. 
 
In de workshops kwam daarnaast een aantal onderwerpen aan de orde waarover in de nabije 

toekomst verdere afstemming wenselijk zou zijn (standaarden, bouwstenen, (keten)processen 
en services). Het voorstel van ArchiXL is om deze zaken in ieder geval te agenderen voor de te 
organiseren eerste bijeenkomst. NORA-beheer geeft in dit kader aan dat een overzicht van 

deze onderwerpen inmiddels beschikbaar is in de NORA-wiki. 
 
Het lijkt me wenselijk deze suggestie van ArchiXL in de voorbereiding van de eerste 
bijeenkomst te betrekken en zal de notitie op dit punt aanpassen; 

 
 verder zou ArchiXL graag de formele opdracht vanuit de Gebruikersraad krijgen om de 

consistentie in de kennismodellen te bewaken. Dat zou betekenen dat ArchiXL in voorkomende 

gevallen NORA en de NORA-dochters op dit aspect adviseert. 
 
Eerder stelde ik voor in de Gebruikersraad een portefeuillehouder kennismodellen aan te 
stellen. Ik stel voor om dit voorstel te betrekken bij de suggestie van ArchiXL, in die zin dat 
ArchiXL inconsistenties in de kennismodellen bij deze portefeuillehouder meldt. Die kan dan de 
Gebruikersraad voorstellen voorleggen voor oplossing ervan. NORA-beheer zorgt voor 

implementatie van de uitspraken van de Gebruikersraad en fungeert in voorkomende gevallen 
als opdrachtgever voor ArchiXL. 

 


