Voorstel: Afgeleide Principes Revisited
NORA heeft er bewust voor gekozen om niet meer in versies en releases te denken, maar continue
verbeteringen aan te brengen op basis van de behoeften van de Gebruikersraad. Het afgelopen jaar zijn de
basisprincipes weer volop onder de aandacht geweest, met de presentatie in een poster en de website
digitaleoverheid.nl/nora. Nu krijgen we signalen van verschillende kanten dat het tijd wordt om weer eens
goed naar de Afgeleide Principes te kijken:
-

Zijn er dingen veranderd die actualisatie nodig maken?
Zijn ze eenduidig en begrijpelijk genoeg geformuleerd?
Kunnen ze verrijkt worden met de ervaring vanuit de toepassing?

De komende tijd willen we daarom in een aantal korte sessies een paar gerelateerde afgeleide principes
bekijken vanuit verschillende invalshoeken.

Hoe?
We doen dat in open workshops: iedereen die mee wil denken kan binnenlopen en vanuit het eigen perspectief
een mening geven. Ter plekke kijken we of er duidelijke winstpunten te halen zijn, en geven we de voorzet voor
een wijzigingsvoorstel. Dat wordt uitgewerkt en direct gedeeld met de gebruikersraad in de wiki en via de mail.
Commentaar dat de maand er na binnenkomt wordt door de penvoerder van het voorstel verwerkt en de
laatste versie komt op de agenda van de eerstvolgende Gebruikersraad.

Waar en wanneer?
ICTU wil de eerste twee sessies als gastheer optreden door een ruimte te verstrekken, de ondersteuning en
input vanuit het eigen architectuurteam. Sponsoren voor latere sessies zijn van harte welkom. De eerste sessie
is op woensdag 6 juli, van 13.30-15.30 uur bij ICTU, Wilhelmina van Pruisenweg 104 Den Haag.

Welke aspecten moeten aan bod komen?
Het doel is om de kracht van de Afgeleide Principes in de praktijk te versterken. Enkele aspecten die in ieder
geval aan bod komen zijn:
-

Eenduidigheid (je kunt de zin maar op één manier interpreteren)
Begrijpelijkheid (ook voor projectleiders en andere relevante niet-architecten)
Toepasbaarheid en kennisdeling: kun je er direct mee aan de slag, of mis je nog informatie / tools?
Waar of bij wie kun je die vinden?
Context: In welk domein, bij welk type systeem, in wat voor projecten, bij welke laag of in welke fase
van je ontwerp is dit principe vooral relevant?
Impact van recent beleid en programma’s op de bestaande afspraken
Impact van ontwikkelingen als Mobility op de bestaande afspraken
Ervaring: kunnen we voorbeelden, best practices of hulpbronnen toevoegen?

Welke afgeleide principes zijn het eerst aan de beurt?
We beginnen waar het volgens de NORA Familie het hardste nodig is. Heb je signalen dat een bepaald principe
niet meer voldoet in bepaalde situaties? Jeuken jouw handen om een bepaald principe aan te pakken? Heb je
voorbeelden of implicaties van een principe die je wilt delen? Laat het dan weten in de vergadering, per
telefoon, per mail of rechtstreeks in de wiki op de pagina van de eerstvolgende sessie. Op de pagina
http://www.noraonline.nl/wiki/Afgeleide_Principes_Revisited staat de lijst met afgeleide principes
gerangschikt op basis van de reacties die we binnenkrijgen. Op basis van die lijst en de voorkeur/ervaring van
de mensen die aanwezig kunnen zijn bepalen we in de sessie zelf waar we beginnen. Hoe ver we per sessie

komen (aantal principes) zal afhangen van de discussie, misschien kunnen we bepaalde principes het beste in
samenhang behandelen.

Prioriteiten doorgeven
Iedereen in de NORA Community mag de eigen prioriteiten doorgeven. Per persoon kun je één topprioriteit
aangeven (5 punten) en zoveel gewone prioriteiten als je nodig lijkt (1 punt per stuk). Voor het gemak hebben
we een invulformulier gemaakt, dat je ter plekke in de Gebruikersraad kunt invullen (we zorgen voor papieren
versies).
Naam afgeleid principe

AP01 Diensten zijn herbruikbaar
AP02 Ontkoppelen met diensten
AP03 Diensten vullen elkaar aan
AP04 Positioneer de dienst
AP05 Nauwkeurige dienstbeschrijving
AP06 Gebruik standaard oplossingen
AP07 Gebruik de landelijke bouwstenen
AP08 Gebruik open standaarden
AP09 Voorkeurskanaal internet
AP10 Aanvullend kanaal
AP11 Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal
AP12 Eenmalige uitvraag
AP13 Bronregistraties zijn leidend
AP14 Terugmelden aan bronhouder
AP15 Doelbinding (AP)
AP16 Identificatie informatie-objecten
AP17 Informatie-objecten systematisch beschreven
AP18 Ruimtelijke informatie via locatie
AP19 Perspectief afnemer
AP20 Persoonlijke benadering
AP21 Bundeling van diensten
AP22 No wrong door
AP23 Automatische dienstverlening
AP24 Proactief aanbieden
AP25 Transparante dienstverlening
AP26 Afnemer heeft inzage
AP27 Een verantwoordelijke organisatie
AP28 Afspraken vastgelegd
AP29 De dienstverlener voldoet aan de norm
AP30 Verantwoording dienstlevering mogelijk
AP31 PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
AP32 Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
AP33 Baseline kwaliteit diensten
AP34 Verantwoording besturing kwaliteit
AP35 ContinuÃ¯ teit van de dienst
AP36 Uitgangssituatie herstellen
AP37 Identificatie authenticatie en autorisatie
AP38 Informatiebeveiliging door zonering en filtering
AP39 Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid
AP40 Uitwisseling berichten onweerlegbaar
Naam invuller
Extra Opmerkingen:

Prioriteit (leeg =
geen, 1 = prio, 5
= topprioriteit)

Opmerkingen (bijv.
argumenten of
samenhang)

