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Bijeenkomsten Gebruikersraad  

Conform plan zijn de bijeenkomsten van de Gebruikersraad 
gehouden: 

- 17 januari 

- 11 april 

- 20 juni 
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AP19 is geactualiseerd 

Het gedachtegoed van Gebruiker Centraal c.q. Mens Centraal 
is verwerkt in een nieuw tekstvoorstel. 

 

 

 

 

 

 

 

De publicatie volgt eind juni. 
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AP16 en AP17 worden 
geactualiseerd 

Thema Semantiek 

De afspraken voor een eenduidige definitie en modellering 
van de gegevens van de informatiehuishouding van de 

overheid worden momenteel geactualiseerd. 

Dat is de basis (lees: randvoorwaardelijk) voor het realiseren 
van het “Gegevenslandschap van onze samenleving”. 

 

Een met experts afgestemde versie is reeds beschikbaar die 
wordt voorgelegd aan de Gebruikersraad NORA om de 

openbare review te kunnen starten.  
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AP35 t/m AP40 is geactualiseerd 

 Thema beveiliging.  

Het (theoretische) kader van AP 35 t/m 40 was in 2016 al 
goedgekeurd, maar om technische reden nog niet 

opgenomen in de wiki.  

In nauwe samenwerking met het CIP wordt de concretisering 
van deze kaders nog verder in de NORA geactualiseerd.  
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http://noraonline.nl/wiki/Scope_NORA_beveiliging


Standaarden afgestemd met BFS 

Handmatig zijn (weer) de standaarden van BFS overgenomen 
en in NORA geactualiseerd. Het contact met BFS is 

geïntensiveerd omdat problemen waren met de website 
van de standaarden. 

 

Deze maand nog wordt de publicatie van april 2017 van de 
monitor open standaarden beleid afgerond. 
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Deel van Stelsel-wiki overgenomen 

Het beheer van de Stelselwiki is vanuit BZK gestopt. 

Voor NORA relevante informatie is onderzocht en daarna 
overgenomen, te weten: 

- Een overzicht van de 145 Sectorregistraties 

- 46 Producten en Services van 8 Basisregistraties 
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Afstemming met Dochters 

Gesprekken met dochters zijn en worden gevoerd. Onder 
meer bij VERA en CORA geweest om voorlichting te 

gegeven over de NORA familie, raakvlakken, 
ontwikkelingen en het aanhalen van onze banden.  

De samenwerking met KING / GEMMA is gestart met het 
thema Gegevensmanagement.  

 

Vanuit BZK is het signaal gekomen dat er geen bestuurlijk 
draagvlak meer is voor EAR: het is een “noodlijdende” 

dochter geworden.  
Dat leek eerst ook voor WILMA en PETRA, maar die zijn nu 

aan het doorstarten met GEMMA en NORA als basis. 
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Geboorte Zira 

De bijeenkomst in het Erasmus MC eind 2015 gaf al aan dat er 
een vruchtbare bodem was voor een Zira. 

De inleiding en bevalling heeft dus enige tijd geduurd … 

De formele introductie in september wordt nu voorbereid.  
 
 

 

 

Daarnaast zijn we in gesprek voor de ontwikkeling van de 
Zora, die zich daarna verder kan ontfermen over alle 
familieleden in het Zorg-domein (waaronder de Zira). 
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Europa / Internationaal 

De aansluiting tussen de nieuwe EIF en de NORA is 
nagelopen. Als je Nora toepast, pas je eigenlijk ook de EIF / 

EIRA toe. We zijn nu de bespreking en publicatie van de 
leerpunten aan het voorbereiden. 

 

 

  

De brug naar Europa is in 2016 gestart als apart project BNE. 
De community van gebruikers ervan gaat uitbreiden.  
Het vervolg wordt vanuit het project BNE getrokken, 

zodat weinig inspanning nodig is vanuit NORA Beheer. 

 

 
10 NORA: Resultaten januari - mei 2017 



Digitale mobiliteit 

Het thema Mobility is opgezet en in de wiki gepubliceerd. 

 

Het is ook geschikt gemaakt voor (communicatie over) het 
vervolg: OMO II.  

 

 

 

 

Mobility is een van de 3 focuspunten van 2017. 
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http://www.noraonline.nl/images/noraonline/e/ec/Omo.jpg


Data op het Web 

Het thema Data op het Web is opgezet en in de wiki 
gepubliceerd. 

Het is gebaseerd op een (nog kleine) community die de 
toepassing van Linked Data en API’s propageert. 

We proberen van hier uit relaties te leggen met 
Gegevensmanagement, de StelselCatalogus en het 

Gegevenslandschap van onze Samenleving. 
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http://www.noraonline.nl/images/noraonline/c/c0/Data_op_het_web.png


En nog vele andere zaken … 
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Verzoeken uit de community: proces hiërarchie opnieuw 
beschikbaar gesteld. 

Voorlichtingsgesprekken gevoerd. 

Reacties gegeven op vragen uit de community. 

Vervangen van linkjes. 

Actualiseren van content.  

Samen met NA de beleidskaders voor Duurzame 
toegankelijkheid onderbrengen in NORA.  

Enz. 

 

 



GDI en Bouwstenen 

Een eerste inventarisatie is gemaakt van de verschillende 
beschrijvingen van de functionaliteiten van de 

bouwstenen. Daarbij zijn enkele knelpunten  
geïdentificeerd en dat wordt momenteel onderzocht ism 

beheerders van bouwstenen en websites.  

 

14 

Het ontwerp van de nieuwe 
berichtenbox is gevolgd. 
Er zijn nog geen stappen 

gezet om dit te bespreken in 
de Gebruikersraad. 
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http://noraonline.nl/wiki/Bestand:IdEA-GDI-2016-04-19_klein.png


Gebruik van de wiki / website  
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Continu stijgend gebruik van www.noraonline.nl  
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http://www.noraonline.nl/


Gebruikersonderzoek loopt 

Begin 2017 hebben we het  

Gebruikersonderzoek van de NORA-wiki gecontinueerd en 
gestimuleerd (door een niet-uit-beeld-verdwijnende 

Ja/Nee op het scherm te tonen). 

Inmiddels is ook een vragenlijst uitgezet bij 10-tallen 
gebruikers die actief willen meewerken aan verbetering 

van de wiki.  
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http://www.noraonline.nl/wiki/Gebruik_wiki


Visie op de doorontwikkeling 
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Mobility 

IoT 

Privacy 


