
Actiepuntenlijst NORA Gebruikersraad 

GR 26 maart 2019 

1. NORA Beheer & GEMMA Beheer maken een snelle opzet om wat er al is over inclusie bij 

elkaar te zetten en in beide architecturen te delen. 

2. Allen lezen het stuk Opzet en Werking Gebruikersraad NORA (nogmaals) door en sturen 

opmerkingen die nog niet zijn ingebracht door naar Nadeem. 

3. Nadeem neemt het discussiepunt over het kaderstellende karakter van de NORA meer in 

volgende stukken en de agenda van de Gebruikersraad voor 2019-2020. 

4. Allen sturen concrete ideeën hoe NORA en het vak van overheidsarchitect beter naar voren 

kunnen komen in de opleiding / training van toekomstige architecten in de publieke sector 

door naar Nadeem. 

5. Geïnteresseerden in GO geven (rechtstreeks of via nora@ictu.nl) aan Eveline door dat ze deel 

willen nemen aan de Werkgroep of Klankbordgroep. 

6. NORA Beheer & Doorontwikkeling checkt of de door GO gebruikte beleidskaders al zijn 

opgenomen op noraonline en voegt ze waar nodig toe 

7. Nadeem, Andre, Geer schrijven een beslisnota die aangeeft waar we heen gaan en waarom, 

op basis van een eerste clustering van onderwerpen. 

GR 29 januari 2019 

1. Nadeem Taverne en Eric Brouwer Maken een rondje langs de opdrachtgevers van de 

verschillende architectuurinitiatieven en kaarten de observaties van de Gebruikersraad over 

mogelijke overlap, kennisdeling & borging en beheer & continuïteit aan 

2. NORA Beheer gaat bij Bram op bezoek om de gestandaardiseerde scan en backlog die zij 

gebruiken te bekijken met het oog op kwaliteitseisen NORA 

3. Allen bestuderen de presentatie Jaarplan 2019 en geven Norbert feedback terug via 

nora@ictu.nl over de prioriteiten (b.v. mist er nog iets? Welke prioriteiten zou je anders 

leggen?). 

4. Theo Arts en Eric Brouwer doen een serieuze poging om de samenwerking tussen NORA en 

NAF wat betreft het samen organiseren van kennissessie op gang te krijgen. 

5. Marieke Vos en André Plat maken een afspraak om eens als beheerteams van NORA en 

GEMMA bij elkaar te gaan zitten. 

6. Norbert neemt de feedback die hij ontvangt over de presentatie Jaarplan 2019 mee en past 

het concept-jaarplan aan voor de volgende vergadering. 


