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• Reacties openbare review

• Uitwerken implicaties

• Input van projecten op de KW/KD/AP

Agenda
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• Goede en positieve feedback waar we veel mee kunnen, ruim de helft is 
direct bruikbaar.

• 425 reacties van 40 individuen; nog 10 te reviewen (verwachting: 500+ reacties)

• Voorbeelden
• Zorg voor een handreiking hoe KW-KD-APs toe te passen.
• Doelen en kernwaarden definiëren in de NORA begrippenlijst.
• Suggesties voor toevoegingen, aanpassingen en indikken & uitbreiden KDs en APs.

• Nog veel werk om commentaar te verwerken en terug te koppelen.
• Eerste analyse nog onderweg.
• Vervolgens commentaar per KW-KD-AP categoriseren en verwerken door werkgroep.
• Planning gereed: Q2 2022.
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I. Openbare review
Van 17/11/2021 t/m 31/02/2022



• Werkgroep heeft 381 implicaties van de DNB geanalyseerd; resultaat:
• Overnemen: #120
• Nader bepalen: #23
• Niet overnemen: #238

• Planning november 2021: de implicaties van de APs gaan live eind Q2 2022 (na 
review NORA GR achterban).

• Er is onvoldoende capaciteit in de werkgroep om uitwerking van de implicaties volgens 
planning af re ronden.

• Daarom zijn we op zoek naar 4 groepjes van 3 architecten uit de NORA GR 
achterban: AP [1..5]; [6..9]; [10..13], [14..17]. 

• Trekkers komen uit onze werkgroep om vliegende start te maken.
• Per AP -> geeft set van implicaties per architecuurlaag.
• Inspiratie op basis van wat we al hebben (lijst DNB).
• De eindredactie bij het verwerken doet de werkgroep

4

II. Uitwerken implicaties



• We zijn op zoek naar één of twee, lopende of startende grote projecten in 
jullie domein of keten.

• Hoofdvraag: hoe kunnen de KW-KD-APs nu al worden toegepast?

• Subvraag: zijn er suggesties voor implicaties van AP’s?

• Is tevens input voor de handreiking.

• Werkgroepleden zijn beschikbaar voor kick-off meeting
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III. Input vanuit projecten op KW/KD/AP



 Verwerken feedback openbare review: door werkgroep.

 Uitwerken implicaties: 12 architecten uit de NORA GR achterban.

 Denk aan 3 bijeenkomsten (online) van 3 uur

 Input vanuit projecten op KW/KD/AP "hoe kunnen jullie de KW/KD/APs
nu al toepassen?“: input vanuit NORA GR achterban.

 Optioneel ook regulier te bespreken in de GR

Svp terugkoppeling binnen 2 weken (14-2-22) aan robert.vanwessel@ictu.nl met CC nora@ictu.nl
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Samenvatting
Oproep aan NORA GR achterban 


