
Verantwoording Jaarplan 2021

Dit hebben we bereikt van de in 2021 gestelde doelen

Onderwerpen die extra aandacht hebben gevraagd

Onderwerpen waar we niet of amper aan toe zijn gekomen

Zo staan we er financieel voor

T.b.v. besluitvorming NORA Gebruikersraad op 1 februari 2022
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Het gaat goed met NORA. 

NORA heeft een goede naam en bekendheid.

In 2021 zijn weer mooie resultaten neergezet.

Het NORA Beheer team wordt structureel versterkt met stagiaires van Hogescholen 
en in totaal leverden 19 personen relevante bijdragen.

Natuurlijk naast 100’en actieve collega’s vanuit de thema-communities !

De bezoeken aan NORAonline.nl zijn over het gehele jaar gezien vrijwel gelijk 
gebleven aan het jaar hiervoor: gemiddeld bijna 9.000 unieke gebruikers per maand.

Uit gebruikersonderzoek blijkt dat de mooie waardering van 7,4 uit 2020 is gestegen 
naar 7,8
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De NORA Familie als kennis-community is verder versterkt.
We zien dat aan de vele vragen die worden gesteld via nora@ictu.nl en aan de 

vele nieuwe inschrijvingen voor de notificaties en Nieuwsbrieven.

Vanuit de 5 bijeenkomsten van de NORA Gebruikersraad is geconstateerd dat 
het draagvlak blijft groeien: gemiddeld 23 deelnemers (t.o.v. 20 in 2020). 

We hebben in 2021 een hele NORA Gebruikersweek georganiseerd: van 25 mei 
tot 4 juni, met 18 sessies en een opkomst van totaal ca. 150 deelnemers.

De Monitor Open Standaarden van 2020 is na behandeling in de Tweede Kamer 
opgenomen in de NORA.
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https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Gebruikersraad
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Beleid en Architectuur komen meer bij elkaar door gesprekken met BZK DS 
over het Dienstverleningsconcept en de Beleidskaders

Het onderzoek in hoeverre de NORA door de ministeries wordt gebruikt als 
stuurinstrument voor (her)ontwerp van de dienstverlening in het betreffende 

domein is afgerond en actiepunten en adviezen daaruit zijn opgepakt. 
Zie Terugkoppeling - rondje lang de CIO-offices 6apr21

Het leidde direct tot extra deelname van 3 domeinen aan de NORA 
Gebruikersraad.

Voor de samenhang van de NORA thema’s is een Implementatieplan aan de 
Gebruikersraad voorgelegd en goedgekeurd. 
Dat zal vanaf februari 2022 invulling krijgen.
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https://www.noraonline.nl/wiki/Dienstverleningsconcept
https://www.noraonline.nl/wiki/Beleidskaders
https://www.noraonline.nl/images/noraonline/2/23/NORA_-_rondje_lang_de_CIO-offices_6apr21.pdf
https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Gebruikersraad/2021-02-02#Advies_Thema.E2.80.99s_.28Joanne_Donker.2C_ter_besluitvorming.29


De jaarlijkse EU architectuur-benchmark 2021 is ingevuld en Nederland blijft 
hoog scoren. Nederland wordt gezien als “best practice” en we mochten 

daarom een extra publicatie verzorgen op de EU Joinup site
The Dutch Governmental Reference Architecture (NORA) | Joinup (europa.eu)

De NORA is inhoudelijk op veel onderdelen geactualiseerd op basis van die 
beleidskaders en met de Doelen en Kernwaarden van Dienstverlening geeft 

dat richting bij het werk van de Architecten.
De openbare review van deze grote aanpassing is in november 2021 gestart.

De toegankelijkheid van de NORA-wiki is nader onderzocht en verbeterd en 
voldoet momenteel aan het vereiste B-niveau.

Toegankelijkheid noraonline - NORA Online

5

Dit hebben we bereikt van onze doelen (4)

NORA – verantwoording Jaarplan 2021

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/solution/eif-toolbox/dutch-governmental-reference-architecture-nora
https://www.noraonline.nl/wiki/Kernwaarden_van_dienstverlening
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De samenwerking met GO, de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur van 
de Basisinfrastructuur (de opvolging van de GDI), verloopt voortvarend.

Zo zijn beschrijvingen van vele Generieke Functies (capabilities) in de NORA 
opgenomen en zijn al 27 van de ca. 60 voor GO benodigde beleidskaders in de 
NORA in samenhang met kwaliteitsdoelen beschreven, zie Grafisch overzicht 
relaties Kernwaarden en Kwaliteitsdoelen met Beleidskaders - NORA Online

Natuurlijk zijn ook weer enkele NORA-reviews uitgevoerd.
De meest omvangrijke was voor een 0.5 versie van de architectuur voor Regie 

op Gegevens (RoG). Daarnaast voor de Gouden Regels en een PSA format voor 
het Sociale Zekerheidsdomein (SZW).

Ook zijn 2 workshops voor NORA reviews gegeven tijdens de Gebruikersweek.
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https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO)
https://www.noraonline.nl/wiki/Generieke_functie
https://www.noraonline.nl/wiki/Grafisch_overzicht_relaties_Kernwaarden_en_Kwaliteitsdoelen_met_Beleidskaders


Om risico’s van Corona / COVID-19 te omzeilen, zijn we in 2021 geheel digitaal 
gaan werken. Dat vroeg, net als in 2020, meer voorbereidingstijd van ons 

team, waardoor we niet alle (hoge) ambities en voornemens konden 
waarmaken:

Het uitvoeren van een 2e gebruikerstevredenheidsonderzoek

De afstemming met Common Ground / Public Ground

Werkzaamheden van de back-log
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Status

IAM Afgerond en in beheer bij de expertgroep, binnen budget

Toezicht_Inspectie_Opsporing_Handhaving Afgerond, de community is actief, binnen budget

Gegevensmanagement Ca. 50% gereed, blijft complex en groot, blijft binnen budget

AI en Algoritmen Ca. 40% gereed, opgestart maar is complex, blijft binnen budget

Digitale Mobiliteit Afgerond, de community is passief, binnen budget

Business_Proces_Management_(BPM) Ondersteuning gestopt, de community is passief, binnen budget

Application Programming Interfaces (API's) Afgerond en in beheer bij de API-community, binnen budget
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https://www.noraonline.nl/wiki/Identity_%26_Access_Management_(IAM)
https://www.noraonline.nl/wiki/Architectuur-community_Toezicht_Inspectie_Opsporing_Handhaving_(@TIOH)
https://www.noraonline.nl/wiki/Gegevensmanagement
https://www.noraonline.nl/wiki/Privacy
https://www.noraonline.nl/wiki/Mobility
https://www.noraonline.nl/wiki/Business_Proces_Management_(BPM)
https://www.noraonline.nl/wiki/API


Conform ons voornemen worden NORA Jaarplannen, zoals die van 2021, niet 
meer opgemaakt als Word- en pdf-document, maar als wiki-teksten: 

real-time benaderbaar, transparant en eenvoudig wijzig- en verwijsbaar.

Zie Jaarplanning / Jaarplan 2021

Voor de verantwoording van de Jaarplannen, zoals deze van 2021, wordt 
vooralsnog de oude vorm aangehouden van .pptx en .pdf

Voornaamste reden daarvoor is dat de afbeeldingen en plaatjes gemakkelijker 
te maken en aan te passen zijn.
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Budget           Uitgegeven

Regulier beheer NORA € 275.000 €  307.713

Gerichte activiteiten NORA Familie €   85.000 €    89.360

Materiele kosten (zaalhuur, noraonline.nl enz.) €   30.000 €    12.035

Lopende doorontwikkeling vanuit 2020 € 120.000 €    92.644

Nieuwe ontwikkelingen in 2021 €   40.000 €     11.947

Overbesteding in 2020 €   26.445 -/-

Totaal  € 523.555 € 513.699

Onderbesteding in 2021 (wordt toegevoegd aan budget 2022) €      9.856  
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Het merendeel van de geplande activiteiten is conform plan en binnen het 
begrote budget uitgevoerd. 

Evenwel is ca. € 55.000 méér besteed aan regulier beheer dan was begroot. 
Dat komt doordat nog veel verschillende verandertrajecten tegelijk lopen en 

dat meer ondersteuning vroeg van ons Beheer team.

De her-verdeling van het budget in november 2021, waarbij met name de 
nieuwe ontwikkelingen op een zacht pitje zijn gezet, zal helpen om de meeste 

lopende ontwikkelingen af te ronden en vanaf medio 2022 ruimte te krijgen 
voor vernieuwing.
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