De overheid geeft afnemers de
dienstverlening waar ze behoefte
aan hebben.
VOORBEELDEN

De overheid zorgt ervoor dat
afnemers de dienst eenvoudig
kunnen vinden.

Overheidsdienstverlening is
eenvoudig toegankelijk voor
iedereen.

VOORBEELDEN

VOORBEELDEN

Burgers, bedrijven en medeoverheden ervaren uniformiteit in
alle overheidsdienstverlening.

De overheid biedt afnemers
gerelateerde diensten gebundeld
aan.

VOORBEELDEN

VOORBEELDEN

Gemeenten herinneren
inwoners eraan dat
hun rijbewijs
binnenkort verloopt
(dit in samenwerking met
de dienst wegverkeer).

De website overheid.nl
is de wegwijzer naar
informatie en diensten
van alle overheden en
biedt een overzicht van
beschikbare
overheidsinformatie.

De Belastingdienst
stimuleert het digitaal
aangeven van de
inkomstenbelasting en
vult daarbij bekende
gegevens alvast in voor
de belastingplichtige.

Met DigiD is een voor
burgers uniforme
manier van inloggen
mogelijk op websites
van de overheid en in
de zorg.

Met de nieuwe omgevingswet worden de regels
voor ruimtelijke projecten
vereenvoudigd door
15 bestaande wetten te
vervangen door
1 Omgevingswet.

Ziekenhuizen houden
uit zichzelf rekening met
het medicijngebruik, de
diëten en allergieën van
hun patiënten.

De website
startstuderen.nl is
ontwikkeld samen
met scholieren- en
studentenbonden en
geeft studenten
1 overzichtelijk
informatiepunt vanuit
de overheid.

Een gemeente biedt
haar burgers de
mogelijkheid om
online aangifte van een
geboorte te doen.
De gemeente heeft
hiervoor afspraken
gemaakt met een
zorggroep.

Het hanteren van
gangbare standaarden
en standaarden op de
Pas-toe-of-leg-uit-lijst
zorgt ervoor dat alle
digitale overheidsdiensten technisch
gezien uniform zijn.

De website studielink.nl
bundelt verschillende
diensten van DUO en
hogescholen en
universiteiten voor
personen die zich
willen inschrijven aan
een hogeschool of
universiteit.

Navigeren Op Relevante Afspraken

De overheid zorgt ervoor dat
afnemers inzage hebben in voor
hen relevante informatie.
VOORBEELDEN

De overheid stelt geen overbodige,
alleen noodzakelijke vragen.

De overheid garandeert
vertrouwelijkheid van informatie.

De overheid is een betrouwbare
partij voor alle afnemers en houdt
zich altijd aan de afspraken.

Afnemers kunnen altijd feedback
geven op de overheidsdienstverlening.

VOORBEELDEN

VOORBEELDEN

VOORBEELDEN

VOORBEELDEN

De website studielink.nl
toont de voortgang van
de inschrijving aan een
hogeschool of
universiteit en welke
acties de inschrijver
dient uit te voeren.

De Wet eenmalige
gegevensuitvraag werk
en inkomen stelt dat
gegevens gezamenlijk
worden verwerkt en
slechts eenmaal aan
burgers worden gevraagd.

MijnOverheid zorgt
ervoor dat niemand
toegang heeft tot uw
gegevens, behalve
uzelf.

Voor het verlenen van
een bouwvergunning
is wettelijk vastgesteld
dat de beslissing
binnen zes of twaalf
weken moet worden
genomen.

Sommige uitvoeringsorganisaties hanteren het
kwaliteitsmodel voor klantcontactcentra, het COPC.
Hierin is klantcontact en
directe feedback in
protocollen beschreven.

De voortgang van een
vergunningaanvraag bij
de gemeente voor een
verbouwing, kan door
de burger zelf worden
gevolgd via het
‘zaaksysteem’.

De basisregistraties
worden verplicht
gebruikt door de hele
overheid.

Het Ondernemingsdossier
stelt een ondernemer in
staat om informatie uit
de bedrijfsvoering
eenmalig vast te leggen
en meerdere keren
beschikbaar te stellen
aan overheden.

Overheidsbreed is
afgesproken dat
overheidsorganisaties
gegevens leveren
aan andere
overheidsorganisaties
via Digikoppeling of
geo-standaarden.

Voordat een afspraak of
een principe in de NORA
wordt veranderd, wordt
de NORA gebruikersraad
geraadpleegd. Pas dan
wordt een wijziging,
mits goedgekeurd,
doorgevoerd.

www.noraonline.nl

www.digitaleoverheid.nl/nora

