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Ideeën over RFC op NORA-Wiki van Verbinden, naar aanleiding van gesprek van Saco en Udo 

hierover. 

Er moet een proces van een RFC worden doorlopen om tot één door de hele architecten-

gemeenschap gedragen NORA te komen. 

Twee onderwerpen: 

1. De RFC zelf 

2. De relatie met de opzet van de NORA-wiki  

Aan het einde wordt kort ingegaan op aanpak / vervolg. 

Ad.1. de RFC zelf 

Door het beschikbaar krijgen van Verbinden is er een belangrijke volgende stap geëxpliciteerd in het 

denken over architectuur binnen de overheid. Het gaat er om deze doorontwikkeling te verwerken 

m.b.v. een RFC. 

Mogelijke relatie tussen huidige Wiki en Verbinden, waarbij Verbinden dan als nieuwe actuele basis 

voor NORA zou kunnen gaan dienen: 

- De huidige 10 basisprincipes matchen mogelijk met het tekstuele gedeelte van Verbinden 

- De huidige afgeleide principes kunnen mogelijk onder principes van H4 van Verbinden 

worden gehangen, danwel worden opgevolgd door principes uit H4 Verbinden 

- De ontwikkeling in de tijd van de NORA-wiki blijft behouden: zowel de ‘oude’ structuur 

(basisprincipes en afgeleide principes) als de nieuwe structuur zoals in bovenstaande punten 

beschreven zijn zichtbaar 

Te nemen stap in een gezamenlijk proces:  checken of deze matches inderdaad kunnen worden 

gemaakt en volledig en juist zijn. 

Ad.2. relatie met de opzet van de NORA-wiki 

Bij ad.1. is sprake van een doorontwikkeling in de tijd die we willen bewaren en zichtbaar willen 

maken. Dat zal in de toekomst ook weer gebeuren bij een volgende doorontwikkeling. Daarom dient 

bij deze RFC meteen ook aandacht aan de opzet van de wiki voor de toekomst te worden besteed: 

wat is nodig om deze doorontwikkelingen te faciliteren en zichtbaar te houden? Daarbij dient ook 

rekening te worden gehouden met het perspectief van de toepasser, een belangrijke focus voor onze 

doorontwikkeling. 

Aanpak / vervolg 

Voorstel is om een halve dag een workshop te beleggen en bovenstaande onderwerpen inhoudelijk 

te bespreken en behandelen (inhoudelijke meters maken). Voorstel voor deelnemers aan deze 

workshop zijn: Beheerteam, Eric Brouwer, Adrie Spruit, Saco, PL (Udo), … 

Belangrijk is goed met de GR van NORA te communiceren over dit onderwerp. De GR moet de 

opdracht en resultaten goedkeuren / dragen. 


