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Doorstartnotitie voor NORA Digitale Duurzaamheid 
definitieve versie d.d. 24 maart 2015 
 

1. Inleiding 

Begin 2014 is gestart met het uitwerken van het NORA-thema Digitale Duurzaamheid (DiDu). 
Doel daarvan is om architecten handvatten te bieden voor hoe in hun projecten en ontwerpen 
om te gaan met de uitdaging die het thema DiDu oplevert. Want die uitdaging komt vanuit de 
archiefwereld op hen af als een omvangrijk pakket aan wettelijke verplichtingen en regels, 
zonder dat duidelijk is hoe daaraan invulling moet worden gegeven wat betreft het inrichten van 
processen en de informatievoorziening. 

De in 2014 opgedane inzichten en (nog beperkte) gerealiseerde resultaten, vragen om een 
herijking van de aanpak. Deze notitie bevat een compacte analyse en formuleert op basis 
daarvan aanzetten voor een vervolgaanpak.  

 

In deze context richt digitale duurzaamheid zich op het 
aspect bedrijfsvoering en archivering, inclusief het duurzaam 
toegankelijk maken en houden van de gegevens en 
informatie die nodig is voor de informatiehuishouding van de 
overheidsorganisaties (DuTo).  

Digitale duurzaamheid in de context van digitaal erfgoed is 
daarbij (nog) geen specifiek aandachtspunt.  

 

 

 

 

De intentie van de samenwerking tussen (het team van) de NORA en (het team van) het 
Nationaal Archief is kennis delen en gezamenlijk optrekken op het thema digitale duurzaamheid 
in de context als hiervoor geschetst. 
In deze volgende fase is van belang om een structurele werkrelatie van ICTU met het Nationaal 
Archief (NA) op te bouwen, opdat de inhoudelijke kennis en uitgangspunten van het NA op het 
kennisgebied digitale duurzaamheid, inclusief duurzame toegankelijkheid, kunnen worden 
gedeeld met de architecten community van ICTU c.q. NORA. 
Onderdeel daarvan is ook de vraag hoe NORA Beheer en NA samen kunnen zorgen voor het 
dynamisch beheer van het thema DiDu in de NORA. ICTU ziet het NA (en haar kennispartners) 
als de “spin in het web” voor het thema digitale duurzaamheid, waar zij architecten ook naar kan 
verwijzen voor nadere vragen (vraagbaakfunctie). 
Daarnaast kan de NORA community de verbinding leggen met de (architectuur)principes en 
ontwikkelingen op het gebied van de digitale overheid en zo gezamenlijk de samenhang en 
afstemming borgen. 
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2. Wat vooraf ging 

In 2014 is het volgende bereikt: 
- Vanuit zowel NORA Beheer als het Nationaal Archief is een landelijk netwerk van 

architectuur- en archief-deskundigen vanuit de verschillende bestuurslagen actief geworden. 
- Inzicht en kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitaal archiveren is 

beschikbaar gekomen. Deze kennis is met name opgedaan door participatie in projecten bij 
het Nationaal Archief en het programma Archief 2020. 

- In de NORA zijn diverse wiki-pagina's over het thema DiDu beschikbaar gemaakt, 
waaronder een pagina met een overzicht van de kaders met daarin onder andere relevante 
NEN- en ISO-normen. Zie http://noraonline.nl/wiki/Digitale_Duurzaamheid. 

- Een lijst met zo'n 100 (orde van grootte) vragen die leven bij de NORA architecten 
community is opgehaald middels een proces waarin specialisten vanuit alle bestuurslagen 
participeerden.  

 

Nog niet gerealiseerd zijn: 
- Een breed gedragen antwoord op de vijf basisvragen in de NORA-wiki:  
 1. WAT is het? 
 2. WAAROM is het relevant? 

3. HOE implementeer en gebruik je het? 
En aan welke normen/kaders e.d. moet je je daarbij houden? 

 4. Welke (BEST) PRACTICES zijn er? 
 5. Bij WIE kan de gebruiker van NORA meer informatie verkrijgen? 

- Een plan van aanpak hoe antwoorden te verkrijgen c.q. te geven zijn op de onderkende “100 
vragen”. Het streven daarbij is vooral te verwijzen naar uitwerkingen die elders beschikbaar 
zijn en in gezamenlijk overleg de vele subvragen terugbrengen tot de kern. 

- Het laten vaststellen van dit thema door de Regieraad Interconnectiviteit van de NCDO. 
- Het structureel borgen van het (dynamisch) beheer van deze NORA content. 

 
 

3. Inzichten 

Onze inspanning in het jaar 2014 heeft de volgende inzichten opgeleverd: 
- Afspraken met het Nationaal Archief (en met de daar ondergebrachte programma's en 

projecten) over samenwerking leiden niet zonder meer tot de resultaten die vanuit de NORA 
community voor ogen stonden. Een belangrijke oorzaak lijkt het verschil in dynamiek op 
tactisch en operationeel niveau en de verschillende rollen en belangen daarbij. Vanuit de 
projecten van het NA is behoefte aan afstemming met architectencommunities van ICTU.  

- Er is veel content beschikbaar over archiveren en duurzaamheid van informatie waar het 
informatie op papier betreft, maar dat lijkt niet het geval voor vraagstukken met betrekking 
tot het vorm geven van een architectuur, of het toepassen van architectuurprincipes die voor 
digitaal archiveren en digitale duurzaamheid relevant zijn. 

- Dat geldt ook voor bij het Nationaal Archief beschikbaar materiaal. Echter het NA werkt 
momenteel in het project DUTO aan een normenkader voor duurzame toegankelijkheid van 
digitale overheidsinformatie waarin principes, regels en handvatten voor implementatie 
worden verzameld. 

- Het blijkt lastig om capaciteit uit alle bestuurslagen beschikbaar te krijgen voor het 
ontwikkelen, uitwerken en schrijven van de content1. Dit ondanks dat de in de NORA 
Gebruikersraad vertegenwoordigde bestuurslagen eind 2013 zelf hebben besloten tot het 
uitwerken van het thema Digitale Duurzaamheid. 
Vermoedelijk moet hier meer gericht op direct belanghebbende organisaties worden 
ingespeeld. Bijvoorbeeld in combinatie met digitaal zaakgericht werken. 

 

                                                      
 
1 Dit is nog een bespreekpunt gedurende het proces. Wat kan en mag van NORA en NA verwacht worden? Wat heb je nodig 
van anderen? Wie zijn de belanghebbenden? 
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4. Gewenste resultaten in 2015 

De samenwerking van NORA Beheer met het NA wordt gericht op de volgende doelen en 
resultaten: 
 
1.  De vijf basisvragen in de NORA-wiki zijn per 1 april 2015 in opzet beantwoord, waarbij de 3e 

vraag (HOE implementeer en gebruik je het?) vooral zal ingaan op de vraagstukken en kern 
van de lijst van “100 vragen”. Gedacht wordt aan maximaal 20 vragen. 
Deze basis moet goed herbruikbaar zijn voor de NORA-dochters, met name voor de 
GEMMA, EAR, PETRA en WILMA, opdat alle overheidsorganisaties eenvoudiger kunnen 
aansluiten op de Nationale afspraken rond DiDu. 
De beantwoording van deze vragen wordt door een team (namens NORA en namens NA) 
opgepakt om zo de wens van partnership te benadrukken. 

2. Validatie van de “100 vragen” bij het NA i.s.m. Programma Archief 2020. En daarop 
aansluitend een plan van aanpak opstellen, beschikbaar per 1 april 2015, hoe antwoorden 
te verkrijgen c.q. te geven zijn op de kern van 20 van de onderkende “100 vragen”.  
Het streven daarbij is vooral te verwijzen naar uitwerkingen die elders beschikbaar zijn en in 
gezamenlijk overleg met betrokkenen de vele subvragen terug te brengen tot de kern. 
 

3. Deze kern van de verzamelde “kernvragen” zijn per 1 juni 2015 in opzet beantwoord. Per 1 
juni 2015 is ook gezorgd dat de vragen beheersbaar is qua omvang, lay-out en inhoud. 
 

4. Voor de antwoorden is per 1 juli 2015 draagvlak vanuit NORA Beheer (Eric Brouwer) én het 
Nationaal Archief (Anouk Baving). 
  

5. Doel is vanaf 1 september de Gebruikersraad NORA te betrekken bij de inhoudelijke 
resultaten en de vertaling te maken naar aanvullingen op c.q. aanpassingen van het thema 
in de NORA en van eventuele onderdelen, zoals de principes en begrippen. 
 

6. Zo mogelijk is per 1 december 2015 de openbare review (conform het NORA 
wijzigingsproces) op de antwoorden uitgevoerd en zijn de daaruit verkregen reacties 
verwerkt. 
 

7. Het laten vaststellen van dit thema door de Regieraad Interconnectiviteit van de NCDO vindt 
daarna plaats via NORA Beheer. 
 

8. Het structureel borgen van het (dynamisch) beheer van deze NORA content, inclusief 
afspraken daarover qua inzet van mensen en middelen, vindt in gezamenlijk overleg plaats 
in 2015. 

 
 
5. Aanpak op hoofdlijnen 

De volgende operationele aanpak wordt voorgesteld om bovenstaande resultaten te bereiken: 

a. Het beantwoorden van de 5 basisvragen voor het thema DiDu in de NORA is vanuit het 
NORA-team al grotendeels ingevuld. Het Nationaal Archief gaat actief bijdragen aan de 
afronding daarvan, en de eventuele herijking van reeds verzamelde content. 

b. Het NA draagt actief bij aan het selecteren en beantwoorden van de 20 kernvragen uit de 
conceptlijst van 100 vragen. Ze deelt kennis via eigen medewerkers en het eigen archief-
netwerk. Ze neemt actief deel aan gesprekken met de NORA community over de 
bruikbaarheid van handreikingen en richtlijnen voor overheden. NORA biedt hiervoor 
mogelijkheden voor afstemming via onder meer de eigen Gebruikersraad. 

c. Afspraken worden gemaakt over het (dynamisch) beheer van dit thema in de NORA-wiki en 
de structurele samenwerking NA-NORA als onderdeel van de kennisfunctie van het NA.  
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d. Het NA kan uit verschillende projecten en disciplines / afdelingen kennis samenbrengen en 
toegankelijk maken, zoals Normenkader DUTO / project DTR4, netwerk architecten-
archiefsector, e-depot ontwikkelaars, handreiking vervanging, projecten van Archief 2020 en 
bijvoorbeeld kennisuitwisseling rond definities / semantiek van digitale archivering. 

e. ICTU / NORA Beheer zorgt voor de regie op de samenwerking met KING e.a. 
(dwarsverbanden met GEMMA, EAR, PETRA en WILMA), de redactie van het thema DiDu 
in de NORA wiki, begeleiding van gesprekken rond Best Practices en voorbereiding van de 
bespreking van (delen van) het thema DiDu met de architecten community.  

f. Na verloop van tijd (voor 1 september 2015) wordt gezamenlijk besproken welke witte 
vlekken worden onderkend (onderdelen van antwoorden die nog niet beschikbaar zijn) om 
te bekijken door wie en op welk termijn informatie beschikbaar kan komen. Dit betreft ook 
communicatie / verwachtingen management. Hier ligt een relatie met het project DUTO dat 
in 2015 producten oplevert en het project routekaart / stappenplan uit het uitvoeringsplan 
van Archief 2020. 

g. NORA Beheer, ICTU en NA (en KING) zorgen gezamenlijk voor communicatie rond het 
thema DiDu en helpen over en weer bevindingen en instrumenten verspreiden. Dit betreft 
tot eind 2015 projectcommunicatie rond DUTO (als onderdeel van Digitale Taken Rijk) en tot 
en met 2016 is Archief 2020 een belangrijk communicatieplatform voor de archief- en 
informatiesector van met name decentrale overheden. 

h. Bovenstaande vergt binnen het NA een lichte vorm van interne coördinatie / regie (dit wordt 
belegd bij Archief 2020); naast de projectsturing vanuit NORA / ICTU.  

 

6. Beschikbare middelen 

In 2015 zijn de middelen die vanuit NORA Beheer worden ingezet ca. EUR 35.000,-. 
Daarmee kan de inzet van ca. 30 dagen van een expert en 10 dagen van de projectleider / 
coördinator en wiki-beheerder worden bekostigd.  

Vanuit het ICTU zal naast de huidige expert een projectleider / coördinator worden betrokken 
voor borging van de continuïteit en het draagvlak. NA stelt de inzet van architecten, 
preservation- en metadataspecialisten beschikbaar, onder meer vanuit het projectteam DUTO. 
Vanuit Archief 2020 zal gezorgd worden voor coördinatie en organisatie van de (interne) 
afstemming. 

ICTU en NA zorgen samen voor tussentijdse afstemming met de architectencommunity van 
NORA (o.a. Gebruikersraad) en het kennisnetwerk van het Nationaal Archief bij Rijk en 
decentrale overheden NA (via Kennis & Advies en via Archief 2020 met convenantpartners / 
AIDO). 

 

 

Den Haag, 24 maart 2015 

 

Eric Brouwer (ICTU) – NORA Beheer 

Anouk Baving (NA/DIA) – programma Archief 2020  


