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Aan:   Architectuur Board en gebruikersraad NORA 
Van:  Cor Franke (projectleider doorontwikkeling NORA)  
Datum:  2 november 2012 
Onderwerp: Stand van zaken rond doorontwikkeling NORA 
Kopie aan: Externe adviseurs doorontwikkeling NORA 
 
 
1. Inleiding 
 
In 2011 en 2012 zijn eisen en wensen geïnventariseerd rond de doorontwikkeling van NORA. De weging 
ervan heeft geleid tot het besluit om drie katernen aan de bestaande NORA toe te voegen. Het gaat hier 
om de volgende katernen: 
 
- verbinden, concreet het verbinden van overheidorganisaties met respectievelijk: 

o burgers en bedrijven (front office); 
o basisregistraties; 
o andere (overheids)organisaties (e-dossiers); 
 

- beveiliging; 
 

- ketenbesturing. 
 
In deze notitie schetsen wij de stand van zaken rond de ontwikkeling van de drie katernen. 
 
 
2. Stand van zaken katern “verbinden” 
 
Het team dat momenteel aan het katern verbinden werkt bestaat momenteel uit Adrie Spruit (KING), 
André Batenburg (Provincie Zuid Holland), Eric Nijenhuis (UWV) en Saco Bekius (Belastingdienst). Verder 
krijgt het team in de komende weken ondersteuning bij het organiseren en het leiden van de voorziene 
workshops. 
 
In de gebruikersraad NORA van 6 juni 2012 lag een eerste versie van de “bestelling”voor het katern ter 
bespreking voor. Deze “bestelling” is tot stand gekomen op basis van een aantal informele gesprekken 
met belanghebbenden bij de NORA. De gebruikersraad heeft hier een inhoudelijke reactie op gegeven. De 
"bestelling" is eveneens besproken met de externe adviseurs NORA en (op hoofdlijnen) met de 
Architectuur Board. In de vergadering van 20 september lag een bijgestelde versie van de “bestelling” 
voor. 
 
Daarnaast kwam in deze vergadering een voorstel aan de orde voor de werkwijze rond de uitwerking van 
de onderdelen “basisregistraties” en “front office”.  Deze werkwijze behelst de uitvoering van een aantal 
workshops. In deze workshops bespreken de ontwikkelaars van het katern in een "vertraagde dialoog" de 
thema's uit het katern. Die dialoog leidt tot inzicht in de gemeenschappelijke standpunten en de zaken 
waarover partijen van mening verschillen. 
 
De gebruikersraad is op 20 september met de "bestelling" en met de hiervoor beschreven aanpak 
akkoord gegaan, onder het voorbehoud dat nadere afstemming over de precieze inhoud van het katern 
met vertegenwoordigers van de Manifestgroep zou plaatsvinden. Die afstemming heeft op 3 oktober 
plaatsgevonden en heeft tot overeenstemming geleid.  
 
Het is de bedoeling een start te maken met het onderdeel “front office”, in aansluiting op de activiteiten 
die daaromtrent reeds gaande zijn (onder auspiciën van de regiegroep e-overheid voor burgers). 
 
In de periode na de afstemming met de Manifestgroep op 3 oktober is het de ontwikkelaars niet gelukt 
om samen veel tijd te besteden. Zodoende is er nog weinig concrete voortgang rond het katern zelf. De 
voorbereidingen van de eerste gezamenlijke uiting (basis voor de eerste workshop) vorderen wel. De 
ontwikkelaars willen de diversiteit van hun achtergronden (uitvoerders, provincies en gemeenten) 
optimaal benutten om zo tot een product te komen wat zijn nut in volle breedte bewijst. 
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De vigerende planning voor de realisatie van het katern is de volgende: 
 
Thema Periode 

  

burger en bedrijf (front office) oktober, november 2012 

  

eerste versie afspraken oktober 2012 

  

Basisregistraties december 2012, januari, februari 
2013 

e-dossiers maart, april 2013 
 
Daarbij is van belang dat in iedere fase het geheel van het katern verbinden (opnieuw) onderwerp van 
gesprek is.  
 
Als gevolg van het feit dat het de ontwikkelaars niet is gelukt sinds 3 oktober samen veel tijd te besteden 
behoeft deze planning aanpassing. De voorbereiding van de eerste workshop is onderhanden, de 
verwachting is dat die in de loop van december plaats zal vinden. Na afronding van de voorbereiding voor 
de eerste workshop actualiseren de ontwikkelaars de planning. 
 
Rond de ontwikkeling van de front office is vanuit het ontwikkelteam bijgedragen aan de ontwikkeling 
van een eerste App voor het burgerdomein. Het ontstaan van Apps is een belangrijke ontwikkeling in de 
digitale dienstverlening. Een juiste toepassing van DigiD is hierbij noodzakelijk. De koers die hier wordt 
gevaren is dat Logius samen met een aantal betrokkenen uit de uitvoeringsorganisaties een dergelijke 
App ontwikkelt. Eén van de deelproducten daarvan is een herbruikbaar raamwerk voor de bouw van Apps 
met DigiD (de OverheidsAppkit) dat weer onderdeel gaat uitmaken van het katern verbinden. 
 
Waar het gaat om “e-dossiers” heeft de Manifestgroep eerder het besluit genomen om een onderzoek 
naar “best practices” rond “e-dossiers” uit te voeren. Ik heb contact met de Manifestgroep (Bert Uffen) 
gelegd om te bezien hoe we dit onderzoek kunnen aansluiten op de ontwikkeling van NORA ten aanzien 
van dit onderwerp. De uitkomst daarvan is als volgt. De Manifestgroep levert een “functionele” 
onderzoeker (inmiddels is helder dat het hier gaat om Jaap van den Berg van DUO). Die zal samen met 
Willem Kossen (architect BKWI) het onderzoek uitvoeren. Door gebruik te maken van twee onderzoekers 
met verschillende achtergrond kan het verzamelen van “best practices” gemeenschappelijk plaatsvinden, 
terwijl beide onderzoekers een eigen (deel van de) eindrapportage kunnen schrijven, respectievelijk 
functioneel en architectonisch gericht. 
 
De start van het onderzoek is door (langdurige) ziekte van Willem Kossen vertraagd. Inmiddels is hij 
weer deeltijds aan het werk, op 22 november vindt een startbijeenkomst voor het onderzoek plaats. In 
die bijeenkomst zal ik samen met Bert Uffen (portefeuillehouder voor het onderzoek binnen de 
Manifestgroep) de opdracht met beide onderzoekers bespreken. 
 
 
3. Stand van zaken katern ketenbesturing 
 
De uitvoering van de werkzaamheden is voorshands belegd bij Menno Aardewijn (UWV), Valentijn Crijns 
(BD), Ard-Pieter de Man (VU, Amsterdam) en Erik Ruiterman (ketenbureau Loonaangifteketen). Deze 
heren zijn allen indringend betrokken geweest bij het opstellen en (succesvol) implementeren van een 
besturingsmodel voor de loonaangifteketen. 
 
In de gebruikersraad NORA van 6 juni 2012 lag een notitie voor die beschrijft welke onderwerpen in het 
katern ketenbesturing aan de orde komen. De gebruikersraad heeft daarmee ingestemd, onder 
voorbehoud van een beperkt aantal kleinere opmerkingen. 
 
Inmiddels hebben de schrijvers van dit katern een inventarisatie gemaakt van documentatie die de basis 
kan en moet vormen voor de inhoud van dit katern. Op basis daarvan hebben zij een eerste concept van 
dit katern opgesteld. Zij hebben dat met mij besproken. In de bespreking bleek dit concept nog niet rijp 
voor bespreking in de gebruikersraad van 20 september. In die gebruikersraad heb ik aangegeven dat ik 
een concept tekst voor het katern in de gebruikersraad van 27 november zou agenderen.  
 
De auteurs hebben op 31 oktober een concept tekst aan mij voorgelegd. Na verwerking van de reacties 
van mijn kant zal ik deze tekst agenderen voor de gebruikersraad van 27 november. Na bespreking in de 
gebruikersraad vindt (op onderdelen) nog validatie van de teksten plaats en zoeken de auteurs nog naar 
een aantal aansprekende voorbeelden en illustraties. 
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4. Stand van zaken katern beveiliging 
 
Voor de zomervakantie heb ik contact gelegd met Jaap van der Veen (BD), die eerder bijdragen aan 
vorige versies van de NORA leverde op het terrein van beveiliging. Op 5 juni 2012 kwam ik met hem 
overeen dat hij voorshands als trekker gaat optreden voor het katern beveiliging. 
 
Inmiddels heeft ( vertraagd door de vakantiespreiding…) op 26 september 2012 een startbijeenkomst 
plaatsgevonden. Aan deze bijeenkomst namen specialisten uit Rijk, gemeenten, provincies, 
waterschappen en uitvoeringsorganisaties deel. In de bijeenkomst is het doel van het katern nader 
gedefinieerd in relatie tot de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst. Concreet is dat doel in het katern 
zodanige ontwerprichtlijnen vast te leggen dat het daarop gebaseerde ontwerp een toets op basis van de 
BIR kan doorstaan. Zowel het katern als de BIR baseren zich daarbij op de ISO normenkaders voor 
informatiebeveiliging. 
 
In de bijeenkomst van 26 september is ook de "bestelling" (een beschrijving van de gewenste inhoud van 
het katern in de vorm van een lijst onderwerpen) aan de orde geweest. Op 7 november is een tweede 
bijeenkomst van de werkgroep voorzien. In die bijeenkomst stellen we de "bestelling" definitief vast, 
zodat ik die kan agenderen voor de vergadering van de gebruikersraad van 27 november 2012. Op basis 
van de reacties van de gebruikersraad zullen de betrokkenen dan een definitieve inhoud vaststellen en 
een plan van aanpak opstellen voor de realisatie daarvan. 
 
 
5. NORA Beheer 
 
Beheerplan NORA 

Na het deel Strategie (reeds besproken in AB) zijn in de gebruikersraad van 20 september het Tactisch 
en Operationeel beheerplan besproken. Beide plannen zijn onder voorbehoud van enkele opmerkingen 
goedgekeurd. De Gebruikersraad vroeg met name om verduidelijking op het punt van de conformiteit van 
dochters en andere referentiearchitecturen aan de NORA. Het beeld is dat beheerders van architecturen 
zelf aangegeven: 

- in welke mate hun architectuur voldoet aan NORA; 
- waarom dat naar hun mening het geval is; 
- wat zij doen (met welke planning) om (eventuele) afwijkingen van de NORA te "herstellen". 

Op basis hiervan kan NORA beheer aan de gebruikersraad en de Architectuur Board rapporteren over de 
mate van conformiteit en de ontwikkeling daarin. 
 

NORA WIKI 

De NORA wiki is te vinden op www.noraonline.nl 
 

POC Relateren wiki’s 

Een manier om architecturen te beheren en ze tegelijkertijd NORA conform te maken is het koppelen van 
(semantische) wiki’s. Deze koppeling en het daarvoor benodigde dashboard zijn in oktober uitgeprobeerd 
in de ROSA wiki (referentiearchitectuur onderwijs). Middels het dashboard kunnen principes uit de NORA 
wiki geïmporteerd worden in de ROSA-wiki. Vervolgens kan de specifieke invulling van het principe in de 
ROSA-wiki worden uitgewerkt (lees: detailleren en aanvullen). In de NORA wiki is te zien dat een principe 
in een lagere architectuur wordt toegepast en hoe dat gebeurt. 
 
Op basis hiervan krijgen NORA gebruikers in de toekomst inzicht in toepassing van principes in de 
verschillende domeinen, het gebruik van standaarden, generieke bouwstenen daarin etc. NORA beheer 
breidt de structuur (het kennismodel) van NORA in de wiki iteratief uit naar gelang de behoeften van de 
gebruikers. Op dit moment ontsluit de wiki: 

- principes, voorbeelden en definities; 
- domeinarchitecturen; 
- gegevenswoordenboeken; 
- standaarden. 

 
Met betrekking tot standaarden zoekt Bureau Forum Standaardisatie samenwerking met NORA Beheer in 
verband met hun initiatief voor de Landkaart Semantische Interoperabiliteit 
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Ondersteuning werkgroepen 

NORA beheer maakt afspraken met de werkgroepen die nieuwe katernen ontwikkelen over hun wensen 
rond ondersteuning en de wijze waarop de werkgroepen de inhoud van hun katern kunnen verbinden met 
de inhoud van de huidige NORA. Het streven is om de inhoud van de katernen in NORA op te nemen als 
een cluster van wijzingen (op bestaande inhoud) en aanvullingen (nieuwe principes, definities, modellen). 
Daartoe maakt NORA beheer voor ieder katern een ‘clusterpagina’ aan in de wiki.  
 
 
6. Overige zaken en aandachtspunten 
 

Op 26 november 2012 organiseert NORA Beheer een Leveranciersbijeenkomst. Een mailing is op 1 
november uitgegaan, de website (www.evenementenrijk.nl/nora) en het programma zijn inmiddels 
beschikbaar. 
 
Een belangrijk aandachtspunt is verder dat de ontwikkelingen rond architectuur niet beperkt blijven tot 
de ontwikkeling van drie katernen. Het doel is het gesprek te starten over (de bestuurlijke inzet rond) de 
implementatie van het ideeëngoed van het katern (zie agenda Architectuur Board 6 november 2012). 
Alleen op die manier voorkomen we dat de NORA  katern verwordt tot de spreekwoordelijke dode letter. 
 
 
 
7. Gevraagde besluiten 

 

- kennis nemen van de stand van zaken; 

 

- waar nodig reactie geven in de vorm van vragen of opmerkingen/aanvullingen.  
 

 


