
De NORA thema's verbonden
De NORA omvat veel content !

Onder meer in ca. 25 uitgewerkte Nationale relevante thema's.

Maar wat is de samenhang van al die thema's en content?

Hoe kunnen we elkaar helpen om daar beter inzicht in te krijgen?
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Goedenmiddag, mijn naam is Joanne Donker en ik loop al een paar maanden stage bij 
NORA
Ik wil jullie graag wat vertellen over het project “De NORA thema’s verbonden”
Zoals jullie weten omvat de NORA ontzettend veel content
Deze kennis wordt onder andere gedeeld in 25 uitgewerkte thema´s in de NORA
Maar wat is nu de samenhang tussen al die thema´s en content
En hoe kunnen we elkaar helpen om daar beter inzicht in te krijgen
Met mijn stage wil ik op deze vragen antwoord kunnen geven
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Inhoud

Doelen

Stand van zaken – juli 2020

Werkzaamheden

Themabijeenkomst en MIRO

2 thema's toegelicht

Stand van zaken – november 2020

Vervolgstappen
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Tijdens de presentatie zal ik deze punten uitlichten;
Ik ga onder andere vertellen over de doelen van dit project, wat we tot nu toe hebben
bereikt en wat de vervolgstappen zijn
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Doelen
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• Wat houdt het in om samenhang te brengen?

• Waarom willen we dit?

• Hoe past de stage daarbinnen?

• Allereerst de doelen van het project, we willen graag samenhang zien tussen de thema’s van 
NORA

• Maar wat houdt het in om samenhang te brengen?
• Met samenhang bedoeld een logische volgorde en verbanden aangeven tussen de 

verschillende thema´s op noraonline, hiernaast zijn deze thema´s te zien
• Hoofdthema’s op NORA maar niet alle, doorklikken op kopje Thema’s naar meer 

thema’s onderwater
• Het verkennen van deze samenhang dient vervolgens als basis om op verder te bouwen

• Waarom willen we dit?
• Naar een kennismodel werken zodat thematrekkers elkaar makkelijker kunnen vinden
• Zo kunnen trekkers van huidige en toekomstige thema´s kennis delen om eigen thema 

uit te breiden
• Wat het ook mogelijk maakt om thema´s en informatie daarbinnen vanuit verschillende 

perspectieven te zien en beschrijven
• De gebruiker kan daarnaast ook makkelijker doorklikken tussen verschillende thema’s 

en dit verbetert dienstverlening van NORA

Stageopdracht, uitleggen wat het inhoudt
• Stage betreft het onderzoeken van deze samenhang
• Dus: welke samenhang bestaat al en hoe kan deze worden gepresenteerd
• Door middel van research en theorie beste manieren voorleggen aan Gebruikersraad
• En het eindproduct -> adviesrapport, overzichten in webapplicatie MIRO (samenhang al zover 

mogelijk uitgewerkt en gevisualiseerd)
• Over MIRO straks verder
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Stand van zaken – juli 2020

• Plannen voor aanpak thema’s en samenhang

• Eerste themabijeenkomst 19 mei 2020

• Resultaat: een MIRO-overzicht
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Situatie voor aanvang stage
• Plannen voor aanpak thema’s en samenhang

• Eerste voorstel voor traject gemaakt
• Vastgelegd in een zesfasenplan tot 10 november 2020

• Eerste themabijeenkomst op 19 mei 2020
• Verschillende thematrekkers samengewerkt om met elkaar een overzicht te 

creeren van hun thema’s

• Resultaat (MIRO, 1e en 2e overzicht)
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2020
19 mei 2020
12 deelnemers

11 thema's
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Uitleg MIRO:
• Online samenwerkingsplatform waar mensen tegelijkertijd op soort whiteboard kunnen

werken en communiceren
• Door middel van sticky notes kunnen eenvoudig overzichten worden gemaakt
• In dit geval benut door thema’s uit te werken en te verbinden

Resultaat uit eerste themabijeenkomst
• Bedoeling om eerst eigen thema uit te werken
• Te zien aan blauwe stickynotes waar thema’s op staan
• Gele, oranje en lichtblauwe stickynotes geven meer inzicht op beschreven onderwerpen
Wat opvallend was is dat er bij het uitwerken van thema´s meteen begin gemaakt aan
trekken van pijlen en dus aangeven van relaties, wat laat zien dat er al enthousiasme is om 
verbinding te zoeken
Alles nog een beetje door elkaar
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2020
1 juni 2020

12 deelnemers
11 thema's
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Nieuw overzicht gemaakt door collega Marieke Vos
Thema’s uit elkaar getrokken om relaties duidelijker te laten zien
Moeilijk te lezen, dus inzoomen
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Ingezoomd op thema GO
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Voorbeeld inzoomen op thema GO, Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur
Duidelijk gemaakt welke onderwerpen raken aan thema door gele notes te verbinden
Lopen ook pijlen vanuit andere thema’s en bijbehorende onderwerpen naar GO
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Werkzaamheden

• Nulmeting

• Probleemanalyse

• Cultuuranalyse

• Omgevingsanalyse

• Stakeholderanalyse

• MIRO
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Na deze themabijeenkomst van start gegaan met stage
Begonnen door eerst een nulmeting te maken van toenmalige situatie, zoals beschreven in 
vorige slides
Vervolgens aantal analyses uitgevoerd om context van opdracht beter te begrijpen

Probleemanalyse: hoe zit het vraagstuk in elkaar?
Cultuur, omgeving, stakeholder: hoe zit het met de situatie om het vraagstuk heen? Welke
factoren invloed? Hiernaast een aantal technieken te zien
MIRO: zelf aan de slag gegaan
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Versie 1 juni
1 juni 2020

12 deelnemers
11 thema's
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Even ter herinnering: oude overzicht
Aangevuld met alle thema’s, niet alle thematrekkers aanwezig bij eerste bijeenkomst
Thema´s uitgewerkt en relaties aangegeven door te lezen in de artikelen op noraonline
Lijnen gekleurd om overzichtelijkheid te verbeteren

Onoverzichtelijk, moeilijk voor nieuwkomers om te doorgronden
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Versie 1 augustus
1 augustus 2020

Tussenuitwerking
25 thema's
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Even ter herinnering: oude overzicht
Aangevuld met alle thema’s, niet alle thematrekkers aanwezig bij eerste bijeenkomst
Thema´s uitgewerkt en relaties aangegeven door te lezen in de artikelen op noraonline
Lijnen gekleurd om overzichtelijkheid te verbeteren

Onoverzichtelijk, moeilijk voor nieuwkomers om te doorgronden
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GO versie 1 augustus
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Voorbeeld weer inzoomen op GO
Verschillende onderwerpen naar voren uit artikelen, toegevoegd in overzicht
Meer structureel gebruik van kleur, rode stickynote is opmerking, thema is in ontwikkeling
met link naar betreffende thema op noraonline
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Themabijeenkomst en MIRO

• Tweede themabijeenkomst 30 september 2020

• Alle trekkers aanwezig

• Nieuw overzicht MIRO
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Versie 1 september
1 september 2020

Tussenuitwerking
26 thema's
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Weer ter herinnering: oud
Voor themabijeenkomst 30 September aangepast
Thema’s uit elkaar getrokken
Relaties weggehaald > focus leggen op uitbreiden thema’s, vervolgens zelf aangeven
Raster aangebracht
Legenda en overzicht thema’s en trekkers toegevoegd
Minder tijd kwijt aan uitleg en introductie
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GO 1 september
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Voorgaand aan bijeenkomst aantal thema’s verder uitgewerkt
GO al erg uitgebreid, groot verschil met vorig overzicht
Gebruik gemaakt van kleur om plaats vijflaagsmodel aan te tonen
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GO met vijflaagsmodel
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Verder ingezoomd om gebruik van kleur te demonstreren

15



Versie 30 september
30 september 

2020
26 deelnemers

26 thema's

16De NORA thema's verbonden

Tijdens themabijeenkomst iedereen aan de slag geweest om thema’s uit te breiden en
relaties te trekken
Op deze screenshot is te zien dat elke aanwezige tegelijkertijd bezig was aan het overzicht, 
net als een soort mierenhoop/MIRO-hoop

Interessant is dat de uitwerkingen van thema’s ook sterk verschilt
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september
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Hier is thema Gegevensmanagement te zien, waar onderwerpen binnen thema zijn
gerelateerd door pijlen, en relatie met andere thema’s is aangegeven door sticky notes 
eromheen
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IAM 30 september
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Bij het thema Identity Access Management is dat anders aangepakt, door onderwerpen
binnen het thema te plakken en relaties met andere thema’s juist aan te geven met pijlen
Deze verschillende manieren van uitwerken zijn ook interessant om te onderzoeken, omdat
dit in feite al een soort test is voor wat werkt en wat handiger is qua weergave

OVERGANG: Ik heb nu al veel verteld vanuit mijn eigen perspectief, maar hoe was het nu 
eigenlijk voor trekkers om op deze manier te werk te gaan?

Marijke, kun jij ons wat vertellen over jouw ervaringen met dit project?
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Thema Identity & Access Management

De NORA thema's verbonden 19

19



Thema Identity & Access Management 
- activiteiten -

• Al 10 jaar een item
• Nu weer hip en happening, actueel houden/ groot onderhoud
• Grote expertgroep 40 
• Kleine kerngroep! Wel variërend qua bezetting. Organisch
• Kerngroep bestaat uit: V&J, Belastingdienst, UWV, Logius, SVB, Gemeente, ICTU
• Heel veel werk verricht
• Scope is belangrijk – Definities!
• Actueel blijven houden
• Interessant blijven houden voor grote groep door innovatieve presentaties
• Maandelijks grote bijeenkomst
• Gemiddelde aanwezigheid: 20+
• Nora online met overleg pagina’s voor discussies en todo
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Thema Identity & Access Management
- scope en begrippen -

21De NORA thema's verbonden

OVERGANG: Mijn thema al uitgewerkt, Louise, kun jij ons vertellen hoe dat is gegaan bij het 
opzetten van een nieuw thema?
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Thema AI en Algoritmen

De vragen zijn:

• Politieke context

• Wat is AI? Wat zijn algoritmes?

• Waarom belangrijk voor de overheid?

• Hoe kan je AI toepassen bij het ontwerpen van een 
dienst (architectuur)?

• En waar moet je dan op letten? ->
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Thema AI en Algoritmen
- Waar moet je op letten? -

Algemene wetgeving èn organisatie-specifiek beleid 
-> AVG (verplicht), Thema Privacy, er is overzicht van relevante  
wetgeving voor AI beschikbaar; Min specifiek bv. hoogwaterbescherming 

Bedrijfsprocessen (primair en ondersteunend) incl mandaten
-> Thema Aanschaf 

Gegevens benodigd voor maken model/algoritme 
-> Thema’s Data op het web, Geodata, Gegevens mgt

Welke tools en datasets zijn er al? Zijn die herbruikbaar? 
-> Onderhoud van AI is anders dan van gewone software, Thema 
Semantiek

Welke technische infra is nodig voor AI? 
-> Thema’s Cloud, Knooppunten

De NORA thema's verbonden 23

23



Thema AI en Algoritmen
- Wat is ‘nieuw’ voor AI? -

Algemene wetgeving èn organisatie-specifiek beleid 
-> AVG (verplicht), Thema Privacy, er is overzicht van relevante  
wetgeving voor AI beschikbaar; Min specifiek bv. hoogwaterbescherming 

Bedrijfsprocessen (primair en ondersteunend) incl mandaten
-> Thema Aanschaf 

Gegevens benodigd voor maken model/algoritme 
-> Thema’s Data op het web, Geodata, Gegevens mgt

Welke tools en datasets zijn er al? Zijn die herbruikbaar? 
-> Onderhoud van AI is anders dan van gewone software, Thema 
Semantiek

Welke technische infra is nodig voor AI? 
-> Thema’s Cloud, Knooppunten
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Thema AI en Algoritmen 
- vragen & contact -

Voor vragen:

Louise de Jong
Adviseur datagedreven werken
ICTU

Louise.dejong@ictu.nl
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OVERGANG: Wat vinden andere trekkers?
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Stand van zaken – november 2020

• Enquête uitgevoerd met thematrekkers
• Themaformat: tevreden/neutraal
• Invulling verdeeld
• Nog weinig samenwerking
• Themabijeenkomst verliep grotendeels goed
• Merendeel tevreden met MIRO
• Veel advies voor toekomst

• Nieuw MIRO-overzicht
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Waar we nu staan
Ik heb een enquête rondgestuurd aan alle thematrekkers om te peilen 
wat zij vinden van de thema’s nu, het vinden van samenwerking en 
verbanden en de laatste themabijeenkomst
UITKOMSTEN:
• Trekkers zijn tevreden tot neutraal over het format waarin thema’s 

worden beschreven
• Over de invulling zijn zij verdeeld; van zeer onvolledig tot relatief 

volledig en zweeft rond neutraal op actualiteit
• Er is nog weinig sprake van samenwerking tussen trekkers in het 

algemeen, maar de wil is er
• Themabijeenkomst verliep grotendeels goed, alhoewel er wel 

behoefte is aan meer inzicht op waarom we dit doen en meer inzicht 
in andere thema’s

• Merendeel is tevreden met het werken met MIRO
• Over het algemeen door de gehele enquête veel suggesties en advies 

gegeven voor toekomst, verwerken in adviesrapport

Ook heb ik op basis van de laatste bijeenkomst een nieuw overzicht 
gemaakt in MIRO
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Enqueteresultaten
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Waar we nu staan
Ik heb een enquête rondgestuurd aan alle thematrekkers om te peilen 
wat zij vinden van de thema’s nu, het vinden van samenwerking en 
verbanden en de laatste themabijeenkomst
UITKOMSTEN:
• Trekkers zijn tevreden tot neutraal over het format waarin thema’s 

worden beschreven
• Over de invulling zijn zij verdeeld; van zeer onvolledig tot relatief 

volledig en zweeft rond neutraal op actualiteit
• Er is nog weinig sprake van samenwerking tussen trekkers in het 

algemeen, maar de wil is er
• Themabijeenkomst verliep grotendeels goed, alhoewel er wel 

behoefte is aan meer inzicht op waarom we dit doen en meer inzicht 
in andere thema’s

• Merendeel is tevreden met het werken met MIRO
• Over het algemeen door de gehele enquête veel suggesties en advies 

gegeven voor toekomst, verwerken in adviesrapport

Ook heb ik op basis van de laatste bijeenkomst een nieuw overzicht 
gemaakt in MIRO
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november
10 november 2020

Tussenuitwerking
26 thema's
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Nieuw overzicht gebaseerd op uitkomsten van de laatste themabijeenkomst
Adhv de aangegeven relaties begonnen aan het bepalen van een volgorde tussen de thema’s
Hier is de eerste opzet van te zien

Alle onderwerpen eruit gehaald
Alleen om relatie tussen thema’s en hier een lijn in te krijgen
Dit overzicht zal nog worden uitgebreid
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Vervolgstappen

Hoe komen we van het globale MIRO-overzicht naar actuele verbanden in de teksten van de NORA ?
En zijn die in de NORA te visualiseren?

Hoe gaan beleidsmedewerkers het overzicht gebruiken voor aanpassingen van bestaand beleid
of invoering van nieuw beleid?

Hoe gaat de NORA Gebruikersraad het overzicht gebruiken om te sturen op de verdere uitwerking van de 
thema's?
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Vervolgstappen nu zijn om het MIRO-overzicht te kunnen 
verwerken in NORA zelf
En een adviesrapport zal worden uitgebracht waarin ook wordt 
onderzocht hoe deze overzichten gebruikt kunnen worden 
Deze vragen zullen daarin onder andere naar voren komen en 
worden beantwoord
Wat we ook verder zullen onderzoeken is de mogelijkheid voor 
gebruikers om relaties aan te kunnen geven wanneer zij zich 
registreren op noraonline en zich abonneren op thema’s

Hiermee komen we aan bij het eind van de presentatie, zijn er nog vragen?
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Eind
Bedankt voor uw aandacht!
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