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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 om de volgende katernen:
verbinden, concreet het verbinden van overheidorganisaties met respectievelijk:
•
burgers en bedrijven (front office);
•
basisregistraties;
•
andere (overheids)organisaties (e-dossiers);
beveiliging;
ketenbesturing.
In deze notitie schets ik de stand van zaken rond de ontwikkeling van de drie katernen, samen met
een aantal andere zaken die rond de doorontwikkeling van belang zijn.
2. Stand van zaken katern “verbinden”
Het team dat momenteel aan het katern verbinden werkt bestaat uit Adrie Spruit (KING), André
Batenburg (Provincie Zuid Holland), Willem Kossen (BKWI), Eric Nijenhuis (UWV), Jaap van den
Berg (DUO), Charles Hofman (ICTU) en Saco Bekius (Belastingdienst). Verder heeft het team
ondersteuning bij het organiseren en het leiden van de workshops in de persoon van Maarten
Botterman. Het schrijfteam besteedt gemiddeld 1,5 dag per week aan het katern.
Op basis van de uitkomsten van de workshops die in het voorjaar zijn georganiseerd heeft het
team een visiedocument opgeleverd. Op 18 september 2013 vindt een zogenoemde "review dag"
plaats. Op die dag presenteren de schrijvers dit document, waarna de deelnemers de gelegenheid
krijgen om reactie te geven. Naast de reactie op het document is het ook de bedoeling om reactie
te krijgen op voorstellen voor de verdere uitwerking/detaillering van het katern.
De uitkomsten van deze "review dag" komen op 24 september in de vergadering van de
Gebruikersraad aan de orde. In die vergadering krijgen de leden van de Gebruikersraad ook de
gelegenheid om hun reactie op het visiedocument te geven.
Na verwerking van de opmerkingen van de deelnemers aan de "review dag" en de Gebruikersraad
vindt bredere afstemming van het (dan bijgestelde) document plaats. Daarbij is de aandacht
gericht op architectenoverleggen in sectoren, ketens en samenwerkingsverbanden.
3. Stand van zaken dossier ketenbesturing
Het dossier is op 7 juni 2013 door de Architectuur Board NORA vastgesteld. Inmiddels is het op
papier en in electronische vorm beschikbaar (http://www.noraonline.nl/wiki/Ketensturing).
De samenwerking met de Taskforce Bestuur, Informatieveiligheid en Dienstverlening heeft geleid
tot de doorontwikkeling van een instrument voor het bepalen van de mate waarin inrichting van de
verschillende aspecten van de besturing op orde is. Bij die doorontwikkeling is gebruik gemaakt
van een door professor Ard-Pieter de Man ontwikkeld instrument (dat ondermeer succesvol in de
loonaangifteketen is gebruikt).
De publicatie van het dossier heeft (opnieuw) aandacht gekregen in i-Bestuur.
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4. Stand van zaken katern beveiliging
De ontwikkeling van dit katern ligt in handen van Jaap van der Veen (BD), die bij die ontwikkeling
nauw samenwerkt met beveiligingsspecialisten vanuit het Rijk, waterschappen, provincies,
gemeenten en uitvoeringsorganisaties (deze laatste via het Centrum voor Informatiebeveiliging en
Privacy van de Manifestgroep).
De groep heeft de opzet van het katern vastgesteld, samen met de prioritair uit te werken
onderwerpen. In de komende periode nemen de leden ieder een deel van de uitwerking voor hun
rekening. Oplevering van een eerste concept van het katern is voorzien voor het vierde kwartaal
van 2013. De groep zorgt daarnaast voor het in de wiki opnemen van een aantal geprioriteerde
patronen voor informatiebeveiliging.

5. NORA Beheer
Het Beheerplan 2013, zoals vastgesteld door de Architectuur Board, wordt uitgevoerd in nauwe
samenwerking met de diverse werkgroepen die de doorontwikkeling vorm geven. Naast de
katernen en dossiers, zijn dat ook verdere uitwerkingen van bestaande onderdelen van de NORA,
zoals afgeleide principes, standaarden en bouwstenen.
Sinds enige maanden wordt ook het gebruik van de wiki gevolgd. Het gebruik blijkt (meer dan
evenredig) toe te nemen met het toevoegen van inhoud, zoals recent het dossier Ketensturing.
De samenwerking met Bureau Forum Standaardisatie (BFS) om de vastgestelde standaarden op
geautomatiseerde wijze via de NORA beschikbaar te stellen aan NORA-dochters verloopt naar wens
en zal naar verwachting in het 4e kwartaal 2013 structureel zijn geregeld.
Begin oktober is de bijeenkomst gepland om de Kennismodellen van de NORA en diverse dochters
zowel op Archimate als onderling nader af te stemmen.

6. Nieuw katern
In de vergadering van 18 juni 2013 heeft de Gebruikersraad ingestemd met het voorgelegde
voorstel voor doorontwikkeling van de NORA. In dit voorstel is een aantal acties benoemd. In de
vergadering van 24 september is het de bedoeling om voor ieder van deze acties trekkers te
benoemen.
7. Overige zaken
Op 10 september vond een tweede ICTU-café over het dossier Ketens de Baas plaats. Het was een
geïnspireerde bijeenkomst, met ongeveer 100 deelnemers.
NORA Beheer heeft (na een rappel) inmiddels diverse reacties van leveranciers ontvangen op de
voorstellen voor samenwerking. NORA Beheer beziet nu hoe de verschillende reacties te bundelen
tot gerichte acties.

8. Gevraagde besluiten
-

kennis nemen van de stand van zaken;

-

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

2

