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Waarom doorontwikkeling NORA 

• medio 2010 discussie over 
– (wijze van) beheer NORA 
– doorontwikkeling NORA (naar aanleiding van 

suggestie van  Manifestgroep) 

 
• opdracht BRG aan BZK BZK (eigenaar en 

beheerder NORA) om een verkenning uit te 
voeren 
 

• in de verkenning hebben overheidsorganisaties 
hun wensen en ideeën naar voren gebracht 
 



Uitkomst verkenning 

• bestaande katernen blijven in stand 

 

• grote en zeer gevarieerde lijst onderwerpen 

 

• structurering daarvan wees uit dat 
– een aantal onderwerpen wel beleidsmatig interessant 

is, maar geen architectuurkaders vereist 

– een aantal onderwerpen wel architectuurkaders 
vereist, het gaat hier met name om vraagstukken rond 
interoperabiliteit 



Advies aan BRG 

 
• geef opdracht voor de ontwikkeling van drie nieuwe katernen 

– verbinden (met BR’s, in het FO en met andere organisaties) 
– beveiliging 
– ketenbesturing (besturing van organisatieoverstijgende samenwerking) 

 
• operationaliseer het beheer van de NORA 

– kies voor een heldere structuur en maak de status van de katernen 
helder 

– zorg voor inbreng gebruikers (“gebruikers aan het stuur”) 
– borg afstemming met EIF/EIS, met NORA-dochters en met gerelateerde 

programma’s (denk aan digitale agenda)  

 
• stimuleer het gebruik van de NORA  

 



En, niet te vergeten…. 

 
Doe het zelf en werk samen, dat betekent:  

 
• laat de katernen ontwikkelen door de partijen die ze 

straks (moeten) gebruiken 
 

• geef centrale overheid, decentrale overheden en 
uitvoeringsorganisaties een rol in de “governance” 
 

• borg vanuit BZK de meerjarige budgetten voor beheer 
en doorontwikkeling  
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Besluiten BRG 

• accoord met adviezen rond doorontwikkeling 
en beheer 

 

• instemming met “governance”-model 

 

• opdracht aan BZK om doorontwikkeling en 
beheer vorm te geven, BZK heeft budget voor 
in ieder geval eerste drie jaar gereserveerd  



Stand van zaken (1) 

• verbinden 
– “bestelling” geaccordeerd door Gebruikersraad (juni en 

september 2012) 
– eerste workshops in december 2012 

 
• ketenbesturing 

– “bestelling” geaccordeerd door Gebruikersraad (juni 2012) 
– bespreking concept katern in GR van 27 november 2012  

 
• beveiliging 

– “bestelling” ligt voor in Gebruikersraad van 27 november 
2012 

 



Stand van zaken (2) 

• Beheer 

– strategisch en tactisch kader vastgesteld door 
Architectuur Board 

• NORA-dochters zorgen voor verdieping en uitbreiding 

• heldere afspraken over welke zaken waar besproken worden 

– (door)ontwikkeling WIKI 

– afstemming ontwikkeling en beheer (om te verzekeren 
dat de katernen straks “in de WIKI passen”) 

– pilot toets op aansluiting ROSA op NORA 

   

 

 



Stand van zaken (3) 

• opvallende zaken 

 

– ontwikkeling katernen vindt plaats met “eigen 
mensen” 

 

– Gebruikersraad actief en betrokken (zie reacties 
op “bestellingen”) 

 

 

 

 



Architectuur Board 

• vertegenwoordiging 
– centrale overheid 

– decentrale overheden (gemeenten, provincies, 
waterschappen) 

– grote uitvoeringsorganisaties Architectuur Board 

 

• twee maal bijeen geweest, gedreven bestuurders 
– verzoek om voorstel vierde katern, te ontwikkelen in 2013 

– verzoek om voorstellen voor gebruik en implementatie 
NORA (door bestuurders en opdrachtgevers) 

– voorleggen verbreden werkingsgebied BIR aan BRG 
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Wat betekent dit voor leveranciers? 

• NORA is leidend voor de inrichting van de 
informatiehuishouding van de organisaties binnen de 
publieke sector 
 

• dat betekent dat NORA onderdeel gaat uitmaken van het 
eisenpakket van deze organisaties bij (Europese) 
aanbestedingen 
 

• leveranciers zouden NORA dus als richtsnoer moeten 
gebruiken bij 
– (offertes voor de) ontwikkeling van informatiesystemen in 

opdracht 
– (door)ontwikkeling van softwarepakketten en diensten 

 



Hoe kunnen leveranciers bijdragen aan 
de doorontwikkeling van NORA? 

• Kernvragen  

 

– wat heeft u als leverancier van de overheid nodig 
om goed met het NORA-kader om te gaan? 

 

– hoe kunt u bijdragen aan de doorontwikkeling van 
NORA?  

 

 



Gesprek in subgroepen 

Drie subgroepen (al het goede komt in drieën): 
 

• welke onderwerpen behoeven (meer) aandacht 
en/of prioriteit in de doorontwikkeling van 
NORA? 

 

• welke bijdrage kunnen  marktpartijen leveren aan 
die doorontwikkeling? 

 

• hoe richten we de structurele samenwerking 
rond NORA tussen marktpartijen  en overheid in? 
 


