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Voorstel pilot met Beleidskaders  
 

In de bijeenkomst van de NORA Gebruikersraad op 17 september j.l. is gesproken over de noodzaak 

om de NORA principes afgestemd te houden op de actuele beleidskaders, zie 

https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Gebruikersraad/2019-09-

17#Notitie_NORA_principes_bij_nieuw_beleid  

Besloten werd om periodiek (bv jaarlijks) te inventariseren:  

1. Welk relevant nieuw overheidsbeleid ontstaan is; 

2. Welke bronverwijzingen bij de principes moeten worden aangepast naar aanleiding van dat 

nieuwe beleid; 

3. Welke formuleringen in de principes zelf moeten worden aangepast om een goede weergave 

te vormen van het nieuwe beleid; 

4. Welke nieuwe principes eventueel toegevoegd moeten worden om te borgen dat de NORA-

principes gezamenlijk een goede afspiegeling blijven vormen van het beleid dat de publieke 

sector nastreeft; 

5. Welke principes kunnen vervallen omdat ze door nieuw beleid niet meer actueel zijn. 

Door NORA Beheer is dit inmiddels opgenomen als onderdeel van de reguliere werkzaamheden voor 
de NORA. In de aanzet voor het Jaarplan 2020 is dat al te lezen: 
https://www.noraonline.nl/wiki/Jaarplanning#Gerichte_activiteiten_voor_de_NORA_Familie  
Daarnaast werd afgesproken dat zou worden gestart met een pilot gericht op enkele nieuwe 
beleidsstukken en de NORA Basisprincipes.  
Aan de hand van de resultaten van die pilot kan worden geëvalueerd wat de actualisatie oplevert, 
welke periodiciteit (bijvoorbeeld 1x per jaar) doelmatig is, en of verbreding van het werk naar de 
Afgeleide Principes en Thema’s wenselijk is. 
  
In afstemming met de initiatiefnemers, Martijn de Bruijne (Belastingdienst,), Jasper Kuijten (RIVM), 
André Plat (VNG) is door NORA Beheer (Eric Brouwer) onderstaande opzet gemaakt voor die pilot: 
  
 

1.   Bepalen welk relevant nieuw overheidsbeleid ontstaan is 

We hebben de volgende actuele beleidsstukken gevonden: 

• Burger Service Code (Nationaal jan8): 

https://www.noraonline.nl/images/noraonline/4/40/BurgerServiceCode-Werkschrift.pdf  

• Maak Waar (Nationaal 18apr17): 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/04/18/rapport-van-de-

studiegroep-informatiesamenleving-en-overheid-maak-waar  

• NL DIGIbeter (OBDO 2018/2019): https://www.noraonline.nl/wiki/NL_DIGIbeter  

• Beleidsbrief Regie op Gegevens (TK 11jul19): 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2019/07/11/beleidsbrief-regie-op-

gegevens-nadere-uitwerking  

• Beleidskader Digitale Basisinfrastuctuur (OBDO 23apr19): 

https://www.noraonline.nl/images/noraonline/2/25/Beleidskader_digitale_basisinfrastructu

ur.pdf  

https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Gebruikersraad/2019-09-17#Notitie_NORA_principes_bij_nieuw_beleid
https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Gebruikersraad/2019-09-17#Notitie_NORA_principes_bij_nieuw_beleid
https://www.noraonline.nl/wiki/Jaarplanning#Gerichte_activiteiten_voor_de_NORA_Familie
https://www.noraonline.nl/images/noraonline/4/40/BurgerServiceCode-Werkschrift.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/04/18/rapport-van-de-studiegroep-informatiesamenleving-en-overheid-maak-waar
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/04/18/rapport-van-de-studiegroep-informatiesamenleving-en-overheid-maak-waar
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2019/07/11/beleidsbrief-regie-op-gegevens-nadere-uitwerking
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2019/07/11/beleidsbrief-regie-op-gegevens-nadere-uitwerking
https://www.noraonline.nl/images/noraonline/2/25/Beleidskader_digitale_basisinfrastructuur.pdf
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Voorgesteld wordt voor deze pilot 2 of maximaal 3 stukken te kiezen: de meest recente. 

Reden daarvan: Als we alle stukken willen doornemen, dan kost dat meer tijd. Wij denken dat dat 

alleen mogelijk is als er afdoende collega’s zich aanmelden om daarbij te helpen en er ook afdoende 

capaciteit is om alle resultaten te verwerken in de NORA. Het is dus een beetje oppassen dat de pilot 

niet uit de hand loopt.   

Verwachte inspanning: Geen (we kunnen dit besluiten tijdens de Gebruikersraad). 

 

2.   Bepalen welke bronverwijzingen bij de principes moeten worden 

aangepast naar aanleiding van dat nieuwe beleid 

De huidige Basisprincipes van de NORA zijn te vinden op 

https://www.noraonline.nl/wiki/Basisprincipes 

Daar is een overzicht opgenomen van de bronnen die zijn gebruikt voor de beschrijving van die 

Basisprincipes. De meest basale bron is de reflectie van de burgerpanels in de Burger Service Code 

(BSC). Vandaar dat die als 1e is benoemd bij de beleidsstukken. 

De reflectie van burgers op de dienstverlening van de overheid is van evident belang, vandaar dat 

wordt aanbevolen om voortaan ook de uitkomsten van de jaarlijkse onderzoeken naar de kwaliteit 

van dienstverlening van de overheid als bron op te nemen. Zie onder meer het -nog actueel ogende- 

rapport over het jaar 2015: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-

content/uploads/sites/8/2016/10/abzkkto15_rapport.pdf  

  

De bij stap 1 onderkende beleidsstukken zullen ook bij die opsomming horen te staan. 

Er staan nu ook nog een paar verouderde bronnen; die zullen we na een laatste check verwijderen. 

Verwachte inspanning: Enkele uren van NORA Beheer. 

   

3.   Bepalen welke formuleringen in de principes zelf moeten worden 

aangepast om een goede weergave te vormen van het nieuwe beleid 

Dat wordt de grootste klus om op te pakken. 

Als we per beleidsstuk de belangrijke uitgangspunten of afspraken bepalen, dan moeten we voor elk 

van die uitgangpunten of afspraken kijken bij welk Basisprincipe die het beste past. 

We zullen elk beleidsstuk aan tenminste 2 collega’s toewijzen om door te nemen en dat zij aangeven 

wat de belangrijkste uitgangspunten en afspraken van dat stuk zijn. 

Daarna kunnen we in de groep per Basisprincipe nagaan wat de huidige tekst is en welke extra 

uitgangspunten of afspraken daaraan moeten worden toegevoegd vanuit die nieuwe beleidsstukken. 

Op deze manier leren we snel met elkaar de Basisprincipes op gelijke wijze te interpreteren en horen 

we ook met elkaar wat nieuw is per beleidsstuk. 

  

Waarschijnlijk kunnen we dat -na de voorbereiding van de twee-tallen- wel in 2 of 3 plenaire 

bijeenkomsten / werksessies invulling geven. 

Afhankelijk van de uitkomsten schakelen we iemand bij vanuit NORA Beheer die het in de NORA kan 

verwerken.  

Verwachte inspanning: 6 a 8 deelnemers om elk 1 beleidskader door te nemen a ½ dag en 2 a 3 

werksessies a ½ dag voor bespreking van de BP’s. Aanvullend ca. 2 dagen voor NORA Beheer om de 

wijzigingen voor te leggen bij de NORA Gebruikersraad en daarna door te voeren. 

https://www.noraonline.nl/wiki/Basisprincipes
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/abzkkto15_rapport.pdf
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/abzkkto15_rapport.pdf
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4.   Bepalen welke nieuwe principes eventueel toegevoegd moeten worden 

om te borgen dat de NORA-principes gezamenlijk een goede afspiegeling 

blijven vormen van het beleid dat de publieke sector nastreeft 

Dit zou op zich een soort “bijvangst” zijn van de vorige stap. En daarnaast zouden we ter controle nog 
kunnen nagaan welke principes worden gehanteerd bij enkele andere actieve NORA Familieleden, 
zoals:  

• In de Zorg (Informatie Beraad): 
https://www.informatieberaadzorg.nl/publicaties/publicaties/2018/3/26/principes-
informatiestelsel-voor-de-zorg   

• Het Onderwijs (ROSA): https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Doelen_en_principes   
• EN bij gemeenten (GEMMA): https://www.gemmaonline.nl/index.php/Relatie_met_NORA-

katern_strategie  

Verwachte inspanning: 3 a 4 deelnemers die elk a ½ dag de principes doornemen van 1 NORA 
Familielid en daar verslag van doen tijdens een werksessies voor bespreking van de BP’s.  

NB.   Indien dit een wens tot nieuwe principes oplevert, dan is het belangrijk dat de NORA 
Gebruikersraad beslist over het nader uitwerken daarvan en dat die principes later worden 
vastgesteld. 

 

5. Bepalen welke principes kunnen vervallen omdat ze door nieuw beleid niet 

meer actueel zijn 

Het is altijd goed om te blijven reflecteren op eerder gemaakte afspraken, zowel qua inhoud als qua 

aantal. De inhoud van principes moet actueel zijn en bij voorkeur ook handvatten bieden voor de 

nabije en meer verre toekomst. Daarnaast is het praktisch niet werkbaar om met te veel afspraken 

rekening te moeten houden. Het aantal van de huidige 10 Basisprincipes is nog wel overzichtelijk, 

maar méér lijkt bestuurlijk niet wenselijk. 

Vanuit deze pilot kunnen we mogelijk wel enige indicaties hierover verkrijgen, maar kan niet worden 

geconstateerd of een principe kan vervallen. We beschouwen in deze pilot immers niet alle 

beleidsstukken, maar slechts 2 of 3. Zodra we op termijn -na alle beleidsstukken te hebben 

doorgenomen- constateren dat er op een specifiek principe geen nieuw beleid is ontstaan, dan is de 

vraag gerechtvaardigd of dat principe nog wel zo belangrijk is.  

 

6.   Evalueren van de pilot 

Gezamenlijk een reflectie geven op de pilot: qua resultaat, inspanning, samenwerking en inschatting 

voor een vervolg. 

 

Verwachte inspanning: 6 a 8 deelnemers die gedurende een werksessies a ½ dag de pilot bespreken 

en de hoofdlijnen bepalen van een beslis-notitie voor de NORA Gebruikersraad. 

Aanvullend ca. 1 dag voor NORA Beheer om dat uit te werken en met betrokkenen (per e-mail) af te 

stemmen. 

https://www.informatieberaadzorg.nl/publicaties/publicaties/2018/3/26/principes-informatiestelsel-voor-de-zorg
https://www.informatieberaadzorg.nl/publicaties/publicaties/2018/3/26/principes-informatiestelsel-voor-de-zorg
https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Doelen_en_principes
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Relatie_met_NORA-katern_strategie
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Relatie_met_NORA-katern_strategie
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7.   Verwerken van de resultaten van de pilot 

Na besluitvorming door de NORA Gebruikersraad kan NORA Beheer de NORA actualiseren voor wat 

betreft de onderdelen die positief zijn geëvalueerd. 

De overige leerpunten worden meegenomen in de jaarlijkse activiteiten om de beleidskaders en de 

NORA afgestemd te houden. 

Verwachte inspanning: 1 a 2 dagen voor NORA Beheer om e.e.a. uit te werken in de NORA 

(aanpassingen van BP’s vragen extra aandacht wegens de (technische)modellen die daaraan ten 

grondslag liggen) en ca. 1 uur voor elk van de 6 a 8 betrokkenen voor een review daarvan.  

 

  

 

 

  

Gevraagd besluit 

 

Rekening houdend met: 

- een ingeschatte doorlooptijd van 6 a 8 weken; 

- een totale inspanning per deelnemer van 3 a 4 werksessies a ½ dag + ½ dag = 2 a 2½ dag; 

- een totale inspanning voor NORA Beheer van 6 a 7 dagen; 

 

Wordt de leden van de NORA Gebruikersraad gevraagd: 

1. In te stemmen met deze opzet; 

(benodigd budget van NORA Beheer past binnen de begroting 2019 / 2020) 

  

2. Aan te geven of voor deze pilot 2 dan wel 3 beleidskaders moeten worden gebruikt; 

  

3. Aan te geven wie vanuit de achterban meedoet aan deze pilot. 

(naast de huidige 3 personen is gewenst dat nog tenminste 3 andere personen meedoen) 


