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Inhoudelijke voortgang 
Ondanks de Corona-perikelen is NORA Beheer goed aan de slag gebleven met de uitvoering van het 
Jaarplan 2020 ! 
Naast het reguliere werk is een 1e stap gezet met Opleidingen en met NORA reviews (van GO / 
Berichtenverkeer). 
Er zijn nieuwe trekkers gekomen voor de thema’s API’s en IAM, die zelf verslagen maken en 

publiceren       
Ook hebben we bijeenkomsten bijgewoond van enkele groepen die zelf contact met NORA hadden 
opgezocht om te verbinden, zoals Business Rules Management, Omgevingswet en GO. 
De pilot met Beleidskaders heeft samengewerkt met de werkgroep voor de aanscherping van 
Afgeleide Principes en daaruit zijn mooie nieuwe inzichten voortgekomen.  
De verdere uitwerking daarvan vraagt wel om ca. EUR 25.000 financiering. 
Mogelijk kan dat door her-prioritering en her-verdeling van budget dat gereserveerd was voor de 
door-ontwikkeling op het onderwerp Transparantie en Openbaarheid. 
De statistieken 2019 zijn bijgewerkt: het gebruik van de wiki blijft gestaag stijgen ! 
Jammer dat de NORA Gebruikersdag van mei niet doorgang kon vinden, maar hoe dan ook: het gaat 
goed zo. 
En we zijn natuurlijk erg blij dat Wendy Pragt het NORA Beheer team is komen versterken. Inmiddels 
hebben al 13 personen vanuit NORA Beheer een relevante bijdrage geleverd, naast natuurlijk de 
100’en van de thema-communities !  
En dat Marieke Vos, de échte beheerder van de NORA, nu met haar tweeën is ! 
 
 

Financiële stand van zaken 
De uitnutting is met EUR 225.256 daardoor ruim hoger dan de ca. EUR 180.000 die lineair van de 
eerste 4 maanden was verwacht.  
Dat verschil hebben we vrijwel geheel kunnen opvangen door de overloop van EUR 37.316 budget 
van 2019. 

https://www.noraonline.nl/wiki/Gebruik_wiki
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Met het oog op het zomerverlof en de voorgestelde her-prioritering en her-verdeling van het budget, 
lijkt het resterende budget ad EUR 342.060 afdoende voor de nog voorgenomen werkzaamheden in 
2020. 
 
Budget 2020                      = EUR 530.000 
Overloop 2019                  = EUR   37.316 
Besteed t/m april 20202 = EUR 225.256 
Resteert nog                     = EUR 342.060 

Zie ook bijlage 

Verzoek 
In te stemmen met deze voortgangsrapportage. 
Akkoord te gaan met het niet oppakken van het nieuwe thema Transparantie en Openbaarheid en 
het daarvoor gereserveerde budget ad EUR 25.000 toe te delen aan de uitwerking van het voorstel 
vanuit de pilot Beleidskaders.  
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Bijlages 

 

 


