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NORA Familienieuws najaar 2018
Professionalisering
nieuwsbrief
Ik ben een jaar of wat geleden begonnen met deze
nieuwsbrief om de contactpersonen van de officiële
architecturen binnen de NORA Familie op de hoogte te
houden van elkaars nieuws. Inmiddels is het aantal
ontvangers gestegen en daarmee de complexiteit van de
verzending. We zijn dus op zoek naar een goede manier
om dit te professionaliseren, inclusief de mogelijkheid je
aan en af te melden voor nieuws over specifieke
onderwerpen. Zo kunnen we op termijn naast dit
uitgebreide Familienieuws korte gerichte nieuwsflashes
sturen zodra er relevant nieuws binnenkomt.

AGENDA 2018 – JAN 2019
➢ 12 november: Lancering
DERA
➢ 20 november: Expertgroep
Digitale Identificatie &
Authenticatie (IAM)
➢ 29 november: NORA
Gebruikersdag
➢ 17 januari: Expertgroep
Gegevensmanagement
Meer lezen en actuele agenda

Het blijkt echter nog wat voeten in de aarde te hebben om dat volgens alle normen te doen, dus
hebben we een tussenoplossing gevonden die in ieder geval tegemoet komt aan de eisen van de
AVG en je als ontvanger de ruimte biedt je voorkeuren duidelijk te maken. Je kunt je vanaf nu op de
pagina Nieuwsbrieven NORA met een standaardmailtje aanmelden, afmelden, je interessegebieden
aanpassen, ons verzoeken al je gegevens in te zien en ons verzoeken je gegevens te verwijderen.
Kreeg je deze nieuwsbrief rechtstreeks van ons en maak je geen gebruik van de nieuwe opties om je
af te melden? Dan gaan we er even van uit dat je tevreden bent met de manier waarop we je
benaderen en krijg je de volgende nieuwsbrief ook gewoon toegestuurd.

Nieuws vanuit de dochters / familieleden
DERA nieuwste lid van de NORA Familie
De Digitale Erfgoed Referentie Architectuur heeft zich onlangs gemeld als nieuwste lid van de
NORA Familie. De DERA is een sector overschrijdende referentiearchitectuur voor het
cultuurdomein en heeft tot doel om digitaal erfgoed beter toegankelijk te maken. Op 12 november
is de publieke lancering van de DERA, die ook open staat voor de NORA Familie. Op de NORA
Gebruikersdag van 29 november is er bovendien in de derde ronde een introductie van de DERA
voor alle aanwezigen. Alle deelnemers krijgen die dag ook een geboortekaartje uitgereikt.

Nieuwe voorzitter en secretaris NORA Gebruikersraad
In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat de NORA Gebruikersraad op zoek
was naar een opvolger voor Saco Bekius als voorzitter. Die opvolger is
inmiddels gevonden en bekrachtigd door de Gebruikersraad: Nadeem Taverne
heeft de voorzittershamer op zich genomen.
Nu de continuïteit geborgd is heeft de secretaris, Menno Gmelig Meijling,
aangegeven dat ook hij het stokje door wil geven. Menno gaat de komende
tijd hard aan het werk met Europese ontwikkelingen die invloed hebben op de
landelijke architectuur, zoals de Single Digital Gateway. Hij zou daarom
niet meer de tijd en energie kunnen steken in het secretariaat dat het

1 De aftredend secretaris (links) en de
nieuw aangetreden voorzitter (rechts)
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nodig heeft. Menno neemt in de Gebruikersraad van 29 november afscheid en stelt daar zijn
opvolger voor: Sandra van Dalen.

10 MARA principes gevisualiseerd
De Model Architectuur voor Rijks Archiefinstellingen heeft ‘het huis
van MARA’ gepubliceerd, een visualisatie en uitleg van de 10
belangrijkste principes binnen de MARA. De meeste principes zijn
specifiek voor het eigen domein: keuzes die gemaakt zijn om recht te
doen aan de eigenheid van de deelnemende regioarchieven, terwijl je
de burger ook de rijkdom biedt van verbonden collecties. Tegelijk
herken je veel thema’s die domein-overstijgend zijn, zoals het
gebruik van generieke bouwblokken en het goed identificeren en
omgaan met data en metadata.
Je kunt het boekje downloaden via noraonline of een fysieke versie bestellen via NORAcontactpersoon Gijsbert Kruithof.

VeRA online: Een grote stap vooruit voor de veiligheidsregio’s
De Veiligheidsregio’s Referentie Architectuur heeft de stap gemaakt naar
een eigen wiki voor online ontsluiting en discussie in een forum. Een grote
stap vooruit die zeker gaat helpen de VeRA verder onder de aandacht te
brengen en door te ontwikkelen.
Directe aanleiding was de behoefte binnen de veiligheidsregio’s om samen
te werken bij het aanschaffen van applicaties. Voorwaarde hiervoor is dat je
helder hebt welke applicaties de verschillende regio’s gebruiken. De
GEMMA geeft een dergelijk overzicht voor de gemeenten in de softwarecatalogus.
Goed voorbeeld doet goed volgen en daarom maken ze nu met dezelfde tool een vergelijkbare
catalogus, maar dan gestoeld op de VeRA. Het VeRA-architectuurmodel wordt via de Archibeheertool en de wiki-tool Archimedes doorgegeven aan de software catalogus, waarna de regio’s
zelf hun eigen applicaties aan het model koppelen. Zo ontstaan een goed inzicht in het gebruik van
applicaties in de regio’s en kan gekeken worden waar gezamenlijke inkoop kansen biedt. Tegelijk is
de Wiki tool Archimedes uitermate geschikt om het gedachtengoed van VeRA verder te verspreiden
en faciliteert het de doorontwikkeling.

ZiRA is in final use status
In de eerste maanden van 2018 heeft een review, consultatie en
klankborddag de Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA) in
final use status gebracht. De site is opgefrist en het uiterlijk van
de modellen hebben een metamorfose ondergaan. Hiermee is de
ZiRA stabiel en definitief klaar voor gebruik.
Op ziraonline.nl vind je niet alleen de architectuur zelf, maar ook informatie over de omgeving van
de ZiRA zoals de andere zorgarchitecturen en de Architectuurcommunity Informatieberaad waar de
ZiRA actief bij betrokken is. De leden van de kerngroep geven regelmatig presentaties en trainingen
en de mooiste en nuttigste slides zijn te downloaden van de site, net als een overzichtsposter en de
ZiRA modellen. De NORA contactpersoon bij de ZiRA is Gerda Meijboom, werkzaam bij ZiRAbeheerder NICTIZ.
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Doorontwikkeling NORA
ICTU stelt nieuwe handleiding PSA beschikbaar
Al jaren staat er op noraonline een handleiding voor het maken van een PSA, gebaseerd op de
werkwijze van ICTU. Op basis van de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan met PSA’s
heeft ICTU die handleiding geactualiseerd. Eric Brouwer, hoofd architectuur van ICTU, schrijft:
“Er zijn diverse aspecten waarmee we de inhoud van een PSA verbeteren, zoals de relatie met de
ISO 42010-2011, de duiding binnen ketens en/of domeinen, de idEA-visualisaties, het hanteren van
het NORA-vijflaagsmodel en de relatie daarvan met de Afgeleide Principes van de NORA.
Daarnaast is meer concreet aangegeven welke activiteiten we doorgaans nodig hebben om een
goede PSA te maken en hoeveel inzet in dagen en doorlooptijd daarvoor nodig is.”
Door de handleiding te publiceren wil ICTU de opgedane kennis en ervaring teruggeven aan de
publieke sector. Ben je benieuwd? Lees de handleiding dan op noraonline en stuur je vragen en
suggesties via nora@ictu.nl.

Extra leden Expertgroep Gegevensmanagement gezocht
De NORA Expertgroep Gegevensmanagement is nu een
klein jaar bezig om het onderwerp op de kaart te zetten als
thema en de gezamenlijke kennis te ontsluiten voor de hele
publieke sector. Na het uitwisselen van ervaringen en
zienswijzen vanuit verschillende organisaties kwamen we op
een gedragen werkdefinitie van het begrip. Nu is het zaak
2 Expertgroep na vaststellen werkdefinitie
om onze kennis en tips te delen in een logisch en begrijpelijk gegevensmanagement
geheel. De eerste teksten over rollen en inrichting van de verschillende producten van
gegevensmanagement staan inmiddels in de wiki, met als voorblad de pagina
Gegevensmanagement. De teksten zijn nog niet definitief, dus feedback is welkom.
We zoeken een paar nieuwe leden om de expertgroep verder te versterken. Hoe meer organisaties
uit de publieke sector hun ervaring en kennis inbrengen hoe beter het eindresultaat en, ook niet
onbelangrijk, hoe beter we de werklast samen kunnen verdelen. Heb je interesse, neem dan even
contact op met Wim Stolk, voorzitter van de expertgroep.

Engelse versie Ketens de Baas beschikbaar
Sinds de Loonaangifteketen de internationale ASAP Individual Alliance Excellence Award won is er
vanuit het buitenland veel belangstelling voor hun visie en ervaringen over Ketensamenwerking. De
schrijvers van Ketens de Baas is daarom, inclusief het hoofdstuk dat er in 2018 aan toe is gevoegd,
vertaald en uitgebracht onder de titel Mastering Alliances. Zowel de Engelse als de Nederlandse
versie zijn als pdf of ePub te downloaden vanaf noraonline, de papieren versie is op te vragen bij het
ketenbureau. Wil je meer weten over ketensturing of je vragen voorleggen? Op de NORA
Gebruikersdag van 29 november geeft de ketenmanager van de Loonaangifteketen met een van de
auteurs van Ketens de Baas een presentatie over hun visie op ketensamenwerking. In de ronde er na
zetten zij hun ervaring bovendien in bij de interactieve sessie over zaakgericht werken in ketens.

Dank voor doorzetten reviewoproep IAM, vervolg op Gebruikersdag
Namens de Expertgroep Identificatie en Authenticatie mag ik jullie van harte bedanken voor het
doorzetten van de reviewoproep IAM in jullie netwerk. Er is massaal gehoor aan gegeven, de
behoefte om te reageren was zelfs zo groot dat de reviewperiode een maand verlengd werd tot eind
september. Inmiddels heeft de expertgroep alle opmerkingen per onderwerp op een rijtje gezet en is
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het werk begonnen om een nieuwe versie te maken die hier recht aan doet. Wil je meer weten over
de review, de ingebrachte opmerkingen en/of de vervolgstappen? Kom dan naar de informatieve
sessie IAM op de NORA Gebruikersdag van 29 november.

Wijzigingen op lijsten Forum Standaardisatie
Het Forum Standaardisatie heeft het OBDO geadviseerd een aantal wijzigingen te doen aan hun
lijsten met Verplichte en Aanbevolen standaarden. Het advies is gelijk aan de wijzigingen zoals die
van 6 augustus t/m 10 september 2018 in openbare consultatie zijn geweest, in november verwerken
we deze ook in de NORA wiki.

Informatie over gebruiksstatistieken NORA
bijgewerkt
De gebruiksstatistieken van noraonline.nl zijn bijgewerkt met
de gegevens van de eerste twee kwartalen van 2018. De
groeitrend van de afgelopen jaren lijkt zich voort te zetten,
waarbij meer bezoeken worden afgelegd en meer bezoekers
terugkeren.
Naast de presentatie met de kerngetallen en een analyse, die
elk half jaar wordt opgesteld, kun je ook maandelijks de belangrijkste gebruiksstatistieken
downloaden op de pagina Gebruik wiki.

Colofon
Deze nieuwsbrief is verstuurd door NORA Beheer & Doorontwikkeling, nora@ictu.nl /
https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Beheer. Aanmelden, uitschrijven of wijzigen van informatie
kan via de pagina Nieuwsbrieven NORA.
Heb je nieuws dat je wilt delen in de NORA Familie? Stuur het dan naar nora@ictu.nl. Afhankelijk
van de aard van het nieuwsbericht nemen we het mee in de volgende nieuwsbrief of attenderen we
er een selecte groep mensen op. Evenementen van derden plaatsen we niet in de agenda van de
NORA, maar het is vaak wel mogelijk om er een nieuwsberichtje op de site aan te wijden of onze
social media kanalen te gebruiken om mensen er op te attenderen.
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