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Agenda

• Introductie deelnemers

• Terugblik: waar staan we nu?

• Wat gaan we in deze werkgroep opleveren?

• Planning
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Introductie deelnemers
1 
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Korte terugblik
Twee werkgroepen

Werkgroep NORA Kernwaarden

• Verbinding beleidskaders naar uitvoering (m.b.v. architectuurprincipes en 
verbinding naar de 5-lagen)

• met behulp van Kernwaarden (maatschappelijk) en Doelen (NORA) 

• Gedaan in werkgroepen: Invullen/afbakenen Kernwaarden, o.a. met behulp van 
huidige Basisprincipes.

Werkgroep NORA AP’s

• Parallel trajet in 2020: stellingen van AP’s aanpassen (voldoende gericht op 
‘hoe’).  De scherpte in de stelling kwam vaak uit de tekst in de implicaties of 
praktijkvoorbeelden. Het ‘hoe’ is de potentiële verbinding naar de 5lagen. 

• In deze werkgroep gaan we gebruik maken van dit ‘work-in-progress’.
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Werkgroep NORA Kernwaarden
Kernwaarden met Doelen

2.1
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Metamodel
Aangepast NORA kennismodel tgv Kernwaarden

2.1
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Werkgroep NORA Kernwaarden
Goedgekeurd voorstel GR 6 juni 2020

2.1

1. BPs worden een integraal onderdeel van de Basiswaarden
- Bestaande begrippen blijven gehandhaafd: worden beschreven op een manier die dichter staat bij beleidsmakers. 

2. Aanvullende begrippen zoals Wendbaar toevoegen als onderdeel van de Basiswaarden.

3. AP’s hernoemen in NORA Architectuur Principes
- Ze heten dan dus geen Afgeleide Principes meer, maar de afkorting blijft APs.

4. AP’s blijven ’verbonden’ met BPs c.q. aanvullende begrippen via NORA Doelen
- Directe verbinding van APs met beleidskaders.

5. AP’s worden verbonden met het NORA Vijflaagsmodel 
- Implicaties van een AP te koppelen aan één of meer lagen.

6. “Voorschriften” als AP-attribuut toevoegen.
- Van NORA dochters voor NORA dochters, ter inspiratie.

7. APs formuleren in termen van een eenduidige set van actoren
- product/dienst; eindgebruiker, dienstverlener, etc.

8. Actualiseren & completeren van AP’s
- Zoals “duurzame toegankelijkheid” 
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Werkgroep NORA AP’s
2.2 

• Vervolg op onderzoek naar verbetering van de NORA principes.

• Verbetering van de AP’s
• Actualiteit en praktische implicaties
• Bruikbaarheid vergroten voor doelgroepen (privacy, applicatie, etc.)

Openstaande vraagstukken AP’s:
• Compleet en actueel?
• Relatie met welke architectuurlaag?
• Welke zelfstandige naamwoorden staan in een stelling?

• volstaan we met: dienst, dienstverlener, afnemer
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Positionering NORA
Aty: Informatiehuishouding centraal? 

Langs verschillende wegen is de positionering van NORA aan de orde gesteld. De historie ligt bij de 
opkomst van de overheid-als-dienstverlener, een kleine 15 jaar geleden. 

• Deze tekst staat op dit moment op de homepage van noraonline.nl: 

“De NORA is bedoeld als richting gevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande 
afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het 
realiseren van voorzieningen binnen die kaders en afspraken, zorgt er voor dat ze goed samenwerken 
met andere voorzieningen en dat optimaal hergebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen”.

Het voordeel van de informatiehuishouding centraal stellen, is dat je zowel ‘dienstverlening’ als 
‘interne organisatie’ als ‘maatschappelijke verantwoording’ (of: openbaar bestuur) als invalshoek kunt 
nemen. En je kunt ook de verschillende invalshoeken van ‘beleid’ ondersteunen.

De kernwaarden zijn breed genoeg voor alle drie de invalshoeken/werkgebieden.

2.3 
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Positionering NORA
Drie schillen benodigd?

2.3 

Diensten aan 

Burger en Bedrijf

Diensten tussen 
overheden

(ketensamenwer
king)

Diensten binnen 
één organisatie 

(bv zaakgericht 
werken)
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Deze werkgroep
Wat gaan we opleveren?
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• Uitgaande van NORA Kernwaarden en NORA doelen: zorgen voor actualiteit en compleetheid

o Aanvullen met nieuwe AP’s

• Openstaande vraagstukken over AP’s adresseren. 

o Verbeteren formuleringen: stelling met rationale (waarom); 

o Welke actoren hanteren we? (wie); 

o Link leggen naar 5 architectuurlagen met implicaties (wat); 

o Toevoegen voorschriften / constructie-adviezen? (hoe) { i.e. good practices uit de NORA 

familie die generiek bruikbaar zijn}
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Drie hoofdactiviteiten
1) AP’s compleet en actueel maken

Werkgroep als geheel

• Welke APs missen we?
• Beschouw de NORA Doelen

• AP’s met betrekking tot de additionele NORA doelen, zoals Wendbaar en Duurzaam

• AP’s die juist weg kunnen?
• zijn bv meer implicaties van andere AP’s

• Welke actoren en andere componenten kiezen we in de stellingen?
• dienst, dienstverlener, afnemer, etc.
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Rollen van buiten naar binnen
discussie geleid door Aty 

• Product/dienst: een op wetgeving en uitvoeringsafspraken gebaseerd product/dienst 

• Eindgebruiker: Burger/ondernemer die product/dienst bij een overheidsorganisatie aanvraagt en 
ontvangt

• Dienstverlener: de frontoffice-ambtenaar die
• het product in voor de eindgebruiker begrijpelijke taal digitaal, op papier of in persoonlijk gesprek aanbiedt, 
• de aanvraag in ontvangst neemt en op volledigheid toetst en doorstuurt aan de proceseigenaar en 
• aangevraagde product levert aan de eindgebruiker

• Proceseigenaar: de eigenaar en uitvoeringsverantwoordelijke voor het leveren van het 
aangevraagde product. Legt voor processtappen verbinding met relevante systemen/afdelingen

• Producteigenaar: verantwoordelijk voor inhoud en de kwaliteit van het product.

• Afnemer: functionaris die een deelproduct (bijv. data) afneemt van een andere afdeling of 
organisatie

• Aanbieder: functionaris die een deelproduct (bijv. data) levert aan een andere afdeling of 
organisatie



Denkmodel IHH voor de organisatie van het ter 
beschikking stellen, bewaren, beschermen en beveiligen 

van informatie 

Functionaris 
Gegevensbescherming 

(FG)

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 

(AVG)

Digitale Archivaris

Archiefwet

Preserveringsbeleid

Chief Information 
Security Officer (CISO)

Baseline Informatie-
beveiliging Overheid (BIO)

Digitale 
Toegankelijkheid 

Officer

Tijdelijk Besluit Digitale 
Toegankelijkheid

Informatiespecialist

Kennismanagementbeleid

Openbaarheid 
Officer

Wet Open Overheid
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Drie hoofdactiviteiten
2) Formuleren nieuwe stellingen

Vervolgens vormen we subgroepen 

Elke groep neemt een deel van de AP’s voor hun rekening. 

We maken gebruik van het materiaal van de werkgroep AP’s.

• Hoe zien de aangepaste stellingen eruit? 

• Check ook de rationale.
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APs 1-21
Voorstel werkgroep AP’s (Q1  2020)

AP Stelling
1 De dienst is zodanig opgezet dat deze anticipeert op hergebruik door andere organisaties.
2 Processtappen van de dienst zijn als zelfstandige diensten ontsloten.
3 Kan vervallen. Kan naast opname in AP04 ook een implicatie van AP02 zijn.
4 De dienst is door de dienstverlener helder gepositioneerd in het dienstenaanbod, vult andere diensten aan en overlapt deze niet.
5 Kan vervallen, in het licht van AP17, AP27, AP28 
6 De dienstverlener maakt gebruik van standaard oplossingen om een dienst samen te stellen.
7 De dienstverlener maakt gebruik van de landelijke bouwstenen van de overheid.
8 De dienstverlener maakt gebruik van open standaarden.
9 De afnemer kan de dienst via internet en via minimaal één alternatief kanaal krijgen.

10 Kan vervallen. Gecombineerd met AP09
11 De dienst heeft dezelfde uitkomst ongeacht het kanaal dat wordt gebruikt.
12 De dienst gebruikt bij de overheid reeds bekende informatie uit relevante bronsystemen.
13 De dienst waar een gegeven voor het eerst wordt vastgelegd, is de leidende registratie.
14 De afnemer neemt bij twijfel over de juistheid van informatie contact op met de dienstverlener.
15 Een dienst maakt gebruik van informatie indien dat verenigbaar is met het doel waarvoor deze informatie oorspronkelijk is verzameld.
17 De dienst maakt gebruik van informatie die systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd is.
18 Laten vervallen (en opnemen als implicatie)
19 De afnemer staat centraal gedurende het (door-)ontwikkelen van de dienst.
20 De dienst benadert eindgebruikers op basis van eerder aangegeven voorkeuren.
21 De dienst is gebundeld met andere voor de afnemer relevante diensten, die in één keer gebruikt kunnen worden.
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APs 22-44
Voorstel werkgroep APs (Q1  2020)

NR Stelling
22 De dienstverlener van de gezochte dienst is verantwoordelijk voor de gerichte doorverwijzing naar de eigen dienst vanuit de beschikbare 

digitale loketten.

23 De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.

24 De dienstverlener ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie.

25 De afnemer wordt geïnformeerd over de voortgang van een gevraagde dienst.
26 De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van.
27 De dienstverlener is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor een dienst.

28
De dienstverlener zorgt ervoor dat concrete afspraken over de levering van de dienst met de afnemer helder zijn vastgelegd, zoals 
omschreven in de dienstbeschrijving.

29 De dienstverlener  is verantwoordelijk om aan de vastgelegde afspraken met de afnemer te voldoen.

30 De dienstverlener kan de wijze waarop de dienst geleverd is aan een afnemer altijd verantwoorden.

31 De dienstverlener verbetert haar diensten continue in nauw contact met haar afnemers.

32 De dienstverlener verankert de sturing op de kwaliteit van een dienst op het hoogste niveau van de organisatie..

33 De dienst voldoet tenminste aan de kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in de dienstbeschrijving

34 De dienstverlener legt verantwoording af over de mate van control.

35 De dienstverlener legt verantwoording af over de beheersing van de door haar geleverde diensten.
40 De onweerlegbaarheid van berichtenuitwisseling van de dienst wordt gegarandeerd.

41
De dienstverlener gegarandeerd dat de beschikbaarheid van een dienst voldoet aan de met de afnemers gemaakte 
continuïteitsafspraken.

42 De dienstverlener waarborgt de integriteit van gegevens en systeemfuncties.
43 De dienstverlener verschaft alleen geautoriseerde afnemers toegang tot vertrouwelijke gegevens.

44
De dienstverlener zorgt ervoor dat de beoogde toegang tot gegevens en de juiste werking van zijn systemen continu alsook achteraf te 
controleren is. 17



Drie hoofdactiviteiten
3)Verbinden met het 5-laagsmodel

Vervolg met de subgroepen 

We maken weer gebruik van het materiaal van de werkgroep AP’s

• Mapping APs naar de 5 lagen met bijbehorende implicaties

• Eventueel ook toevoegen voorschriften / constructie-adviezen?
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Relatie 5-laagsmodel en huidige APs (dec 2020)
Implicaties per architectuurlaag!
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Relatie 5-
laagsmodel en 
huidige APs
Een eerste feedback van Marco
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Planning
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• Voorzien zijn zes (online)workshops van januari t/m mei.

• Regulier afstemmingsoverleg (3 wekelijks)

• 1ste voortgangsoverleg: maandag 15 februari
• Huiswerk betreft hoofdactiviteit 1) AP’s compleet en actueel maken

• zie slides 6, 13, 17, 18 
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