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Vierde bijeenkomst Architectuur Board NORA 

 

 

 

 

 

1. Verslag 7 juni 2013 en 8 november 2013 

Bijlage 2. en 2a. 
 

2. Mededelingen 
 Op 11 december 2013 heeft op BZK een bijeenkomst met leveranciers 

plaatsgevonden.  
 Op 29 januari 2014 zijn de plannen voor 2014 besproken met de externe 

adviseurs (Wouter Keller, Marc Lankhorst en Guido Bayens). 
 Dossier Ketenbesturing kent succesvolle landing, mede dankzij de be-

stuurlijke aandacht verkregen via voorzitter Architectuur Board. 
 Voor eerstvolgend nummer van InGovernment is een artikel over plannen 

van NORA aangeleverd 

 

3. Jaarplan NORA  
Bijlage 3. 
 

Eerder is het jaarplan 2014 verspreid. In deze versie staan enkele wijzigingen: 
- ‘tone of voice’: samenwerking met het veld meer benadrukt 

- inhoudelijk: toegevoegd een actualisatie van de behoeften op terrein van 

doorontwikkeling 

- diverse tekstuele wijzigingen 
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Het jaarplan blijft binnen het budget voor 2014 (415.000 + overloop 2013 € 
185.292,- = € 600.292) 
 
Gevraagd besluit: 
Formeel vaststellen van het jaarplan NORA 2014. 

 
 

4. Katern “verbinden”  
Bijlage 4. 
 
Met inbreng vanuit alle overheidslagen is de katern verbinden opgesteld. Deze 
katern richt zich op (1) verbinden met burgers en bedrijven via de front office (2) 

verbinden met basisregistraties en andere overheidsvoorzieningen en (3) zaaksys-
temen/e-dossiers. 
 
Vervolg / voorstel voor behandeling: 
Aan de deelnemers van eerdere workshops (tijdens de totstandkoming van dit 
katern) zal worden gecommuniceerd op welke wijze de door hen gemaakte op-

merkingen zijn verwerkt. Dit katern zal regelmatig worden getoetst (o.a. op basis 
van ervaringen met  praktische toepassingen) en aangepast. Hierbij is een bot-
tom-up inbreng vanuit alle lagen van de overheid belangrijk.  
 

De katern zal als input voor een wijziging op de NORA-wiki worden ingebracht, 
zodat deze de consistente en samenhangende bron van NORA blijft.  Onderdeel 
van dit proces is een review.  

 
De katern wordt ook op zichzelf staand als publicatie geaccordeerd door de Archi-
tectuurboard. Waarbij daarna dus zowel via de toepassing in de praktijk als door 
een wijzigingsproces op de NORA-wiki tot eventuele bijstellingen van deze katern 
kan worden gekomen. 
 
De katern zal ook worden aangeboden aan de Gebruikersraad. Uitgangspunt daar-

daarbij is dat eventuele wijzigingen niet meer op dit document worden gedaan, 
maar worden meegenomen in het genoemde wijzigingsproces op de NORA-wiki. 
 
De katern zal nog worden samengevat in een document ten behoeve van bestuur-

ders. Voorgesteld wordt deze samenvatting door de voorzitter van de Architec-
tuurboard te versturen aan andere bestuurders. 

 
Gevraagd besluit: 

Formeel vaststellen van het katern verbinden en  

akkoord met wijze van behandeling. 

 
 
5. Europese ontwikkelingen 
Bijlage 5.  
 
In het kennismakingsgesprek tussen projectleider NORA en voorzitter van de Ar-

chitectuur Board ontstond de wens om scherper zicht te krijgen op de relevantie 
van Europese ontwikkelingen voor de NORA.  

 
Onlangs is vanuit het team NORA een bijeenkomst gepland met experts vanuit 
uitvoeringsorganisaties die betrokken zijn bij grensoverschrijdende gegevensuit-
wisseling. Hiermee is een voorzichtig begin gemaakt met nationale inbreng rich-
ting Europese initiatieven. Momenteel zijn tenminste twee initiatieven in beeld met 

(potentiële) invloed op NORA: 
1. De eSense Pilot en  



 

 

 

 

DG Bestuur en 

Koninkrijksrelaties 

Burgerschap en 

Informatiebeleid (B&I) 

Datum 

28 januari 2014 

Ons kenmerk 

 

 Pagina 3 van 3 

 

 

2. European Interoperability Architecture (EIA) 
 
Gevraagd: 
Hiervan kennis te nemen en eventuele reactie te geven. 
 

 
6. Archimate  

Bijlage 6. 
 
In de bijeenkomst van de NORA gebruikersraad van 24 september 2013 is voor-
gesteld om ArchiMate als standaard te hanteren voor de NORA en haar dochters. 
Dit voorstel is breed gesteund en wordt hierbij voorgelegd aan de NORA Architec-

tuur Board. 
 
Gevraagd besluit:  
Archimate en het daarin besloten kennismodel zijn het standaard hulp-
middel voor het vastleggen van architectuur. 
 

 
7. Waar is een duwtje nodig? 
 
Op verzoek van de Architectuur Board van 7 juni is dit agendapunt op de agenda 

toegevoegd. Dit is bedoeld ter inventarisatie van onderwerpen waarvoor de aan-
dacht vanuit overheidsbrede architectuur van belang is. 

 

 
8. WVTTK/Rondvraag/Sluiting 

 


