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Hoofdactiviteiten nadere invulling NORA Architectuur Principes1 
 

1. Vaststellen randvoorwaarden, benodigd budget en opstellen planning 
• Opdrachtgever is NORA Gebruikersraad en contactpersoon is Eric Brouwer. 

• Vaststellen hoe om te gaan met input van derden en met name (semi-)commerciële hoek. 

o Voorstel: alleen met gerichte vragen aanhaken. 

• Gezien ervaring met vorig traject wordt de doorlooptijd ingeschat als 6 maanden (december t/m mei). 

Budget van EUR 10.000 uit regulier beheer gefinancierd is bestemd voor analyse van nieuwe 

beleidskaders in 2021 en de rest ervan voor wegwerken achterstand analyse bestaande Beleidskaders. 

, ca. 2x4 uur per week gedurende 6 maanden.  

Financiele ruimte voor de door-ontwikkeling in 2021 is EUR 20.000, bestemd voor relatie 

Beleidskaders / Doelen / AP’s (prio 1) en uitwerken AP’s irt Vijflaagsmodel (prio 2). Zie onderdeel 

samenwerking met beleid. 

• Inrichting SharePoint ‘Beleid/Kernwaarden/Architectuurprincipes/Uitvoering’ (kortweg: BKAU) heeft 

voorkeur boven direct werken op noraonline (i.v.m. leercurve). Bij IAM is dit ook zo gedaan: eerst 

grove opzet via Word-doc (kerngroep), daarna z.s.m. die teksten opnemen in NORA online, zodat de 

onderlinge relaties duidelijker worden en de bredere groep kon meelezen, via opmerkingen op de 

Overlegpagina de fine tuning regelen door de werkgroep. Hoofdredactie op deze pagina hebben Aty 

en Robert. Het opzetten en plaatsen van de teksten op noraonline wordt uitgevoerd door NORA 

beheer. 

• Collega [tbd] zorgt voor link naar pagina’s op noraonline (de verbinding naar de werkgroepen). 

o Informationele organisatie inrichten, toelichten/instrueren/bewaken/onderhouden. 

o Over voortgang van BKAU communiceren op digitaleoverheid.nl en noraonline.nl. 

van het moment dat er “stabiele” teksten zijn (vanuit de werkgroep) zijn en vlak voor de 

openbare review. Daaraan voorafgaand via leden werkgroep naar enkele collega’s van 

werkgroepleden. 

2. Voorbereiding en vormen van nieuwe werkgroep (ongeveer 10 leden) 
• Samenvatten van de inhoudelijke afbakening, waarbij we aangeven waar de werkgroep over gaat, wat 

we willen bereiken en waarom. Voorbereidend werk Aty/Robert: 

o Vraagstuk behandelen: welke APs missen?  

Heeft elk NORA Doel al 1 of meer AP’s om dat doel te realiseren? Dit is in ieder geval al niet 

het geval voor de Kernwaarde Toekomstgericht en ook de scheiding applicaties en gegevens .  

Dit bepaalt immers richting / kader en is de check of de AP’s wel of niet dekkend zijn. 

-> Er komt een lijstje met onderwerpen waarvan wij denken dat daar APs missen. 

o Huidige APs verbinden met de 5 lagen.  

▪ Bepalen of er generieke veranderingen in de verwoordingen van de APs zijn (zoals: 

welke actoren komen in de stelling; perspectief dienstverlener/klant; stellig poneren 

in gebiedende wijs waar we denken dat het kan). 

▪ Vertrekpunt is het resultaat van de vorige werkgroep APs (Peter/Loes/Aty/Robert, Q2 

2020) en sheet Robert (presentatie NORA GD, slide 20) -> Verbinding leggen met de 5 

lagen bij de implicatie van de AP. 

 
1 Nummers corresponderen met de activiteiten in de planning (zie Exel in bijlage) 

https://www.noraonline.nl/wiki/Jaarplan_NORA_2021#Begroting_2021
https://www.noraonline.nl/wiki/Jaarplan_NORA_2021#Doorontwikkeling
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▪ Na analyse van deze stukken dit alvast voorleggen aan deelnemers en reviewers van 

de werkgroep APs (Peter, Ralph, Laurens, Marco). 

o Relatie met GO onderzoeken. Vanuit GO is men deze richting ingegaan2: 

https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO)/Generieke

_functionaliteiten_opnemen_in_NORA  

• Contact opnemen met de leden van de voorgaande werkgroep (Kernwaarden) 

o Marco Detering (DNB) heeft informeel aangegeven weer mee te willen doen. 

o Bij overige leden nog inventariseren: Ad Gerrits en/of Andre Plat (VNG), Ralph Barten (Sociale 

Verzekeringsbank), Carel Bodegraven (Waterschap Hollandse Delta), Laurens Groenewegen 

(GGD Amsterdam), Peter Visser (BZK) 

o Nieuwe werkgroep leden: Désirée Castillo Gosker (Forum Standaardisatie) en Ine Vrenken-

 Reijnders (nationaal archief) hebben zich al opgegeven 

• Opstellen van de agenda en plannen van de kick-off in januari. 

• Aansluiting opzetten tussen digitaleoverheid.nl en noraonline.nl. 

3. Aanpakken APs (NORA Architecuur Principes) 
• Acties afstemmen op prio’s, dus met name ook: 

o Analyse nieuwe beleidskaders c.q. bestaande beleidskaders. De resultaten van de analyses 

werkgroep kernwaarden gedaan in 2020 opnemen in de NORA; 

o Alle NORA Doelen verbinden met tenminste 1 AP, conform NORA metamodel. 

 
• Met de werkgroep nader bepalen 

o Hoe zorgen we voor compleetheid en op basis van welk model (bv USM of welk ander 

gevalideerd model (gebruikt) in de NORA community)?  

o Hoe zorgen we voor de link met GO? Resultaten van GO worden in de NORA gepubliceerd en 

zijn dus te hergebruiken. Als er iets van GO wordt verwacht, dan kan dat waarschijnlijk bij Tom 

Peelen worden ingebracht. Via Eric Brouwer, omdat hij Tom daarbij help. 

• Vervolgens aanvullen met nieuwe APs  

• Met de werkgroep openstaande vraagstukken over APs adresseren.  

o Verbeteren formuleringen: stelling met rationale (waarom);  

o Welke actoren hanteren we?     (wie);  

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

 
2 De eerste Generieke Functies (GF’s) worden op hoofdlijnen beschreven.  Nog geen link naar AP’s, maar die komt wel 
vanaf Q1 2021 

https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO)/Generieke_functionaliteiten_opnemen_in_NORA
https://www.noraonline.nl/wiki/Gemeenschappelijke_Overheidsarchitectuur_(GO)/Generieke_functionaliteiten_opnemen_in_NORA
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o Toevoegen voorschriften / constructie-adviezen?  (hoe) { i.e. good practices uit de NORA 

familie die generiek bruikbaar zijn} 

• Voorzien zijn zes (online)workshops van januari t/m mei. 

• Collega [tbd] zorgt voor de vastlegging van de uitkomsten van overleggen van de werkgroep(en). 

• Robert zorgt voor monitoring opvolging acties. 

• 4. Vaststellen APs met bijbehorende beschrijvingen (stelling, rationale, implicaties, voorschriften)  in 

GR  voor akkoord op Openbare review:  juni 2021 

5. Openbare review 
• Set van Kernwaarden en APs uitzetten voor openbare review (2 maanden: juni en juli) 

• 6. Verwerken commentaar Openbare review (augustus) 

• Publiceren teksten op digitaleoverheid.nl (Kernwaarden) en noraonline.nl (APs). 

Inhoudelijk zullen Aty/Robert de pagina Kernwaarden aanvullen met info zoals in de NORA GR 

vastgesteld is. Zie https://www.noraonline.nl/wiki/Kernwaarden_van_dienstverlening  

• Nora beheer zorgt voor publicatie. Dit geldt ook voor 

https://www.noraonline.nl/wiki/Vernieuwing_NORA-uitspraken_2020.  

7. Nora Beheer 
• Voorbereiding nieuwe structuur op noraonline, nieuwe teksten in NORA als draft opnemen. 

• Afstemmen met de NORA familieleden om draagvlak te borgen voor overerving e.d.  

o Zorg voor tijdige communicatie wat de kernwaarden/doelen/APs gaan betekenen voor NORA 

dochters. 

o Dit in samenwerking met de werkgroep: via raadplegen leden NORA GR en hun achterban 

• Publicatie van NORA Kernwaarden en NORA APs (september 2021) 

 

Bijlage 

Planning.xlsx

 

 

https://www.noraonline.nl/wiki/Kernwaarden_van_dienstverlening
https://www.noraonline.nl/wiki/Vernieuwing_NORA-uitspraken_2020

