NORA nodigt je uit bij ICTU
Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor het inhoudelijke programma rondom de NORA
Gebruikersraad van 14 november 2017. We hopen dat jullie mee willen denken over drie
actuele thema’s die grote impact hebben op onze dienstverlening en ons werk als
architecten: digitale mobiliteit, privacy by design en digitale authenticatie.

Praktisch:

De oplossingsrichtingen, knelpunten
en ideeën die worden ingebracht in de
sessies bepalen namelijk grotendeels
de vervolgtrajecten binnen NORA de
komende maanden en jaren.
Kies dus een sessie waar je wat mee
kunt: omdat je zelf expert bent, omdat
het perspectief van jouw organisatie
niet gemist kan worden, of omdat je er
direct mee te maken krijgt in je werk.
Kun je niet kiezen? Spreek dan af met
collega’s wie er naar welke sessie gaat
en hoe je elkaar op de hoogte houdt.
Deze uitnodiging staat open voor alle
architecten en geïnteresseerden uit de
publieke sector.

Locatie: ICTU,
Wilhelmina van Pruisenlaan 104 Den Haag
https://www.ictu.nl/hoe-bereikt-u-ons
Meer info & aanmelden: noraonline.nl

Programma:
12.45 uur
Inloop en koffie
13.00 uur
Welkomstwoord
13.20-15.45 uur
Themasessies (parallel)
16.00 uur
Presentatie nieuwste ontwikkelingen NORA
17.00 uur
Borrel voor alle aanwezigen

De resultaten komen terecht op
https://noraonline.nl zodat iedereen er van kan profiteren. NORA is immers allang geen
statisch document meer: de principes worden opnieuw bekeken in het licht van nieuwe
ontwikkelingen, de verwijzingen naar nuttige oplossingen en standaarden groeien elke
maand en actuele thema’s worden bijgehouden door experts en communities. Elke maand
bezoeken meer dan 6000 unieke bezoekers de website om de nieuwste inzichten mee te
nemen, maar voor het geval jij nog wat gemist hebt presenteren we tussen de
themasessies en de borrel enkele van de meest opvallende wijzigingen.
Met vriendelijke groet,
Menno Gmelig Meijling, secretaris NORA Gebruikersraad

Uitnodiging programma NORA Gebruikersraad 14 november

Navigeren op Relevante Afspraken in de digitale Overheid

In drie parallelle sessies delen we kennis, ervaringen en de laatste ontwikkelingen binnen
de thema’s. Niet alleen voor onszelf,
maar voor alle architecten en andere
collega’s in de publieke sector die
worstelen met dezelfde problemen.

Inhoud programma
Themasessie Privacy by Design
Bijna elke architect komt in zijn werk vraagstukken tegen die raken aan Privacy. Met de
implementatie van de AVG neemt dat alleen maar toe en hoort Privacy by Design in de
gereedschapskist van iedere architect. Dat is snel gezegd, maar hoe ga je het borgen van Privacy
inbouwen in je architectuur, hoe neem je dat aspect mee in de complexiteit waar we vaak middenin
zitten? Waar begin je dan?

Doel: kennisdelen en kennisbehoeften in kaart brengen voor doorontwikkeling thema
Doelgroep: architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op dit thema
Aanmelden & meer informatie: via website

Themasessie Digitale authenticatie
In de aanloop naar de eIDAS-wetgeving en de nieuwe eID zijn alle overheden zich druk aan het
voorbereiden op nieuwe authenticatie-voorzieningen. Het is een complex landschap aan het worden
die iedere organisatie voor keuzes stelt zonder al te veel houvast.
In de themasessie bespreken we de laatste ontwikkelingen aan het front, we inventariseren welke
functionele behoeften er in brede zin zijn gerelateerd aan authenticatie, welke beelden er zijn over
de gewenste situatie binnen een paar jaar.
De sessie is tevens de start van een initiatief voor de komende periode. Daarin onderzoeken we met
de deelnemende domeinen welke oplossingen er mogelijk zijn binnen de wetgeving. Partijen
ondersteunen elkaar bij implementatievraagstukken en helpen mee NORA te verrijken met
gedeelde kennis.
Doel: laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende
periode om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen
Doelgroep: architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op dit thema
Aanmelden & meer informatie: via website
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In deze sessie delen experts hun ervaring en kennis met de deelnemende architecten. Daarbij willen
we ook graag weten aan welke kennis en tools jullie precies behoefte hebben: zo kunnen we de
kennis van CIP (Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming) en uit de domeinen
integreren in een helder en overzichtelijk NORA-thema Privacy. De Privacy Baseline en de NORA
Principes moeten straks een samenhangend en generiek kader vormen van abstracte principes tot
concrete maatregelen. Daarvoor hebben we input nodig van architecten uit verschillende domeinen.

Themasessie Digitale mobiliteit
Het gebruik van mobiele apparaten heeft grote invloed op onze manier van denken en werken. Er
kan technisch al heel veel, de voordelen voor digitale dienstverlening zijn duidelijk. Toch kost het
vaak veel uitzoekwerk en is het een intensief leerproces. Dan is het fijn om terug te kunnen vallen op
elkaars ervaring. Daarvoor is het Overheid Mobility Overleg dat binnenkort een nieuw seizoen
ingaat.
In de kennissessie op 14 november gaan we aan de slag met een concrete casus. Ook inventariseren
we welke mobiliteitsvraagstukken er spelen voor architecten. Welke uitdagingen wil je graag
voorleggen aan je collega’s? Welke onderwerpen wil je in het Overheid Mobility Overleg aan de orde
stellen?

Presentatie Nieuwste ontwikkelingen NORA
De NORA is geen statische blauwdruk, maar een dynamisch geheel van afspraken (principes),
handige verwijzingen (standaarden, bouwstenen et cetera) en verzamelde kennis en tools (thema’s).
De afgelopen twee jaar zijn er een hoop nieuwe dingen toegevoegd, hebben we informatie van
anderen ontsloten en zijn er een paar belangrijke wijzigingen in de Afgeleide Principes geweest.
Laat je bijpraten en geef je feedback!
Doel: kennis opdoen over de huidige NORA.
Doelgroep: architecten en geïnteresseerden uit de publieke sector
Aanmelden & meer informatie: via website
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Doel: kennis uitwisselen en knelpunten inventariseren
Doelgroep: iedereen die betrokken is bij digitale dienstverlening en oploopt tegen mobiliteitsvraagstukken
Aanmelden & meer informatie: via website

