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Agenda
1) Voorstelrondje en Intro

2) Relaties Beleidsstukken principes, etc.

3) Bespreking analyse beleidsstukken

4) Vervolgafspraken
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1. Voorstelrondje
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2. Relaties beleid, principes, etc.

Beleidskaders

NORA BPs
“Wat willen we 

bereiken?”

NORA APs
“Hoe gaan we dat 

doen?”

NORA Thema’s
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AP template

NORA APs

• Stelling 

• Rationale

• Implicatie: per architectuurlaag?

• Voorschrift: per architectuurlaag?

• Voorbeeld

Aanvulling:

concretiseer het 

“HOE”

Aanvulling:

APs kunnen op 

meerdere lagen 

betrekking hebben

Nieuw:

nadere detaillering en 

concretisering -

“waarmee”
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3. Bespreking analyse beleidsstukken

Doet elke BP een uitspraak over de dienstverlening?  Volgorde in nummering 

van BPs is ook een vraagstuk (bv wat is het belangrijkst: vertrouwen of 

proactief). Stellingen beschrijven het wederzijds vertrouwen.

‘Wendbaar’ als implicatie opnemen van BP01 of een additioneel BP11 

“Wendbaar” toevoegen (en ook de link leggen met agile werken) ?

BP02 Vindbaar (eenvoudig te vinden) wordt in de twee geanalyseerde stukken 

slechts 1x expliciet genoemd. Nadere rationale en implicaties toevoegen?

BP03 Toegankelijkheid (focus aanbrengen op ‘begrijpelijk’ naast de technische 

toegankelijkheid). Beter is hernoemen in Toegankelijk? 

Ook inclusie als implicatie opnemen bij dit BP ?
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3. Bespreking analyse beleidsstukken

BP04 Standaard hernoemen in Uniform? Of BP04 schrappen? Wat doen we dan 

met de aspecten uit de beleidsstukken: zijn dit dan implicaties.

BP05 Gebundeld (samenwerking; de 1-overheid gedachte). Hierin kan het 

onderwerp “levensgebeurtenissen” worden opgenomen. 

BP08 Vertrouwelijk - hernoemen in Vertrouwen?: het gaat om wederzijds 

vertrouwen over de dienst(verlening)
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3. Bespreking analyse beleidsstukken
vervolg

Er lijkt behoefte aan de introductie van het thema “Innovatie”. Valt dit onder 

wendbaarheid? 

Het thema “Privacy” is veel genoemd. Onderwerpen als ‘transparantie’ 

(inclusief het gegevensgebruik) (link met BP06 transparant), ‘dataminimalisatie’ 

(link met BP07 noodzakelijk) en ‘doelbinding’ (link met BP08) in de rationale en 

impact bijwerken?

Het thema “Duurzaamheid” (vergroening, klimaat, etc.) komt in beide stukken 

niet voor! Is het nodig om dit in een BP of AP terug te laten komen? 

Overige onderwerpen die niet in deze beleidsstukken staan: 

een BP “Data Driven” toevoegen 

een BP “Maximale samenhang en minimale koppeling” 

complexiteitsreductie (denk aan scheiding data en apps, API strategie). 
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4. Vervolgafspraken

Wie, gaat wat, wanneer oppakken?

Naam:

Onderwerp:

Datum:
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Relatie 5-laagsmodel en diensten

Diensten (in)richten

wet en regelgeving
inzagerecht

AP 26

organisatieAP 22, 23, 24 + 10

AP 27, 28, 29, 
30

AP 31, 32, 33, 34 + 14

afspraken en verantwoording

inclusie en pro-activiteit

AP 25
transparantie

informatieAP 13, 15, 17

AP 18
Bronregistraties, doelbinding en 

semantiek

Geo

applicatie
AP 7

landelijke bouwstenen

netwerk AP 9
voorkeurskanaal 

Internet

AP 19, 20
gebruiker centraal

AP 1, 2 , 3, 4, 5 + 21
integrale dienstverlening

AP 11, 12
kanaalonafhankelijk & 

eenmalige uitvraag Privacy (thema)

AP 40, 41, 42, 43, 44

Informatiebeveiliging (thema)

AP 6, 8
standaarden

PDCA

10


