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Aanleiding 

• Het signaal van de Regieraad Interconnectiviteit dat het 
huidige jaarplan te weinig focus heeft. 

• De gebruikersraad wordt gevraagd om in lijn met de 
thema’s concreet te bereiken resultaten te benoemen. 
Enkele suggesties tot resultaten zijn in de regieraad 
genoemd. 

• Dit is dan het niveau waar de regieraad haar akkoord op 
kan geven en waar nodig prioriteiten aan kan geven. 
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Afspraken met RR-I 

Om tot deze werkwijze te komen zijn de volgende afspraken 
gemaakt: 
1. NORA Jaarplan komt in RR juni aan bod  
2. NORA gebruikt 11 april om met de GR af te stemmen en aldus de 

RR daarna goed voor te bereiden. 
3. NORA zal de lijst van vertegenwoordigers van de GR beschikbaar 

stellen voor de RR, zodat zij de check kunnen doen of 
zijn afdoende vertegenwoordigd zijn. En vice versa. 

4. In de RR agenderen en signaleren wat ‘ons’ gaat overkomen 
vanuit GR 

5. In de RR reflecteren waar eventueel de meeste pijn zit dan wel 
knelpunten worden gesignaleerd door NORA/GR  

Voor punten 4 en 5 zal Saco aansluiten bij RR-I. 
 

 

Schuif eens aan bij NORA 3 



Voorbereiding Regieraad 

• Onderwerpen Jaarplan NORA 

– Digitale Overheid 

• Opzet en werking GDI 

• Overheidsgegevenslandschap 

• Dataficering 

• Informatieveiligheid (privacy) 

• Digitale Mobiliteit (OMO) 

• Digitale duurzaamheid en toegankelijkheid 

– Dochters van NORA (overerving, community & aspectdomeinen) 

– Semantiek 

– Europa 

– Governance en community 
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Suggesties RR-I 

• Europa, impact Idensys 

• Europa, ontwikkelingen die op den duur de uitvoering van de bestuurslagen gaat raken. 

• GDI, architectuur en praktische inpasbaarheid 

• Informatiebeveiliging: Impact AVG op NORA, privacy by design 

• Digitale Mobiliteit (OMO en vervolg):  

– Mobility en Internet of Things!!  

– Machine to machine verkeer en Agents en machtigingen. Belangrijke onderwerpen 
voor de toekomst. 

• Daarnaast wordt ook genoemd dat besluitvorming steeds meer door Algoritmes 
(BigData) plaatsvindt.  

– Dat mag, maar moet in de wet geregeld worden. Ook in AVG eventueel koppelen?  

– Bijvoorbeeld aangeven door NORA hoe snel moet worden overgeschakeld naar 
‘warm contact’? Moeten algoritmes openbaar worden gesteld? En kan dat? 
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