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Geachte leden van de Gebruikersraad, 

 

 

Hierbij geef ik aan wat gerealiseerd is van het Jaarplan 2014. In de Architectuur Board van 26 

maart j.l. is afgesproken dat na het 1e halfjaar verslag wordt gedaan van de uitvoering van het 

Jaarplan NORA en dat afgeronde actiepunten worden gemeld. Enerzijds ter verantwoording, 

anderzijds om het mogelijk te maken dat tussentijds een bijstelling of her-prioritering van de 

activiteiten plaatsvindt. 

Ter voorbereiding op de rapportage aan de Architectuur Board wordt deze voortgang in de periode 

1 januari t/m 31 augustus 2014 gedeeld met Gebruikersraad NORA.  

Het Jaarplan en voortgangsrapportage(s) zijn beschikbaar via: http://noraonline.nl/wiki/Planning  

  

 

 

 

  

31 augustus 2014 
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Toelichting 
Alle 22 onderdelen die in deze periode zouden moeten worden opgepakt (aangegeven met een 
rode balk in het gebied vóór de zwart streep op 31 augustus 2014), zijn daadwerkelijk opgepakt 
conform de aangegeven planning. 
De uitvoering daarvan loopt voor de meeste onderdelen ook conform plan, maar sommige 
onderdelen vragen meer afstemming in de tijd gezien en zullen pas later worden opgeleverd. Met 
een oranje balk is de actuele planning aangegeven. 
In de volgende paragraaf wordt de status per onderdeel toegelicht. 

 

Status per onderdeel 
  
1. Katern Verbinden  

Het katern is conform besluitvorming van de Architectuur Board gepubliceerd in zowel 
boekvorm als elektronische vorm via: http://www.noraonline.nl/wiki/Katern_Verbinden  
In overleg met de Projectleider NORA is vanuit NORA Beheer capaciteit aangetrokken om het 
proces van de RFC vanaf september te kunnen begeleiden. De verwachting is dat dit een 
maandenlang traject zal zijn, waarbij telkens delen van de NORA worden aangepast op basis 
van het katern Verbinden.   
Gezien de ervaring met semantiek en beveiliging is een extra inzet gepland van 80 dagen. 
 

2. Katern Beveiliging 
Volgens plan is dit katern via een RFC in de NORA opgenomen. Uit de openbare review en de 
review door de Architectuur Board Rijk, zijn nog verbeterpunten naar voren gekomen, zoals de 
toegankelijkheid voor gebruikersgroepen en de expliciete relatie met de Beveiligingsnormen 
van ISO en de BIR. De oplevering hiervan is gepland per 1 december 2014. 
Zie ook http://www.noraonline.nl/wiki/Beveiliging   
  

3. Kennismodel NORA 
De afstemming heeft plaatsgevonden met EAR v.w.b. begrippen, standaarden en bouwstenen. 
Daarnaast is met het BFS afgestemd over de gegevensuitwisseling inzake (Europese) 
standaarden. Afstemming met andere NORA-dochters zal nog volgen. 
 

4. NORA AP17 
Op 16 september 2014 ligt het onderwerp Semantiek, inclusief het Afgeleide Principe 17 van de 
NORA, ter instemming voor in de bijeenkomst van de Gebruikersraad NORA. De RFC is via het 
openbare reviewproces doorlopen. Het resultaat en de verantwoording is beschikbaar via 
http://www.noraonline.nl/wiki/Semantiek  
  

5. Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) 
Conform plan is een bijdrage geleverd aan de beschrijving en visualisatie van de GDI. 
Publicatie heeft nog niet plaatsgevonden, in afwachting van de gesprekken door de NCDO. 
   

6. Zaakgericht Werken 
Dit is een actueel onderwerp vanuit het Kabinetsbeleid (Digitaal 2017) en heeft mede daarom 
een prominente plaats verkregen in het katern Verbinden. Het onderwerp wordt momenteel in 
samenwerking met diverse organisaties nader uitgewerkt om actuele en pragmatische 
handvatten te bieden voor de toepassing ervan.  
Zie ook http://www.noraonline.nl/wiki/Zaakgericht_Werken  
Gezien de reeds bestede tijd van 40 dagen, is nog een extra inzet gepland van 40 dagen. 
  

7. Knooppunten 
De uitwerking van dit onderwerp is recent gestart onder regie van BZK. 
Vanuit NORA Beheer zal met name ondersteuning worden verleend bij het opnemen van de 
resultaten in de NORA. Zie http://www.noraonline.nl/wiki/Knooppunten 
  

8. Digitale Duurzaamheid 
Dit is een actueel onderwerp door de wens dat de dienstverlening van de overheid ook geheel 
digitaal moet kunnen worden verleend. In nauwe samenwerking met het NA en diverse 
organisaties wordt dit onderwerp uitgewerkt om actuele en pragmatische handvatten te bieden 
voor de toepassing ervan via architectuur.  
Zie ook http://www.noraonline.nl/wiki/Digitale_Duurzaamheid  
Gezien de reeds bestede tijd van 53 dagen, is nog een extra inzet gepland van 40 dagen. 
   



 Pagina 3 van 4 

 

9. Europese dimensie van interoperabiliteit 
Volgens plan is een pagina in de NOA-wiki opgesteld om 
Zie http://www.noraonline.nl/wiki/Architectuur_internationaal 
  

10. Actualiseren van behoefte uit het veld 
In de bijeenkomst van de Gebruikersraad op 12 februari 2014 is besloten dat een nadere 
prioritering van de activiteiten van het Jaarplan 2014 zou worden bepaald op basis van de 
actuele behoefte vanuit de praktijk van de overheidsorganisaties. De uitvraag daarvan verloopt 
momenteel via de kennismakingsronde met Michelle van Dijk, onze nieuwe portefeuillehouder 
van de NORA vanuit het Ministerie van BZK. 
In de bijeenkomst van november 2014 zal hierover verslag worden gedaan. 
  

11. Standaarden 
In nauwe samenwerking met het BFS is dit onderdeel van de NORA uitgebreid en 
geactualiseerd. Zie http://www.noraonline.nl/wiki/Standaarden  
  

12. Bouwstenen 
Op basis van de Releasekalender (iNUP) en ontwikkelingen inzake de GDI, is dit onderdeel van 
de NORA uitgebreid en geactualiseerd. Zie http://www.noraonline.nl/wiki/Bouwstenen  
  

13. Overerving in NORA-dochters en verbinding met de wiki’s 
Het voornemen om de overerving meer per onderwerp aan te pakken lijkt haalbaar. Door de 
brede aanpak van onderwerpen als Zaakgericht Werken en Digitale Duurzaamheid wordt reeds 
beschikbare kennis en informatie volop gedeeld, waardoor NORA en haar dochters inhoudelijk 
naar elkaar toe groeien. De stap naar de verbinding via wiki’s wordt daarmee meer eenvoudig. 
Met de beheerder van de EAR en de technisch beheerder van de wiki’s (ArchiXL) wordt 
momenteel de overerving van de NORA naar de EAR gerealiseerd voor begrippen en 
standaarden (en mogelijk ook bouwstenen). 
  

14. Peer-reviews 
Met het Bureau Gateway Review is een eerste contact gelegd om na te gaan op welke wijze de 
aandacht voor architectuur het beste vorm kan krijgen. 
Door de Toetsgroep van de Architectuur Board Rijk is een review uitgevoerd op zowel het 
katern Beveiliging als het onderwerp Semantiek / AP17. Deze constructieve review heeft geleid 
tot verbetering van beide onderdelen. 
  

15. Toepassingsvoorbeelden 
Met enkele belanghebbenden is nagegaan wat aansprekende voorbeelden kunnen zijn van de 
toepassing van architectuur. Hieruit kwamen onder meer de Vreemdelingenketen en de 3 
Decentralisaties naar voren. Het voornemen is de casus 3D uit te werken. 
  

16. Monitor voor toepassing NORA 
Door het BFS wordt elk jaar de toepassing van standaarden gemonitord. Het voornemen was in 
2014 daarop “mee te liften” qua toepassing van architectuur, maar daar was het reeds te laat 
voor gezien de lopende opdracht aan de externe partij die voor de uitvoering zorgt. 
De voorbereiding op 2015 zal daarom tijdig worden opgepakt. 
  

17. Verankering in contractvoorwaarden overheid 
Dit punt zal volgens plan binnenkort worden opgepakt. 
  

18. Communicatieplan op maat 
Vanuit de NORA zijn in 2014 reeds vele communicatie momenten geweest, zoals 3 artikelen, de 
openbare reviews van Semantiek en Beveiliging, het katern Verbinden enz. 
In november zal op het LAC een track voor de NORA worden verzorgd. 
Zie ook http://www.noraonline.nl/wiki/Nieuws   
  

19. Borgen van de NORA-wiki als éénduidige bron 
Diverse onderwerpen zijn reeds in 2014 aan de NORA toegevoegd. 
De RFC voor het katern Verbinden zal daar nog extra onderwerpen aan toevoegen. 
BZK (BenI) heeft in haar begroting structureel budget gereserveerd voor de NORA, zodat de 
door-ontwikkeling en het beheer ook is geborgd voor de jaren ná 2014.  
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20. Gebruikersraad NORA 
Conform plan zijn 3 bijeenkomsten geweest. 
De 4e bijeenkomst in 2014 zal enkele weken vóór de bijeenkomst van de Architectuur Board 
worden gepland.  
Zie ook http://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Gebruikersraad  
  

21. Architectuur Board NORA 
Op 26 maart 2014 was de laatste bijeenkomst van de Architectuur Board NORA.  
De komende bijeenkomst staat gepland op 26 november 2014. Het voornemen is om tijdens 
die bijeenkomst de content van de NORA te laten vaststellen.   
Zie ook http://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Architectuur_Board   
  

22. Samenwerking met Marktpartijen 
Volgens plan is een bijeenkomst georganiseerd in juni. De 2e bijeenkomst in 2014 staat 
gepland voor november. 
Zie ook http://www.noraonline.nl/wiki/Marktpartijen   
  

23. Functioneel beheer NORA-wiki 
In constructief overleg met ArchiXL, de technisch beheerder van de NORA-wiki, zijn en worden 
nieuwe functionaliteiten uitgewerkt en doorgevoerd. Op dit moment zijn ca. 12 functionaliteiten 
onderhanden, waarvan het merendeel nog in 2014 zal worden doorgevoerd.   
  

Financieel  
Het jaarlijkse budget van € 415.000,- is voor 2014 aangevuld met € 180.292,- uit 2013 voor door-
lopende werkzaamheden. Totaal is  dus € 595.292,- aan te wenden om NORA Beheer, de inhuur 
van externen en materiële kosten te financieren. 
 
Tot en met augustus is daarvan € 319.000,- feitelijk besteed en daarnaast zijn reeds lopende 
verplichtingen ter hoogte van € 112.000,-. Totaal dus € 431.000,- 
 
De bestedingsruimte is daarmee nog € 164.292,- (= 595.292 – 431.000).  
 
Deze ruimte is nodig voor extra inzet voor: 

- RFC Verbinden     € 50.000 
- Zaakgericht werken    € 25.000 
- Digitale Duurzaamheid   € 25.000 
- Draad III Gebruiksverbeteringen € 65.000 

(onderdelen 14 t/m 17) 
 
 

Gevraagd besluit 

Instemming met deze verantwoording over de uitvoering van het Jaarplan 2014. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eric Brouwer 

NORA Beheer 

 

 


