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Geachte leden van de Gebruikersraad, 

 

Hierbij geef ik op hoofdlijnen 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 daarop wordt nu de voortgang in de periode 1 januari t/m 30 april 2014 op 

hoofdlijnen gedeeld met Gebruikersraad NORA.  

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

  

Vooraf nog het volgende. 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 is in 

verband met de reviews en de vele lopende zaken nog niet gedaan, maar zal zo spoedig mogelijk 

na de bijeenkomst van de Gebruikersraad van 14 mei 2014 worden uitgezet. 

 

 

 

30 april 2014 



 

 Pagina 2 van 2 

 

Toelichting voortgang 
 

1. Van de 21 onderdelen die in deze periode zouden moeten worden opgepakt (aangegeven 
met een rode balk in het gebied vóór de zwart streep op 30 april 2014), zijn maar liefst 19 
daadwerkelijk gestart conform de aangegeven planning. 

2. De uitvoering daarvan loopt voor de meeste onderdelen ook conform plan. 
3. Bij de onderdelen katern Verbinden, Knooppunten is vertraging van enkele maanden 

opgelopen en daar zal in de komende periode een vernieuwde planning voor worden 
opgesteld en de sturing daarop zal worden geïntensiveerd. 

4. Bij enkele kleine onderdelen, zoals Knooppunten, Europese Standaarden en Monitoring 
Toepassing is de inzet wat minder geweest dan gepland en dat zal in het nu lopende 
kwartaal worden bijgesteld. 

5. De actualisering van de behoeften uit het veld en peer-reviews waren nog niet opgepakt en 
zullen in het lopende respectievelijk het volgende kwartaal worden opgepakt.  

6. Het jaarlijkse budget van € 415.000,- is voor 2014 aangevuld met € 180.292,- uit 2013 
voor door-lopende werkzaamheden. Dit geld wordt aangewend om NORA Beheer, de inhuur 
van externen en materiële kosten te financieren. 

7. De inzet vanuit NORA Beheer qua dagen ligt –rekening houdend met verminderde inzet in 
de zomervakantie-periode- op schema in relatie tot de uitvoering: 160 dagen van de totaal 
420 geplande dagen. 

8. Het daarbij aangegeven budget van € 121.500,- wordt gebruikt voor inhuur voor specifieke 
opdrachten (zoals communicatie en samenwerking met marktpartijen) en een deel voor 
materiële kosten (zoals voor publicatie van katernen en de door-ontwikkeling van de wiki).  

9. De materiële kosten zijn met € 11.572,- (tot en met maart) iets onder het geplande 
schema van uitgaven.  

 

Gevraagd besluit 

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

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eric Brouwer 

NORA Beheer 

 

 


