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Onderwerp: Discussiestuk (leiden tot besluit over rol Forum m.b.t. 

NORA) 

Sponsor: Cees Hoddenbagh 

Concept advies “ontwikkelen en toepassen NORA” 

Volgens het Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie heeft het Forum tot taak 

de werkzaamheden van het College voor te bereiden en het College te adviseren over 

zijn werkzaamheden. De adviserende taak van het Forum betreft advisering ten aanzien 

van de uitvoering van beleid op het gebied van interoperabiliteit en standaardisatie bij de 

electronische gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden, 

bedrijven en burgers (de „e-overheid‟). Het Forum behartigt deze taak onder andere door 

het adviseren over het ontwikkelen en toepassen van een te realiseren Nederlandse 

Overheids Referentie Architectuur (NORA). 

Voor het Forum bevat de NORA op dit moment inhoudelijke en procesmatige  

aandachtspunten. Ter ondersteuning van de menings- en besluitvorming in de Forum-

vergadering van 13 december 2006 volgt hieronder een inhoudelijk voorstel en een 

procesvoorstel. 

INHOUDELIJK VOORSTEL: 

Het inhoudelijke standpunt van het Forum over de NORA luidt als volgt: 

1. Interoperabiliteit en standaardisatie binnen de totstandkoming van de e-overheid

vereisen een breed gedragen architectuurfunctie. Dit is essentieel voor de samenhang

tussen reeds ontwikkelde en nog te ontwikkelen voorzieningen van de e-overheid.

Ook de aansluiting van honderden overheidsorganisaties en private instellingen op de

e-overheid in de komende jaren vraagt om een architecturale benadering.

2. De NORA beoogt een referentie-architectuur te zijn: een verzameling afspraken voor

referentie bij implementatie van de e-overheid. De NORA is geen verplichtende

standaard en/of richtlijn in de verdere ontwikkeling van de e-overheid.

3. De NORA faciliteert zelfverantwoordelijke bestuurlijke entiteiten in hun streven de e-

overheidsperformance te verbeteren door inzicht te geven in samenhang tussen

gegevens, processen en systemen. Het verdient aanbeveling om bij de verstrekking

van nieuwe opdrachten op het gebied van de verdere implementatie van de e-

overheid het gebruik van de NORA te stimuleren.

4. De NORA als communicatiemiddel zal actief moeten worden uitgerold binnen het veld

van kerndepartementen, uitvoeringsinstanties, waterschappen, provincies,

gemeenten en private initiatieven. Een goed leesbare en op bestuurders gerichte

uitleg over de NORA zal het toenemend gebruik van de NORA bevorderen. Tevens

biedt de uitrol aan IT-leveranciers en dienstverleners een handvat om in hin keuze

van producten, diensten en kennisopbouw in te spelen op door de overheid gemaakte

keuzes. Dit zal leiden tot convergentie en harmonisatie, alsmede vertrouwen in de

markt om te investeren in producten en diensten.

5. De NORA blijft een levend document: nieuwe ontwikkelingen en inzichten bij de

implementatie van de e-overheid zullen tot periodieke aanpassing nopen. De
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voortdurende interactie met het veld (inclusief voorlichting) vraagt om een dynamisch 

beheer- en changemanagement. 

PROCESVOORSTEL: 

1. alvorens te komen tot advisering aan het College zal het Forum inhoudelijk een

eensluidend standpunt over de NORA moeten innemen. De inhoudelijke kern van

dit standpunt bestaat uit bovenstaande 5 punten.

Vraag aan het Forum: welke aanvullingen en verbeteringen zijn nodig op de 5

genoemde punten?

2. Het Forum zal t.a.v. eigen positionering en focus vragen moeten beantwoorden,

als:

a. welke rol  vervult het Forum in de verdere ontwikkeling van de NORA?

b. welke bijdrage levert het Forum aan ontwikkeling en adoptie van de

NORA?

c. hoe verhoudt het Forum zich t.o.v. andere gremia als CEDI en

Manifestgroep?

d. in welke mate wil het Forum aandacht besteden aan internationale

ontwikkelingen op het terrein van vergelijkbare referentie-archtiectuur,

bijvoorbeeld om te kunnen beoordelen of de ontwikkeling van de NORA in

lijn ligt met internationale afspraken?

3. Na het bereiken van consensus op inhoud en proces zal het Forum een advies

over ontwikkeling en toepassing van de NORA aan het College voorbereiden.
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