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Inleiding 
 
Kenniscentrum en Forum hebben als volgt afgesproken samen te gaan werken aan de 
ontwikkeling van NORA 3.0: 

• Het is wenselijk is om één gezamenlijk raamwerk voor architectuur en 
interoperabiliteit te ontwikkelen. Het is lastig om beide aspecten op een zinvolle 
manier van elkaar te scheiden.  

• De reeds voorgenomen herstructurering van NORA biedt de ruimte interoperabiliteit 
de gewenste plek te geven in NORA. 

 
Aanpak 
 
Herstructurering van NORA vindt plaats volgens het drie lagen model uit het RAND1 
onderzoek. Dit leidt tot een driedeling van NORA in: 

1. een strategische laag. Bevat de lange termijn (vijf jaar en verder) uitgangspunten voor 
de inrichting van de e-overheid. 

2. een tactische laag. Bevat korte en middellange termijn afspraken tussen 
overheidsorganisaties ter realisatie van de strategische uitspraken. Hier komen  
concrete keuzes voor standaarden, systemen en rolverdelingen aan de orde. Omdat de 
tactische laag breed, diep en op sommige onderwerpen dynamisch is, zal de tactische 
laag bestaan uit meerdere documenten, plus verwijzingen naar standaarden. 

3. een implementatie laag. Bevat achtergrondinformatie ter ondersteuning van de 
toepassing van de twee bovenliggende lagen. Bijvoorbeeld best practices, templates, 
check lists, informatie over bouwstenen en planningen. 

 
Het Kenniscentrum richt als opdrachtnemer NORA 3 een hoofdredactie in. De hoofdredactie 
stuurt op de totstandkoming van het resultaat volgens een communitymodel. Het uitvoerende 
werk wordt gedaan door expertgroepen. Een expertgroep bestaat uit deskundigen vanuit de 
community van de e-overheid. De werking van de community en expertgroepen zal worden 
toegelicht in de notitie “Communitymodel ontwikkeling NORA”2. U ontvangt deze 
toelichting ter kennisname. 
 

                                                 
1 Towards a Dutch Interoperability Framework, RAND, dec. 2007 
2 Dit stuk wordt voor de Forumvergadering van 20 februari nagezonden. 
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Het ontwikkelen van een interoperabiliteitsraamwerk 
 
De eerste versie van het interoperabiliteitsraamwerk is aangekondigd voor juni 2008. Het 
Forum geeft invulling aan deze afspraak door de strategische laag van NORA 3.0 samen met 
Kenniscentrum te ontwikkelen. Uiteraard in goed overleg met overige belanghebbenden. 
Het Forum zal daarbij optreden als sponsor van de expertgroep. 
In de bijgevoegde notitie treft u het plan van aanpak hoe de expertgroep katern strategie 
NORA 3.0 te werk denkt te gaan. 
 
Eventuele invulling van andere expertgroepen valt buiten de scope van dit voorstel. Naar 
verwachting zal het Forum actief bij gaan dragen aan de katernen semantiek en lijst met 
standaarden. Deze expertgroepen opereren op het tactisch niveau. 
 
Rol van het College Standaardisatie 
 
Het Kenniscentrum en het Forum stellen voor de eindproducten van de expertgroep katern 
strategie NORA 3.0 door het College Standaardisatie vast te laten stellen.   
De producten van de overige expertgroepen kunnen mogelijk ook ter vaststelling worden 
voorgelegd aan het College. Het Bureau zal een voorstel tot de inrichting van dit proces 
voorleggen in de Forumvergadering van april 2008. 
 
Feitelijk vormt het College daarmee het sluitstuk op het werk van de expertgroepen: na de 
ontwikkeling, advies en consultatie spreekt het College uiteindelijk af zo te werk te gaan. 
Gelet op de tijdsplanning van het katern strategie – op te leveren in juni - en de geplande 
Collegevergaderingen in mei en september behoort het schriftelijk voorleggen van het 
eindproduct tot de mogelijkheden. 
 
Beslispunt 
 
1. Het Bureau vraagt u in te stemmen met de voorgestelde aanpak van de expertgroep 

strategie NORA 3.0. 
2. Het Bureau vraagt u kennis te nemen van het communitymodel ontwikkeling NORA 3.0 

(na te zenden) 
3. Het Bureau stelt voor de werkwijze voor het vaststellen van katernen in april aan het 

Forum en in mei aan het College Standaardisatie ter besluitvorming voor te leggen. 
4. Het Bureau zal het strategische katern ter vaststelling voorleggen aan het College 

Standaardisatie 
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