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Principes voor samenwerking en dienstverlening 

 
Doel 
U wordt gevraagd : 

1. te besluiten of het Toetsingskader NORA voldoet om een het Nora Katern 
Principes voor samenwerking en dienstverlening te beoordelen. 

2. de afweging te maken of het Forum aanvullend advies m.b.t. 
(doorontwikkeling van) NORA wil formuleren. 

 
 
Toelichting 
Rol Forum t.a.v. NORA 
Het Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2010 noemt bij de taken 
van het Forum: ‘adviseren over de verdere ontwikkeling en toepassing van de 
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur’. 
Voorjaar 2009 hebben Forum en College in dat kader ingestemd met de inhoud van 
het NORA katern Strategie als interoperabiliteits-raamwerk voor de (semi-) 
publieke sector. Als vervolg daarop wordt aan het Forum ook het gereviseerde 
onderdeel NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening 
voorgelegd. Dit katern bevat een verdere, meer praktische uitwerking van de 
principes uit het strategiekatern. 
 
Toetsingskader 
Het Forum heeft in de junivergadering aangegeven behoefte te hebben aan een 
toetsingskader voor de beoordeling van NORA 3.0. Wat mag men verwachten van 
een dergelijk document, aan welke eisen moet het voldoen? Het toetsingskader 
moet hiervoor handvatten bieden. 
In de zomer is door een aantal Forumleden in samenwerking met het bureau een 
concept toetsingskader ontwikkeld. 
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Verantwoording aanpak 
De volgende documenten zijn gebruikt als referentiemateriaal:  

- Towards a Dutch Interoperability Framework : recommandations to the 
Forum Standaardisatie / RAND Europe, 2007  

- [Toetsingscriteria expertgroepen i.h.k.v. selectie procedure voor de Lijst  
met open standaarden voor ‘pas toe of leg uit’] / Forum Standaardisatie, 
2008  

- European Interoperability Framework for European Public Services (EIF) - 
draft version 2.0 

 
De twee eerstgenoemde bronnen bleken bij uitwerking van de toetscriteria minder 
geschikt te zijn voor het voorliggende NORA-deel: 

- Het RAND-rapport heeft betrekking op interoperabiliteitsraamwerken op een 
meer strategisch niveau. In NORA-verband vervult het Katern Strategie die 
rol.  

- De criteria op de Lijst voor ‘pas toe of leg uit’ hebben voor de NORA een 
hoog ‘open deur’ gehalte. Toetsen aan de hand van dergelijke weinig 
onderscheidende criteria heeft geen toegevoegde waarde.  

De criteria uit beide bronnen zijn dan ook niet opgenomen in de uiteindelijke 
toetstabel. Wel bieden de criteria uit beide documenten enkele aanvullende 
inzichten die het Forum kan gebruiken voor advisering over NORA. Zie ter 
informatie: Toetsingskader - Bijlage. 
 
Het derde document, het  European Interoperability Framework for European Public 
Services (EIF), is zelf een interoperability framework. In hoofdstuk 2 staat een 
uitgebreide beschrijving van ‘a set of general principles of good administration that 
are relevant to the proces of establishing [European] public services’. Deze 
principes zijn, als onderliggende principes ook van toepassing op voorliggende 
NORA-deel. 
De principes komen uit de 2.0 versie, wat nog een conceptversie is. Dit concept 
bevat enkele principes meer dan de vigerende EIF 1.0.  Het EIF-principe van 
‘multilingualism’ is niet relevant voor NORA, en daarom niet opgenomen. 
 
Mogelijkheid aanvullend advies 
Indien het Forum instemt met opzet en inhoud van het Nora Katern Principes voor 
samenwerking en dienstverlening, wordt het aansluitend in de Collegevergadering 
ingebracht. Het Forum kan de ambitie uitspreken ook dit katern ter vaststelling aan 
de Staatssecretaris aan te bieden. 
Het Forum kan desgewenst daarbij aanvullend adviseren. Onder andere de  
aspecten doorontwikkeling en beheer verdienen aandacht.     
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