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Agendapunt: 08 NORA 3.0 
Bijlagen: 08A NORA katern Principes voor 
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08C Beoordelingsresultaten NORA 3.0 -              
08D Concept notitie voor College 

Aan: Forum Standaardisatie 
Van: Stuurgroep NORA 
Datum: september 2010 Versie 0.2 
Betreft: Goedkeuring NORA 3.0 katern Principes voor 

samenwerking en dienstverlening 
 
 
 
Doel 
Het Forum is door ICTU gevraagd in te stemmen met de inhoud van NORA 
3.0, katern Principes voor samenwerking en dienstverlening. Dit katern 
bevat principes die invulling geven aan de 10 basisprincipes uit het katern 
Strategie. Het katern strategie is in april 2009 door het Forum goedgekeurd. 
 
 
U wordt gevraagd: 
 
Kennis te nemen van: 

1) De resultaten van de toetsing van de inhoud van het katern aan de 
criteria uit het toetsingskader. 

2) De aanvullende constateringen (witte vlekken). 
 
Te besluiten over 

3) Instemming met de inhoud van het nieuwe katern. 
4) Een adviesvoorstel betreffende NORA 3.0 aan het College. 

 
 
Ad. 1 resultaten van de toetsing 
Het NORA katern is door het Forum Standaardisatie getoetst aan het vooraf 
bepaalde toetsingskader, dat is ontleend aan het European Interoperability 
Framework. Het katern scoort op alle criteria positief (zie ook toetsingstabel in 
bijlage FS28-10-08A).  
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Ad. 2 aanvullende constateringen  
Ten aanzien van het beheer, doorontwikkeling en ontsluiting (vindbaarheid) 
ontbreekt het zicht op voornemens en garanties. 
 
Ook ten aanzien van volledigheid en/of verwijzingen naar aanvullende bronnen 
zijn verbeterslagen wenselijk. Tevens is aandacht voor Europese 
interoperabiliteit momenteel (zeer) beperkt. Indien in deze aspecten niet 
wordt voorzien kan NORA 3.0 de beoogde rol van maatgevende 
referentiearchitectuur niet invullen en wordt zij een dode letter (zie ook 
toelichting in bijlage 08C). 
 
Ad 3. instemming  
De inhoud van NORA 3.0 katern Principes voor samenwerking en 
dienstverlening is een nadere (tactisch/operationele) concretisering van de 10 
eerder vastgestelde strategische principes voor het ontwikkelen, realiseren en 
beheren van ICT-diensten van overheidsorganisaties. Het Forum kan daarom 
instemmen met de inhoud van de voorliggende versie en adviseert om de 
onder Ad. 2. genoemde randvoorwaarden in te vullen.  
 
Ad 4. adviesvoorstel College 
Het College wordt geadviseerd: 

1)  In te stemmen met de inhoud van het NORA Principes voor 
samenwerking en dienstverlening; 

2)  Af te spreken dat de leden van het College in hun eigen organisaties    
NORA 3.0: 

-  zullen toepassen bij het ontwikkelen en toepassen van een 
domein en/of enterprisearchitectuur;  

-  onderdeel uit zullen laten maken van de startarchitectuur van 
grote ICT-projecten van de overheid; 

-  als eis mee zullen nemen in aanbestedingsdocumenten bij 
(ver)nieuwbouw van ICT-systemen;  

-  als uitgangspunt zullen hanteren bij het maken van afspraken 
over samenwerking in ketens en netwerken van 
overheidsorganisatie; 

3)  In te stemmen met het advies aan BZK om beheer, doorontwikkeling 
en ontsluiting op korte termijn inzichtelijk te regelen en te garanderen. 

4)  In te stemmen met het opstellen van een aanbiedingsbrief aan de 
staatssecretarissen van BZK (o.a. verantwoordelijk voor NORA en 
eOverheid)  en EZ (o.a. verantwoordelijk voor open standaarden beleid 
en coördinatie van ICT-beleid van de overheid), waarin de instemming 
van het Forum en het College Standaardisatie en de aandachtspunten 
worden opgenomen.  
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