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Een Nationaal netwerk van wiki’s voor de 
architectuur van de overheidsdienstverlening

Eric Brouwer

ArchiXL gebruikersdag - 18 mei 2022 te Utrecht

Familie

Intuitief voelen we het allemaal aan, en Rutger Bregman heeft dat onderzocht en uitgewerkt in 
zijn boek “De geschiedenis van de vooruitgang”: Kennisdeling zorgt voor welvaart !

Daarom pleiten wij vanuit NORA Beheer als sinds 2011 voor het breed en openbaar delen van 
onze kennis over de architectuur van de overheidsdienstverlening.
En wij pleiten niet alleen, we DOEN het ook ! 

Graag zien we dat dit overheidsbreed kennis delen nog veel meer wordt gedaan.

We voorzien een ontwikkeling waarbij een netwerk van verbonden wiki’s ontstaat.
Waarbij her-gebruik wordt gemaakt van informatie in elkaars wiki.
En waarbij het niet veel uitmaakt waar bepaalde informatie fysiek staat: liefst bij de authentieke 
bron waar het beheer plaatsvindt, zolang die informatie maar voor alle anderen eenvoudig te 
her-gebruiken is en blijft.
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Met ontwerp van diensten 
voor Nederlanders in het 

Buitenland
En voor Buitenlanders die met 
Nederland te maken hebben

Met specifieke ontwerpen voor 
Europese 

cross-border-services 
(diensten binnen de Europese Unie)
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NORA voor het (her)ontwerp van Dienstverlening

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)
bevat richtinggevende principes en handvatten voor het 

ontwerp van de dienstverlening van de overheid

(Digitale) Overheidsdiensten ontstaan niet zomaar.
Ze worden bedacht, ontworpen, gebouwd / gerealiseerd en daarna uitgevoerd, aangepast / 
verbeterd en tenslotte een keer gestopt.
De NORA is met name van belang bij het ontwerp en het aanpassen van overheidsdiensten.

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is ons Nationale afspraken stelsel 
over hoe de dienstverlening van de overheid is geregeld: nu en in de toekomst.

De NORA geeft inzicht in de samenhang van “alles” wat voor de dienstverlening van de overheid 
nodig is: wet- en regelgeving, mensen, processen, gegevens, systemen e.d. 

De NORA is gepubliceerd op www.NORAonline.nl onder Creative Commons licentie.

Bestuurders, beleidsmedewerkers en projectmanagers kunnen de NORA daardoor gebruiken 
om te “Navigeren Op Relevante Afspraken”: om veranderingen door te voeren, waarbij rekening 
wordt gehouden met bestaande afspraken.

Het toepassen van de NORA is sinds 2 juni 2008 Kabinetsbeleid:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html
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NORA als …

1. Nationale (referentie) architectuur voor het borgen van de benodigde relaties 
tussen de vele domein- en keten-architecturen van de overheid;

2. … en het borgen van de relatie met de Europese architecturen EIF en EIRA;

3. Platform voor het publiceren en her-gebruik van architectuur-kennis en inzichten
(Body of Knowledge vanuit een Nationaal perspectief);

4. Community, met expertgroepen voor door-ontwikkeling en om elkaar te helpen.

NORA is een “containerbegrip”:
- het is een referentie-architectuur
- een kennisdelingsplatform
- een community

Elke betekenis draagt bij aan onze samenwerking en kennisdeling om de NORA Familieleden
verder te helpen met slimme toepassing van Architectuur !
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NORA wiki

Het middel doet er wel degelijk toe !

De NORA anno 2010 zag er zo uit.
Een stapel van ca. 3 kg papier.
Bestaande uit vele documenten: de NORA zelf (ca. 275 bladzijden) en daarnaast diverse 

katernen met specifieke onderwerpen.
Al die documenten waren niet makkelijk actueel te houden en het was niet eenvoudig snel de 

juiste informatie te vinden. 

Sinds maart 2012 is de NORA geheel digitaal.
De NORA lijkt op Wikipedia: iedereen kan voorstellen doen ter verbetering.
We werken sindsdien met het motto: “In 3 klikken bij de juiste informatie”, dan wel de plek 

waar je weet wie je meer informatie kan geven.
Het is de plek waar we onze kennis delen over de architectuur van de dienstverlening van de 

overheid aan burgers en bedrijven.

NORA anno 2010 vs NORA anno 2022 is een verschil van ca. 90.000 meer zichtbare gebruikers …

4



Cora
GEMMA  Surf (standaarden)

Provincie Noord Holland Provincie Utrecht
PETRA RCE wiki
HORA2 FORA

MORA (mbo) EAR
DERA

ASTRA
Sittard-Geleen
RWS – kebo en ROK en Wadar

ROSA
HWH software catalogus

Aquo
SBR (Logius) Hoogheemraadschap begrippen

WILMA Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Limburg
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Netwerk van wiki’s

De NORA is van en voor ons allemaal !

De huidige NORA Familie bestaat uit 27 domein- en ketenarchitecturen.
Zie NORA Familie - NORA Online

Dit is een overzicht van wiki’s die potentieel met elkaar verbonden zijn.
Potentieel.
Want de praktijk kent zo z’n beperkingen qua kennis, menskracht, budget of techniek. 

De NORA is van oudsher sterk verbonden met de (referentie)architecturen van de 4 
Bestuurslagen van Nederland, te weten: de EAR (voorheen MARIJ), de GEMMA, de PETRA en de 
WILMA.
En met het Kabinetsbeleid van 2008 borgt de NORA ook de aansluiting op de Europese
(refentie)architectuur, te weten: de EIF en EIRA.
Deze 7 (referentie)architecturen zijn qua inhoud al redelijk met elkaar verbonden, maar qua her-
gebruik via een gedeelde technische infrastructuur is er nog veel voordeel te behalen.

Hoeveel voordeel is er dan te behalen bij her-gebruik via een gedeelde technische infrastructuur
voor al deze wiki’s tezamen?
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NORA 
Dienstverleningsconcept

Overheidsdienstverlening

De overheidsdienstverlening verbindt ons allen, maar toch hebben we geen concreet
gemeenschappelijk kader gebruikt van waaruit we de architectuur beschrijven. 
We denken nu dat het Dienstverleningsconcept dat kader kan zijn.

Dit is het hoogste abstractieniveau van de architectuur van de dienstverlening van de 
Nederlandse overheid.
Het plaatje visualiseert de maatschappelijke behoefte van burgers en bedrijven qua 
dienstverlening van de overheid.
Tevens geeft het aan dat burgers zich laten vertegenwoordigen in de besturing van de overheid.
En dat de overheidsorganisaties bij de dienstverlening zodanig samenwerken, dat het voor de 
burgers en bedrijven overkomt als zouden zij 1 overheid zijn. 
De bestuurlijke indeling volgens het huis van Thorbecke wordt daarbij dus tot 1 geheel
samengebracht. 

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) beschrijft deze architectuur: zie
Dienstverleningsconcept
Vanaf het hoogste abstractieniveau tot aan de details waarover de gebruikers van de NORA -
doorgaans zijn dat architecten- afspraken willen maken.

In de NORA Gebruikersraad, waar alle NORA Familieleden zijn vertegenwoordigd, worden de 
afspraken gemaakt over welke content in de NORA wordt (door)ontwikkeld.
Op deze vraag-gestuurde manier sluit de content van de NORA aan bij de 
(referentie)architecturen die worden toegepast binnen de verschillende domeinen van de 
samenleving, zoals de Zorg, Sociale Zekerheid, Veiligheid, Onderwijs en Wonen e.d.
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Het Dienstverleningsconcept (DVc)

1e en 2e Kamer
Kabinet

Uitvoeringsorganisaties

BZK DS
beleidskaders

maatschappelijke waarden

Architectuur
Begrippen

Principes
incl. implicaties

toegepaste implicaties
standaarden

voorzieningen

= doelen

diensten

We hebben dit hoge abstractieniveau uitgewerkt in de capabilities (de competenties, het 
vermogen) die de overheid nodig heeft om haar rol als dienstverlener aan de Nederlandse
maatschappij goed te kunnen vervullen.

Het plaatje visualiseert dat.
De paarse blokken staan voor betrokken partijen. De gele blokken zijn de capabilities die de 
overheid nodig heeft (door architecten ook wel Generieke Functies genoemd).

Voor goede dienstverlening aan burgers en bedrijven zijn -volgens onze inzichten- dus 8 
capabilities essentieel voor de overheid. Ze zijn ingedeeld naar de 5 processen die wereldwijd
worden onderkend om dienstverlening te managen, te sturen. Dat geldt voor de dienstverlening
van private partijen. En ook voor de overheidsdienstverlening. Het gaat om:
1. De overheid maakt heldere afspraken met de burgers (AFSPREKEN)
2. De overheid levert diensten conform de daarover gemaakte afspraken (UITVOEREN)
3. De overheid corrigeert zodra een fout is gemaakt in een dienst (HERSTELLEN)
4. De overheid biedt mogelijkheden om binnen de bestaande afspraken de diensten aan te 

passen (WIJZIGEN)
5. De overheid zorgt voor continue verbetering van haar dienstverlening (VERBETEREN)
Zie de nadere beschrijving daarvan in het Dienstverleningsconcept

We hebben de belangrijkste onderdelen van NORA op dit Dienstverleningsconcept geplot en wat 
opvalt is:
- de architecturen van de overheidsdiensten ontbreken 
- weinig is gezegd over HERSTELLEN (correctiemogelijkheden voor burgers)
- en ook weinig over VERBETEREN (continu sturen op betere dienstverlening door de overheid)

Dat lijken dus aspecten te zijn die we de komende jaren in de NORA zouden moeten aanvullen !
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NORA Kennismodel als basis

diensten

HERSTELLEN

VERBETEREN

BZK

BFS GA

NORA

NORA

NORA

NORA

inclusief

We hebben daarna het NORA Kennismodel vergeleken met de informatie die nodig is om het 
Dienstverleningsconcept te realiseren. 

Voor veel onderwerpen zijn we op de goede weg: d.w.z. dat we goede contacten hebben met de 
beheerders van die onderwerpen en dat die als “authentieke bron” kunnen optreden voor de 
informatie in de NORA.

Maar voor Diensten, het Herstellen en het Verbeteren hebben we dat nog niet goed geregeld !

We zien graag dat de NORA Familieleden hier ondersteuning gaan bieden.
Dat zij de architecturen van hun diensten publiekelijk publiceren en verbinden met de relevante
onderdelen van de NORA. 

8



9

Ontwikkelingen

1. Overheidsdienstverlening als allesomvattend kader

2. Maatschappelijke waarden en Beleidskaders als richtinggevende Kwaliteitsdoelen

3. Aangepaste NORA Architectuur Principes (NAP’s) om dat te realiseren

4. Verankering van de GDI-Architectuur (GA)

5. Verankering van Regie op Gegevens (RoG): de openbare review loopt tot 1 juni a.s.

6. NORA gegevens over-erfbaar maken via Linked Data en een SPARKLE end-point

Deze ontwikkelingen toelichten past niet binnen de tijd van deze bijeenkomst.
Je kunt wel e.e.a. nalezen via de onderstaande linkjes.
En bij vragen of opmerkingen gaan we graag met jou in gesprek !
Stuur daartoe even een mailtje naar nora@ictu.nl

Referenties:
1. Dienstverleningsconcept - NORA Online
2. Kwaliteitsdoelen - NORA Online
3. Architectuurprincipes - NORA Online
4. GDI-Architectuur (GA) - NORA Online
5. Review Referentiearchitectuur Regie op Gegevens - NORA Online
6. Zal in 2022 nader worden uitgewerkt, samen met BFS
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Schuif eens aan bij NORA
meedenken - kennis opdoen - oplossingen delen 

Informatie:
https://noraonline.nl

Contact:
nora@ictu.nl
NORA Beheer

@NORArchitectuur

Deelname:
NORA Gebruikersraad
NORA Gebruikersdag

Blijf op de hoogte:

Pagina Actueel
Persoonlijke volglijst
NORA Familienieuws

RSS-feeds NORA

Social media:
Twitter

LinkedIn
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