RESULTATEN TWEEDE CONSULTATIE OVER HET CONCEPTUEEL MODEL SAMENHANGENDE OBJECTENREGISTRATIE (SOR)

DOELSTELLING
Mening over de inhoud van het
conceptueel model ophalen, waarbij
de focus ligt op toetsing of feedback
uit de vorige consultatie adequaat
verwerkt is.

RAPPORTCIJFERS MODEL

ONTWERPPRINCIPES

Leesbaarheid model

In hoeverre is men het eens met de ontwerpprincipes ten aanzien van...
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Meta-informatie over kwaliteit
■ 8 of hoger
■ 6 tot 7
■ 5 of lager
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3D-geometrie
65%

Inhoud model
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Geometrie en topologie
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Meta-informatie en bronverwijzing

Sector
83%

44%

■ 83% Publieke sector
■ 15% Private sector
■ 2% Particulier

49%

Type gebruiker
Informatieprofessional
49%
Bronhouder
32%
Ik ben gebruiker van gegevens of vertegenwoordig gebruikers
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7.0
■ 8 of hoger
■ 6 tot 7
■ 5 of lager

81% van de gebruikers

en informatie
professionals verwacht
dat de SOR meerwaarde
gaat bieden ten opzichte
van de huidige situatie.

Er wordt nu teveel nadruk op gelegd dat je
moet verantwoorden wie, wat, wanneer
en waarom iets heeft gedaan. Je kan ook
redeneren dat iedereen zijn werk goed doet en
daar waar het tegendeel blijkt organisaties ter
verantwoording roept. Dus aan de achterkant
handhaven en aan de voorkant positief
ingesteld zijn en vertrouwen hebben.

63%

9%

■ (Enigszins) mee eens ■ Neutraal ■ (Enigszins) mee oneens

Ik zie mogelijkheden voor de
vindbaarheid, gebruikers hoeven
met een "ideale" SOR geen kennis
meer te hebben van het stelsel
van basisregistraties, en enkel
te filteren op het object waar ze
meer over willen weten.

VERWACHTEN BRONHOUDERS
EFFICIËNTER GEGEVENS IN TE
GAAN WINNEN DOOR DE SOR?
28%

16%

32%

23%

■ 32% Ja
■ 23% Neutraal
■ 16% Nee
■ 28%	Dat kan ik nog
niet goed overzien

29%

