
Top 5 knelpunten/uitdagingen die spontaan zijn genoemd

1. Bekendheid / commitment medewerkers
2. Capaciteit
3. Draagvlak / urgentie / prioriteit management
4. Relevantie BRO/mate van gebruik
5. Kennis

“ Ons grootste knelpunt is dat BRO dusdanig veel werkgebieden beslaat dat 
we niet weten of we alles in scope hebben. Het gaat om werkzaamheden 
binnen ca 10 afdelingen”

Ik heb voldoende tijd beschikbaar om mijn taken als BRO-
coördinator uit te voeren

42% 24% 30%

Binnen mijn organisatie heeft de uitvoering/het beheer van 
de BRO voldoende prioriteit

41% 24% 35%

Ik ervaar voldoende steun vanuit het management om mijn 
taken als BRO-coördinator goed uit te kunnen voeren

40% 39% 18%

Ik heb voldoende budget beschikbaar om mijn taken als 
BRO-coördinator uit te voeren

32% 30% 26% 12%

Binnen mijn organisatie vinden bestuurders de BRO 
belangrijk

19% 38% 27% 16%

Invoering
Is de functie van BRO-coördinator (formeel) belegd?

■	 	Ja, en deze is formeel belegd
■	 	Ja, maar deze is niet formeel 

belegd
■	 	Nee, deze is niet belegd
■	 	Weet ik niet

44%

45%

9%

In veel gevallen is 
de functie van BRO-
coördinator (nog) 
niet formeel belegd. 

“ Het gebruik is te 
incidenteel om te 
kunnen spreken 
van een brede 
bekend heid met 
de gegevens en 
de bron”

■	 	(heel) ver (8-10)
■	 	Neutraal (6,7)
■	 		(helemaal) niet ver (1-5)

17%

81%

Kunt u op een schaal van 
1 tot 10 aangeven hoever 
uw organisatie met het 
gebruik van de BRO is?

■	Mee eens  ■	Neutraal  ■	Mee oneens  ■	Weet niet/geen mening

Gebruik 
zijn de gebruikers van de BRO in 
beeld 

35% 24% 31% 10%

is de informatie over de producten 
en diensten van de BRO voor 
gebruikers vindbaar 

28% 38% 18% 16%

weten gebruikers waar relevante 
BRO-gegevens te vinden zijn 

24% 34% 27% 15%

weten gebruikers welke BRO-
gegevens voor hen relevant zijn 

21% 33% 30% 17%

worden BRO-gegevens toegepast 
in projecten en in werkprocessen 

18% 36% 27% 20%

is de informatie over de producten 
en diensten van de BRO voor 
gebruikers duidelijk 

16% 42% 22% 20%

14% van de bronhouders heeft al eens een terugmelding ontvangen. 66% heeft 
nog niet besloten wat de werkwijze zal zijn in het geval van een terugmelding

Bronhouders binnen de provincies en bij grote 
gemeenten scoren op veel aspecten ten aanzien 
van de aanlevering en gebruik van de BRO hoger. 
Ditzelfde geldt voor bronhouders die aangeven dat 
zijn/haar functie formeel is belegd.

Gebruikers van de BRO nog onvoldoende in beeld

Aanleveren
De collega’s die gegevens aan de 
BRO moeten aanleveren zijn in 
beeld

58% 21% 20%

Deze collega’s weten welke 
gegevens aangeleverd moeten 
worden

43% 33% 16% 8 %

Deze collega’s werken conform de 
afgesproken werkwijze

35% 36% 16% 13%

Wist u dat? Inwinning van gegevens wordt in de meeste 
gevallen uitbesteed. Er is onvoldoende zicht op de mate 
waarin opdrachtnemers volgens gemaakte afspraken 
werken. 

Wat is uw ervaring met  
het Bronhouderportaal?

■	 Positief
■	 	Neutraal
■	 		Negatief

48%

9%

43%

■	Mee eens  ■	Neutraal  ■	Mee oneens  ■	Weet niet/geen mening

■	Mee eens  ■	Neutraal  ■	Mee oneens  ■	Weet niet/geen mening

Doelstellingen 
 Inzicht creëren in... 

✓  de mate waarin de functie van bronhouder 

is gebord in organisaties

✓  de mening van bronhouders ten aanzien van 

de aanlevering van de BRO

✓  de mate van het gebruik van de BRO binnen  

organisaties

✓  de mening en wensen ten aanzien van de  

communicatie over de BRO

Doelgroep en respons
Doelgroep 
Gemeenten, provincies en waterschappen  als 
bronhouder

Looptijd

8 februari 2021 5 maart 2021

Respons

184
Respons % 

55%
Verdeling
Gemeenten: 168 
Provincies: 6
Waterschappen: 9

Grootteklasse gemeenten 

<20.000 inwoners 28%
20.000-100.000 inwoners 61%
>100.000 inwoners 11%

■	Positief  ■		Neutraal  ■			Negatief

Hoe beoordeelt u de service 
van de BRO Servicedesk in het 
algemeen?

90% 10%

Communicatie De verschillende communicatie-
middelen worden goed beoordeeld. 
Met name de Basispresentaties  
worden goed gewaardeerd.  
Daarnaast  is er een duidelijke  
voorkeur voor de BRO-nieuwsbrief.
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