
Niet Authentieke Objecten
In de dagelijkse processen heb je accurate gegevens nodig. Meestal worden deze vanuit de 

landelijke voorzieningen geleverd, maar soms ook niet. Om deze niet authentieke gegevens 

toch controleerbaar te houden, hebben we de module Niet Authentieke Objecten ontwikkeld.

landschap door en dit op iedere plaats 

aanpassen. Wij merken in de praktijk dat dit 

niet standaard wordt uitgevoerd, waardoor 

de gegevenskwaliteit en actualiteit niet 

wordt geborgd. Daarnaast bestaat de wens 

om aanvullende gegevens bij authentieke 

objecten te registreren. Denk aan een 

correspondentie- en/of e-mailadres. 

Gegevens in het applicatielandschap zijn in 

twee categorieën te verdelen, authentieke 

objecten en niet authentieke objecten. Bij 

niet authentieke objecten is met name het 

beheer, controleren en aanpassen een 

tijdrovend proces met een hoge foutmarge. 

Om één niet authentiek object te 

controleren op juistheid moet je het hele

De voordelen van COO 

Hoe werkt het?
De module Niet Authentieke Objecten (NAO) 

is de centrale bron om deze objecten en 

aanvullende gegevens te beheren en 

distribueren. De module heeft tevens een 

poortwachtersfunctie om vanuit andere 

bronnen nieuw ontstane niet authentieke 

objecten automatisch te detecteren. 

Na goedkeuring van een nieuw niet 

authentiek object, is deze voor alle 

afnemers en vraagstellers van het RSGB- 

magazijn beschikbaar. Deze gegevens zijn 

ook binnen CIR en COO op te vragen. 

Daarbij heb je in een oogopslag zicht op je 

actuele gegevenskwaliteit door het gebruik 

van slimme rapportages die beschikbaar zijn. 

Doelen module NAO 

- Het beheren van objecten die niet door een 

 authentieke bron kunnen worden geleverd, maar 

 wel relevant zijn voor binnengemeentelijke 

 processen. Dit gebeurt vanuit een centrale rol. 

- Met het centraal beheer een hogere 

 gegevenskwaliteit en actualiteit bewerkstelligen. 

- Het terugdringen van het beheerlandschap.
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Door gegevens op één centrale plek te beheren, is de gegevenskwaliteit hoger en is actualiteit gegarandeerd. 

Ook bij gegevens uit een niet authentieke bron. 


