
Samenhangende Objecten 
Registratie (SOR)
Visie op ontwikkeling en positionering

Gemeenten en belastingsamenwerkingen staan met
de komst van de SOR voor een nieuwe en complexe
uitdaging. Ook al lijkt de daadwerkelijke invoering
nog wel even op zich te laten wachten, nu is de tijd
om de visie te bepalen!

Kernvraag
Hoe positioneer je de werkzaamheden die de SOR
met zich meebrengt binnen de organisatie?

Weloverwogen keuzes
ANG helpt organisaties onafhankelijk en objectief om
de verschillende mogelijkheden inzichtelijk te krijgen.
Het resultaat van dit onderzoek is een overzicht met
alle voor- en nadelen per optie. Hiermee kun je
weloverwogen keuzes maken en proactief anticiperen
op de komst van de SOR.

De verwachting is dat:
• na het omzetten van m3 naar m2 als eerstvolgende

project landelijk wordt gestart met het afstemmen
van de objecttyperingen en de gebruiksdoelen van
de BAG naar de nieuwe SOR-typeringen.

• het daaropvolgende project is gericht op de IT
infrastructuur zodat ook deze klaar is voor de SOR.

Nu al van belang is:
• om in samenhang de bijhouding regionaal te gaan

realiseren. In diverse regio’s ontstaan projecten
gericht op het blijvend in samenhang beheren van
de gegevens van de BAG, WOZ en BGT.
Belangrijk is om je daar nu al bij aan te sluiten.



Inzicht is alles
Samen met de organisatie brengen wij diverse
scenario’s in beeld. Deze verschillen in de snelheid
waarmee de processen gedigitaliseerd worden en in
de positionering van het beheer van de registraties.
Wij doen dit middels een vergelijking met een van te
voren afgesproken afwegingskader en een formatie-
calculatiemodel. Hiermee krijgt het MT en het bestuur
inzicht in de gevolgen en de daarbij behorende
kosten en/of besparingen.

ANG adviseert en realiseert
ANG is de ‘totaalpartner’ voor een solide totstand-
koming van de SOR binnen je organisatie. Met onze
unieke combinatie van advies en realisatie kunnen wij
organisaties ondersteunen op ieder moment in het
proces. Met gerichte advisering, analyses of RPA-
oplossingen realiseren we het totaalproces optimaal.

Samen met partners
Wij werken nauw samen met onze ervaren partners
Berenschot en Arena. Dit zorgt ervoor dat resultaten
van niveau worden bereikt, zowel op bestuurlijk als
op ambtelijk niveau.

1. ANG is volledig softwareonafhankelijk, maar is
wel compleet thuis in alle applicaties.

2. Onze ervaren datamanagers doorgronden iedere
applicatie en zorgen ervoor dat precies duidelijk
is welke bestanden organisaties dienen te
optimaliseren om ze op elkaar af te stemmen.

3. ANG heeft unieke RPA-oplossingen (Robotic
Process Automation) die ook binnen het SOR-
traject toegepast kunnen worden. Dit leidt tot een
efficiëntere, kwalitatief betere en goedkopere
realisatie.

4. Met AI (kunstmatige intelligentie) gaan we nog
een stap verder en onderzoeken we momenteel
of we ook menselijke logica kunnen toepassen.
Uiteraard met als doel om dit straks gericht in te
zetten binnen de SOR-werkzaamheden.

5. Wij detacheren niet, maar wij realiseren!
Projectmatig en doelgericht. Effectief, efficiënt en
tegen lagere uitvoeringskosten.

Neem contact op met Martijn Pellegrom, sr. Adviseur bij ANG 
m.pellegrom@ang.nl    06 471 117 40

MEER WETEN OVER DE MOGELIJKHEDEN? 

Waarom kiezen voor ANG?


