
 
Tussentijdse rapportage enquete Integraal stemsysteem 2006 
 
Nog iedere dag komen er enquete-formulieren binnen, maar een tussenstand na 291 reacties willen wij u niet onthouden; 
 
Onderdeel Cijfer: 10 9 8 7 6 5 4> nvt gemiddeld
Werking stemmachines 51 88 119 22 4 1 2 0 8,5
Verkiezingswacht 39 80 104 22 5 3 2 29 8,4
Helpdesk 39 83 112 35 10 1 1 4 8,4
Preventief onderhoudservice 31 62 122 39 11 3 1 16 8,2
Leidraad 26 55 133 40 23 5 2 3 8,0
Instructiekaart 31 63 133 37 14 1 4 3 8,1
Beheer bezetting stembureau's 22 49 100 52 17 3 0 38 8,0
Voorbereiding verkiezing 27 66 140 45 7 4 1 1 8,2
Stemmeninvoer/inlezen 44 103 112 24 4 2 0 2 8,5
Presentatie-mogelijkheden 24 62 113 45 16 8 1 15 8,0
Afhandeling einduitslag 32 88 128 28 11 0 2 1 8,3
Benoemingsprocedure 11 37 91 51 18 2 1 50 7,8
Internet-module 10 24 46 38 6 3 3 124 7,8
Ondersteuning voor/na verk.dag 35 85 124 29 6 0 0 11 8,4
Ondersteuning op verkiezingsdag 30 83 114 23 5 1 0 31 8,4
Handleiding/helpschermen 24 46 99 75 22 5 7 10 7,8
Over-all 8,2
 
Tevens vroegen wij aan de gebruikers van het Integraal Stemsysteem in één zin duidelijk te maken wat zij van ons systeem vinden. 
 
De volgende woorden kwamen veelvuldig voor: 
 
Goed (66x) 
Gebruikersvriendelijk (39x) 
Prima   (39x) 
 (zeer) Tevreden (24x) 
Perfect (14x) 
Betrouwbaar (11x) 
Uitstekend  (8x) 
Geweldig (5x) 
 
Hieronder een bloemlezing: 
 
Ik ben bijzonder tevreden over het gehele systeem van ISS. Voor het organiseren van verkiezingen is het een belangrijke steun. 
Goede voorziening om op een snelle wijze informatie te verwerken en te verkrijgen en op eenvoudige wijze div. formulieren aan te  maken.   
De werkwijze van ISS is goed, duidelijk en overzichtelijk. Ga zo door NEDAP. 



 
prettig om mee te werken. Bespaard veel tijd. 
Ondanks alle Commotie" rond de stemmachines:  zeer tevreden over uw systeem!" 
Evenals bij de voorgaande verkiezingen wederom algemene tevredenheid over de inzet van het Integraal Stemsysteem. 
Veel meer mogelijk dan wij als simpele gebruiker veronderstelde! 
Wordt steeds beter ! 
Sinds oktober 2001 ben ik werkzaam bij deze gemeente en vanaf maart 2002 heb ik voor het eerst de machines van NEDAP gebruikt.  
Sinds die datum ongeveer 10 verkiezingen georganiseerds (incl referendum). Nimmer problemen gehad. Ik ben dus zeer tevreden. 
Goed systeem om op geautomatiseerde wijze snel en correct een belangrijke verkiezing te organiseren. 
Een prachtig systeem met een geweldige helpdesk! 
Goede software voor de hele registratie en verwerking van verkiezingen die je bijna als vanzelf door het hele proces van de  verkiezingen heen leidt.   
makkelijk, goed werkend, flexibel met neerzetten op netwerk, foolproof. Conclusie; Goed 
Over het ISS zijn wij meer dan tevreden, aangezien dit systeem alles in zich heeft om de verkiezingen goed te laten verlopen. 
Het Integraal Stemsysteem werkt snel, betrouwbaar en is gemakkelijk in het gebruik. 
Voor onze gemeente een uitstekend medium waar wij heel blij mee zijn.   
Het is onze tweede verkiezing met de stemmachines en wij zijn er zeer tevreden over. Eenvoudig en snel en een goede begeleiding. 
ISS voldoet helemaal aan onze verwachtingen, de service en het onderhoud zijn aan de maat en het programma groeit gestaag met allerlei  
functionaliteit en wensen die bij voortduring bij NEDAP Groenendaal worden neergelegd. 
Geweldig. Ik ben er zeer tevreden over de werking van de stemmachine, het werkt kinderlijk eenvoudig en duidelijk.    
Het systeem werkt naar ons idee prima omdat verkiezingen “echt integraal" kunnen worden verwerkt 
Zéér gebruiksvriendelijk verkiezingspakket!!!!! 
het systeem werkte voortreffelijk   
Wij zijn er uiterst tevreden over!!!!  Zeer gebruiksvriendelijk!!! 
Een uitstekend vervanger van het rode potlood. 
Perfect. Uitleg perfect, zeer gebruikersvriendelijk en ondersteuning perfect!!! 
Perfect. Kan niet beter! 
Het Integraal Stemsysteem is een onmisbaar instrument bij het organiseren van elke verkiezing. 
Het integraal stemsysteem is een verademing ten opzichte van het potloodstemmen 
Wij zijn heel tevreden over de werking en de mogelijkheden van het systeem.  
Graag willen wij bij deze een compliment geven aan de medewerkers voor hun bekwame en vriendelijke hulp. Bedankt. 
We zijn zeer tevreden met ISS. 
Professioneel 
Ik ben uitermate tevreden over het Integraal Stemsysteem en zou niet anders willen. 
Mooi hulpmiddel bij verwerken verkiezingsuitslagen en het geven van presentaties. 
Al jaren een perfect functionerend gebruiksvriendelijk systeem met een evenzo team van NEDAP ter ondersteuning, blijf zo doorgaan!! 
Het systeem is prettig om mee te werken (klantvriendelijk) en neemt veel werk uit handen. 
Stabiel, praktisch en goed. 
Het is een van de betere computersystemen en ook het begeleiden en informeren is voor ons optimaal.  
Zoals meestal zijn we ook dit keer weer zeer tevreden over het Integraal Stemsysteem.  
Werkt goed, tot op heden geen problemen ondervonden. 



 
een zeer functioneel, vriendelijk en prettig systeem om mee te werken. 
Het is een goedwerkend systeem, wat eenvoudig in het gebruik is, daardoor klantvriendelijk.  
Ook voor de leden van de stembureaus is de bediening eenvoudig en als procesverantwoordelijke zou ik niet meer zonder ISS willen werken. 
Voordeel van ISS is dat met een redelijke flexibiliteit de gehele verkiezing van A tot Z kan worden afgehandeld. 
Uitstekend hulpmiddel bij voorbereiding en vaststelling van de uitslag van de verkiezing, goede ondersteuning in het algemeen,  
maar ook op de dag van de verkiezing en een geweldige verkiezingswacht. 
Met de programmatuur zijn wij in deze gemeente bijzonder ingenomen. 
Fantastisch systeem binnen het totale verkiezingsgebeuren. Inmiddels onmisbaar geworden. 
 
 


