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1.

Doel



Doel zelfsimulatie

• Het stimuleren van gemeenten (andere overheden) om aan de hand 
van vragen zelf te ontdekken waar sta ik in de implementatie en wat 
hebben we nog te doen? Op basis daarvan kan worden bepaald wat de 
focus voor komende tijd is.

• Het gesprek kan gevoerd worden binnen het projectteam, maar ook 
tussen projectteam en lijnorganisatie

• FOCUS OP VTH!

Doel het webinar

• Aan de hand van een aantal zelfsimulatievragen toetsen van de 
zelfsimulatie aanpak en of deze bruikbaar is.   

Doel



• Video aan

• Mute is de standaard

• “Hand omhoog” klikken als je wilt spreken

• Unmute wanneer je het woord hebt gekregen, stel je zelf voor + functie

• Wij hebben onvoldoende tijd om de chatfunctie in de gaten te houden dus graag met 
“Handje omhoog” werken

• De ondersteunende content voor de “werkende processen aanpak” staat op de VNG 
website https://vng.nl/artikelen/werkende-processen

• De slides worden gedeeld met de deelnemers

Afspraken online webinar

https://vng.nl/artikelen/werkende-processen


2. 

Introductie



Nieuwe (gemeentelijke) instrumenten 

• Omgevingsvisie

• Omgevingsplan

• Programma’s

• Omgevingsvergunning

Impact op gemeentelijke organisatie

Proces

Mensen

Taken / structuur

Technologie

• Vergroten inzichtelijkheid en gebruiksgemak

• Snellere en betere besluitvorming

• Integrale aanpak

• Reductie regels en vergroten bestuurlijke afwegingsruimte

Doelen Omgevingswet

De doelen van de wet en impact op gemeenten



Proces

Werkende 
proccessen

Topvragen

De zelfsimulatie bestaat uit de bouwstenen 
werkende processen en topvragen



2. 

Bouwstenen, de werkende
processen en topvragen



Een proces is pas werkend en 
omgevingswetproof als….. 



De werkende processen aanpak

Hoe wordt de aanpak ervaren
• Focus op 1 proces maakt de veranderopgave 

concreet

• Integrale samenhangende benadering

• Toegankelijke aanpak die leidt tot draagvlak en 

beweging

• Snel

Verkennen en 

begeleiden initiatief

Vergunningen

Toezicht en handhaving

Wijzigen omgevingsplan

Beleidsproces

Scope zelfsimulatie op VTH

WKB
https://vng.nl/artikelen/werkende-processen



Voorbeeld werkend proces

▪ 4 proces stappen

▪ Verschillende lagen

▪ Groene tekst: daar zit de 

impact van de Omgevingswet 

op het proces



• We blijven teveel in de planfase 

hangen en komen onvoldoende 

tot actie. 

• Er is te weinig urgentiebesef en 

draagvlak

Situaties bij gemeenten tav Omgevingswet, tot 
welke categorie behoort u?

Situaties die zich voordoen

• We doen veel in verschillende 

projectteams en op afdelingen 

maar doen we voldoende en sluit 

het aan op elkaar?

• We zijn er klaar voor, laten we 

het geheel testen

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3



• Maakt de veranderopgave in twee korte sessies 

inzichtelijk

• Door dit met een breed integraal team enthousiasmerend 

te doen zorgt voor draagvlak en nieuwe energie

• Concrete acties met actiehouders is het resultaat 

• We blijven teveel in de planfase 

hangen en komen onvoldoende 

tot actie. 

• Er is te weinig urgentiebesef en 

draagvlak

De zelfsimulatie in de verschillende situaties

Situaties die zich voordoen Wat biedt de zelfsimulatie aanpak

• We doen veel in verschillende 

projectteams en op afdelingen 

maar doen we voldoende en sluit 

het aan op elkaar?

• D.m.v. integrale werksessies krijg je inzichtelijk of je 

Omgevingswetproof bent en of er nog aandachtspunten 

zijn

• We zijn er klaar voor, laten we 

het geheel testen

• Met de werkende processen als basis kunnen 

processimulaties en ketentesten uitgevoerd worden

• Eventueel casus gericht met informatievoorziening

• Test resultaten



• Laagdrempelige en duidelijke vragen en stellingen per proces

• ‘Top’ vragen (waar verdieping & detaillering op mogelijk is!)

• Vanuit het perspectief van de gemeente

• Alle organisatorische aspecten afdekkend

Uitgangspunten topvragen



De topvragen voor het initiatieven proces

Nr Vraag/stelling Procesonderverdeling Schijf van 5

1

Het is voor de gemeente duidelijk welke complexe en minder complexe initiatieven in het initiatievenproces moeten 

instromen Procesoverstijgend

2

Initiatiefnemers worden via alle gemeentelijke kanalen (websites, KCC, portefeuillehouder, DSO-vulling etc.) op een 

duidelijke wijze naar het juiste loket geleid processtap 1

3

De informatieverstrekking via website en KCC-systemen is Omgevingswetproof: oude termen, regels en wetten zijn 

vervangen, teksten zijn aangepast, oude wegwijzers zijn verwijderd en nieuwe wegwijzers zijn toegevoegd. Via toepasbare 

regels en onderliggende juridische regels kan de initiatiefnemer toetsen of initiatieven op een bepaalde locatie haalbaar zijn Randvoorwaardelijk

4

De gemeente heeft de keuze gemaakt in het gebruik van de knop "Omgevingsoverleg" in het DSO en initiatiefnemers worden 

actief  verzocht om hier gebruik van te maken Randvoorwaardelijk

5 Het is duidelijk wat de vereisten zijn om een initiatief in te dienen procestap 1

6

De gemeente heeft georganiseerd dat initiatieven op een goede wijze worden getrechterd naar een intaketafel, die met een 

vaste frequentie plaatsvindt Processtap 1

7

De intaketafel registreert het initiatief, beoordeelt initiatieven op wenselijkheid en haalbaarheid en bepaalt het integrale 

overheidskarakter Processtap 1

8

De gemeente heeft per type initiatief en initiatiefnemer duidelijk beschreven wat de rolverdeling is tussen gemeente en 

initiatiefnemer en communiceert dit naar de initiatiefnemer Processtap 1

9

De gemeente heeft per type initiatief en initiatiefnemer bepaald welk type medewerker (m.n. regisseur) nodig is voor de 

begeleiding Processtap 1

10 De (regionale) criteria om te beoordelen of een initiatief op de overheidsbrede Omgevingstafel moet komen zijn helder Procestap 2

11

De (regionale) criteria om te beoordelen welke overheidsbrede adviseurs bij welke initiatieven bij de Omgevingstafel moeten 

aansluiten zijn helder Processtap 2

12

Het is duidelijk en verankerd hoe de gemeente om wil gaan met participatie rondom initiatieven, eventueel is actie 

ondernomen om voor 1 janauari 2022 participatiebeleid te laten vaststellen Processtap 2

13 De regierol in het initiatevenproces is belegd (ook in de keten) Procesoverstijgend

14 Het is duidelijk welke (tussen)producten de Omgevingstafel oplevert en op welke termijn Processtap 2

15 De leden van de Omgevingstafel hebben voldoende mandaat om te kunnen besluiten Processtap 2

16 De gemeente heeft VTH-software aangeschaft, getest en in gebruik genomen Randvoorwaardelijk

17

De informatie bij één initiatief en daarop volgende vergunningen, meldingen en informatieplichten is digitaal compleet, 

actueel, correct en archiveerbaar. Procesoverstijgend

18 Er zijn afspraken gemaakt over eigen gemeentelijke initiatieven in relatie tot het initiatievenproces (waaronder participatie) Procesoverstijgend

19

Medewerkers in het initiatievenproces zijn opgeleid en bekwaam om hun rol te vervullen (medewerkers, intaketeam, 

Omgevingsteam, initiatiefmanagers, KCC-medewerkers, college, raad, directie) gezien veranderende competenties (ja mits, 

oplossingsgericht, nauwere samenwerking in de keten, vertrouwen, integraal, veranderende rollen raad en college) Procesoverstijgend

20 Het is duidelijk voor het college wanneer ze (niet) worden betrokken bij initiatieven Randvoorwaardelijk

21

De gemeente heeft bepaald in hoeverre kosten voor het initiatievenproces worden verhaald op initiatiefnemers en hoe deze 

eventueel worden verdisconteerd naar ketenpartners Processtap 1

22

De verschillende informatievoorzieningscomponenten in het proces zijn op elkaar afgestemd en eventueel gekoppeld (CRM 

systeem, DSO, VTH systeem, Stukkenstroom, Archivering, samenwerkingsvoorzieningen etc) Procesoverstijgend

23 Het proces kent een proceseigenaar die verantwoordelijk is voor het blijvend verbeteren en monitoren van het proces Procesoverstijgend

24 Het goed doorlopen van het initiatievenproces leidt tot een korter vergunningproces Procesoverstijgend



3.

Zelfsimulatie aanpak



• bepaal doel zelfsimulatie, welke

type Gemeente ben je?

• Organiseer en plan werk/test 

sessies met multidisciplinair

team en eventueel

ketenpartners

• Intergreer beschikbare VNG 

materialen in de voorbereiding

• Uitvoeren zelfsimulatie

• Denk aan skills; faciliteren en

doorvragen

• Noteren aandachtspunten en

testresultaten

• Opstellen actielijst, wie doet

wat wanneer

• Implementeren en

optimaliseren werkprocessen

• Regelmatige status meetings 

met team

Stappen zelfsimulatie

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Bepaal doel Voorbereiding Uitvoering Optimalisatie en aanscherping



3.

Enkele zelfsimulatievragen



Zelfsimulatievraag 1

De gemeente heeft georganiseerd dat initiatieven op een 
goede wijze worden getrechterd naar 1 tafel, die met een 

vaste frequentie plaatsvindt



Zelfsimulatievraag 2

Medewerkers in het initiatievenproces zijn opgeleid 
(inhoudelijke competenties) en bekwaam (relationele 

competenties) om hun rol te vervullen



Zelfsimulatievraag 3

Het is duidelijk en verankerd hoe de gemeente om wil 
gaan met participatie rondom initiatieven, eventueel is 

actie ondernomen om voor 1 januari 2022 
participatiebeleid te laten vaststellen



Zelfsimulatievraag 4

Initiatiefnemers worden via alle gemeentelijke kanalen 
(websites, KCC, portefeuillehouder, DSO-vulling etc.) op 

een duidelijke wijze naar het juiste loket geleid



Vraag

1. Leidt de zelfsimulatie tot een goede interne dialoog, 
aandachtspunten en actie

2. Wat zijn de adviezen die jullie ons willen meegeven



Contact / Vragen ?



Heb je nog vragen over de toepassing van de werkende processen en 
zelfstimulatie aanpak neem contact op met;

• patricia.palmen@vng.nl

• jacco.albers@vng.nl

Kijk voor verdere informatie:

• Via het VNG forum worden de zelfsimulatievragen  in concept ter beschikking gesteld

• https://vng.nl/artikelen/werkende-processen

Verdere implementatievragen?

• Neem contact op met je Regionale implementatiecoach

Vervolg en informatie

mailto:patricia.palmen@vng.nl
mailto:jacco.albers@vng.nl
https://vng.nl/artikelen/werkende-processen
http://about:blank

