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Architectuur op hoofdlijnen 

De basis vanuit de Visie DSO het Pakket van Eisen en Doelarchitectuur. 



De informatiestroom door het DSO. 



Het	digitaal	stelsel	is	niet	één	groot	ICT	systeem	
Het stelsel is de som der delen. Het DSO is een samenhangend geheel. Het is een geordend en 
verbonden geheel van afspraken, gebruikerstoepassingen, voorzieningen en registraties. Het gaat 
om het beschikbaar stellen of het raadplegen van informatie en functionaliteit die nodig is voor de 
processen van de Omgevingswet. 
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Rollen aanbieders (uit doelarchitectuur) 
-  Bronhouders 

 Bestuursorganen en rechtspersonen die gegevens beschikbaar moeten 
stellen. Gegevens die voldoen aan de daarvoor vastgestelde vorm- en 
kwaliteitseisen. 

-  Beheerders 
 Bestuursorganen en rechtspersonen die moeten zorgen voor de 
instandhouding, werking en beschikbaar stellen van de inhoud van 
registraties zoals die voor omgevingsdocumenten, toepasbare regels en 
generieke gegevensverzamelingen. 

-  Informatiehuizen 
 Bestuursorganen en rechtspersonen die moeten zorgen voor het 
beschikbaar stellen van informatieproducten die voldoen aan de daarvoor 
vastgestelde vorm- en kwaliteitseisen. 



 Rol initiatiefnemer 

 wat kan 
 wat moet 



Rol bevoegd gezag: vergunningverleners 
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Maximaal	gebruik	van	bestaande	e-overheid	
bouwstenen	

Er wordt zoveel als mogelijk aangesloten op generieke e-overheid bouwstenen, zoals bijvoorbeeld 
de onderdelen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Er worden geen nieuwe 
voorzieningen gebouwd als de bestaande goed functionerende voorzieningen toereikend 
zijn of kunnen worden aangepast. 
 
 
 



Foto plaatsen Agile 
Ontwikkelaanpak 

 
 
 

Agile voor complexe 
projecten 
•  Agile hakt complexiteit op in 

iteraties 
•  Die waarde hebben voor de 

gebruiker 
•  in vroeg stadium inzichtelijk 
•  sneller en beter kunnen 

anticiperen 
•  Sneller defecten herstellen 
 



Kort cyclisch: niet sneller, wel passender 



ALS.... 
 
 
 
 
 
WIL IK .....   ZODANIG DAT.... 

Gebruikersgroepen 
-  Initiatiefnemer 
-  Belanghebbende 
-  Planmaker Rijk 
-  Planmaker Waterschap 
-  Medewerker KCC 
-  Vergunningverlener 
-  Regelmaker landelijk (RWS-wvl) 
-  Externe ontwikkelpartijen 
-  ….. 

Epic	1	
Kunnen	vastleggen,	publiceren	

en	ontsluiten	van	een	
minimale	versie	van	de	

rijksregels	
 

Epic	2	
Kunnen	vastleggen,	publiceren	
en	ontsluiten	van	een	minimale	

waterschapsverordening	

Epic	3	
Kunnen	ontvangen	van	een	
eenvoudige	melding	of	
vergunning-aanvraag	van	

iniDaDefnemer	
 

Epic	4	
Kunnen	zoeken	en	inzien	

minimale	omgevingsdocumenten	
vanuit	perspecDef	
iniDaDefnemer	

 



Vraag  
 & 
   Aanbod 



Doelgroep benadering 

Het is 2019 of 2024 … 
 
• hoe werk ik in het kader van de nieuwe OW? 

• Wat moet ik kunnen (capabilities)/ veranderopgave 
• Vaktechnisch,  
• Vaardighede 
• Houding  
• Gedrag 

• Hoe ziet mijn vak, mijn werk eruit in…  

• eigen werk, mijn organisatie, de keten en in de regio 
 
• Met wie moet ik samenwerken (intern en in de keten)? 

• Wat krijg ik aan digitale ondersteuning? 

• Wat krijg ik aan ondersteuning? 
 

 Jurist 
 planoloog 

 raadslid 

 handhaver 

 informatiemanager 

 programmamanager 

 beleidsmedewerker 

 dienstverlener 

 OD medewerker 

 …… 

 …… 
 …… 

 …… 



Persona’s 

juni 27, 2017 



Expertprofielen 

juni 27, 2017 



Vragen? 


