
Pressurecooker ketensamenwerking 

omgevingsvergunningen 
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Doel van het project Ketensamenwerking 

Omgevingsvergunningen 

• Slimmer samenwerken

• Van buiten naar binnen denken en handelen

• Versterken van het dienstverleningsconcept van Zaanstad

• Komen tot een effectief proces van vergunningverlening

• Bij elkaar brengen van de ketenpartners
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Resultaten van het project Ketensamenwerking 

Omgevingsvergunningen 

• Samenwerkingsafspraken door de hele keten.

• Concretiseren van serviceformules naar dienstverleningsconcepten.

• Minimale inspanning om aan de Omgevingswet te voldoen.

• Draagvlak bij het management en medewerkers van alle ketenpartners 

doordat ze zelf de samenwerking binnen de keten en het nieuwe 

ketenproces vorm geven.

• Input om de bedrijfsvoering in te richten (ICT, Personeel, Financiën).
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Aanpak van het project ketensamenwerking 

Omgevingsvergunningen
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• In de Analyse fase zal de opdrachtformulering aan de 

experimentengroepen opgesteld worden.

• In de Design fase zullen de experimentengroepen hun plan van aanpak 

voor de uitvoering van hun deelproject presenteren.

• In de Construct fase zal het project uitgevoerd worden en de nieuwe 

werkwijze overgedragen worden.

• De uitkomsten van de pressure cooker gebruiken we om de Analyse fase 

af te ronden en geeft richting aan de Design en Construct fase. 

• De pressure cooker is dus het begin van een traject, waarbij leren van 

elkaar en out of the box denken belangrijk zijn. 



Deelnemers Pressure Cooker
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Perspectieven
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Zo ziet dat eruit op hoofdlijnen
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Elementen in het voortraject
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Voortraject



Warm broodje

• Vanuit heldere criteria: JA of NEE

• Aanvraag volledig, bedoeld en juist

• Integrale afstemming en advies

Concept vergunning
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Redenen voor voortraject

Aannames indiener Verleiden

• Adviseurs en kennis 

• Verwachting dat het 

sneller zal gaan

• Minder kosten?

• Win-win

• Financiële voordelen
– Korting

• Aanpassingen zijn 
mogelijk
– Tegenstrijdig advies

– Participatie

• Kans van slagen
– Verhoogd

– Mogelijke procedures 
kunnen inzichtelijk worden



• Werkverdeler

– Casushouder XL / verbinder

– Beslissingsbevoegdheid

• Quickscan

– Q-team 

• Ambtelijke en politieke toets

• Periodiek/intern of extern (ketenpartners) /betrokkenheid 

initiatiefnemer



• ICT nu aanpakken!

• Helder Zaans in alles

• Casushouder XL 

• Leerproces/evaluatie

Hoe en wat nu?



• Trial & error; pionieren

• Vernieuwd Q-team inrichten

Pilot



VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN EN WAARDEN

Er zijn verschillende perspectieven en waarden waaruit 

ambities, prioritering en culturen voortvloeien.

Om te voorkomen dat dit bij elk initiatief besproken wordt, 

moet er iets gedaan worden aan een consensus over het 

gewenste resultaat.
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