
Pressure cooker

De uitkomsten



De spelveranderaars



Bewonersperspectief
INHOUD PROCES

Respect: vraag naar kennis, betrekken bedrijf en 
omgeving.

Gemeente geeft helder randvoorwaarden aan.
Reëel beeld schetsen nu en voor toekomst.

Programma van eisen: consequenties € + woongenot.

Ruim/krap bestemmingsplan.

Spanning bouwvlak

Initiatief contact geven
- Persoonlijk
- Hoor/wederhoor

Kennismarkt = beeld krijgen

Doorgeven aan projectontwikkelaar of gemeente= 
ontwikkelaar

Risico – valse verwachtingen

Betrek bewoners/bewonersavond

SAMENWERKEN CULTUUR

Vast aanspreekpunt
- Weet proces
- Weet de mensen
- Verbinder

Verwacht dat alle adviseurs/ketenpartners zijn 
betrokken

Vragen we voldoende de vraag achter de vraag?

Regelmatig informatie geven.

Erkenning positie gebruikers en belang.



Projectontwikkelaarsperspectief
INHOUD PROCES

Geld verdienen

Waar in Zaanstad kan ik bouwen.

Woningmarkt behoefte

Visie: wat is mogelijk

Woonbestemming

Kosten/baten - randvoorwaarden

Gemeente moet ons benaderen en op de hoogte 
houden.

Vraag ons om een plan te maken en geef hierbij de 
visie en de kaders.

Als het om kansen en bedreigingen gaat willen we een 
quickscan van de gemeente en de haalbaarheid 
onderzoeken we zelf.

Data beschikbaar.

SAMENWERKEN CULTUUR

Korte lijn

Vast accountmanager

Integraal

Samenwerken met andere belanghebbenden

Draagvlak

Denken in mogelijkheden

Gelijkwaardge informatiepositie



Adviseursperspectief intern/extern
INHOUD PROCES

Je weet wat hard is qua wetgeving en waar 
mogelijkheden zitten.

Ken elkaars belangen (ook politiek)

Je weet wie je daarvoor nodig hebt

Integrale belangenafweging: botsproeven

Data delen

Structureel elkaar opzoeken (borgen in proces)

1 verhaal vanuit adviseurs

Opschaalmogelijkheden

Alle adviezen openbaar en vindbaar.

SAMENWERKEN CULTUUR

Meedenken

Elkaar kennen en elkaar opzoeken

1 integraal adviescoordinator

Geen ja/nee rol

Meedenken en oplossen

Helpen met juiste vraagstelling

Ja, mits



Vergunningverlenersperspectief
INHOUD PROCES

Ontsluiten informatie voor initiatiefnemer.

Contentbeheer op info over vergunningen

Coördinatie op projecten

Q team

Inzicht in wat er aan komt.

Projecten centraal ontvangen.

Verantwoordelijkheid van onderdelen verschuiven 
naar aanvrager.

SAMENWERKEN CULTUUR

Q team

Prioritering naar voren halen

Spaar capaciteit ook voor haalbare projecten

Politieke druk/prioriteit

Sterk management die keuzes blijft ondersteunen











Omgevingswet voor Zaanstad
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Waarom? Verbeterdoelen Omgevingswet

• Verbeteren inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak

• Komen tot samenhangende benadering beleid, besluitvorming en 

regelgeving

• Versnellen en verbeteren besluitvorming

• Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte
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Waarom? 

Zaanstad maakt meer mogelijk en makkelijker

• Meer initiatief mogelijk maken

• Meer inbreng vanuit de samenleving

• Ontkaderen: integraal en minder

• Maatwerk

• Efficiënter gebruik maken van de leefomgeving 

• Meer benutten van bestuurlijke afwegingsruimte
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Waarom … leidt tot

• Vernieuwen dienstverlening (sociale technologie; slimme software)

• Integrale benaderwijze; samenhang

• Ketensamenwerking

• Voldoen aan nieuwe procedures/termijnen

• Makkelijker (een loket, Jip en Janneke taal, …)

• Meer mogelijk en makkelijker te regelen en sneller

– Initiatief

– Organisaties 
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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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Aanbod aan Anne

• WEGWIJZER

– Uitwerken inhoud checklist, criteria

• VOORTRAJECT

– In detail uitwerken van het voortraject

• Denk aan: dienstverlening, processtappen, samenwerking, 

rollen/functies (extern/intern), middelen, cultuuraspecten, ….

• OMGEVINGSWET EN VISIE OP DIENSTVERLENING ZAANSTAD

– Aansluiting van de concepten op elkaar
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Hier willen we ook mee aan de slag (1)

• Integraal samenwerken aan het omgevingsplan: integraal beleid met 

samenhang en zo eenvoudig en scherp mogelijk

• Bedenk samen met de initiatiefnemers en ketenpartners het passende 

proces

• Richtlijnen voor termijnen aan het voortraject (beperken uitloop) en 

monitoren

• Terugdringen niet-ontvankelijke aanvragen

• Integraal ICT-systeem voor afhandeling; 3D-omgevingsplatform; 

overzicht van alle plannen; kennisbank; inspiratiedashboard 

gelijksoortige plannen en praktijkvoorbeelden

• Stip-op-de-kaart

• Augmented reality en SimCity gamification
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Hier willen we ook mee aan de slag (2)

• Leg de bedoeling, het proces en de regels uit

• Automatische check aan beleid of aan indieningsvereisten

• Initiatiefmanager / regisseur

• Map table

• Gelijke informatievoorziening: alle data, onderzoeken beschikbaar 

voor de initiatiefnemer vanaf het begin

• Ik-snap-het-niet-knop

• Ruimte om met Omgevingsdienst nieuwe afspraken en integraal 

beleid te maken en vast te leggen

• Ketenpartners kennen elkaar persoonlijk

• Capaciteitsplanning
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“Afbakbroodje”



 Omgevingswet-proof

 Service verlenen; klantgericht

 Politiek-shopgedrag voorkomen

 Goede procesinrichting; stressverlaging



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



 Aanvraag is juist en compleet

 Aanvraag complex
◦ Proces versneld draaien

 Politiek draagvlak onbekend

 Adviezen uitzetten



 ICT
◦ 1 systeem 

◦ Volledig digitaal werken

◦ Spoorboekje

 Politiek
◦ Loslaten 

◦ Verantwoordelijkheid bij ambtelijk apparaat

◦ Helder en afgestemd beleid



 Werkverdeler
◦ Casushouder XL / verbinder

◦ Beslissingsbevoegdheid

 Quickscan
◦ Q-team 

 Ambtelijke en politieke toets

 Periodiek/intern of extern (ketenpartners) 
/betrokkenheid initiatiefnemer



 Cultuurverandering
◦ Afspraak = afspraak

◦ Risico-analyse

◦ Capaciteit

 Verbinden kennis
◦ Data

◦ Ervaring

◦ Structureren beschikbare informatie



 ICT nu aanpakken!

 Helder Zaans in alles

 Casushouder XL 

 Leerproces/evaluatie





 Trial & error; pionieren

 Vernieuwd Q-team inrichten





intaketeam Q team Vergunningverlening

Initiatiefteam 

(maatschappelijke 
initiatieven)

Plaberum

(stedelijk en 
maatschappelijk)

Actie

Methodiek

Ontwikkelingen 
binnen Zaanstad

Voorwaarden
Consensus 
gewenste 
resultaat

Afstemmen 
met politiek

Prioritering en 
de sturing 

hierop

GLOBALE UITKOMST PRESSURECOOKER



Waarom ZaansPortaal

• Duidelijke ingang

• Inzicht in alle initiatieven

• Duidelijke afspraken

• Integrale prioritering

• Snellere doorlooptijden

• Initiatieven mogelijk maken

• Goede matching vraag/aanbod

• Heldere aanpak 



Top 7 grootste klantpijnen

1. Ik vind het onduidelijk hoe de procedure in elkaar zit en wanneer er wat gebeurt: het is 
voor mij een black box.

2. Ik vind dat het proces te lang duurt.

3. Ik moet mij baseren op versnipperde, ongestructureerde en tegenstrijdige informatie van 
veel verschillende bronnen. 

4. Er wordt niks gedaan met mijn input.

5. Ik heb geen duidelijk contactpersoon, iemand die mij helpt en mijn dossier goed kent.

6. Tijdens het proces moet ik van alles en nog wat onverwacht veranderen.

7. Ik kom er veel te laat achter dat er iets gebeurt in mijn omgeving. 



Gedachten flap

• Hoe krijgen wij de ontvankelijke aanvragen omhoog?

• Heldere visie, wat willen wij met Zaanstad?

• Termijn raadsbesluit = lang en stel dat dat nodig is?

• Hoe worden ketenpartners bij omgevingsplan/verordening betrokken?

• Waar stoppen wij onze tijd in? 

• Eenvoudig vs. complex 

• Particulier belang vs. algemeen belang

• Spelregels met management afspreken

• Wil jij door jezelf geholpen worden?

• Wat wil jij nog meegeven bv. voor andere instrumenten of organisaties?

• Gegevens (tekeningen e.d.) uit het verleden zo veel mogelijk openvaar en herkenbaar 

• Wat wordt gevraagd en waarop worden wij afgerekend?

• Rollen en verantwoordelijkheid noemen

• Spanning 8 weken doorlooptijd vs. Werktijd

• Hoe schat je de zelf redzaamheden van de initiatiefnemer in?

• Wat geef je mee bijvoorbeeld in relatie tot andere instrumenten of organisaties?

• Adviezen in vooroverleg

• Interne afstemming beleid met vergunningverlening

• Verbeteren informatie naar klant 

• Multidisciplinair gebiedsteams 



Criteria ‘warm broodje’

• Helderheid over eventueel JA OF NEE.

• Aanvraag juist, volledig, bedoeld         initiatiefnemer 

politiek 

• Alle adviezen in vooroverleg: afstemmen

=hulp > voor wie wel/niet?

> criteria

> kosten doorberekenen

> eenvoudig beleid 

• Integrale afstemming + integrale afstemming     > gebiedsteams

• Informatie, slimme hulpmiddelen voor de klant, intelligente software

• Intake met de klant         > check ‘bedoeld’

> interne check adviseurs

Concept aanvraag > naar aanvraag

Ontvankelijkheid inhoud 



Volledige aanvraag 

• Duidelijke aanvraag

• Snel toetsbaar 

• Voortraject als service 

• Criteria werkwijze (ZaansPortaal)

• Communiceren via ‘slimme’ hulpmiddelen zoals helpdesk/ informatie

• Externe/ belanghebbende hierbij betrekken 

• Werkwijze in kaart brengen waar alle ‘hobbels’ benoemd worden



participatie             initiatiefnemer

Kader

Als randvoorwaarde

- Hoe bepaal je omgeving, draagvlak wanneer geslaagd, rol e.d. 

-Eerst intake

Participatie – anders niet verder?

Kader meegeven

- Afstemming/verkenning 

evt. grote wijziging – opnieuw 
participatie/ terugkoppeling

- Participatie deelnemers informeren voor formele aanvraag door 
initiatiefnemer



Dienstverlening principes 

• Digitaliseren ten behoeve van doelmatigheid

• Belangrijk: toegankelijk (=helder Zaans)

• Selfservice voor de klant

• Benutten van informatiestromen ten behoeve van de dienstverlening



Ontwikkelfase Voorwaarden Ontwerpfase 

• Integrale afweging        benoemen van activiteiten

• Toets bij initiatiefnemer of eindresultaat is wat hij wil 

• Up to date adviezen & rapporten

• Intake: met de gemeente

- goede vragen stellen

- alle ketenpartners intern/extern moeten op basis van informatie kunnen 
bepalen of expertise nodig is

- dat bepaalt de aanwezigheid bij ‘droom’

Droom: ism initiatiefnemer

gemeente 

• Skills vergunningverlener 

- sterke regie kunnen voeren

- ontwikkelfase is core business aantal medewerkers

1) Consensus met aanvrager

2) Consensus met adviseurs

3) Concept aanvraag 



Verkenning 

Loket Checklist Digitaal 

• Beeld krijgen van ‘droom’ initiatiefnemer 

• Impact initiatief 

• Inzicht geven in proces 

• Bepalen wie participeren in besluitvorming door middel van het delen van informatie uit 
het eerste gesprek

• Manier van werken bepalen (intensiviteit) 

• Meegeven beleid & wet- en regelgeving dat van toepassing is 

• Mate van begeleiding in voortraject + vorm

• Gesprek met al het bevoegd gezag 



Ontwerp 

• Warm broodje wordt koud aangeleverd

• Alles is al compleet en uitgezocht door eigen adviseur 

• Integrale afstemming heeft deze initiatiefnemer overgeslagen

• Haalbaarheidstoets want dat scheelt geld 

• Aanvraag anders vormgeven?

• Technische toets > geprivatiseerd

• Ruimtelijke toets > overheid 

• Wat is nodig?

• Is het voor iedereen duidelijk dat zij geen vraag stellen maar een vergunning aanvragen?

• Termijnen voor vooroverleg stellen

• Zorgen voor no go – indienen is het systeem voor de luie aanvragen

• In fases gaan werken?

• Hogere leges bij meer snelheid in het proces?

• Box waar het binnenkomt > dossier waarin wordt gewerkt 

• Track in Trace voor de initiatiefnemer

• Identificeren van stappen die voor de klant van belang zijn om te volgen

• Eerdere aanbevelingen uit LEAN- project nogmaals bezien/ implementeren

• Bij koude aanvraag inzetten op verwachtingen, de kans op weigering en dus leges voor 
niets is groot 



Ontwerp

• Integrale afweging

• Beleid complex en niet makkelijk te doorgronden

• Kosten aanvrager 

• Rol casemanager passend

• Procesmanager?

• Stel dat er een besluit nodig is van B&W of de Raad > dat kost veel tijd

• Er is niks afgewogen, wat vindt de politiek? Partners zijn nog niet bekend

• Capaciteit ad hoc nodig 

• Er wordt een specifiek advies gevraagd voor de beoordeling 

• Stomweg ‘NEE’ is geen optie

• Waar zit het belang van de initiatiefnemer om het vooroverleg te willen? 

• Integrale kaders

• Waar zit de ruimte voor de nuance > grijs gebied

• Bij een koude aanvraag> wat is een volledige aanvraag (draagvlak onderzoeken) 

• Werkverdeler parallelle sporen in het werk 

• Een dag per week bij elkaar zitten

• Q team nu aan de slag 

• QuickScan na een overleg al duidelijkheid bij no-go 



Unieke aspecten 
– ICT 2021 – 1 systeem (volledig digitaal uitwerken) Indienen Intern

Raadplegen Extern 
Adviseren

Platform

Vaststellen

- Verleiden – loop terug naar vooroverleg, overtuigen + persoonlijk

- Spoorboekje – helderheid procedure (ook ICT feedback vragen)

- advies procedure (intern en extern)

- Politiek– loslaten, mandaat, ontkaderen, ambities

- Quick Scan – is de aanvraag volledig

- ambtelijk politieke toets

Ruimte voor risico, nuance, uitproberen, fouten maken

Cultuur - afspraak = afspraak

- reëel – haalbaar

- menskracht

Kennis – wie doet wat / data- ervaringsbank

Werkverdeler/ casemanager/ voorzitter Q-team, techniek procesmanager  

Redeneerlijn – oefening zonder vooroverleg, koud toch warm broodje, juist, volledig, bedoeld

Experimenten – adviezen, processen om aanpak Omgevingswet te verbeteren 



Software

- vergunning vrij

- complex – niet complex

info wat is nodig voor volledige aanvraag 

Stimuleren met leges 

Er moet een volledig en integraal afgewogen advies liggen

Geen ‘grote’ wijzigingen meer

Volledig aanvraag = makkelijk de gegevens waren al nodig 
voor de voorfase 

Betalen voor extra service 



Tips 

• Het mag actiever

• Meer ruimte voor discussie creëren 

• Ook met netwerkers, spelverdelers etc.

• Hoe creëer je olievlekwerking?

• Maak plannen met initiatiefnemers samen

• Bied alle externe adviseurs toegang tot Squit en Mozard

• Kleine uitleg over inhoud van de Omgevingswet, welke producten en wat waar

• Verwachtingen bestuur

• Houdt je aan de kaders die zijn leidend

• Lef/ out of the box / pionierend 

• Link Omgevingswet + dienstverlening

• Motivatie medewerkers vasthouden

• Transparante gemeente > publiceer Zaanatlas op intranet 



Tops 

• Iedereen denkt mee

• Bevlogen medewerkers

• Goed vanuit verschillende rollen/ invalhoeken

• Verkenning invalshoeken


