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Inhoud 

• Plan van aanpak gemeente Maastricht 

– Startarchitectuur 

– Verschillenanalyse 

– Transitieplan 
 

• Voorbeelden en tips 
 

• Wat kun je samen doen? 

 

• Ontbreekt er nog iets? 
 
 
 
 
 



Plan van aanpak Maastricht, fase 1 
Startarchitectuur, deliverables: 

 

• Identificatie en procesbeschrijvingen van bestaande 
beleidsprocessen, primaire en relevante secundaire 
processen die potentieel (de ambities van) de 
Omgevingswet raken. 
 

• Identificatie en beschrijving van de ICT-
componenten die worden gebruikt ter ondersteuning 
van de bovengenoemde processen 
 

• Identificatie en kwaliteitsonderzoek van onderhavige 
gegevensbestanden. 



TIP: zie ROMnetwerk   Handreiking 
Nulmeting & Analyse 
Informatievoorziening v0.8.pdf 
 
• Inzicht in de huidige situatie (nulmeting en analyse); 

• Een beeld van de toekomstige situatie (Beeld toekomst); 

• Inzicht in de verschillen tussen beide situaties  
(GAP-analyse) 

• Inzicht in wat de gemeente komende periode te doen staat 
(roadmap) 



Waarom zou je de huidige 
processen in beeld 

willen/moeten brengen? 



Voorbeeld geïdentificeerde processen 



Voorbeeld beschreven proces 
Aanvraag APV-vergunning 



Voorbeeld beschreven proces 
Aanvraag Kap-vergunning 



Voorbeeld beschreven proces 
Aanvraag Kap-vergunning, 
ingezoomd 



Voorbeeld beschreven proces Aanvraag 
Kap-vergunning, view swimlanes 



Wat breng je in beeld? 
• Product- en procesnaam 

• Verantwoordelijke 

• Processtappen van begin tot eind 

• Betrokkenen 

• In- en uitvoer analoge archiefbescheiden 

• In- en uitvoer digitale archiefbescheiden 

• Geraadpleegde bronnen 

• Gebruikte ICT-componenten (bijv. eigen applicaties, 
maar ook landelijke voorzieningen/componenten). 
 

Tips: 

• Beschrijf het mainstream-proces. Laat 
uitzonderingen achterwege. 

• Betrek je (gemeente)archivaris 



Waarom zou je de huidige ICT-
componenten in beeld 

willen/moeten brengen? 



Voorbeeld geïdentificeerde ICT-componenten 



Wat breng je in beeld? 



Plan van aanpak Maastricht, fase 2 

• Opstellen GAP-analyse en opstellen transitieplan 

 

• Gewenste situatie wordt bepaald door: 

•  ambitie eigen organisatie 

• scenario 1 van het DSO. 

 

• Transitieplan in de vorm van het klaverbladmodel. 

 

 

 

 

 

 



Klaverbladmodel 



Voorbeeld plateauplanning 
(uit leanverbetertraject Bezwaar en beroep) 
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Interne efficiëntie 
• Bezwaarmaker wordt in vele 

gevallen gebeld voor mondelinge 
toelichting 

Actieve benadering van klanten 
• Klanten worden proactief benaderd over 

hoorzittingen 
• Betere informatie verstrekking aan de 

voorkant 



Voorbeeld ingevuld klaverblad 
(uit leanverbetertraject Bezwaar en beroep) 

ICT & 
Infrastructuur 
1. Autovue in Corsa 
2. Goede werkinstructies 
3. Goede 

procesbeschrijving 

Management & Besturing 
1. Afspraken maken met externe partijen 
2. Mandatering verleggen van bestuur naar teammanager 
3. Stuur informatie inzichtelijk 
4. Sturen op afgesproken resultaten en verbeteringen 
5. Bestemmingsplan en beleid verduidelijken 

 ICT & 
Infrastructuur 
1. Autovue in Corsa 
2. Goede werkinstructies 
3. Goede 

procesbeschrijving 
Processen 
1. Juristen bellen 

bezwaarmakers op 
inhoud 

2. Nieuwe notulist (is 
geen jurist) voor 
hoorzittingen  

3. Advocaten 
geïnformeerd over de 
nieuwe werkwijze 

4. Zoveel mogelijk 
digitaal werken 
 
 
 

Mens & Cultuur 
1. Ontvankelijkheidstoets door administratieve ondersteuning 
2. Extra administratieve medewerker 
3. Wabo vergunningverlener behandelt bezwaren op 

bouwkostenberekeningen  
4. Administratief medewerker opleiden in AWB 

Plateau 2: 
- Bezwaarmakers bellen voor 

hoor/wederhoor -> nog 
minder hoorzittingen 

 



TIPS:  
 

• Kies waar mogelijk voor een gelijke procesinrichting. 

• Maak gebruik van de ZTC-omgevingswet zodat 
uitwisseling van zaken in ketenprocessen mogelijk 
wordt. 

• Ga voor substitutie. Hier zitten op termijn efficientie-
voordelen. 

• Ga bij de aanschaf van nieuwe applicatie hard voor 
compliancy. Maak daarbij gebruik van de GIBIT-
inkoopvoorwaarden. Waar mogelijk/nodig 
gezamenlijk aanbesteden. 

• Gebruik de checklist IV op het ROMnetwerk 

• Bezoek de ateliersessies! 

 

 

 



Vragen? 
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