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Voorwoord 

Beste lezer, 

Versie 1.0 van deze rapportage ‘Verkenning Behoefte Samenwerkingsruimte’ is 9 februari 2017 opgeleverd, naar de 
stand van zaken zoals die op dat moment gold. 

Eén en ander is inmiddels doorontwikkeld in een samenwerkings-infoarchitectuur. 

(document: UIVO-i WP2 bijlage 4d - Samenwerkings-infoarchitectuur – v1.0 2017-11-07) 

In dit document wordt gerefereerd aan DOP’s (Domein Overstijgende Processen). 

Ter vervanging van de DOP’s zijn de interbestuurlijke Ketenprocessen uitgewerkt. 

(document: UIVO-I WP2 bijlage 1 - Interbestuurlijke Procesketens – v1.0 2017-11-10) 

Op pagina 16 wordt verwezen naar een aggregatieplaat in de bijlage 

(document: UIVO-I WP2 bijlage 4c - Samenwerkingsruimte Aggregatie Eisen en Wensen - v1.05 2017-02-09

Vanwege de toevoeging van dit voorwoord is het versienummer gewijzigd in 1.05 

Kernteam UIVO-I Werkpakket 2 – Ketenprocessen 

31-10-2017 
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1. Doel samenwerkingsruimte 

Zou het niet mooi zijn als: 

- De overheid zou kunnen faciliteren dat initiatiefnemers, planvormers, bevoegde 
gezagen en mogelijke belanghebbenden voortijdig in het proces elkaar kunnen vinden 
en allemaal dezelfde informatie hebben? 

- De overheid (bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties) daadwerkelijk digitaal 
samen kunnen werken en belangen kunnen samenbrengen en afwegen inzake 
ruimtelijke planvorming, vergunningverlening en toezicht en handhaving

- Een initiatiefnemer die een vergunningaanvraag doet, helemaal niets meer merkt dat 
bij het verlenen van de vergunning de verschillende overheidsdiensten (bevoegde 
gezagen en uitvoeringsorganisaties) hebben samengewerkt?

- Belanghebbenden vanaf het begin betrokken worden bij plannen van initiatiefnemers, 
planvormers en bevoegde gezagen al kunnen meedenken in de verkenningsfase, 
zodat creativiteit gemobiliseerd wordt en tegenstand, vertraging en juridische 
procedures kunnen worden voorkomen

- Een plan voor een gebied echt samen met omwonenden, belangengroepen en 
medeoverheden, gezamenlijk ontwikkeld wordt, waarbij men al in het allereerste 
begin met elkaar spreekt op basis van dezelfde, kwalitatief goede informatie? 



• Bestuursakkoord: Samenwerkingsruimte valt buiten Bestuursakkoord (scenario 2)

• Strategische issues aan OGB: onderscheid verschillende typen Samenwerkingsruimte(n)

• Visie 1.0: noodzaak tot samenwerking met onderscheid:

1.Samenwerking in de keten, de workflow ondersteunen (procesondersteuning);

2.Informatie delen die nodig is, zodat iedereen zijn aandeel in het proces kan leveren;

3.Mogelijkheden om te overleggen, ideeën uitwisselen enz. (‘sparren’).

• Doelarchitectuur 2.0: Er wordt onderzocht of de samenwerkingsruimte meer moet 

bieden dan het delen van informatie bij oriënteren, indienen en het voorbereiden van 

besluiten. 

• Globaal PvE: Het DSO gaat een functie voor samenwerking aanbieden, met een initiator 

en een aantal samenwerkende partijen. De initiator van de samenwerking (initiatiefnemer, 

belanghebbende of bevoegd gezag) is de procesverantwoordelijke. Voor dit onderwerp is 

nog een definitiestudie gepland en in samenhang met het UIVO traject wordt nader 

gesproken over de behoeften. 

2. De context: vertrekpunt Samenwerkingsruimte(n)



2. Context Samenwerkingsruimte

UIVO-I werkpakket 2: 

• “Dit werkpakket heeft als doel een gezamenlijk beeld te creëren van de 
(keten)bedrijfsprocessen van de bevoegde gezagen die qua 
informatievoorziening c.q. digitalisering geraakt worden door de 
Omgevingswet. Door dit gezamenlijke beeld is het eenvoudiger om bij 
samenwerken in de keten afspraken te maken over de wederzijdse 
verwachtingen.”

• Onderzocht en vastgelegd wordt welke gegevens uitgewisseld moeten 
worden, wat dit betekent voor de definitie van zaaktypen voor de 
ketensamenwerking en duurzame archivering, en welke ondersteunende 
functionaliteit (“Samenwerkingsruimte”) er additioneel nodig is.”



3. De vraag

• Breng de behoefte aan ondersteunende faciliteit (“Samenwerkingsruimte”) binnen het 

DSO in beeld,  op basis van korte analyse van de uitgangspunten, de VIVO’s vanuit de 

vier koepels en te organiseren en faciliteren ateliersessie

• Toets en analyseer de resultaten en spreek deze door met vertegenwoordigers vanuit de 

vier koepels (Kerngroep)

• Rapporteer de beelden en inzichten uit de analyse en bijeenkomst(en) op overzichtelijke 

en hanteerbare wijze (in powerpoint)



4. De aanpak
• Deze Verkenning is begeleid door een Kerngroep vanuit de 4 koepels (gemeenten, 

waterschappen, provincies en Rijk) en is onderdeel van het werkpakket Ketenprocessen

binnen project UIVO-I:

• Izakjan Dekker – trekker WP Ketenprocessen / UvW

• Jeffrey Gortmaker – VNG / KING

• Arjan Kloosterboer – VNG / KING

• Wim van de Meer – waterschap V&V

• Paul de Frankrijker – UvW / architect DSO

• Maarten Diependaal – provincie Brabant

• Theo van Diek – provincie Gelderland

• Fred Wessels – RWS

• Jos van den Akker – I&M

• Ernst Koperdraat – coördinerend projectleider UIVO-I

• Scope: Voor toezicht en handhaving is recent een definitiestudie afgerond. Vanwege de 

integraliteit van het proces Vergunningen, Toezicht en Handhaving maakt ook Toezicht

en Handhaving onderdeel uit van (deze oriëntatie op) de samenwerkingsruimte.



4. De aanpak: gevolgde route

1. Verkennen

• 1e bijeenkomst Kerngroep: Mindmap met Domein Overstijgende Processen (DOP’s)

• Verzameling eisen / wensen en conclusies uit bestaande VIVO’s

• VIVO Rijk: Samenwerkingsruimte op de agenda van de 3e Omgevingswetdag

• Ateliersessie UIVO 15 December invulling workshop / ophalen eisen en wensen

➢Oproep: verbind eisen en wensen ook aan de klantreizen (rapport Customer Journey)

2. Verdiepen

• Analyseren en aggregeren van ruwe eisen en wensen (VIVO’s, ateliersessie)

• 2e bijeenkomst Kerngroep: discussie DOP’s en Customer Journey

• Spiegeling aan DOP’s, CustomerJourney / Breinaaldadvies en Globaal PvE

3. Rapporteren

• Tussenrapportage OU en opstellen concept-rapportage

• Bespreking concept-rapportage in Kerngroep, 

• Oplevering rapportage aan opdrachtgever UIVO-I



4. De aanpak: de bronnen

Bronnen Eisen en Wensen, en input:

- Globaal Programma van Eisen (versie 0.99)

- De VIVO’s:

- VIVO Gemeenten

- VIVO Provincies

- VIVO Waterschappen 

- VIVO Rijk

- Ateliersessie d.d. 15 december

- DOP’s (Domein Overstijgende Processen) V1.0 – Vastgesteld in SAB 3/10/2016

- Het Eindrapport Customer Journey, Bureau Koos, september 2016 

- Concept Breinaaldadvies CJ onderzoek, versie 1.1 van 5 december 2016, vastgesteld in PR 

op 13 december 2016 



4. De aanpak: Ateliersessie 15-12-2016: resultaat
Totaal hebben 24 deelnemers actief mee gedaan en input geleverd

Spreiding vanuit:

Gemeenten

Omgevingsdiensten

Veiligheidsregio’s

Waterschappen

Provincies

Rijkspartijen

Overig

Diversiteit in deelnemers (verschillende organisaties, rollen en domeinen) levert dynamiek en 
volop discussie en is essentieel voor het complete beeld

Ruime oogst aan eisen en wensen zowel voor planvorming als uitvoering (V+T&H), met de 
oproep tot verbinding met Customer Journey (zowel in denkrichting als in innovaties)

Terugkoppeling resultaten aan deelnemers met positieve respons 



Samenwerkingsruimte moet “echt” samen werken mogelijk maken. Zowel:

• Delen van informatie (zelfde informatieniveau)

• Samen werken op die informatie (gegevens combineren in het resultaat) 

• Discussie op en over die informatie (interactie, co-creatie)

• Besluitvorming op die informatie (onderdeel in besluitvorming)

Sterke behoefte aan samen werken aan de “voorkant”, zowel in planvorming (vooroverleg, 
participatie) als uitvoering (vooroverleg)

In verschillende fases van het proces is wel behoefte aan verschillende vormen/verbanden van 
samen werken: soms werkt men samen in beperkte groep, soms geheel openbaar 

Rol en bevoegdheid van het gedelegeerd bevoegd gezag is zowel in de wet als in de processen 
vooralsnog onvoldoende helder (denk aan Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s)

Voor Toezicht en Handhaving is het van belang om de mogelijke relatie met bestaande 
applicaties nader te analyseren (bijv: Inspectieview) en overlap te voorkomen

4. De aanpak: Ateliersessie: beelden en bevindingen



5. De samenwerkingsfunctionaliteit: wie

Een ieder kan het samen werken starten in wisselende samenstellingen en verbanden.

Bijvoorbeeld:

1. tussen initiatiefnemer en eigen adviseurs van hem/haar;

• Bijv. voor het verkennen van een initiatief

2. tussen initiatiefnemer en belanghebbenden;

• Bijv. voor het afstemmen van een initiatief

3. tussen initiatiefnemer, bevoegd gezag en andere bestuursorganen;

• Bijv. voor het verkennen van haalbaarheid van een initiatief

4. tussen bevoegd gezag en andere bestuursorganen (inclusief toezichthouders);

• Bijv. voor het afstemmen van de reactie op een initiatief

5. Tussen bevoegd gezag en belanghebbenden;

• Bijv. voor het verkennen of afstemmen van een beoogd plan

Deze verbanden worden in combinatie met een of meer basisfunctionaliteiten ingezet om de 

te bereiken doelen te faciliteren.



5. De samenwerkingsfunctionaliteit: waaraan

- Een ieder kan het samen werken starten om (mee) te werken aan activiteiten binnen 
deze scope: 

VervolgingUitvoering HandhavingToezicht Rechtspraak
Wet- en rijks-

regelgeving

Beleidsplanning

en decentrale 

regelgeving

Omgevingsvergunningen

Ontheffingen 

UitsprakenDwangsommen

Bestuursdwangen

Bestuurlijke boetes 

Processen-verbaal
Sepots

Schikkingen

Afrondende brieven

Vooraankondigingen

Aanzeggingen PV’s

Wetten

AMvB’s

Ministeriële 

regelingen
Omgevingsvisies

Plannen en Programma’s

Omgevingsverordeningen

Omgevingsplannen

Waterverordeningen

Projectbesluiten Onderzoeken, tel-, meet- en monitoringgegevens, rekenmodellen

Vergunningaanvragen

Meldingen

- Bijvoorbeeld aan een (omgevings)plan of een omgevingsvergunning 

- Dus: planvorming, uitvoering en toezicht/handhaving



6. Analyse en aggregatie

Analyse en aggregatie van de wensen en eisen heeft plaatsgevonden door:

1. Aggregatie van ruwe wensen naar 26 basisfunctionaliteiten

2. Clusteren van de basisfunctionaliteiten op basis van de volgende onderverdeling:

• Delen van informatie

• Samen werken aan een resultaat

• Samen processen uitvoeren

• Samenbrengen van gebruikers

• Rechten en rollen van gebruikers

Vervolgens zijn de basisfunctionaliteiten om mee samen te werken gespiegeld en getoetst aan:

• De samenwerkingsfunctionaliteit als beschreven in het Globaal Programma van Eisen

• Een efficiënt en effectief proces: de domein overstijgende processen (DOP’s) 

• De gebruikers centraal: de Customer Journey met dienstinnovaties



6. Aggregatie

16

De ruwe wensen uit de 
verschillende bronnen 
(VIVO’s en ateliersessie) zijn 
samengevoegd en geclusterd 
in de plaat rechts. 

• Geel = 76 ruwe wensen

• Lichtblauw = 26  
basisfunctionaliteiten

• Blauw = 5 clusters 
basisfunctionaliteiten

De aggregatieplaat is als 
bijlage beschikbaar, de 5 
clusters basisfunctionaliteiten 
zijn uitgewerkt weergegeven 
in de volgende 5 sheets.



Delen van informatie
informatie-1 Delen van (eventueel locatie gebonden) informatie zoals:

- Omgevingsdocument in wording: Het initiatief (plan, aanvraag) waaraan 
samengewerkt wordt, inclusief locatie.
- Andere relevante documenten zoals: ontwerpschetsen, onderzoeksrapporten, 
notulen, enz.
Sommige bestandsformaten moeten rechtstreeks te raadplegen zijn, andere 
alleen ter download aanbieden.

informatie-2 Betrekken en ontsluiten van (eventueel locatie gebonden) DSO informatie zoals:
- Verwijzingen (links) naar bestaande (geselecteerde) omgevingsdocumenten 
(van verschillende status).
- Verwijzingen (links) naar andere informatieproducten DSO (informatiehuizen, 
generieke gegevenssets), eventueel inclusief geografische afbakening (uitsnede). 
- Verwijzingen (links) naar te gebruiken (eventueel verplichte) rekentools zoals 
Aerius of geluidsmodellen. 

informatie-3 Delen van aandachtspunten door formele adviseur (bestuursorgaan) met 
toezichthouder hetzij in documentvorm (informatie-1) dan wel in een discussie 
(resultaat-1 of -2).

informatie-4 Visualisatie van locatie gebonden informatie in een kaart.



Samen werken aan het resultaat
resultaat-1 Mogelijkheden om samen aan 1 document te schrijven.

resultaat-2 Mogelijkheden om opmerkingen te plaatsen bij documenten of bij delen van 
documenten. 

resultaat-3 Online discussieforum t.b.v. planvorming en co-creatie, participatie, 
vooroverleg en overleg over verbetersuggesties. Standaardfunctionaliteit 
discussieforum.

resultaat-4 Vragen stellen of opmerkingen richten (bv suggesties doen) aan specifieke 
personen en die beantwoorden

resultaat-5 Kunnen terugkeren naar een eerdere versie van een document (bouwsteen 
document management).

resultaat-6 Datumprikker om bijeenkomsten te kunnen organiseren en daarbij  partijen 
uit kunnen nodigen. Bijvoorbeeld t.b.v.  planvorming en co-creatie of 
vooroverleg, enz.

resultaat-7 Video conferencing mogelijkheden.



Samen processen uitvoeren

proces-1 Verwerken van afspraken (tussen betrokkenen) over de uitvoering van 
processen en de wijzigingen daarop (eventueel o.b.v. voorbeeldprocessen) 
(bijv. ook de melding van een initiatiefnemer dat de bouw zover gevorderd 
is dat toezicht plaats kan vinden). 

proces-2 Toegankelijk maken voor betrokkenen van informatie over het proces van 
behandeling (mijlpalen, termijnen, actiehouders e.d.) en huidige status 
daarvan. 

proces-3 Communicatie richting betrokkenen over voortgang (bereikte mijlpalen, 
vertragingen e.d.) van proces. 

proces-4 Notificeren van betrokkenen met het verzoek om conform eerder gemaakte 
procesafspraken, een (volgend) deel van het proces uit te voeren (bijv. het 
verzoeken om aanvullende informatie of het geven van advies).

proces-5 Proces als ingang tot gerelateerde informatie (die toegankelijk is m.b.v. 
‘Informatie delen’).



Samenbrengen van gebruikers
samen 
brengen-1

Het moet duidelijk zijn waarop het samen werken betrekking heeft (initiatief, plan of 
toezicht- of handhavingsactiviteit), wie de initiatiefnemer of planinitiator en bevoegd 
gezag zijn, welke bestuursorganen nog meer formeel betrokken zijn en in welke fase 
het initiatief zich bevindt (globaal). 

samen 
brengen-2

Ondersteuning t.b.v. het uitnodigen van de juiste personen / organisaties zoals bv:
- Iedere persoon, bestuursorgaan of belangengroep (in de breedste zin van het 

woord) die aangegeven heeft interesse te hebben in een van de activiteiten 
behorende bij het initiatief / het plan in het gebied waar het initiatief / plan 
betrekking op heeft. 

- Alle bestuursorganen waarvan een beperkingengebied de locatie van het initiatief 
raakt. 

Er is sprake van een samenloop met attenderingsservices, waarbij ervoor gezorgd moet 
worden dat belanghebbenden ook al gevonden kunnen worden voordat het initiatief / 
plan ingediend is.

samen 
brengen-3

Suggesties doen (door samenwerkingspartners) aan de eigenaar van de samenwerking 
over belanghebbenden die nog niet uitgenodigd zijn in de samenwerking, zoals 
bijvoorbeeld toezichthouders of externe organisaties waarvan bezwaar te verwachten is.

samen 
brengen-4

In ieder samenwerkingsverband is het mogelijk voor de eigenaar / beheerder om 
andere personen en organisaties uit te nodigen met verschillende rechten niveaus 
(lezen, lezen/schrijven, wellicht per stuk functionaliteit);



Rechten en rollen van gebruikers
rechten-1 Een ieder die aan een initiatief, plan of aan een toezicht- of 

handhavingsactiviteit werkt kan het samen werken starten.

rechten-2 De persoon die het samen werken initieert is eigenaar / beheerder van het 
samenwerkingsverband.

rechten-3 Eigenaar / beheerder kan een samenwerkingsverband sluiten

rechten-4 Eigendom / beheer van een verband kan overgedragen worden aan andere 
persoon of organisatie zoals een omgevingsdienst (gedelegeerd bevoegd 
gezag) of een externe adviseur (initiatiefnemer). Hou er rekening mee dat 
eindverantwoordelijkheid bij bevoegd gezag blijft liggen.

rechten-5 Duidelijk aangeven wie welke rechten heeft in het samenwerkingsverband.

rechten-6 De eigenaar / beheerder kan de deelnemers verschillende rechten geven 
(lezen, lezen-schrijven etc.).



Spiegeling samenwerkingsfunctionaliteit aan het  
globaal Programma van Eisen 

• Het globaal Programma van Eisen gaat ook uit van een generieke opzet van de functie 
voor samen werken. 

• Het globaal PvE beschrijft welke functies ondersteund moeten worden, maar is niet 
specifiek in welke functionaliteit daarbij zou (moeten) horen.

• De functies die expliciet genoemd zijn in het globaal PvE richten zich met name op 
vergunningverlening en meldingen, en minder op planvorming.

• De invulling die in dit onderzoek gegeven wordt in de clusters “Samen werken aan 
resultaat” en “Samen processen uitvoeren” is een nadere specificering van in het PvE
genoemde functionaliteit

• De meer randvoorwaardelijke basisfunctionaliteiten genoemd onder de clusters 
“Samenbrengen van gebruikers” en onder “Rechten en rollen van gebruikers”, en de 
functionaliteiten onder cluster “Delen van informatie” zijn allen in globaal PvE geduid als 
“must have” of “should have” bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

• De meeste basisfunctionaliteiten zijn van algemene aard en net zo goed van toepassing 
op samen werken rondom planvorming als rondom uitvoering (vergunningen en 
meldingen, toezicht en handhaving)



7. De samenwerkingsfunctionaliteit gespiegeld op 
de DOP’s en op de Customer Journey: 2 werelden 

: Customer Journey

: DOP’s



7. Spiegeling aan Domein Overstijgende Processen
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Het koppelen aan de DOP’s biedt structuur aan de opgehaalde eisen en wensen.

De DOP’s zijn geclusterd per rol waarvoor ze primair bedoeld zijn. Dit betekent niet dat 
andere rollen (zoals een ieder) hier geen gebruik van kunnen maken.  



• Geaggregeerde eisen en wensen 
(VIVO’s) vallen grotendeels onder de 
generieke functionaliteit (meerdere 
gecombineerde stappen of processen, 
vooral “fase vooroverleg”)

• DOP’s haken aan bij bestaande 
processen, minder bij de denkrichting 
en de beoogde werkwijze van de 
nieuwe Omgevingswet

• DOP’s (als manier van werken van de 
bevoegd gezagen) moeten nog worden 
gematched op de fasering in Customer 
Journey’s, dit gebeurt nader in UIVO-I

• De relatie tussen de DOP’s en de 
samenwerkingsfunctionaliteit wordt 
nader geduid in de volgende sheet

zienswijze
bezwaar

toezicht
handhaving

opstellen
aanvraag
melding

oriënteren

checken

generieke 
functionaliteit

maken
regels

toepassen
regels

bekend
maken

opstellen

behan-
delen

voor-
lichten

Mindmap DOP’s +
• Wie werkt
• Waar aan
• Welke informatie
• Welke ondersteuning

7. Spiegeling aan Domein Overstijgende Processen

http://www.arcadis.com/


7. Spiegeling functionaliteit aan DOP’s
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De 26 basisfunctionaliteiten zijn op veel DOP processen van toepassing (zie onderstaande 
tabel, resultaten zijn indicatief)

Basisfunctionaliteiten die gaan over “ delen van informatie”  passen op de meeste DOPs, net 
zoals de meer randvoorwaardelijke functionaliteiten die “samenbrengen van gebruikers” en 
“rechten en rollen van gebruikers” ondersteunen.

Basisfunctionaliteiten die gaan over “samen werken aan resultaat” hebben hun plek vooral aan 
het begin van het proces, terwijl het “samen werken aan processen” vooral tijdens 
behandeling van een plan of een vergunningsaanvraag een plek heeft.

info
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atie-1

info
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atie-2

info
rm

atie-3

info
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atie-4

resultaat-1

resultaat-2

resultaat-3

resultaat-4

resultaat-5

resultaat-6

resultaat-7

pro
ces-1

pro
ces-2

pro
ces-3

pro
ces-4

pro
ces-5

sam
en

bren
gen

-1
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en
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gen

-2

sam
en
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gen

-3

sam
en

bren
gen

-4

rechten-1

rechten-2

rechten-3

rechten-4

rechten-5

rechten-6

Orienteren x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Checken x x

Opstellen aanvragen / meldingen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Voorlichten en beantwoorden x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Opstellen of wijzigen plannen en verordeningen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Behandelen aanvragen en meldingen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Behandelen zienswijzen en bezwaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Maken toepasbare regels x x x x x x x x x x x x x x x x x

Toezichthouden en handhaving x x x x x x x x x x x x x x x x x x x



7. Spiegeling aan Customer Journey

• In Customer Journey (klantreizen) staat de klant en de klantvraag centraal, en is steeds 
van buiten naar binnen gedacht, in de geest van de nieuwe Omgevingswet:

• Welke ondersteuning verlangt een initiatiefnemer bij het aanvragen van een 
vergunning, hoe wenst een planvormer geholpen te worden bij een nieuwe 
planontwikkeling en hoe wil een belanghebbende geïnformeerd worden en reageren op 
een ontwikkeling in zijn omgeving

• De CJ’s hebben geleid tot 27 dienstinnovaties: mogelijke verbeteringen ten opzichte van 
huidige dienstverlening, waarbij een aantal innovaties direct relatie hebben met 
samenwerking en mogelijke functionaliteiten van de Samenwerkingsruimte(n)

• het Breinaald advies beschrijft het gedeelde beeld (vanuit de verschillende koepels)over 
proces, resultaat en vervolg



Klik om de stijl te 
bewerken

Toelichting op pijlen: zie volgende pagina



7. Spiegeling functionaliteit aan Dienstinnovaties
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Er zijn een aantal dienstinnovaties uit het Customer Journey rapport geselecteerd waarbij samen 
werken een rol zou kunnen of moeten spelen. De 26 basisfunctionaliteiten zijn wat minder 
generiek (dan bij spiegeling aan DOP’s) wanneer ze gespiegeld worden aan de dienstinnovatie 
(zie onderstaande tabel, resultaten zijn indicatief).

Customer Journey legt de nadruk op de klantreizen van initiatiefnemer en belanghebbende en 
beslaat dus niet de volledige breedte waarop samen werken gewenst is. Het planvormingsproces 
zit er in mindere mate in, terwijl daar (ook interbestuurlijk) samen werken nodig is.
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3D omgevingsplatform (1) x x x x x x x x x x x x x x x x

Multimachtiging (15) x x x

Planvorming en co-creatie (19) x x x x x x x x x x x x

Track & Trace (22) x x x x x

Next steps (23) x x

Verbeter en toetssuggesties (12) x x x

Controle op afstand (17) x x

Omgevingsplatform participatie (20) x x x x

Persoonlijke voorkeuren (16) x



7. Spiegeling aan Customer Journey (CJ)
• In de CJ is vooral het gemeentelijk vergunning proces uitgewerkt, meer complexe 

processen (meervoudige aanvraag en planvorming) bij diverse overheden vielen buiten 
scope

• De CJ is sterk vanuit de klant (initiatiefnemer en belanghebbende) opgezet, de 
inventarisatie van eisen en wensen in de VIVO’s en de ateliersessie is vooral vanuit de rol 
bevoegde gezagen en uitvoerende diensten, daarmee zijn deze beelden complementair.

• De op basis van geïnventariseerde wensen geformuleerde basisfunctionaliteiten bieden 
ondersteuning aan diverse specifieke dienstinnovaties in de Customer Journey

• De basisfunctionaliteiten die de dienstinnovaties Omgevingsplatform 3D (2018: 2D), 
Multimachtiging, Planvorming en co-creatie, Track&Trace en Next Steps ondersteunen, 
lijken conform het Breinaaldadvies te passen in de huidige Visie 2018

• De dienstinnovatie “Persoonlijke voorkeuren” is in het Breinaaldadvies aangeduid als nog 
niet in lijn met Visie, en niet urgent, maar is vanuit verschillende bevoegd gezagen en 
uitvoeringsdiensten als wens aangegeven

• Er zijn een aantal wensen in het kader van toezicht en handhaving die (logischerwijs) niet 
te koppelen zijn met een dienstinnovatie uit de CJ



9. Conclusies
1. De geïnventariseerde behoeften uit VIVO’s en Ateliersessie bevestigen de noodzaak om 

binnen het DSO functionaliteit om samen te werken aan te bieden, die verder gaan dan 

delen van informatie, maar die daadwerkelijk samen werken mogelijk maken

2. Dit is onder meer noodzakelijk om het gedachtengoed van de Omgevingswet te kunnen 

realiseren, zoals:

• Het bieden van een gelijk informatieniveau voor alle gebruikers

• De klant centraal, met transparantie en gebruiksgemak voor eenieder

• Bestuursorganen en uitvoeringsorganisaties samen opereren als één overheid

3. Met een beperkte set aan generieke functionaliteiten (met name t.b.v. het “Samenwerken 

aan resultaat”, het “Samen processen uitvoeren” en het ‘Delen van informatie’) is het 

mogelijk om het samen werken tussen alle betrokkenen te faciliteren, van Beleidsplanning 

tot en met Handhaving

4. Vooral de functionaliteiten in de clusters “Samen werken aan resultaat” en “Samen 

processen uitvoeren” gaan verder dan de huidige uitgangspunten in het Globaal PvE, de 

clusters “Samenbrengen van gebruikers”, “Rechten en rollen van gebruikers” en “Delen van 

informatie” zijn in lijn met het Globaal PvE

5. Vanwege de generieke opzet van de samenwerkingsfunctionaliteit, is deze ondersteunend 

aan alle Domein Overstijgende Processen (DOP’s)

6. De op basis van geïnventariseerde wensen geformuleerde basisfunctionaliteiten bieden 
ondersteuning aan diverse specifieke dienstinnovaties in de Customer Journey



10. Aanbevelingen

1. De in deze behoefteverkenning beschreven basisfunctionaliteiten om samen te werken, 
maken feitelijke uitvoering van een definitiestudie overbodig, maar vragen als vervolg een 
nadere uitwerking aan de hand van concrete use-cases. 

2. Bij het uitwerken van deze use cases is het essentieel dat vooral de gebruikers, met 
voldoende diversiteit, vanuit de verschillende rollen en organisaties, met ondersteuning 
van IV experts. In samenhang met de dienstinnovaties uit de Customer Journey. 

3. De afbakening en de relatie met enerzijds het DSO (omgevingsdocumenten, 
informatieproducten) en anderzijds met de zaak- en proces ondersteunende systemen van 
de bestuursorganen, en eventuele andere beschikbare (landelijke) voorzieningen, is 
hierbij essentieel.

4. Voer met behulp van de use cases een marktverkenning uit, zowel naar binnen de 
overheidsorganisaties in gebruik zijnde functionaliteiten, als naar op de markt beschikbare 
(standaard)functionaliteiten, op het gebied van samen werken.

5. Vervolgens kan op basis van definitieve scope bepaling, urgentie van gebruikersbehoefte, 
technische haalbaarheid en kosten / baten afweging prioritering en eventuele fasering van 
invoering plaatsvinden.


