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“Samen komen is een begin; samen blijven is een
vooruitgang; samenwerken is succes.”
Henry Ford
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Waar komen we vandaan?

26 deliverables:
• Serviceformules
• i-Ketenprocessen
• i-ZTC OW
• i-PDC OW
• i-Samenwerkingsruimte
• Duurzame toegankelijkheid
• Meervoudig
bronhouderschap
• Advies SOR
• Ketenpilots
• Innovatiespoor
• Roadmap
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• Themasessie PR
•
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•
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Juni 2018:
• Vaststelling
resultaten in PR
• Opdracht fase 2
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• In praktijk brengen!
• Door ontwikkelen en
afmaken interbestuurlijke
samenwerkingsbouwstenen
ZTC, PDC en ketenprocessen
obv praktijkervaringen
• Zaakgericht interbestuurlijk
communiceren en
samenwerken
• Tijdelijk beheer
• Doorgaan met Verbinden &
uitbreiden draagvlak
• Voorlichten en betrekken
• Interbestuurlijk en samen
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DSO operationeel

Tussenliggende
periode
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doorontwikkelen & afmaken
gebruiken & beheren
verbinden & communiceren
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aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/anders-werken/piko/

Interbestuurlijke samenwerking
in de procesketen
Samenwerken aan de uitvoering van de Omgevingswet
Initiatief(nemer) zet procesketen in gang
bijvoorbeeld een vergunningaanvraag met een bouwdeel, waterdeel en natuurdeel
Meerdere bevoegde gezagen (BG’s)(en uitvoeringsorganisaties) betrokken om
producten en deelproducten te realiseren

Vraagt: interbestuurlijke procesketen met koppelvlakken tussen BG’s
Gezamenlijke uniforme taal: PDC en ZTC
Interbestuurlijke: Producten en Diensten Catalogus en Zaaktypen Catalogus

Principes en afspraken
Interbestuurlijke ketenprocesmodellen uitgangspunt voor Stelsel Architectuur
Gedragscode Meervoudig Bronhouderschap
Serviceformules
Afspraken over archivering in de interbestuurlijke procesketens

Samen werk faciliteiten
Ruimte om interbestuurlijk samen te werken
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Versterken Gebruikersbetrokkenheid bevoegde gezagen en
uitvoeringsorganisaties bij samenwerkingsbouwstenen en interbestuurlijke
ketensamenwerking in het kader van de Omgevingswet (regionale aanpak met
praktijkproeven en try-outs)

•

Doorontwikkelen en afmaken van de ruwe versies van de UIVO-i
‘Samenwerkingsbouwstenen’

•

Inbrengen producten, expertise en ervaringsdeskundigheid, met betrekking tot
de samenwerkingsbouwstenen uit UIVO-I en PIKO, bij het DSO Stelsel, vanuit
gebruikersbetrokkenheid van bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties

Aansluitend bij de 3 DSO
hoofdketenprocessen
Hoofdketenproces van plan tot publicatie

De PIKO samenwerkingsbouwstenen zorgen er voor dat in alle stadia van de planvorming
en mutaties op plannen, met een uniforme manier en taal, door ketenpartners
samengewerkt wordt aan resultaten.

Aansluitend bij de 3 DSO
hoofdketenprocessen
Hoofdketenproces van idee tot afhandeling

De PIKO samenwerkingsbouwstenen zorgen er voor dat in alle stadia van een idee tot
afhandeling, met een uniforme taal (o.b.v. de interbestuurlijke ZTC en PDC Omgevingswet),
in heldere procesketens, door ketenpartners, initiatiefnemers en belanghebbenden wordt
samengewerkt in een (virtuele) samenwerkingsruimte, in de figuur hiernaast aangegeven
met oranje cirkels

Aansluitend bij de 3 DSO
hoofdketenprocessen
Hoofdketenproces van vraag tot informatie

De PIKO samenwerkingsbouwstenen dragen bij aan de interbestuurlijke procesketens
om de juiste informatie te kunnen verstrekken

Organisatie en aanpak volgens het
Ringenmodel
Een kritische succesfactor voor PIKO is betrokkenheid
In het kernteam zitten de mensen, inhoudelijk
deskundigen, die structureel aan de PIKO
interbestuurlijke samenwerkingsbouwstenen werken.
Eerste ring: actief uitwisselen van de kennis,
ervaringen en inbreng vanuit het veld, co-creatie en
toepassing. O.a. regionale werksessies bij
praktijkproeven en try-outs met ‘ambtenaren in het
wild’.
Tweede ring: Draagvlak, informeren, betrekken en toe
laten passen. Deze ring wordt gevormd door de
mensen uit het werkveld van de bevoegde gezagen en
uitvoeringsorganisaties en hun klanten. O.a. VNG
ateliersessies, slagsessies.

Win - Win
Wat kunnen wij, project PIKO, voor jou doen:
Doorontwikkelen en afmaken interbestuurlijke samenwerkingsbouwstenen voor gebruik bij het Stelsel Omgevingswet; en
Jou op weg helpen om interbestuurlijke samenwerking in praktijk te
brengen

Wat kun jij voor ons doen?
Participeer in de eerste of tweede ring,
denk en creëer mee en test de
samenwerkingsbouwstenen in jouw
praktijk.
Ik meld me aan!

Links
aandeslagmetdeomgevingswet.nl PIKO voorpagina PIKO
aandeslagmetdeomgevingswet.nl UIVO-i resultaten UIVO-i
aandeslagmetdeomgevingswet.nl UIVO-i resultaten UIVO-i WP2 Ketenprocessen
aandeslagmetdeomgevingswet.nl PIKO subpagina samenwerkvoorziening

Omgevingswet Simulatie Recreatiecentrum
Op Pleio hebben we een PIKO groep waar de handouts en uitkomsten van de simulatiespelen gedeeld
worden, en tussenversies besproken worden. Hiervoor dien je je aan te melden.

