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Even voorstellen
Mavim
• Nederlandse Software leverancier
• Van Strategie tot operatie
• Inzicht en overzicht
• Verbinden

– Processen aan risico’s
– Marktpartijen en oplossingen

• Samen

De Processpecialisten
• 50 specialisten
• Procesinrichting – en verbetering
• Ketensamenwerking
• Implementeren op proces, systeem 

en gedrag
• Verandermanagement
• Processimulaties
• Mavim Gold Partner



NORMA

• Richten
– Doelen en strategie vastleggen

• Inrichten:
– Checklists om processen

‘Omgevingswetproof’ te in te richten
– Instrument om impact te bepalen van de 

Omgevingswet op ketens, processen en
informatievoorziening

– Praktijkvoorbeelden van Omgevingswet
processen

– Platform om processen te beheren, 
publiceren en te verbeteren

• Verrichten:
– Ondersteunen van de uitvoering van 

processen van klant-tot-klant
– Verbinden van oplossingen/systemen



Vastleggen doelen en strategie



Bepalen van impact



Referentieprocessen





Vragen?

• Ben Laarhoven
• BLA@Mavim.com
• 06 25 25 95 97

• Vincent Damen
• damen@processpecialisten.nl
• 06 46 16 26 77

mailto:BLA@Mavim.com


GISkit
 Maakt software voor overheden en stedenbouwkundige bureau’s
 Ruim 25 jaar ervaring
 Klanten op het gebied van ruimtelijke ordening: 102 gemeenten en 

110 andere (bureau’s, waterschappen etc)



Wat bieden we voor de omgevingswet?

Software voor maken tot en met raadplegen

 Maken
 Migreren 
 Beheren 
 Uitwisselen
 Raadplegen

Modulaire opbouw daardoor ook partieel aan te schaffen
Prijs onder de aanbestedingsgrens



Nu • Softwareontwikkeling op basis van STOP/TP 0.98
• Previews van software
• Cursussen

Najaar 2019 • Testversies maak- en migratiesoftware, raadpleegsoftware
• Focus op omgevingsplannen en toepasbare regels

Begin 2020 • Productieversie maak- en ombouwsoftware

Voorjaar 2020 • Testversies uitwissel- en beheersoftware

Medio 2020 • Productieversies uitwissel- en beheersoftware





Juridische regelteksten maken (incl. annotaties)
- Regelteksten conform STOP in initiële regeling of wijzigingsbesluit

PlanTekst incl Annoteer



PlanTekst



Geometrie
- werkingsgebieden behorende bij de regelteksten
- locaties(-groepen) van annotaties

GIO’s, IMOP-xml, IMOW-xml

Geometrie tekenen -> PlanKaart
Migratie bestemmingsplan -> Composer
Overnemen bestaande geometrie (BGT, BRK etc) -> Tabula, PlanKaart



PlanKaart



Composer

Integreren van bestemmingsplannen horizontaal en verticaal
Hergebruik van geometrie



Gelijk met de juridische regeltekst of los annoteren … 

GISkit Annoteer
 voor of na het maken van regelteksten
 beheer van juridische regels (TP)



GISkit Annoteer



Toepasbare regels maken

GISkit Regels

 Consistent met de juridische regels/regelteksten
 Te managen door planjurist

1. Beheer van activiteiten en regelbeheerobjecten
2. Relatie met regeltekst en annotaties
3. Inputdata en decision bibliotheek



GISkit Regels



Viewen van omgevingsplan

GISkit OmgevingsViewer

 Opvolger van GML Viewer
 Raadplegen out of the box



GISkit OmgevingsViewer
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Stadsbeheer B.V. 

Samen werken aan een optimaal 
VTH-proces

Bart Prinsen

www.stadsbeheer.com



Anders denken, anders doen  
DSO



Kennismaking Genetics 

2

• Bayram Demir
• Senior leverancier 
• Directeur
• Voorvechter van landelijke standaarden en voorzieningen
• Kleine 30 jaar ervaring in het VTH domein



Kennismaking Genetics (2)
• Sinds 1993 adviseur en leverancier van de overheid
• Gespecialiseerd in zaakgerichte oplossingen, met als 

specialisatie het VTH domein (inspecties)
• Actief betrokken binnen het VTH domein
• Visie: oplossingen die transparantie bevorderen voor klanten 

en ketenpartners en efficiëntie voor de overheid, door 
standaardisatie en innovatie
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Anders denken, anders doen 
- Ketensamenwerking
- Integrale aanpak en beoordeling
- Iedereen heeft inzicht in de volledige 

informatie ongeacht wie, wanneer of waar 
- Ondersteuning van de medewerker vanuit 

één loket
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Reis naar Omgevingswet en DSO
- Vroegtijdig starten met voorbereidingen
- Betrekken van klanten
- Geven van voorlichting 
- Uitvoeren van Proof of Concepts (PoC’s)  
- Gelijktijdig kunnen ondersteunen van OLO en 

DSO-LV gedurende de overgangsperiode 
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Genetics en klant….
- Strategisch partnership
- Delen van kennis
- Aangaan van open en duurzame relatie
- Kritisch maar altijd opbouwend naar elkaar
- Alleen ben je sneller, maar samen kom je 

verder!
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Vragen?  

• Hartelijk dank voor uw aandacht!
• Zijn er nog vragen? 
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“LEEF heeft ons aangenaam verrast met zijn 
mate van flexibiliteit en de werking van het 

systeem.” - Inspectie Leefomgeving en Transport
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Wie is stadsbeheer?

Kernwaarden 
▪ Samenwerkend, Persoonlijk, Deskundig

Greep uit klantenkring 

Software voor VTH processen 
▪ Opgericht 2003 
▪ Nieuw leiderschapsteam 2016 
▪ Specialist op VTH-domein 
▪ Verhogen service & versnellen innovatie
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“Stadsbeheer heeft oog voor de gebruikers en 
neemt ze mee in het hele proces.” – Gemeente 

Berkelland (n.a.v. demo)
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Dienstverlening 

▪ Persoonlijke benadering 

▪ Klant betrokken bij productontwikkeling/sprintdemo’s 

▪ Overlegstructuur (Strategisch, Tactisch en Operationeel) 

▪ Consultants adviseren klant over VTH-proces 

▪ ISO 9001 & 27001 

▪ Klantwaardering 7,9 
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“LEEF is fris en volledig”- gemeente Brummen
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LEEF
▪ Gebruiksvriendelijk, fris en intuïtief; 
▪ Flexibel in te richten dashboard op basis van rollen en functies van de 

medewerkers en ketenpartners; 
▪ Effectieve termijnbewaking; 
▪ Klaar voor de Omgevingswet!
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“LEEF is een fijne en frisse verbetering ten 
opzichte van de oude applicatie.”- gemeente Moerdijk
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LEEF: Omgevingsdossier
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“Ik raad Stadsbeheer zeker aan!”- gemeente 
Hellevoetsluis 
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LEEF: Sterk in work-flow
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“Doordat Stadsbeheer ons werkveld goed kent 
en met ons meedenkt, komen we altijd tot mooie 

resultaten.” - Gemeente Steenwijkerland
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LEEF: bewaking termijnen & servicenormen
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Meer weten?
✓ Ga naar www.stadsbeheer.com  
✓ Volg ons op LinkedIn 
✓ Tel: 038 – 8520005  

✓ Bart Prinsen (Manager Producten) 
e: bprinsen@stadsbeheer.com  
t: 06 - 29526985  

 

✓ Bob Hulshof (Adviseur bedrijfsprocessen) 
e: bhulshof@stadsbeheer.com  
t: 06 – 29149376  

✓ Kom bij ons langs op de leveranciersmarkt 
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