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Samenwerken in de keten. 

- Wat is het, wanneer gebeurt het. Focus vandaag: Behandelen verzoeken 

- De rol van de samenwerkingsbouwstenen PIKO 

- De rol van de samenwerkingsvoorzieningen 

- De rol van je eigen zaaksysteem 

- Waarop moet je je voorbereiden 

- Waar vind je meer informatie om ermee aan de slag te gaan 
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Stappen initiatief en vergunningproces 

Verkennen begeleiden initiatief/ eigen onderzoek initiatiefnemer 

Melding? Vergunningaanvraag? Intake 

Behandelen 

Besluit:  

Melding: maatwerkvoorschriften;  

vergunning: vergunningen voorschriften 

 

Bekendmaken 













Bouwstenen PIKO 



Analogie: supply chain Toyota 

UIVO-I WP2 Ketensamenwerking 



Dit betekent voor Toyota 

-e 



Ketenproces: keten van samenhangende 
zaken 

• Uitvoering van Omgevingswettaken vindt, daar waar meerdere partijen betrokken zijn, plaats in procesketens. Iedere organisatie voert 
haar eigen bedrijfsproces uit, al dan niet zaakgericht. Deze bedrijfsprocessen vormen gezamenlijk een procesketen gericht op 
bijvoorbeeld de behandeling van een vergunningaanvraag. Binnen deze procesketen wordt tussen de ketenpartners zaakgericht 
gecommuniceerd en afgestemd om uitvoering te geven aan bijvoorbeeld die aanvraagbehandeling. Vanuit de keten gezien voeren de 
betrokken ketenpartners zaken uit die aan elkaar gerelateerd zijn.  
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Omgevingsvergunning? 

Advies? 

Advies? 

Advies? 

Instemming? 

Advies? 

Goedkeuring? 



DEMO 

PDC 

DEMO 

PDC 

https://omgevingswet.wiki/bin/view/360/


VRAGEN 

Werkt je organisatie al met een PDC? Ja/Nee 

Een PDC gaat ons helpen om de doelstelling van de OW te halen door helder te maken wat we van 

elkaar verwachten. Ja Nee Weet niet 

Wie beheert de PDC? Afdeling Communicatie; De afdelingshoofden; De proceseigenaren; ICT / 

Functioneel applicatiebeheer 

Onze organisatie werkt al zaakgericht. Nee <1 Jaar <3 Jaar  <5 Jaar 

Een zaaktype kan een dienst of product zijn. Ja / Nee 

 

 



Hoe zit het nou met de 
samenwerkings-
voorzieningen 

- De rol van de 
samenwerkingsvoorzieningen 

- De rol van je eigen zaaksysteem 

 



DSO DSO DSO-LV 
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Toekennen rollen 
en rechten 
Toekennen rollen 
en rechten 

Delen van Documentatie Delen van Documentatie 

Documentatie- 
notificatie 
Documentatie- 
notificatie 

Actieverzoek Actieverzoek 

Kaartviewer o.a. voor 
delen van concept plannen 

 i.s.m. regels 

Kaartviewer o.a. voor 
delen van concept plannen 

 i.s.m. regels 

Delen van Documentatie Delen van Documentatie 

Actieverzoek Actieverzoek 
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Samenwerkingsfunctionaliteit UIVO-I -> business cases 





DEMO 

GT 

DEMO 

GT 

Disclaimer: De demo toont een clickable prototype voor de 
API’s samenwerkingsvoorzieningen ter verkenning van 

functionaliteiten. Het uiteindelijke product kan afwijken 

https://1xtfqh.axshare.com/#p=start-schermklikmodel&g=1


Vragen 

De samenwerkingsvoorzieningen maken samenwerken in een document mogelijk. Ja - nee - weet niet 

Kan ik zonder VTH applicatie toch samenwerken? Ja – nee - weet niet 

Actieverzoeken komen rechtstreeks aan bij? De behandelaar – Organisaties - Rollen binnen de 

organisatie - Initiatiefnemer als ik extra stukken opvraag 

Ik weet wat ik verwacht van ons eigen VTH systeem. Ja - Nee 

Via de SWV kan ik concrete producten en diensten bij ketenpartners vragen? Ja – Nee – weer niet 

Communicatie met de initiatiefnemer gaat via? De samenwerkingsvoorzieningen - Berichtenbox Mijn 

overheid.nl - Rooksignalen - Mogen wij zelf weten 

De stukken uit de samenwerkingsvoorziening DSO – LV kunnen met de STAM koppeling worden 

opgehaald. Ja – Nee -  Weet niet 

 



Wat moet of wil je allemaal 
geregeld hebben 



Wat moet je bijvoorbeeld regelen? 

• Weet elkaar te vinden, oefen en maak 
afspraken met je ketenpartners / SLA’s 

• Leren om anders denken en doen 
• Gereedmaken Zaaktypes, Producten en 

diensten 
• Afspraken over de regievoering 
• Kennis op pijl brengen 
• Informeren bewoners/ potentiele 

initiatiefnemers en belanghebbenden 
• AVG- en archiveringswet gerelateerde 

afspraken maken 
 
 

• Aansluiting aan de API’s 
• Samenwerkfunctionaliteit in je 

bedrijfsapplicatie regelen 
• Autorisaties binnen je organisatie bepalen 

en inregelen 
• Gebruik webinterface aanmelden 
• Samenwerken aan resultaat 
• Samenbrengen van betrokkenen 
• E-herkenning en aanmelden bij DSO-LV 
• Aanpassen van je archivering (‘Audit Trail 

DSO-LV en DSO-LV Opslag) 

DIGITALE MIDDELEN PROCESSEN EN MENSEN 



(actief!) Programma 

 Samen ontdekken hoe interbestuurlijk en 
met ketenpartners wordt samengewerkt 
onder de Omgevingswet 

 Leren hoe de samenwerkingsbouwstenen 
helpen: Samenwerkingsvoorzieningen DSO-
LV, Zaaktype catalogus, Producten-diensten 
catalogus, serviceformules e.t.c. 

 Zicht op de gezamenlijke veranderopgave 

 Uitwerken ketenafspraken 

 Zicht krijgen op de zelf te realiseren 
samenwerkingsondersteuning 



Contour aandachtspunten 
1. Geest van de samenwerking  

2. Informatie naar belanghebbenden en initiatiefnemers 

3. Planbaten/Planschade 

4. Vulling DSO  

5. Toepasbare regels / annotaties 

6. Uitvoeringstoetsen 

7. Regievoering  

8. Termijnen, doorlooptijden voor zaaktypes, producten 

en diensten(incl. gedaante en kwaliteit), voor: (kader rechts) 

9. Service Level Agreements  

10.Leges (ook milieubelastende activiteiten) 

11.Gebruik Samenwerkingsvoorzieningen DSO 

12.Afspraken in het kader van de archiefwet en AVG 

a) Verkennen initiatief en vooroverleg 

b) Reguliere procedure 

c) Advies en Advies met instemming 

d) Uitgebreide procedure* 

e) Behandeling Zienswijzen 

f) Gefaseerde vergunning* 

g) Beroep, bezwaar, verzoek om voorlopige 

voorziening en hoger beroep 



GA AAN DE SLAG MET JE KETENPARTNERS 
EN EVTL LEVERANCIERS RONDOM CONCRETE CASES 



Bronnen voor het vervolg 

Omgevingswet.wiki (ZTC/ PDC) 

Aan de slag met de Omgevingswet en websites van de koepels 

UIVO I resultaten 

Serviceformules 

Omgevingstafel 

Simulatiespel Recreatiecentrum 

Simulatie interbestuurlijke samenwerking en DSO LV 

Pilotstarter 

DEMODAGEN  

DSO Demo 

Eigen afspraken, bijvoorbeeld onder de WABO, evalueren en uitbreiden 

RIOs en Try-out regio’s 



Vragen 

We hebben al afspraken gemaakt onder de WABO. Ja – Nee -  Weet niet 

Wij hebben de minimale eisen om per 1-1-2021 onder de omgevingswet te kunnen werken in de gaten. 

Ja – Nee – Weet niet 

Ik heb er vertrouwen in dat onze organisatie en partners klaar zijn per 1-1-2021 voor de 

ketensamenwerking. Ja – Nee – Weet niet.  



Einde sessie 
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Screenshots 
Samenwerking GT 

 



Concept 
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