


Welkom
bij het Expertteam Migratie DSO



Gijs van Duijn
• Expert Migratie DSO
• Regionaal 

Implementatiecoach (RIO)
• Betrokken sinds 2016
• Achtergrond:

implementatie- en 
digitaliseringsvraagstukken 
bij gemeenten

Roland Willemsen
• Expert Migratie DSO
• Expert interbestuurlijke 

samenwerking
• Betrokken sinds eind 2016
• Achtergrond:

informatiemanagement en 
veranderkunde.

Leana Vlok
• Trekker Expertteam Migratie
• Regionaal 

Implementatiecoach (RIO)
• Betrokken sinds 2016
• Achtergrond: 

Informatie-manager 
ruimtelijk domein en VTH 
met specialisatie integraties 
bij gemeenten en 
Omgevingsdiensten



Adrie van Bohemen
• Expert Migratie DSO
• Achtergrond:

informatiearchitect, 
bruggenbouwer, 
organisatieadviseur, digitaal 
werken, specialisatie lokale 
overheden

Joey Kortram
• Expert Toepasbare Regels
• Doelgericht regelbeheer en 

regelanalyse
• Betrokken sinds 2017
• Achtergrond:

Informatiemanagement, 
verandermanagement, 
strategisch management

Jos Poels
• Expert Migratie DSO
• Achtergrond: 

informatiemanagement en 
organisatieverandering, 
digitaal, zaak- en objectgericht 
werken, proces- en 
implementatiemanagement



Paul de Frankrijker
• Expert Migratie DSO
• Achtergrond:

Navigator in de digitale 
wereld, regieteam 
architectuur DSO-LV, 
business liaison architect 
rijksoverheid en 
waterschappen, oog voor 
duurzame opslag van 
energie.

Ewald te Koppele
• Expert Migratie DSO
• Achtergrond: 

geo specialist , lokale 
overheid, 
informatieadviseur 
Meerinzicht gemeenten, 
bestuurslid Provero

Peter Kok
• Trekker Migratie DSO 

Betrokken sinds begin 2018
• Achtergrond:

implementatie- en 
verandermanagement



Spreekuur Expertteam Migratie DSO

• Gericht op interbestuurlijk
• 2 keer per week via Teams

• Spreekuur dinsdag- en donderdagmiddag van         
13.00 – 16.00 uur

• Regelmatig thema sessies 
zie Evenementen kalender op 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl

• Hele zomer door spreekuur op dinsdagmiddag 
van 13.00 tot 16.00 uur

• Aanmelden via BIO@VNG.nl
• Doorgeven en borgen van vragen met IPOW

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/evenementenagenda/evenementen-items/2020/april/expertteam-spreekuur-implementatie-dso/
mailto:BIO@VNG.nl


Thema’s die we hebben uitgediept?

• DSO Content en de Wkb

• Omgevingsdiensten en aansluiten

• Samenwerkfunctionaliteit

• Archief en de Omgevingswet

• Toepasbare regels, strategie, de functionele structuur en hoe 
maak je de regels.

• Aansluiten op STTR en STOP/TPOD

• Oefenen met DSO, aanpak regio Utrecht



Online VNG vragenuren Omgevingswet

• Gericht op gemeenten

• Meerdere keren per week via Teams

• Thema’s: 
• Software Omgevingswet
• Minimum eisen, roadmap en planning
• Omgevingsplan en digitalisering

• Meer informatie: vragenuren Omgevingswet VNG

• Aanmelden: mail naar omgevingswet@vng.nl, met 
als onderwerp 'vragenuren'

https://vng.nl/artikelen/vragenuren-omgevingswet
mailto:omgevingswet@vng.nl


De Vragen
• Aansluitstrategie

• Integratiestrategie

• Digikoppelingen

• Info over aansluiten

• Info over API’s

• Toepasbare regels

• Omgevingsplan en 
Bestemmingsplan

• Ruimtelijke plannen.nl

• Wat zit er in DSO 

• Waar kan ik oefenen

• Oefencasussen

• Omgevingsdienst en 
toepasbare regels (TR)

• Veiligheidsregio’s en 
Omgevingswet

• Welke leveranciers
• Archiveren 

• WKB en OW

• Complexe vragenbomen
• Uitstel en nu?

• Aanbesteden TR en PLAN

• Aansluiten Omgevingsdiensten
• Samenwerken

• STAM en API

• Samenwerkingsomgeving
• Vooroverleg

• Participatie

• Omgevingsplannen wijzigen en 
ponsen

• Voorbeeld Casco

• Profiel regelbeheerder



Ervaringen Expertteam tot nu toe

• 10 – 70 deelnemers per sessie

• Gemeenten, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s,   
Waterschappen, Provincie(s) en adviesbureaus

• Beginners – zwaar gevorderd

• Experts zijn gericht op aansluiten en oefenen

• Onze werkwijze is laagdrempelig

• Geen meningen maar feiten bespreken

• Alle onderwerpen rondom DSO



De reacties

• Tot volgende week!

• Dank ik kan weer verder!

• Fijn om even binnen te kunnen lopen.

• Heerlijk laagdrempelig

• Experts die echt met ons meedenken

• Ik luister iedere keer mee en als ik iets interessants hoor, dan 
meld ik mij om mee te praten

• Wat makkelijk om even een vraag te stellen en het juiste 
antwoord te krijgen.



Ontwikkelingen Expertteam

• VNG
Aansluiting zoeken met VNG over spreekuren, thema’s en  
kennisdelen.

• Regionale aanpak
Met de RIO’s de Regio in om organisaties te helpen bij 
voorbereiden op oefenen.

• Kennisnetwerk
Verbreden van ons netwerk door het leggen van verbindingen
met adviesbureaus, leveranciers, belangenverenigingen en 
vakspecialisten met kennis van de Omgevingswet.



Spreekuur Expertteam Migratie DSO

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg2NTdjZTYtZTc1NC00OTQ0LWI4OTgtNDdjYzUxNTNlYjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1%22%2c%22Oid%22%3a%222e5d7a10-77a3-4415-bc15-9e22890d757d%22%7d

