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Werkplaatsen – doel? 
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Een werkplaats is een (versnellings)middel om te ondersteunen bij het krijgen van werkende ketens in 
de regio:



Werkplaatsen – wat?

1. Werkplaatsen worden ingezet als middel om te oefenen en/of een concrete 
implementatiestap te kunnen zetten in regionaal (interbestuurlijk) verband. 
Werkplaatsen zijn multidisciplinair/integraal (inhoud, DSO en anders werken) en 
hebben een vooraf bepaald doel. 

2. Het hoofddoel is: een werkende keten in de regio.  
3. In beginsel richt de werkplaats zich op de planvorming- en VTH-keten. 
4. Deelnemers zijn (lijn)medewerkers van bevoegde gezagen (niet perse koplopers) 

in de keten en eventueel marktpartijen (leveranciers). Een werkplaats werkt 
volgens een basisplan in een kort tijdbestek (versnelling) waarbij bijvoorbeeld 
casussen worden doorlopen. 
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Voorwaarden deelname werkplaats

Voorwaarden deelname werkplaats:

• Interbestuurlijk(, tenzij…);
• Minimumvereisten bij inwerkingtreding Omgevingswet; 
• Vooraf doel/resultaat bepalen;
• Medewerkers (deelnemers) uit de keten in de regio en leverancier gecommitteerd en beschikbaar;
• Organisatie voldoet aan randvoorwaarden (aangesloten op DSO, etc);
• Bevoegd gezag schakelt begeleiding in (via de markt).
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Werkplaatsen – hoe?

Hoe loopt het proces: afstemming in de regio en met je RIO, aanmelding via de website, 
intakegesprek, werkplaatssessies (aantal dagdelen), afrondend gesprek. 

Werkplaatsbegeleiding: begeleiding van de werkplaats wordt in eerste instantie gefinancierd en 
verzorgd door Ads.

Expertise/ondersteuning: expertise en (technische) ondersteuning is (deels) beschikbaar via het 
programma Aan de Slag met de Omgevingswet en koepels (VNG, UvW, IPO, Rijk). 

Bereik in het land: door een eenduidige aanpak die flexibel op de inhoud is, kan het concept op grotere 
schaal aangeboden en ondersteund worden (door marktpartijen). 

Randvoorwaarden deelname: deelname is laagdrempelig, maar er gelden wel randvoorwaarden. Op 
basis van een intake gesprek wordt vervolgens gestart met een werkplaats.  
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Markt in stelling brengen
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Aparte opdracht voor marktklankbordgroepen:

- In februari en maart vinden klankbordgroepbijeenkomsten plaats waarin marktpartijen deelnemen;

- Twee soorten klankbordgroepen: 1. betrokken kerngroep (betaald), 2. geïnteresseerde groep 

(onbetaald)

- Drie verschillende thema’s: 1. business/consultancy, 2. juridisch/beleid/planvorming, 3. 

IV/techniek/software

Doel betrekken markt: betrokkenheid/commitment markt, overdragen implementatieondersteuning 

(specifiek middels de werkplaatsen) aan de markt, schaalvergroting ondersteuning, bevoegd gezagen 

sneller op weg helpen bij oefenen, testen en knelpunten.



Marktklankbordgroepen
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Kerngroep (betaald):

• Plek voor 6 tot 10 personen van verschillende organisaties;

• Start februari, uitvraag volgt;

• Looptijd: februari – april: 2 sessies?;

• Drie verschillende thema’s: 1. business/consultancy, 2. juridisch/beleid/planvorming, 3. IV/techniek/software.

Tweede groep (onbetaald):

• Plek voor maximaal 25 tot 30 personen van verschillende organisaties;

• Start februari, uitnodiging volgt; 

• Looptijd: februari – april: 2 sessies?;

• Drie verschillende thema’s: 1. business/consultancy, 2. juridisch/beleid/planvorming, 3. IV/techniek/software.



Vervolg

- Uitvraag en uitnodiging volgt zo snel mogelijk naar lijst leveranciers;

- In de uitvraag en de uitnodiging staat het vervolgproces beschreven.
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Vragen?



Werkplaats – voorbeeld 1
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• Overkoepeld doel van de werkplaats: werkende keten van plan tot publicatie in regio X.

• Doel en resultaat werkplaats: oefenen met één activiteit die raakt aan bevoegdheid gemeenten en het 
waterschap in keten ‘van plan tot publicatie’, dus:

1. Een juridische regel maken van de activiteit voor in het omgevingsplan en in de waterschapsverordening;

2. De activiteit annoteren;

3. De activiteit toepasbaar maken (interbestuurlijk de vragenbomen op elkaar afstemmen);

4. (Testen: de activiteit via de plansoftware zichtbaar krijgen op de kaart in de pre-omgeving.)

NB: dit staat dus los van de eigen (besluitvormings)procedure bij de bevoegde gezagen zelf over 
het maken en aanpassen van regels en het aanpassen van werkprocessen. Wel kan deze werkplaats 
daar inspiratie voor bieden.  



Werkplaats – voorbeeld 2
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• Overkoepeld doel van de werkplaats: werkende keten van idee tot afhandeling in regio X.

• Doel en resultaat werkplaats: oefenen met één activiteit die raakt aan bevoegdheid meerdere bevoegde gezagen in 

de keten ‘van idee tot afhandeling’, dus:

1. Een (complex) initiatief wordt ingediend via het Omgevingsloket met verzoek tot vooroverleg (bijv. omgevingstafel), eigen casus of 

casus van Ads beschikbaar (eventueel eerst oriënteren);

2. In behandeling nemen van initiatief (ontvangen van DSO in zaaksysteem), samenwerken via de samenwerkingsfunctionaliteit;

3. Het initiatief toetsen op de nieuwe regels van de Omgevingswet (bijvoorbeeld bruidsschat, omgevingsplan, etc);

4. De vergunning verlenen (of melding afhandelen of informatieplicht afhandelen) samen met advies van andere bevoegde gezag en

bekendmaken. 

NB: dit staat dus los van het maken van samenwerkingsafspraken, het maken van een modelbrief/modelbesluit en 

het aanpassen van werkprocessen. Wel kan deze werkplaats daar inspiratie voor bieden.  


