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4. Wanneer lopen de werkplaatsen
5. Wat verwachten we
6. Hoe nu verder
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Wat is een Werkplaats DSO-keten?

• In een werkplaats is een team van medewerkers van een bevoegd 
gezag aangevuld met ondersteuning van software leveranciers aan 
het werk.

• Ze werken volgens een generiek plan (casus document) waarbij ze in 
kort tijdbestek (3 weken) diverse casussen doorlopen en 
kennisproducten opleveren.

• VNG ondersteunt de werkplaats met coaching, het generiek plan, hulp 
bij het uitwerken van de kennisproducten (bevindingen document) en 
verzorgt de online communicatie.
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Meerdere werkplaatsen en IBAT?
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Onderdeel WP DSO-keten 
(VNG)

WP Ads WP Amsterdam IBAT test

Scope DSO-keten Geheel, van content tot 
ICT en processen

DSO-keten en content 
(omgevingsplan)

DSO-LV & LVBB

Doelgroep Gemeenten Alle bevoegd gezagen Gemeente Amsterdam Alle bevoegd gezagen

Doel Kennis Kennis Kennis Input voor Acceptatie

Start Casus document +  
Gekozen 
representatieve 
gemeenten

Issue bevoegd gezag
Vraag-gedreven 
selectie

Verkennen juridische 
regels

GPvE & Capabilities

Gezamenlijk 1
• Kennis en voortgang WP delen
• Communicatie (afstemming)
• Dienstverleners in stelling brengen

X X

Gezamenlijk 2
• Experts & TBO ondersteuning
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Wat levert de werkplaats op?
Wie? Voordeel

Alle gemeenten Kennis voor start van eigen werkplaats

Deelnemende 
gemeente:

Na een succesvol verlopen werkplaats, heeft een gemeente de DSO keten (zie 
volgende slide) werkend en is ze klaar om zich verder voor te bereiden op de 
invoering van de Omgevingswet

Software 
leverancier

In de werkplaats doet de software leverancier in een beschermde en door de TBO 
gesupporte omgeving (waar fouten mogen worden gemaakt) kennis op van de 
werkende DSO keten.

Dienstverleners Met de werkplaatsen worden dienstverleners in stelling gebracht. In eerste instantie 
doordat ze de VNG gefaciliteerde werkplaatsen volgen, later door zelf het concept bij 
gemeenten uit te voeren. De dienstverlener ondersteund de gemeente bij het 
doorlopen van het casus-document.

VNG met de werkplaatsen doen we kennis op over de DSO keten, zodat we een beeld 
krijgen van de status van deze keten en waarmee we de implementatie kunnen 
verbreden en versnellen.
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Hoe zitten leveranciers in de werkplaatsen
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Softwareleveranciers Dienstenleveranciers

Werking in de keten aantonen Concept voor snel resultaat leren kennen

Versnelling implementatie Concrete en herkenbare aanpak kunnen 
bieden

Beschermde en ondersteunde omgeving Referentieomgeving

Publiciteit via VNG

En voor wie niet deelneemt:
 mogelijkheid om te volgen
 toegang tot alle kennisproducten uit de werkplaats



Wanneer lopen de werkplaatsen 
(voorlopige planning)
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Wat verwachten we van Leveranciers

• Commitment aan succes van werkplaatsen waaraan men deelneemt
• Investering in tijd voor de deelname
• Meewerken aan het verspreiden van de kennisproducten en deelnemen in 

delen van voortgang en ervaringen
• Adopteren van het concept 

• Dienstenleveranciers: realiseren werkplaatsen voor volgende gemeenten
• Softwareleveranciers: ondersteunen werkplaatsen voor volgende gemeenten
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Hoe nu verder?

• Leveranciers kunnen zich melden bij de VNG voor deelname
• VNG selecteert op basis van input leveranciers en gemeenten de eerste 

werkplaatsen (representatieve groep)
• Criteria:

• Optimale mix gemeenten (groot/midden/klein)
• Optimale mix software leveranciers (zoveel mogelijk verschillende)
• Alle software van de gemeente aangesloten op DSO
• Dienstenleveranciers: inzet van ervaren consultant met voldoende kennis 

van DSO
• Commitment van alle betrokkenen
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