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Wat?
Een team van medewerkers van 

een bevoegd gezag aangevuld met

ondersteuning van software 

leveranciers en de VNG aan het werk 

om de DSO-keten werkend te krijgen.  

Waarom?
1. Proberen de DSO-keten te laten werken bij 

enkele gemeenten die daarmee de digitale 

basis leggen voor de verdere implementatie van 

de Ow. 

2. Leren van enkele gemeenten voor alle 

gemeenten! Versnellen implementatie.

Hoe?
Het team loopt aan de hand van een 

stappenplan de gehele DSO-keten in 11 

stappen door. Dit  doen ze in verschillende 

iteraties. De bevindingen worden real-time 

geregistreerd, waarna deze worden gedeeld. 

Werkplaats

DSO-Keten

Wat is een Werkplaats DSO-keten?
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Welke gemeenten en leveranciers doen mee?
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Uitgelicht: 
Gemeente Drimmelen
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Hoe zag de Werkplaats DSO keten eruit?

• Deelnemers Drimmelen
• Functioneel beheerders Squit2020, Berkeley Modeler en Tercera GO

• Key-users Squit2020, Berkeley Modeler en Tercera GO

• Software

• Plan: Tercera

• Toepasbare regels: Berkeley Bridge

• VTH: Roxit

• Digikoppeling: Yenlo (Roxit)
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Wat hebben we gedaan?

• Iteratie 1
• Toepasbare regel gemaakt voor het kappen van een boom (bruidsschat), een 

aanvraag gedaan en die is binnen gekomen in het VTH systeem. 

• Iteratie 2
• Behandeldienst (OMWB) omgezet voor het kappen van een boom (bruidsschat), en 

een meervoudige aanvraag gedaan. Ook advies gevraagd en geleverd aan een 
buurgemeente. 

• Iteratie 3
• De keten voor het WKB getest. Aanvragen komen binnen. Stukje plan gepubliceerd 

in het DSO. Daarvoor toepasbare regels maken en een aanvraag indienen. 
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Iteratie 2 - de stappen in beeld (behandeldienst OD)
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Iteratie 2 - de stappen in beeld (advies ander BG)
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Iteratie 2 - de stappen in beeld (meervoudige aanvraag met bijlagen)
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Iteratie 2 - de stappen in beeld (meervoudige aanvraag zonder bijlagen in VTH)
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Wat zijn de bevindingen?

• Organisatorische bevindingen
• De samenhang van de sub-ketens werd pas duidelijk toen de medewerkers ermee aan de 

slag ging. Nu worden relaties makkelijker gelegd.

• Om zaakgericht te werken is een verbinden met “Mijn overheid lopende zaken” een must. 

• Bevindingen landelijke voorzieningen 
• Het DSO is niet gebruiksvriendelijk. 

• Een aanvraag met meerdere activiteiten en grote bestanden komt niet aan in het VTH-
systeem. De aanvrager kreeg hiervan geen melding.

• Bevindingen gemeentelijke software
• Wanneer je speciale tekens in de naam van de vragenboom gebruikt voordat je de 

toepasbare regel publiceert loopt de applicatie vast.

• Als er meerder berichten zijn vanuit het omgevingsloket over eenzelfde project/zaak, dan 
komen deze allemaal los aan in het VTH-systeem. 
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Vragen?
Hierna: Zelf een werkplaats starten?
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Zelf een werkplaats starten? 
Dit moet je weten…
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Waarom zelf een werkplaats starten?

• Leren en oefenen met collega's en leveranciers
Andere manier van denken, andere manier van werken.

Raak op elkaar ingespeeld, weet elkaar te vinden en leer de software kennen.

• Ontdek het DSO-landelijke voorzieningen
Leer werken in deze nieuwe digitale omgeving.

Door het testen van de landelijke voorzieningen kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

• Test of de keten werkt
Door te testen wordt de werking van de hele keten duidelijk.

Wanneer de keten werkt, staat de basis voor verdere implementatie van de wet.
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Wat heb je nodig om zelf een werkplaats te starten?

Leer van anderen

Download via de VNG website 

het stappenplan en de bevindingen 

van andere gemeenten.

Zorg ervoor dat software gereed is

Voor het starten van een werkplaats moeten de 

software applicaties en de koppelingen werken en 

getest zijn. Stem dit goed af met de leveranciers.

Stel je team samen

Iedere werkplaats heeft een 

multidisciplinair team nodig om de stappen 

zo efficiënt mogelijk te kunnen doorlopen. 

Maak een planning

In drie weken loop je drie iteraties door. De 

praktische invulling aan de iteraties is aan het 

bevoegd gezag. Op welke dagen plan je 

contactmomenten?

Meld je aan bij VNG en TBO

Geef door op welke data je denkt te gaan 

testen. Zo kan er ondersteuning geboden 

worden waar nodig.

`

1 3

2 4

5
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Stap 1: Leer van anderen

• Kijk op de VNG website voor meer informatie over de werkplaats
Lees wat de werkplaats DSO-keten inhoudt en wat voor waarde het creëert. 

• Lees de interviews en kijk de video’s
De interviews en video’s geven een beeld van de ervaringen van de werkplaats coaches en de gemeenten.

• Download en lees het bevindingen sjabloon
Leer waar andere gemeenten tegenaan zijn gelopen tijdens de werkplaats DSO-keten.

• Download en lees het stappenplan
Het stappenplan geeft een compleet overzicht van de stappen en casussen die gebruikt kunnen worden. 
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Stap 2: Zorg dat de software gereed is

• De plan-, regel- en vergunningssoftware moet gereed zijn en werken.
Zonder werkende software kan de DSO-keten niet worden doorlopen. 

• De koppelingen met de landelijke voorzieningen moeten werken.
Als de koppelingen niet werken kan je niets uitwisselen met de landelijke voorzieningen. 

• Stem goed af met de leveranciers 
Plan, toepasbare regels, VTH en Digi-koppeling
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Stap 3: Stel een multi-disciplinair team samen

Per onderdeel is inhoudelijke zowel als technische kennis een must. 

Inhoudelijke kennis Technische kennis

Planjurist/key-user juridische plannen

Key-user toepasbare regels

Key-user vergunningen

Functioneel beheerder plansoftware

Functioneel beheerder regelsoftware

Functioneel beheerder vergunningsoftware
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Stap 4: Maak en planning en stem goed af

• Doorloop 3 iteraties in 3 weken
Ga uit van een week per iteratie, maar houd daarbij wel rekening met de synchronisatietijd. 

• Communiceer de planning duidelijk met leveranciers en team
Het is belangrijk dat de leveranciers en het team vroegtijdig op de hoogte zijn van de planning.

• Vier onderdelen worden aanbevolen:

1. Voorbespreking: bespreek de gereedheid van de software met alleen de softwareleveranciers.

2. Kick-off: bespreek het doel van de werkplaats, de planning en de casussen met het team en evt. de 
softwareleveranciers.

3. Terugkerende gezamenlijke sessies: bespreek de voortgang en de vervolgstappen met het team 
en evt. de softwareleveranciers.

4. Dagelijkse communicatie: houd elkaar up-to-date in de vorm van stand-ups.
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Stap 5: Meld je aan bij de VNG en het TBO

Bij de VNG Bij de LV

Meld je aan via BIO@VNG.nl en 

vermeld de gemeente naam, 

softwareleveranciers en planning. 

Meld je aan bij de landelijke 

voorzieningen door het Google Forms 

formulier in te vullen. 

22

mailto:BIO@VNG.nl


Deel je bevindingen!

• Waarom?
Help andere gemeenten bij het werkend krijgen van de DSO-keten en help de LV bij het doorvoeren van 
verbeteringen. 

• Registreer bevindingen in excel sjabloon
Deze bevindingen kunnen via het VNG forum met andere gemeenten gedeeld worden.

• Registreer klachten, storingen of foutmeldingen via online IPLO formulier
Deze bevindingen worden rechtstreeks doorgezet naar de Landelijke Voorzieningen.

• Meer weten over de bevindingen van de afgelopen werkplaatsen? 
Kijk op vng.nl voor de bevindingen, interviews en video’s van deelnemende gemeenten. 
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Vragen?
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