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• Test je kennis

• Alles wat je altijd al wilde weten over de 
SWF

• Voor welke processen? 

• verschillen gebruikerstoepassing VTH-
zaaksysteem? 

• Wat komt nog?

• Tips en vragen

13:00 pilot regio Twente: samenwerken in het DSO

Wat gaan we doen?



• Ga naar: www.menti.com

• Vul de code in: 3678 3777

• Vragen direct invullen

Wat weet je van de SWF?

http://www.menti.com/


Werken met de samenwerkvoorziening

• Samenwerkvoorziening van DSO-LV beschikbaar voor BG/ketenpartners

• Gezamenlijke basis voor samenwerking met gebruik van eigen software

• Gebaseerd op API’s en Open Stelsel gedachte

Waarom werken via DSO-SWF?

- 1 koppeling onderhouden voor 
samenwerking

- Integratie met VTH-zaaksysteem
- Iedereen dezelfde (status)informatie
- Uniforme interbestuurlijke communicatie
- Minder kosten coördinatie, minder kans op 

fouten

Aparte 1-op-1 koppelingen Koppelen via DSO-SWF



Samenwerken aan de uitvoering van de Omgevingswet

Initiatiefnemer zet procesketen in gang 

bijvoorbeeld een vergunningaanvraag met een bouwdeel, waterdeel en natuurdeel 

Meerdere bevoegde gezagen / uitvoeringsorganisaties betrokken

Vraagt: interbestuurlijke procesketen met koppelvlakken tussen BG’s

Gezamenlijke uniforme taal: PDC en ZTC 

Principes en afspraken

Interbestuurlijke procesketens

Convenant Meervoudig Bronhouderschap 

Serviceformules 

Afspraken over archivering in de interbestuurlijke procesketens

Samenwerkfaciliteiten 

Ruimte om interbestuurlijk samen te werken 

Interbestuurlijke samenwerking in de procesketen



Ketenproces: keten van samenhangende zaken



• Onderdeel van het DSO-LV

• Een uniforme digitale plek voor uitwisseling 
bestanden en actieverzoeken

• Hulpmiddel!

Wat kan er?

• Samenwerking starten, stoppen, 
verwijderen

• Ketenpartners uitnodigen en beheren

• Actieverzoeken uitzetten, gereedmelden, 
intrekken

• Documenten toevoegen en beheren

• Notificaties ontvangen

De SWV is..



Samenwerkdossier

• Start samenwerking BG

• Samenwerkdossier aangemaakt

• Ophalen verzoek en bijlage DSO landelijk 
(optioneel)

• Naar eigen VTH of zaaksysteem

• Naar SWV

• Stoppen samenwerking

• Dossier blijft bestaan, download nog 
mogelijk

• Samenwerking verwijderen

• Dossier opruimen 
(bewaartermijnen/automatisch)



Ketenpartners

• Uitnodigen voor deelname

• Privileges toekennen

• Autoriseren toegang documenten

• Kan wel voor bepaald document ook als 
ketenpartners geen informatie mag inzien

• Tonen autorisatie mogelijkheden

• Autorisatie intrekken

• Autorisatie ophalen

• Wel/niet vertrouwelijke informatie



Dossierbeheer

• Document beschikbaar stellen

• Uploaden (toevoegen)

• In ontwikkeling: federatieve opslag

• Document opvragen

• Document actualiseren

• Overschrijven vorige versie (wijzigen)

• Document verwijderen

• Document gegevens toevoegen/opvragen 

• Tonen = opvragen



Actieverzoeken

• Actie verzoek
• Uitzetten verzoek voor leveren product of 

dienst (bv advies of advies met instemming)

• In ontwikkeling: interbestuurlijke PDC OW

• Actie status
• Open

• Gereed

• Actie gereed gemeld 

• Antwoord op verzoek

• Actie intrekken
• Niet langer nodig

• Openstaande acties tonen



Notificaties

• Ontvangen bericht

• Uitnodiging samenwerking

• Actieverzoek

• Dossier toegevoegd 

• Gezien melden



1. samenwerken bij de behandeling 
van vergunningaanvragen

2. samenwerken aan plannen

3. Organiseren van een omgevingstafel

4. Samenwerken aan initiatieven

5. Ondersteuning WKB processen in de 
keten Samenwerken toezicht en 
handhaving 

1. Basisniveau – beschikbaar. Ook samen 
werken aan OLO aanvragen

2. tm 5. geen deel van basisniveau, deel 
van de ondersteuning bruikbaar

Voor welke processen kan ik de SWF gebruiken? 



De uitkomsten van de 
Mentimeter….



• Aansluiten met eigen 
VTH-zaaksysteem

• Via API, PKIO nodig

• Ook voor rijkspartijen

• Integratie in 
werkprocessen

Aansluiten via API 

API

STAM API

ZAAK- en VTH software

Uitvoeringsorganisatie 1

STAM API

ZAAK- en VTH software

Uitvoeringsorganisatie 2

STAM API

ZAAK- en VTH software

Uitoveringsorganisatie 3

SWF

DSO



Gebruikerstoepassing

• Webapplicatie met eHerkenning  

• Voor deelnemers die (nog) geen 

aangesloten VTH-zaaksysteem hebben



Basisniveau beschikbaar

Tot IWT:

• Producten- en dienstencatalogus

• Gebruikerstoepassing: verwijderen en 
updaten van documenten

Na IWT:

• Federatieve opslag

In onderzoek:

• Samenwerken aan initiatieven

• Toegang SWF voor private partijen

Wat wordt er nog ontwikkeld?



Zelf functionaliteit 
regelen

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Bv Teams
VTH-zaak
systeem



SWF gebruiken? Gewoon doen!

• Met wie samenwerken?

• Werkafspraken maken

• Leren om anders te denken en doen

• Zaaktypes, Producten en diensten

• Informeren bewoners/potentiële 

initiatiefnemers en belanghebbenden

Oefenen! Oefencasus beschikbaar

VTH-zaaksysteem

• Aansluiten en inrichten

• Autorisaties regelen

Gebruikerstoepassing

• E-herkenning regelen

DIGITALE MIDDELENPROCESSEN EN MENSEN



REKEN DUS HIER OP

START MET OEFENEN



Mural: http://bit.ly/DSO-SWF

5 minuten stickers plakken

• Tips voor andere bevoegd gezagen (geel)

• Tips voor het programma aan de slag / 
DSO (oranje)

• Welke brandende vragen heb je?

Wat is er nodig om van de SWF een succes te maken?

http://bit.ly/DSO-SWF
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Op naar Twente!




