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Droogzwemmen 
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De betrokken samenwerkingspartijen

15/6/21



Feiten en cijfers van de werkplaats

15/6/21

• Drie sessies:

1. Aanvragen, indienen en ontvangen

2. Adviesaanvraag in keten en terugleveren advies, gebruik SWF

3. Demo Drenthebreed (107 deelnemers)

• Doorlooptijd: 1 april – 14 juni



Waarom aangemeld voor de werkplaats? Met welk doel?

01-07-21

1. Nadenken over testfase: werken in de 

keten. Waar loop je tegenaan?

1. Werkt het? En hoe ziet het er 

dan uit? I.h.b. de SWF

2. Afspraken: termijnen, 

(terug)meldingen, dossier 

aanlevering, archivering

3. Specifiek rond SWF: te leveren 

(dossier)stukken, benaming, 

archivering

Uniform Pluriform

Infrastructuur (DSO) Begrippen

processen

bestandsnamen



Welke resultaten heeft de werkplaats opgeleverd? 

15/6/21

1. Lessons learned (volgende sheet)

2. Bewustwording bij medewerkers



Wat hebben we geleerd en kunnen we anderen meegeven?

15/6/21

We zijn ons beter bewust dat

1. Het systeem (STAM, SWF) in principe werkt

2. De techniek dus niet de grootste uitdaging is; de organisatie juist wel

1. Testen vergt (veel) meer dan “applicatiebeheerders”: procesbeheerders, 

regelbeheerders

2. Afspraken vastleggen over tijd, aanlevering stukken uit archief, naamgeving 

documenten, terugmelding acties en besluiten, archivering



Hoe nu verder?

15/6/21

1. We gaan testfase organiseren samen met onze werkgroepen VV en TR, 

zeswekelijkse afstemming vastgelegd

2. De oorspronkelijke vraagstelling verder uitdiepen: werkgroep geformeerd om 

samen met onze DSO-expert een slag dieper te gaan



Jouw ‘Gouden Tips’ voor deelnemers aan deze sessie

15/6/21

Niet de techniek, maar de organisatie eromheen is de grootste uitdaging! 

Maar ga vooral veel testen en oefenen om er achter te komen wat die 

organisatorische punten dan zijn!
• oefenen met eigen content / eigen systemen : https://pre.omgevingswet.overheid.nl/

• oefenen met standaard content / geen aangesloten systemen (let op: beperkte content - kies bv gemeente Gouda) : 

https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/

• Koppeltabel werkzaamheden - activiteiten: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-

informatie-oefenomgeving/

• Registratie toepasbare regels: https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/

• Oefenen met een groep? belangrijke demonstratie? Geef het door, dan wordt je geïnformeerd als er storingen zijn etc: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJIiF6HWWzK7NvhwSnEQ9FinS9Ld34LyZ1pL7eRF5Czh409Q/viewform

• Aanvragen omgevingsloket id oefenomgeving (pre-productie): https://pre.omgevingswet.overheid.nl/aanvraag-inloggegevens
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