
VTH Ketentest aanpak 

Gereedmaken van de inrichting van processen, software en DSO-
LV aan de hand van de Netwerkkaart VTH voor integrale testen 
en productie.



Programma

Achtergrond: nu integral en gestructureerd 
testen van de VTH keten

Wat is in de toolkit van de VNG en hoe 
gebruik je deze voor gestructureerd testen

Actie: eerste vingeroefening

Reflectie: dialoog

Afronding: Ondersteuning VNG , Train the 
Trainer, waar vind je meer informatie en hoe 
kun je je aanmelden, ook leveranciers



Achtergrond

• Gemeenten, omgevingsdiensten en 
ketenpartners bereiden hun organisatie 
voor op de komst van de 
Omgevingswet. 

• Elkaar integraal vinden en bepalen in 
hoe verre de organisatie en ICT klaar 
zijn is vaak een uitdaging

• Middels de VNG aanpak werken  
Proces, ICT en Programmamanagement 
integraal samen

• Als resultaat heb een herhaalbare 
aanpak die duidelijk overzicht geeft waar 
de organisatie gereed is en waar nog 
een nadere inrichting moet volgen.



Zelf aan de slag!

• De VNG biedt wekelijks op maandag 
van 15:00-17:00 een Train-de-Trainer 
sessie voor deze aanpak. 

• Deelnemers: de trekker van de aanpak 
in de organisatie, procesmanagement, 
programmamanagement, 
informatiemanagement 

• Er worden door de VNG terugkomdagen 
georganiseerd

• De organisatie zal in een team eigen 
keuzes doorlichten en nader afstemmen. 

• Dit gebeurt in een online break-out 
room. 

• Via de RIO’s kan VNG betrokken 
worden bij de uitvoering in de regio.
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OVERZICHT
Verschaf je een overzicht over 

VTH middels de netwerkkaart, 

eventueel met zelf assessment

SITUATIES
Wat moet werken, wat mag 

niet mis gaan? Kies een 

relevante situatieschets. Begin 

met een makkelijke

VERFIJNEN
Combineer situaties met 

procesvariaties, maak zo 

inregel / test scenarios. Begin 

met makkelijke. 
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DOORLOOP
Test de keten aan de hand van 

het doorlopen van de verfijnde 

situaties met proces en ICT. 

Gebruik de netwerkkaart. 

OOGSTEN
Noteer bevindingen in de 

bevindingenlijst. Ook wat goed 

gaat/klaar is. Beleg 

vervolgacties (!)

HERHALEN
Herhaal de stappen tot de 

gewenste testdekking is bereikt 

van alle relevante processen 

en ICT inrichting.

KETENTESTEN SNELSTART KAART!



Bevindingenlijst 

Situatieschetsen

Informatieschetsen

Netwerkkaart

Procesvariaties

Aanvragen 

& 

Meldingen

B&B

T&H

Plan

Samen

ICT

FAB+

TAB

Loket

Registers

De Netwerkkaart en oefenmateriaal



WKB verzoek

Situatieschets Informatieschets



Behandelen verzoek met samenwerking



Gebruik procesvariaties voor verdere verdieping



Concrete bevindingen



KETENTEST MET 
MATERIALEN EN NETWERKKAART

• https://tinyurl.com/KetentestVTH202109

https://tinyurl.com/KetentestVTH202109


Resultaat

• Integraal overzicht in samenhang 
processen en ICT VTH 
Omgevinswet

• Inzicht in de gemaakte keuzes 
die nodig zijn om de software 
lokaal en met DSO te laten 
werken. 

• Inzicht in welke risico’s nog 
aanwezig zijn 

• Toe werken naar een integrale 
ketentest.

• Handvatten om concreet aan de 
slag te gaan



Werkplaats VTH in 2 delen



Aanmelden

• Via de websites van VNG en 
ook ADS

• https://vng.nl/rubrieken/omgevingswet

• https://vng.nl/artikelen/oefenen-met-de-
omgevingswet

• Via de Regionale implementatie 
coach in de regio: de sessies 
kunnen in jouw regio bij 
voldoende deelnemers worden 
gegeven 

• VNG betrekt ook de 
leveranciers!

https://vng.nl/rubrieken/omgevingswet
https://vng.nl/artikelen/oefenen-met-de-omgevingswet


Werkplaats VTH

• Omvat verzoeken en afhandeling

• Maakt gebruik van tooling

Zelf-assesment VTH

Netwerkkaart en materialen voor gestructureerd inrichten en testen VTH keten

• Doorloopt de verschillende stappen met variaties

1. Ontvangen aanvragen

2. Behandeldienst, Instellen behandeldienst. Beproef verschillende variaties. 

3. Omgevingsoverleg

4. Behandelen (Behandelen/samenwerking intern tussen afdelingen en met raad)

5. Samenwerken met partners (SWF met partners beproeven, inclusief adviescommissie)

6. Communicatie met initiatiefnemers: burgers (berichtenbox) en bedrijven. 

7. Aanhaken andere systemen (Bag/ Leges/ register externe veiligheid / bodem...)

8. Besluiten en beschikken (Publiceren, Bezwaar en Beroep, Dossier, Afwijkvergunning)

9. Overdracht toezicht en handhaving



Oefenen maar!

#niksdoen=geenoptie! 



DIALOOG 



The End ☺


