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1. Introductie concept

2. Planning

3. Bevindingen

4. WP DSO-keten bij Horst aan de 

Maas

Agenda



HOE?

Focus op gemeentelijke 
DSO-keten

Oefenen met de 
techniek

Op basis van een
generiek stappenplan

WIE? WAAROM?

Medewerkers van gemeente 
en andere bevoegd gezagen

Ondersteuning van 
softwareleveranciers

Ondersteuning van VNG 
Team Omgevingswet

Katalysator voor verdere 
implementatie

Feedback naar lokale 
voorzieningen

Feedback naar landelijke 
voorzieningen
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AFGEROND 

IN 2021
AFGEROND 

IN 2022
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LOPEND INTENTIE



Planning

Gemeente Nissewaard Gemeente Den Helder

Gemeente Voorne AZ

Gemeente Nissewaard 2.0

April

Gemeente Horst aan de Maas

…

Gemeente Dongen

Maart

Gemeente Hardenberg

Januari/Februari

Gemeente Hollands Kroon

Gemeente Apeldoorn



FLEXIBELE(RE)
INVULLING

ZELFSTANDIGE(RE)
UITVOERING

KATALYSATOR 
VOOR VERVOLG

Bevindingen
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Er is nog plek! 

Meld je snel aan via 

Omgevingswet@VNG.nl



Manifest voor de DSO-ketentest

Werkplaats DSO-keten



Voorstellen

» Judith Bex – Projectleider DSO & TR

» Nienke Schaars – Planoloog

» Gemeente Horst aan de Maas



Hebben jullie al software aangeschaft?

» We hebben alles aangeschaft

» We zijn ons nog aan het oriënteren

» We hebben nog niet alle software-pakketten aangeschaft

» Software? Wat is dat?



Het Startpunt

» Aanschaffen software

» Aanschaffen niet voldoende



De voorbereidingen

» Stappenplan VNG:

stappenplan-vng-werkplaats-dso-keten.pdf

» Stap 1: leer van andere werkplaatsen

» Stap 2: zorg dat de software gereed is

» Stap 3: stel een team samen

» Stap 4: maak een planning

» Stap 5: aanmelden wp bij VNG en DSO-

LV

» Stap 6: start met oefenen

https://vng.nl/sites/default/files/2021-03/stappenplan-vng-werkplaats-dso-keten.pdf


De opzet van DSO-keten test

» 3 iteraties

»

» Kick-off meeting

» Weekstart 

» Stand-up meeting

Ma Di Wo Do

Plan TR VTH



De resultaten Plan

» Annoteren van activiteit en locaties

» Programma gezien

» Bijna eindeloze mogelijkheden maar daardoor een doolhof

» We hebben door de test goede contacten bij leverancier

» Ondanks open keten, toch veel lessen voor het omgevingsplan



De resultaten Toepasbare Regels

» Publiceren

» Knoppen van 

functionaliteiten

» Contact met leverancier

» Aandacht voor inhoud



De resultaten VTH

» We kunnen aanvragen ontvangen

» We kunnen de beslissing bij een aanvraag niet publiceren

» Activiteit bouwen is heel moeilijk om in te dienen



Het vervolg

» Werkplaats blijven herhalen, maar in afgeslankte vorm.

» Verschillende deelprojecten beter op elkaar aan laten sluiten

» Langzaam de inhoud echt vullen

» Onderzoeken of we andere werkplaatsen van de VNG kunnen 

doen zoals die van het omgevingsplan

» Collega's meenemen in het programma en in de inhoud



Het manifest

» Inzicht in werkproces

» Thuis worden in software

» De techniek wordt juist voor inhoudelijke specialisten, niet 

alleen voor de data-afdeling, zorg dat je ermee aan de gang 

gaat.

» Weten wie je kan bellen voor hulp

» Projectleiders omgevingswet leren elkaar beter kennen

» Stappen maken in inhoud

» Inhoud in systemen zetten

» Klaarstomen van de afdeling op de ingangsdatum O'wet

» Je moet ergens beginnen - vliegwiel



Enthousiast geworden voor de DSO-

ketentest?

» Ja

» Twijfel

» Nee



Nog vragen of wil je napraten, 

neem dan contact op!

» Sophie Makhlouf (VNG):
06-28944607

sophie.makhlouf@vng.nl

https://www.linkedin.com/in/sophiemakhlouf

» Judith Bex (projectleider):
06-39269629

j.bex@horstaandemaas.nl

LinkedIn

» Nienke Schaars (planoloog):
06-18874145

n.schaars@horstaandemaas.nl

LinkedIn

mailto:sophie.makhlouf@vng.nl
https://www.linkedin.com/in/sophiemakhlouf
mailto:j.bex@horstaandemaas.nl
https://www.linkedin.com/in/judith-bex-van-raak-0b18a934/
mailto:n.schaars@horstaandemaas.nl
https://www.linkedin.com/in/nienke-schaars/

