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DSO & Dienstverlening
Leerkring Omgevingswet G40
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Programma
10.30 Themagroepvergadering
11.20 Inleiding thema DSO & Dienstverlening

11.30 Rotterdam: pilot Regelluw
12.30 Lunch
13:15 Enschede: Doelprofiel Omgevingsadviseur

14.00 Eindejaarsquiz en koffiepauze
14.30 Ede: de klant centraal via klantreis en ketenregie
15.00 Verdiepende groepsgesprekken
15.30 Einde

Programma
10.30 Themagroepvergadering
11.20 Inleiding thema DSO & Dienstverlening

11.30 Rotterdam: pilot Regelluw
12.30 Lunch
13:15 Enschede: Doelprofiel Omgevingsadviseur

14.00 Eindejaarsquiz en koffiepauze
14.30 Ede: de klant centraal via klantreis en ketenregie
15.00 Verdiepende groepsgesprekken
15.30 Einde

Themagroepvergadering 12 december 2019
- Opening
- Vaststellen verslag en agenda

- Mededelingen
- Actualiteiten (volgende slide)
- Terugkoppeling uit DSO-werkgroep

- Rondvraag

Themagroep Omgevingswet
Actualiteiten Wetgevingstraject
Aandachtspunten
- Overzicht -

Wetgevingstraject Omgevingswet:
hoe zit het in elkaar

Themagroep Omgevingswet
Actualiteiten Wetgevingstraject
aandachtspunten
12 december 2019

stand van zaken wetgevingstraject (actualiteiten)
Hoofdspoor
• Omgevingswet (TK/EK) : 26 04-2016 gepubliceerd in Staatsblad
• AMvB’s (regering) : 31-08-2018 gepubliceerd in Staatsblad
• Omgevingsregeling (minister) : 22-11-2019 gepubliceerd in Staatsblad

stand van zaken wetgevingstraject (actualiteiten)
Invoeringsspoor
• Invoeringswet :maart 2019 akkoord TK, door naar EK (12-2019 nog besluitvorming?)
• Invoeringsbesluit : behandeling TK/EK gestart (12-2019 nog besluitvorming?)
• Invoeringsregeling : 10-12-2019 start internetconsultatie?

stand van zaken wetgevingstraject (actualiteiten)
Aanvullingsspoor (wetten > AmvB’s > regelingen)
•
•
•
•

Geluid
Bodem
Natuur
Grondeigendom

- Alle wetten zijn akkoord TK en in behandeling EK
- Alle besluiten zijn in voorhang TK/EK, na besluitvorming naar Raad van State, advies
- Alle regelingen moeten nog in consultatie

Actualiteiten wetgevingsspoor
Aanvullingsspoor
•

Aanvullingswet Geluid

: juli 2019 akkoord TK, doorgestuurd naar EK (01-2019 besluitvorming 2020?)

•

Aanvullingsbesluit Geluid

: consultatie geweest, in voorhang bij TK/EK (behandeling januari 2020?)

•

Aanvullingsregeling Geluid

: in ontwikkeling (begin 2020 consultatie)

•

Aanvullingswet Bodem

: december 2018 akkoord TK, doorgestuurd naar EK (12-2019 nog besluitvorming?)

•

Aanvullingsbesluit Bodem

: consultatie geweest, in voorhang bij TK/EK (behandeling januari 2020?)

•

Aanvullingsregeling Bodem

: in ontwikkeling (begin 2020 consultatie)

•

Aanvullingswet Natuur

: juli 2019 akkoord TK, doorgestuurd naar EK (12-2019 nog besluitvorming?)

•

Aanvullingsbesluit Natuur

: consultatie geweest, in voorhang bij TK/EK (behandeling januari 2020?)

•

Aanvullingsregeling Natuur

: in ontwikkeling (begin 2020 consultatie)

•

Aanvullingswet Grondeigendom

: oktober 2019 akkoord TK, doorgestuurd naar EK (voor maart 2020 besluitvorming)

•

Aanvullingsbesluit Grondeigendom : consultatie geweest, in voorhang bij TK/EK (voor maart 2020 besluitvorming )

•

Aanvullingsregeling Grondeigendom: in ontwikkeling (begin 2020 consultatie)

stand van zaken wetgevingstraject (actualiteiten)
Invoeringsdatum 01-01-2021 nog steeds haalbaar
•
•

Voortgangsbrief minister aan TK 29-11-2019
VNG Ledenbrief 3-12-2019

aandachtspunten
-

ontwikkeling onderdelen digitale stelsel Omgevingswet (DSO-LV), is er voldoende
implementatie en oefentijd voor gemeenten?
besluitvorming aanvullingswetten/besluiten natuur, grondeigendom, bodem en geluid,
zit op kritieke pad, EK heeft planning over kerstreces getild, consequenties onduidelijk
TK/EK geven medio 2020 aan of invoering per 01-01-2021 wenselijk is
(via aanbieding Koninklijk Besluit door minister)

Vragen?

Themagroepvergadering 12 december 2019
- Opening
- Vaststellen verslag en agenda

- Mededelingen
- Actualiteiten
- Terugkoppeling uit DSO-werkgroep

- Rondvraag

Programma
10.30 Themagroepvergadering
11.20 Inleiding thema DSO & Dienstverlening

11.30 Rotterdam: pilot Regelluw
12.30 Lunch
13:15 Enschede: Doelprofiel Omgevingsadviseur

14.00 Eindejaarsquiz en koffiepauze
14.30 Ede: de klant centraal via klantreis en ketenregie
15.00 Verdiepende groepsgesprekken
15.30 Einde

DSO & Dienstverlening: inleiding en inventarisatie

LINK

Rotterdam: pilot Regelluw
Marja van der Veer en Patrick van Loon

Pilot Regelluw
Burenakkoord
11 December 2019

Agenda
▪ Pilot in Rotterdam
▪ Omgevingswet

▪ Uitdagingen

19

16-12-2019

Pilot Regelluw
▪ Historie
▪ Uitleg

▪ Reikwijdte (wijken, activiteiten)
▪ Burenakkoord

20

Kaart betrokken wijken

21

16-12-2019

Kaarten betrokken wijken

22

16-12-2019

Om welke activiteiten gaat het
▪ Vergunningvrije bijbehorende bouwwerken zoals deze nu zijn beschreven
in artikel 2,15, lid d van het BBL (voor een groot deel vergelijkbaar met

vergunningvrij bouwen zoals beschreven in Bijlage II van het huidige
BOR), maar dan ook aan de voorzijde van de woning,
▪ Bijvoorbeeld aanbouwen, dakkapellen, schuurtjes, schuttingen enz.
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16-12-2019

Welke buren moeten akkoord gaan?
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16-12-2019

Burenakkoord
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16-12-2019

Omgevingswet
▪ Koppeling met Omgevingswet
▪ Burenakkoord is in de geest van de omgevingswet (burgerparticipatie)

▪ Kans om nieuwe processen en werkwijze alvast te testen
▪ Kans om DSO alvast in te zetten
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16-12-2019

Uitdagingen
Info uit a en B Gecombineerd

A
Omgevingsplan

Stopstandaard

C
DSO
regels

D Dso
kaart

Info uit A en B gecombineerd

B
Kaart

E
Toepasbare regels

STTR standaard

F
Vragenboom

27

G
DSO voor
burger

Ik heb nodig
A. Omgevingsplan (+ software om het te kunnen importeren in het DSO)
B. Kaart van het betrokken gebied

C. DSO regels
D. DSO Kaart
E. Toepasbare regels

F. Vragenboom
G. DSO voor burger
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16-12-2019

A Omgevingsplan
▪ Juridisch kader
▪ Welke juridische grondslag
▪ WABO vs Omgevingswet

▪ Hoe vorm te geven als het grote omgevingsplan nog niet gereed is
▪ “Omgevingslike” plan gebaseerd op Voorbeeld regels VNG

▪ Verwijzing naar raadsbesluit
▪ “Bruidsschat”als basis gebruiken
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16-12-2019

Vragen, vragen, vragen
▪ Wat gebeurt er als het echte omgevingsplan er is met lopende aanvragen
▪ Wat als de omgevingsplansoftware nog niet operationeel is

▪ Waar hangen de indienvereisten onder (activiteit of werkzaamheid)
▪ Wat gebeurt er als de bruidsschat geïmporteerd wordt:

▪ Worden dan regels overschreven?

▪ Kan ik uitzonderingen maken
▪ Kan ik regels aan en uitzetten (herhaaldelijk)
▪ Bruidsschat is overgangsrecht, klopt dit dan wel met nieuwe wetgeving

▪ Komen de bruidsschatregels overeen met de rijksregels
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16-12-2019

Plan B
▪ Geen omgevingsplansoftware, maar invoeren in Word en omzetten naar
XML

Maar dan nog…..
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16-12-2019

B Kaart
▪ Geografische grenzen aangeven
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16-12-2019

C DSO (achterkant)
▪ In het DSO (achterkant) komen de informatiestromen van het
omgevingsplan, de kaart, de toepasbare regels en de vragenboom bij

elkaar
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16-12-2019

E Toepasbare regels/Functionele structuur
▪ Het omgevingsplan dient ingevoerd te zijn, om een “haakje” te hebben om
de regels in te kunnen voeren
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16-12-2019

Vragen toepasbare regels
▪ Hoe verloopt de Import vanuit het omgevingsplan
▪ Hoe verloopt de Export naar DSO
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16-12-2019

F Vragenboom
▪ Dicht tegen de burger aan
▪ Per activiteit/werkzaamheid (17) een vragenboom met
onderscheidende vragen
▪ Globaal voorbeeld
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Nr

Vraag

Antwoord

Verder naar

1

Locatie in Nesselande of Hoogvliet)

Ja

2

2

Werkzaamheid (bij dakkapel)

Valt onder activiteiten pilot :
Ja

3

3

Kenmerkende vragen (hoogte, breedte, plek)

Wijkt af van waar je nu een
vergunning voor moet
hebben: JA

4

4

Buren akkoord ja/nee

Ja

Vergunning aanvraag

5

Vergunning aanvraag

Vergunning verlenen zonder
verdere toetsing

16-12-2019

Vragen Vragenboom
▪ Koppel je een vragenboom aan een activiteit of aan een werkzaamheid
▪ Wat als er geen burenakkoord is, verwijs je dan naar OLO?
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16-12-2019

G DSO Burger
▪ Hier komen de verschillende informatiestromen bij elkaar, indien een
specifieke locatie op de kaart wordt aangegeven, worden de daar geldende

regels getoond.
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16-12-2019

Vragen DSO loket voor burger
▪ Sluit onze GO live datum aan bij de Go live datum van het landelijk
programma

▪ Hoe voorkom je dat andere burgers uit Nederland via dit kanaal een
aanvraag doen (aanpassing aan DSO Loket door landelijk programma)
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16-12-2019

Programma
10.30 Themagroepvergadering
11.20 Inleiding thema DSO & Dienstverlening

11.30 Rotterdam: pilot Regelluw
12.30 Lunch
13:05 Enschede: Doelprofiel Omgevingsadviseur

14.00 Eindejaarsquiz en koffiepauze
14.30 Ede: de klant centraal via klantreis en ketenregie
15.00 Verdiepende groepsgesprekken
15.30 Einde

Enschede/Libereaux: Doelprofiel Omgevingsadviseur
Raymond Steenkamp

Vakbekwaam binnen de
Omgevingswet

Intro

Introductie doelprofielen
“casus Enschede”

Korte introductie Libereaux
❑ Valideren van ervaring en onderwijskundig advies
❑ Valideren van leerpaden onderwijsroutes
❑ Hofleverancier A&O fonds Gemeenten
❑ Sinds 2012 betrokken bij VTH-Kwaliteitscriteria
www.libereaux.nl
Casus “invoering vakbekwaamheid” gemeente Enschede

Aanleiding vraag Enschede
❑ 2015 > nulmeting KC 2.1 uitgevoerd > actualiseren
❑ “iets” met de Omgevingswet + actualisatie KC 2.2
❑ Focus op mens en minder op proces

❑ Samen met MT
❑ Ontwikkelingen vastgesteld
❑ Reactie hierop geformuleerd >
organisatiedisciplines / ander gedrag houding
a.g.v. Omgevingswet
❑ Wat we NIET gedaan hebben is via aanbod een
oplossing gezocht
❑ Basisgedachte delen > andere kijk op inzetbaarheid

Basisgedachte delen …
❑ Focus op Vakbekwaam i.p.v. Kennis
❑ Weinig noodzaak tot ontwikkeling > herkenbaar vanuit
je rol?
❑ Moeite met reageren op events
❑ Onbewust bekwaam > vaardigheden
❑ Zichtbaar maken
“Wat maakt jou een goede vakvrouw / vakman?”

Activatie via doelprofielen

Resultaat
❑
❑
❑
❑

Concrete vertaling van de “bedoeling”
Inzicht in aanwezige kennis en kunde en dus inzetbaar
Inzicht in ontwikkelbehoefte > gerichte ontwikkeling
Eigenaarschap = naar vermogen ontwikkelen

❑ Rol teamleider > coachend leidinggeven
❑ Rol medewerker > eigen verantwoordelijkheid nemen of
op aanspreken
❑ Rol > manager / informatie / data / vth
❑ Instrumentaria > gepersonaliseerd leren

Resultaat herkenbaar?
Competentie

Gedragsindicator

21-eeuwse
vaardigheden
Creativiteit

Ik maak actief gebruik van digitale informatie- en/of
discussieplatforms.
Ik draag originele oplossingen en ideeën aan en denk 'out of
the box'.
Ik maak gebruik van (social) media om in contact te komen.

21-eeuwse
vaardigheden
21-eeuwse
Ik zet digitale instrumenten op creatieve wijze in bij de
vaardigheden
uitvoeringen van taken en werkzaamheden.
Klantgerichtheid Ik ga bij de initiatiefnemer na of aan alle verwachtingen,
wensen en behoeften is voldaan.
Samenwerken
Ik motiveer en stimuleer anderen tot samenwerken en
bewaak de voortgang.
Klantgerichtheid Ik breng verschillen van inzicht met de initiatiefnemer tactvol
ter sprake.
Klantgerichtheid Ik schakel gemakkelijk in gespreksaanpak en stem mijn
eigen gedrag af op de gesprekspartner.
Omgevingsbewu Ik zoek proactief naar ontwikkelingen die relevant zijn voor
stzijn
het eigen vakgebied, deel deze met anderen en pas deze
toe.
Creativiteit
Ik kijk over de grenzen van mijn eigen vak of afdeling.

Borging
❑ Gebruik persoonlijke leerdoelen
❑ competentieontwikkeling > indicatoren
❑ “opleiden kan altijd nog”
❑ Andere leervormen
❑ Informeel leren
❑ Flexibele leerpaden / onderwijsroutes
❑ Gepersonaliseerd leren en ontwikkelen > positie
e-Portfolio

Goede voornemens … 2020
❑ Gebruik de andere kijk op inzetbaarheid als
startmoment
❑ Breng noodzaak aan via doelprofielen
❑ Alles wat je aandacht geeft groeit!
❑ Formuleer geen beleid op het succes van de
minderheidsgroep maar zoek het rendement bij de
meerderheid: pas dan betekenisvol en samen groeien.

Afsluiten

Eindejaarsquiz

Eindejaarsquiz
Ronde 1 – Afgekort staat netjes!?

1. DSO-CG

2. STAM

5. OLO
7. BIPLAOPA

3. STOP/TPOD
4. BBL

9. OZO

6. LVBB
8.
ETFAL
10.
IHR

Eindejaarsquiz

Eindejaarsquiz
DSO-CG = Digitaal Stelsel Omgevingswet, Collectieve voorzieningen voor Gemeenten
STAM = STandaard Aanvragen en Meldingen
STOP/TPOD = STandaard Officiële Publicaties/ToepassingsProfiel OmgevingsDocumenten
BBL = Besluit Bouwwerken Leefomgeving
OLO = OmgevingsLOket Online
LVBB = Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen
BIPLA-OPA = BInnenPLAnse OmgevingsPlanActiviteit
ETFAL = Evenwichtige Toedeling van Functies Aan Locaties
OZO = Oost-Zuid-Oost
IHR = InformatieHuis Ruimte

Eindejaarsquiz
Ronde 2 – Een beeld zegt meer dan duizend woorden (of één afkorting)

CHW

STTR

Eindejaarsquiz
DSO-CG = Digitaal Stelsel Omgevingswet, Collectieve voorzieningen voor Gemeenten
STAM = STandaard Aanvragen en Meldingen
STOP/TPOD = STandaard Officiële Publicaties/ToepassingsProfiel OmgevingsDocumenten
BBL = Besluit Bouwwerken Leefomgeving
OLO = OmgevingsLOket Online
LVBB = Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen
BIPLA-OPA = BInnenPLAnse OmgevingsPlanActiviteit
ETFAL = Evenwichtige Toedeling van Functies Aan Locaties
OZO = Oost-Zuid-Oost
IHR = InformatieHuis Ruimte

Ede: de klant centraal via klantreis en ketenregie
Harry Jacobs

Dienstverlening

Een wereld van mogelijkheden
De gemeente is ervoor haar inwoners en ondernemers zo
goed mogelijk te dienen. Wij geloven dat het mogelijk is
met nieuwe inzichten, structuren en technologieën om
inwoners en ondernemers sneller, efficiënter en kwalitatief
beter te bedienen. Daarbij geef je inwoners en
ondernemers meer controle en regie over hun aanvragen
en gegevens en de mogelijkheid hun gemeentezaken te
regelen op de tijd en plaats die hen uitkomt.
Hierdoor kan je inwoners en ondernemers beter bedienen
én is er ruimte voor complexe vragen en inwoners die
extra ondersteuning nodig hebben. Bovendien werk je
efficiënter houd je als gemeente op termijn meer
middelen over voor andere maatschappelijke doelen.
Scope dienstverlening:
Directe diensten aan inwoners en ondernemers.
Eigenlijk is alles wat de gemeente Ede doet direct
of indirect ten dienste van haar inwoners en
ondernemers maar in deze context gaat het over
directe diensten.

Redenen dienstverlening

Kijken door een dienstverleningsbril
wat levert dat beeld op ?
Omgevingswettransitie

Keuze Klantreis Vergunningsaanvraag (ver)bouwen

•

Nieuwe omgevingswet met verregaande veranderingen

•

Denken vanuit de 'klant’: de inwoner, ondernemer en
passant

•

Samenwerking tussen alle diensten in de gehele keten
verbeteren (interne afdelingen en Omgevingsdienst)

Centrale vraag:
Hoe maakt de gemeente Ede de aanvraag van een vergunning
voor het (ver)bouwen voor de inwoner en adviseur zo
positief, makkelijk en efficiënt mogelijk?

Het klantreis onderzoek in 8 stappen

Kickoff & scoping

Klantreis 1.0

Klantinzichten

Verbetersessie

Klantreis 2.0

Prototypes

Implementatie

Klantreis 3.0

Stappen 1 t/m 8

Stappen 1 t/m 8
created by

Klantbelevers Buro Improof

Vergunningsaanvraag verbouwen buitengebied
De centrale vraag: hoe maakt de gemeente Ede, met het behandelen van een vergunningsaanvraag en het verlenen van een omgevingsvergunning, het realiseren van
een verbouwing in het buitengebied voor de inwoner zo positief, makkelijk en efficiënt mogelijk? Het doel van de inwoners is om hun vergunningsaanvraag en verbouwing
zonder veel moeite, snel en met duidelijke informatievoorziening te doorlopen. Het doel van de gemeente Ede en de ODDV is om een klantvriendelijker proces rondom
vergunningsaanvraag realiseren met daarnaast een efficiëntere interne samenwerking over de afdelingen heen. De klantreis start met de oriëntatie van de inwoner m.b.t.
zijn verbouwing en eindigt na de eindcontrole door de gemeente. De totale reis telt 7 episodes met verschillende emoties per episode.

Current state 
Public administration &
services & social security

Burger
Dutch 

Klantreis
1.0
7

1 Oriëntatie

2 Vooroverleg

3 Indienen en wachten

4 Aanvullende stukken

5 Besluit en betalen

6 Realiseren

Ik ben enthousiast en hoopvol over mijn aanstaande
verbouwing, maar nu moet ik toch echt informatie gaan
inwinnen. Ik vraag eerst bij bekenden of zij hier al
eerder mee te maken hebben gehad zodat ik mezelf
een beeld kan vormen wat er allemaal op mij afkomt.
Daarna ga ik naar de website van de gemeente en lees
daar wat ik moet doen en welke stappen ik moet zetten.
Ik vind het toch best ingewikkeld en word daardoor wat
onzeker. Daarom schakel ik een bouwadviseur in om
met mij mee te denken. Ook maak ik alvast een
kostenraming, zodat ik weet hoeveel geld ik te
besteden heb aan deze verbouwing.

Ik ben eruit; ik ga er helemaal voor. Die verbouwing
moet er komen! Ik overleg met de buren wat zij vinden
van mijn plan en of ik daar al op weerstand stuit. Ik leg
mijn kostenplaatje daarna voor aan een financieel
adviseur zodat hij mij gericht kan adviseren over de
kosten en financiering. Toch heb ik nog wat vragen aan
de gemeente, dus ik pak mijn fiets en rijd even langs
het gemeentehuis om aan de balie wat zaken te
toetsen. Daar krijg ik wel wat antwoorden, maar het is
mij ook duidelijk dat het handig is om mijn schetsplan in
te dienen. Naast een financieel adviseur, vraag ik mijn
bouwadviseur mij te helpen deze vergunning in te
dienen.

Alles is gereed en het is financieel haalbaar. Yes! Ik ga
de aanvraag indienen bij de gemeente. Ik vraag me
daarna wel af hoeveel en wanneer ik moet betalen,
want dat lees ik nergens in de brief die ik heb gekregen.
Een paar weken gaan voorbij en ik hoor niks, dus ik
check maar eens bij mijn buurman hoe lang dit ooit bij
hem heeft geduurd. Nog steeds hoor ik niks en ik
overweeg om maar gewoon te beginnen. Hier zie ik
toch maar vanaf, want ik wil geen gedoe. Ik vraag de
gemeente om een update, want zelf laten ze niks van
zich horen. Tussentijds houd ik natuurlijk wel al mijn
buren, vrienden en familie op de hoogte, want zij zijn
net zo nieuwsgierig als ik!

Alles is al een tijd geleden ingediend en ik word wat
onzeker. Ik word kort daarna verrast met het verzoek
van aanvullende stukken. Ik snap er alleen helemaal
niks van en vraag mijn bouwadviseur om mij te helpen.
Gelukkig weet hij wat er moet gebeuren, maar ik baal
wel want nu moet Ik extra kosten maken voor 2 nieuwe
onderzoeken. Daarom check ik ook maar even welke
subsidieregelingen van toepassing zijn. Wie weet krijg
ik nog wat geld terug. En als ik reëel ben, ben ik ook
wel blij dat de gemeente hier in mee denkt, want ik wil
wel een solide uitbouw laten maken. De onderzoeken
zijn gedaan en mijn tekenaar gaat aan de slag met
nieuwe tekeningen. Ten slotte verstuur ik alle
aanvullende en aangepaste stukken zodat deze
opnieuw beoordeeld kunnen worden.

Scenario 1: de wachttermijn zit er bijna op dus het
besluit zal niet lang meer op zich laten wachten. Het
wordt wel spannend, want het kan zowel een positief
als negatief besluit zijn. Gelukkig is het een positief
besluit en mag ik gaan bouwen. Wow wat ben ik blij. Ik
kan mijn uitbouw gaan realiseren. Natuurlijk deel ik dit
met mijn buren, vrienden en kennissen. Zij zijn de
afgelopen tijd immers altijd erg geïnteresseerd geweest.
Waar ik van schrik is dat er nog 6 weken bezwaar kan
worden gemaakt. Hier had ik namelijk geen rekening
mee gehouden. Ondanks dat ik de leges ook aan de
hoge kant vind, snap ik dat het er bij hoort en voldoe ik
mijn betaling via ideal. Het echte bouwen kan nu gaan
beginnen!----------------------------------------------------->
Scenario 2: de wachttermijn zit er bijna op dus het
besluit zal niet lang meer op zich laten wachten. Het
wordt wel spannend, want het kan zowel een positief
als negatief besluit zijn. Ik krijg te horen dat de
vergunning niet wordt verleend. Ik baal hier echt enorm
van en ben boos. Ik maak bezwaar tegen het besluit en
hoor dat nog behoorlijk wat moet worden aangepast als
ik met mijn verbouwplannen door wil. Ik kies er voor hier
mee te stoppen, want dit wijkt te veel af van wat ik
graag zou willen.

We kunnen aan de slag, dus nu moeten er weer wat
andere zaken worden geregeld. Om te beginnen, ga ik
de financiering met de bank definitief rond maken. Ook
laat ik de buren weten dat we de vergunning hebben en
dat we van start mogen gaan. Wel wacht ik voor de
zekerheid de 6 weken termijn af, want ik wil niet het
risico lopen dat ik straks weer alles moet afbreken. Wel
check ik alvast de aannemer, want die zit vrij vol en kan
toch niet zo snel beginnen. Ik plan een startdatum met
hem en regel de bouwmaterialen die hij nodig heeft. Nu
de aannemer eenmaal bezig is, check ik wel afentoe
met mijn adviseur of de aannemer netjes volgens de
tekeningen bouwt. Na 2 weken komt iemand van de
gemeente onaangekondigd langs om te kijken of we
volgens de vergunning aan het bouwen zijn. Tijdens de
verbouwing heeft de aannemer nog veel vragen voor
mij en beslissingen die ik moet nemen. Dat bezorgt mij
wat stress. Maar los daarvan voel ik mij energiek!

Controle

1. De verwachting vooraf van de
beleving tijdens de klantreis
Nu de bouw afgerond is, hoeft alleen de gemeente het
nog maar goed te keuren. IIk heb er alle vertrouwen in,
maar toch ben ik ook een beetje onzeker omdat ik nog
geen definitief akkoord van de gemeente heb. Ik besluit
daarom zelf maar te vragen of het nu in orde is. Dit blijkt
het geval en ik doe zelf nog een gereedmelding bij de
gemeente. De verbouwing is nu echt klaar en om dit te
vieren plan ik een housewarming voor vrienden, familie
en buren.

2. Beschrijving van de 7 episodes vanuit
klantperspectief.
3. De belangrijkste touchpoints.
4. De verwachtte emotie van de
doelgroep per episode.

Date created 29/08/2019
created
with
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Klantinzichten: Empathy Map
• Interviews met inwoners en adviseurs
• Uitgewerkt in een verslag en Empathy
Map
• Klantbehoeften en klantpijnen inzichtelijk
maken voor de collega’s

Stappen 1 t/m 8

Klantarena
• Een event met inwoners,
adviseurs en collega’s

• Eerst luisteren, daarna samen in
gesprek en aan de slag met
verbeteringen
• Klantgerichte inspiratie voor een
grote groep collega’s

Stappen 1 t/m 8
created by

Klantbelevers Buro Improof

Vergunningsaanvraag verbouwen buitengebied
De centrale vraag: hoe maakt de gemeente Ede, met het behandelen van een vergunningsaanvraag en het verlenen van een omgevingsvergunning, het realiseren van
een verbouwing in het buitengebied voor de inwoner zo positief, makkelijk en efficiënt mogelijk? Het doel van de inwoners is om hun vergunningsaanvraag en verbouwing
zonder veel moeite, snel en met duidelijke informatievoorziening te doorlopen. Het doel van de gemeente Ede en de ODDV is om een klantvriendelijker proces rondom
vergunningsaanvraag realiseren met daarnaast een efficiëntere interne samenwerking over de afdelingen heen. De klantreis start met de oriëntatie van de inwoner m.b.t.
zijn verbouwing en eindigt na de eindcontrole door de gemeente. De totale reis telt 7 episodes met verschillende emoties per episode.

Current state 
Public administration &
services & social security

Burger
Dutch 

Klantreis
2.0
7

1 Oriëntatie

2 Vooroverleg

3 Indienen en wachten

4 Aanvullende stukken

5 Besluit en betalen

6 Realiseren

Ik ben enthousiast en hoopvol over mijn aanstaande
verbouwing, maar nu moet ik toch echt informatie gaan
inwinnen. Ik vraag eerst bij bekenden of zij hier al
eerder mee te maken hebben gehad zodat ik mezelf
een beeld kan vormen wat er allemaal op mij afkomt.
Daarna ga ik naar de website van de gemeente en lees
daar wat ik moet doen en welke stappen ik moet zetten.
Ik vind het toch best ingewikkeld en word daardoor wat
onzeker. Daarom schakel ik een bouwadviseur in om
met mij mee te denken. Ook maak ik alvast een
kostenraming, zodat ik weet hoeveel geld ik te
besteden heb aan deze verbouwing.

Ik ben eruit; ik ga er helemaal voor. Die verbouwing
moet er komen! Ik overleg met de buren wat zij vinden
van mijn plan en of ik daar al op weerstand stuit. Ik leg
mijn kostenplaatje daarna voor aan een financieel
adviseur zodat hij mij gericht kan adviseren over de
kosten en financiering. Toch heb ik nog wat vragen aan
de gemeente, dus ik pak mijn fiets en rijd even langs
het gemeentehuis om aan de balie wat zaken te
toetsen. Daar krijg ik wel wat antwoorden, maar het is
mij ook duidelijk dat het handig is om mijn schetsplan in
te dienen. Naast een financieel adviseur, vraag ik mijn
bouwadviseur mij te helpen deze vergunning in te
dienen.

Alles is gereed en het is financieel haalbaar. Yes! Ik ga
de aanvraag indienen bij de gemeente. Ik vraag me
daarna wel af hoeveel en wanneer ik moet betalen,
want dat lees ik nergens in de brief die ik heb gekregen.
Een paar weken gaan voorbij en ik hoor niks, dus ik
check maar eens bij mijn buurman hoe lang dit ooit bij
hem heeft geduurd. Nog steeds hoor ik niks en ik
overweeg om maar gewoon te beginnen. Hier zie ik
toch maar vanaf, want ik wil geen gedoe. Ik vraag de
gemeente om een update, want zelf laten ze niks van
zich horen. Tussentijds houd ik natuurlijk wel al mijn
buren, vrienden en familie op de hoogte, want zij zijn
net zo nieuwsgierig als ik!

Alles is al een tijd geleden ingediend en ik word wat
onzeker. Ik word kort daarna verrast met het verzoek
van aanvullende stukken. Ik snap er alleen helemaal
niks van en vraag mijn bouwadviseur om mij te helpen.
Gelukkig weet hij wat er moet gebeuren, maar ik baal
wel want nu moet Ik extra kosten maken voor 2 nieuwe
onderzoeken. Daarom check ik ook maar even welke
subsidieregelingen van toepassing zijn. Wie weet krijg
ik nog wat geld terug. En als ik reëel ben, ben ik ook
wel blij dat de gemeente hier in mee denkt, want ik wil
wel een solide uitbouw laten maken. De onderzoeken
zijn gedaan en mijn tekenaar gaat aan de slag met
nieuwe tekeningen. Ten slotte verstuur ik alle
aanvullende en aangepaste stukken zodat deze
opnieuw beoordeeld kunnen worden.

Scenario 1: de wachttermijn zit er bijna op dus het
besluit zal niet lang meer op zich laten wachten. Het
wordt wel spannend, want het kan zowel een positief
als negatief besluit zijn. Gelukkig is het een positief
besluit en mag ik gaan bouwen. Wow wat ben ik blij. Ik
kan mijn uitbouw gaan realiseren. Natuurlijk deel ik dit
met mijn buren, vrienden en kennissen. Zij zijn de
afgelopen tijd immers altijd erg geïnteresseerd geweest.
Waar ik van schrik is dat er nog 6 weken bezwaar kan
worden gemaakt. Hier had ik namelijk geen rekening
mee gehouden. Ondanks dat ik de leges ook aan de
hoge kant vind, snap ik dat het er bij hoort en voldoe ik
mijn betaling via ideal. Het echte bouwen kan nu gaan
beginnen!----------------------------------------------------->
Scenario 2: de wachttermijn zit er bijna op dus het
besluit zal niet lang meer op zich laten wachten. Het
wordt wel spannend, want het kan zowel een positief
als negatief besluit zijn. Ik krijg te horen dat de
vergunning niet wordt verleend. Ik baal hier echt enorm
van en ben boos. Ik maak bezwaar tegen het besluit en
hoor dat nog behoorlijk wat moet worden aangepast als
ik met mijn verbouwplannen door wil. Ik kies er voor hier
mee te stoppen, want dit wijkt te veel af van wat ik
graag zou willen.

We kunnen aan de slag, dus nu moeten er weer wat
andere zaken worden geregeld. Om te beginnen, ga ik
de financiering met de bank definitief rond maken. Ook
laat ik de buren weten dat we de vergunning hebben en
dat we van start mogen gaan. Wel wacht ik voor de
zekerheid de 6 weken termijn af, want ik wil niet het
risico lopen dat ik straks weer alles moet afbreken. Wel
check ik alvast de aannemer, want die zit vrij vol en kan
toch niet zo snel beginnen. Ik plan een startdatum met
hem en regel de bouwmaterialen die hij nodig heeft. Nu
de aannemer eenmaal bezig is, check ik wel afentoe
met mijn adviseur of de aannemer netjes volgens de
tekeningen bouwt. Na 2 weken komt iemand van de
gemeente onaangekondigd langs om te kijken of we
volgens de vergunning aan het bouwen zijn. Tijdens de
verbouwing heeft de aannemer nog veel vragen voor
mij en beslissingen die ik moet nemen. Dat bezorgt mij
wat stress. Maar los daarvan voel ik mij energiek!

Controle

Nu de bouw afgerond is, hoeft alleen de gemeente het
nog maar goed te keuren. IIk heb er alle vertrouwen in,
maar toch ben ik ook een beetje onzeker omdat ik nog
geen definitief akkoord van de gemeente heb. Ik besluit
daarom zelf maar te vragen of het nu in orde is. Dit blijkt
het geval en ik doe zelf nog een gereedmelding bij de
gemeente. De verbouwing is nu echt klaar en om dit te
vieren plan ik een housewarming voor vrienden, familie
en buren.

1. De werkelijke ervaring van de
inwoner en adviseur tijdens het
traject
2. Verschillend van de interne
inschatting vooraf
3. De ‘gaps’ vertaald naar
verbeterideeën

Date created 29/08/2019
created
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Het klantreis onderzoek in 8 stappen

Kickoff & scoping

Klantreis 1.0

Klantinzichten

Verbetersessie

Klantreis 2.0

Prototypes

Implementatie

Klantreis 3.0

Stappen 1 t/m 8

Stappen 1 t/m 8

Stappen 1 t/m 8

De ideale Klantreis 3.0

Stappen 1 t/m 8

De belangrijkste opbrengsten
• Betere beleving bij inwoners en
adviseurs
• Intern inzicht in de klantreis, inclusief
27 verbeterideeën
• Enthousiaste collega’s over het
betrekken van inwoners en bedrijven
bij het verbeteren van de
dienstverlening
• Samenwerking tussen alle diensten om
een goede ervaring te bieden over de
hele klantreis

• Kostenverlaging door call reductie.
Beter verwachtingsmanagement leidt
tot minder vragen.

Vervolgstappen
• Een centrale rol voor de
klantreisregisseur los van de inhoudt
voor regie over de keten
• Opstellen van KPI’s bij de klantreis en
de beoogde doelen voor de gemeente
en de inwoner/adviseur
• Continu meten van de KPI’s en waar
nodig bijsturen door de
klantreisregisseur
• Met de nieuwe Omgevingswet extra
diensten als Rijkswaterstaat en
Waterschappen integreren in de
klantreis

Ketensamenwerking vanuit de bedoeling

Cultuur

Aanpak kwartier maken
Opstellen Transformatieplan

Ontwikkelen “gereedschappen”
•
•
•
•
•
•
•
•

Leidraad transitie
Klantfeedback en klantreis
“Omdenk knoppen”
Workshop aanpak
LEAN aanpak
Leveren input voor BIP’s
Definitie portaalfunctie
Sturingsmodellen en KPI’s

•
•
•
•
•
•
•
•

Roadmap (obv prioriteiten DT)
Stakeholderanalyse
Veranderstrategieën
Communicatieplan
Financieel plan
Personeelsplan
Formeren Centraal OndersteuningsTeam Transformatie
Dienstverlening
Structuur voor afstemming

Transformatie organisatie (ketensamenwerking)

• Kennis&kunde
• Producten &
Diensten
• Processen
• Organisatie
• Domein
• Capaciteit uitvoering
• Dragers verandering

• Kennis&kunde
• Klant contact
• Transformatie
• Lean
• Organisatie
• Informatie
• Communicatie
• Kaders & Richtlijnen
• Methoden & Technieken
• Faciliteiten
• Stakeholdermanagement
• Hulp en ondersteuning

Vragen die nog een antwoord zoeken?

1. Welke stuurinformatie (kpi’s) is relevant om te
kunnen optimaliseren vanuit klant en organisatie in
de keten?

2. Wat is het ideale profiel voor een ketenregisseur ?
3. Wanneer doen we het goed ?

Aanpak Uitvoering

Inwoners en Ondernemers

Afstemmen en plannen
transformatie

…

Visie
Het manifest hoe zou dit invulling kunnen krijgen?
•
Inwoners en ondernemers krijgen daar waar kan
direct geleverd.
•
Inwoners en ondernemers krijgen maximale regie
over hun (aan)vragen en gegevens
•
participatie
•
Aanvragen en leveren van producten en diensten zo
veel mogelijk digitaal
•
Producten en diensten zo eenvoudig mogelijk.
Diensten die niet nodig zijn schrappen.
•
Alle diensten worden onafhankelijk van kanaal op
gelijke wijze afhandelen

Perspectief van burgers en bedrijven
•
Neem burgers en bedrijven mee in ontwikkeling
•
Bekijk processen vanuit perspectief van Inwoners en
ondernemers

Eindverslag Gemeentelijke Digitale Dienstverlening
•
Ontwikkel een gemeenschappelijk handelingsperspectief;
•
Meer regie op ontwikkeling collectieve diensten(onder architectuur)en
ontwikkel een centrale data-laag;
•
Bezie opnieuw de regels over het gebruik van data;
•
Verbeter het eigenaarschap van data;
•
Richt verantwoording efficiënter in door digitalisering;
•
Leer wetgeving “Agile” vorm te geven;
•
Stel een strategische kennis-en onderzoeksagenda op;
•
Bouw aan moderne vormen van governance en bestuurlijke partnerships.
•
Houdt bestuurlijke aandacht hoog op de agenda door –in aanvulling op
samenwerking met de koepels –ook vormen van actieve dialoog met
bestuurders te blijven organiseren

“Informatie, digitalisering en onderzoek vormen steeds meer de basis voor
ons handelen. Door slim gebruik te maken van beschikbare informatie van
onszelf en van anderen kunnen we beter en flexibeler inspelen op de
behoeften van bewoners. De komende vier jaar geven we extra aandacht
aan deze manier van werken. Daarnaast willen we nieuwe werkwijzen
benutten om onze dienstverlening te verbeteren. Dit doen we zorgvuldig,
duidelijk en met respect en aandacht voor privacy.” (Bestuursakkoord 20182022)
“Diverse ontwikkelingen in de samenleving zoals decentralisaties,
individualisering, digitalisering of mondigere burgers maken dat de context
waarin de overheid opereert verandert. Als gevolg hiervan worden er andere
eisen gesteld aan de lokale overheid en is het belangrijk om als lokale
overheid goed aansluiting te hebben bij vragen uit de samenleving. Ook
binnen de gemeente Ede is dit zichtbaar.” (DT 12 februari 2018)

Concretiseren van bovenstaande uitgangspunten (en andere) en
vertalen in een tastbare visie op de gemeentelijke
dienstverlening en klantbedinging van Ede over 10 jaar.

Wat wil ik als gemeente Ede?
•
Wat voor een dienstverlener wil
ik zijn?
•
Hoe wil ik mijn klanten bedienen?
•
Hoeveel ruimte wil ik geven aan
klanten?
•
Langs welke kanalen wil ik mijn
klanten bedienen?
•
Wil ik kanaalsturing?
•
Accepteer ik toekenning op basis
van door klant aangeleverde
gegevens en controle achteraf?
Visie 2025 en verder….

What: Uitgangspunten
Leidende principes:
•
Zo eenvoudig mogelijke producten en diensten
structuur
•
Zoveel mogelijk producten met zelfservice digitaal
af te handelen
•
Ontwerp processen voor happy flow (80/20)
•
Waar mogelijk volledig automatische afhandeling
van (aan)vraag. Happy flow automatisch en
behandelaars voor de bijzondere situaties
•
Proces voor ieder kanaal gelijk
•
Handelen en verstrekken op basis van
vertrouwen, controle (geautomatiseerd) achteraf
•
Rationaliseren van producten en diensten
•
…

Vanuit Gemeente:
•
Voorkeur voor digitale kanalen
•
Waar mogelijk volledig automatische afhandeling
van (aan)vraag. Happy flow automatisch en
behandelaars voor de bijzondere situaties
•
Proces voor ieder kanaal gelijk
•
Handelen en verstrekken op basis van
vertrouwen, controle (geautomatiseerd) achteraf
•
Rationaliseren van producten en diensten
•
…

Vanuit inwoners en ondernemers:
•
24/7 open voor regelen van zaken
•
Zoveel mogelijk zelf kunnen regelen
•
Zelf regie over gegevens
•
Eenvoudige aanvraag van product of dienst
•
Diensten of producten zsm geleverd en daar waar kan Direct en
Digitaal
•
Zaken kunnen regelen via meerdere kanalen
•
Indien digitaal-proces vastloopt hulp van echte mensen met echte
oplossingen
•
Participatie en inspraak
•
…

De 5 beloften van Ede:
1. Inwoners en ondernemers hebben regie over
eigen data en worden in staat gesteld zoveel
mogelijk zaken zelf te regelen.
2. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf iedere
plek op iedere tijd hun zaken afhandelen
3. Diensten en producten zijn duidelijk en
eenvoudig aan te vragen
4. Diensten en producten worden indien mogelijk
direct geleverd
5. Het wordt inwoners en ondernemers zo
makkelijk mogelijk gemaakt om te participeren,
iedere inwoner en ondernemer wordt in staat
gesteld mee te doen

How: Verbeteren (digitale) Dienstverlening
Structuur

Transformatie

Visie

Systemen

Vaardigheden

Uitgangspunten

Sturing

Personeel

How: Digitale dienstverlening van links naar
rechts en van boven naar beneden
Digitaal en Zaakgericht werken (DZGW)
•
Juli 2019. 40% van de processen aangesloten op Liber. Eformulieren, KCC en MijnOverheid.nl. Geen koppelingen met
Vakapplicaties. Vulling Liber +/- 15%
•
Q1-2 2020 beoogd +60% van processen aangesloten op Liber.
Alle processen die zich ervoor lenen hebben een E-Formulier.
De drie belangrijkste vakapplicaties zijn gekoppeld aan het
zaaksysteem
•
Q1 2021 +90% van de processen aangesloten op Liber. Vulling
Liber +90%. Vernieuwde vakapplicatie hebben ook koppeling
met Liber. Andere applicaties zijn middels RPA (a-synchroon)
aangesloten op Liber.

Uit onderzoek blijkt dat er nog veel zaken langs analoge
kanalen worden aangevraagd => 70% (Telefoon, Balie en
post). Met name Balie en Telefoon zijn arbeidsintensieve
(dure) kanalen waarbij de workload zich lastig laat plannen.
Bovendien beperk je de klant in het tijdstip waarop je hem
kan bedienen. Igv balie verplicht je de klant ook op locatie
van de gemeente te komen.

Generatie X en Y (geb 1960 – 1995) hebben voorkeur voor
digitale kanalen. Millenials (generatie Y, geb 1980-1995) een
sterke voorkeur voor web en mobile devices. Die verwachten
ook direct reactie. Generatie Z (geboren na 2000) wordt de
“digital native” generatie genoemd.

Baten Digitaal en zaakgericht werken
•
Integraal klantbeeld
•
Alle statusinformatie op één centrale plek beschikbaar
•
Alle relevante documenten op één plek conform
archiefwet beheerd
•
Management informatie over aantallen aanvragen,
doorlooptijden, halen van termijnen
•
Papierarm werken

Dienstverlening en DZGW
•
DZGW stelt je voornamelijk in staat een
integraal klantbeeld te maken, te voldoen
aan archiefwet en status- en
stuurinformatie inzichtelijk te krijgen.
DZGW biedt hiervoor een basis
•
Verbeteren dienstverlening begint met het
optimaliseren van processen (bijvoorbeeld
met behulp van een lean canvas) Op basis
daarvan kan je het meest ideale proces
inrichten en vervolgens (waar mogelijk)
volledig automatiseren.

* PIA staat voor processen, informatie en automatisering

Wat wil ik als klant
van de gemeente
Ede?
•
24/7
dienstverlening?
•
Selfservice?
•
Zelfbeschikking
over mijn
gegevens?
•
Instant
producten?
Snelle levering?
•
Transparantie
en
beschikbaarheid
van informatie?

Wat wil ik als gemeente
Ede?
•
Wat voor een
dienstverlener wil ik
zijn?
•
Hoe wil ik mijn
klanten bedienen?
•
Hoeveel ruimte wil ik
geven aan klanten?
•
Langs welke kanalen
wil ik mijn klanten
bedienen?
•
Wil ik kanaalsturing?
•
Accepteer ik
toekenning op basis
van door klant
aangeleverde
gegevens en
controle achteraf?
Visie 2025 en verder….

Baten Dienstverlening
•
Minder balie, telefoon en post afhandeling
•
Verhogen kwaliteit van dienstverlening
•
Verhogen snelheid van dienstverlening
•
Plaats- en tijdsonafhankelijk
•
Efficiëntere afhandeling “happy flow”
•
Meer aandacht voor complexe vragen

Wat kan ik als gemeente Ede?
•
Kan ik mijn organisatie veranderen van een
analoge naar een digitale dienstverlener?
•
Hoe wendbaar wil ik zijn?
•
Welke route wil ik daarin bewandelen?
•
Welke processen lenen zich voor self service?
•
Moet ik beleidswijzigingen doorvoeren
•
Wat betekent dit voor mijn strategische
personeelsplanning?
•
Wat betekent dit voor mijn
dienstverleningsconcept
•
Kan ik mijn ketenpartners daarin
meekrijgen?
NB Digitale dienstverlening is geen ICT uitdaging
maar een business vraagstuk met ICT middelen!

Business
IPPM/BIAS/E-Loket

“Informatie, digitalisering en onderzoek vormen steeds meer de basis voor ons handelen. Door slim gebruik te maken van beschikbare informatie van onszelf en van anderen kunnen we beter en flexibeler inspelen
op de behoeften van bewoners. De komende vier jaar geven we extra aandacht aan deze manier van werken. Daarnaast willen we nieuwe werkwijzen benutten om onze dienstverlening te verbeteren. Dit doen we
zorgvuldig, duidelijk en met respect en aandacht voor privacy.” (Bestuursakkoord 2018-2022)

“Diverse ontwikkelingen in de samenleving zoals decentralisaties, individualisering, digitalisering of mondigere burgers maken dat de context waarin de overheid opereert verandert. Als gevolg hiervan worden er
andere eisen gesteld aan de lokale overheid en is het belangrijk om als lokale overheid goed aansluiting te hebben bij vragen uit de samenleving. Ook binnen de gemeente Ede is dit zichtbaar.” (DT 12 februari
2018)

Verdiepende groepsgesprekken
- Rotterdam: pilot Regelluw
- Enschede: Doelprofiel Omgevingsadviseur

- Ede: de klant centraal via klantreis en ketenregie
→ Wat neem je mee?

→ Wat heb je nodig?

G4

Bedankt en tot 2020!
DSO & Dienstverlening
Leerkring Omgevingswet G40
12/12/2019

