
Hoe maak je een gemeente Omgevingswetproof? Met de gemeentelijke processen als vertrekpunt, kom 
je ver. Die insteek is praktisch, concreet en geeft beweging. De VNG ontwikkelt een model voor 
Werkende Processen.

In Eindhoven is het model uitgeprobeerd. Aan tafel 
zaten onder meer Stef van Dielen, projectleider 
bedrijfsprocessen en dienstverlening, Corné Horsten, 
voorzitter van de ‘Intake’ die in Eindhoven nieuwe 
(complexe) initiatieven behandelt en het plaatsvervan-
gende afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening Annet 
Hardon. Ook deden mee: een stedenbouwkundige, 
een gebiedsmanager,  een projectmanager, een jurist, 
een informatiespecialist en een casemanager 
Vergunningen.

Wat zijn de doelen van de Omgevingswet? Welke 
eisen aan gemeenten vloeien daaruit voort, en wat 
is de impact op de gemeentelijke processen? Hoe 
ziet dit er vervolgens uit als je inzoomt op één con-
creet proces, namelijk het verkennen en begelei-
den van initiatieven? Aan de hand van deze hoofd-
vragen ging het Eindhovense gezelschap aan het 
werk, begeleid door Jacco Albers en Ellen Zwiers 
van de VNG. 

Wat is een werkend proces?
Een werkend proces zet de klant centraal en 

waarborgt dat je voldoet aan de eisen van de wet. Die  
eisen zijn onder meer:
• De vergunning moet in de meeste  gevallen in 8 

weken behandeld zijn (Hierdoor wordt het belang-
rijker dan ooit om initiatiefnemers te verleiden tot 
het proces verkennen en begeleiden van initiatie-
ven, het zogenaamde Omgevingsoverleg of voor-
overleg) )

• Integraal werken (integrale afwegingen integraal 
organiseren. Dit geldt ook voor de wijziging van 
beleidsinstrumenten)

• Zaakgericht werken
• Eén loket, één voorkant (processen in de keten 

organiseren, afspraken maken over kwaliteit en 
doorlooptijd. Dit vraagt procesregie.)

Elk proces onderverdeeld in stappen 
Het Werkende Processenmodel brengt in kaart welke 
stappen er zijn in elk proces. Onderstaande is  speci-
fiek voor het proces verkennen en begeleiden van 
initiatieven
• Intake en advies
• Verkennen van de mogelijkheden

Omgevingswetproof met 
processen als beginpunt



• Ontwikkelen en opstellen ontwerp
• Afstemmen van de vergunningaanvraag. 

Voor elk van de stappen kun je de activiteiten benoe-
men, de output, wie er allemaal een rol in spelen en 
wat de vereisten zijn voor de informatievoorziening. 

‘Het optimaliseren 
van processen brengt 
de organisatie in 
beweging’

‘Het model helpt gemeenten hun huidige processen 
te verbeteren. Hoe klantvriendelijk is het? Is er proces-
regie en is samenwerking met proceseigenaren 
geborgd? Zijn de processen logisch? Het model helpt 
dit in kaart te brengen,’ zegt Jacco Albers. Het inzoo-
men op processen kan de nodige organisatieverande-
ring een flinke zet in de rug kan geven. ‘Van 26 naar 8 
weken heeft grote impact. Je moet nadenken over 
wat er sneller kan, wat je niet meer doet, wat je beter 
kunt laten aansluiten, over een groter mandaat voor 
medewerkers lager in de organisatie en of die mede-
werkers daarvoor zijn toegerust. Het optimaliseren 
van processen helpt beweging te creëren.’

Verfrissend
Hoe ging Eindhoven aan de slag met het Werkende 
Processenmodel? Na de algemene inleiding, namen 
de deelnemers aan de sessie het proces ‘verkennen 
en begeleiden van aanvragen’ onder de loep. Het 
plaatsvervangend afdelingshoofd Annet Hardon vindt 
de gedachte van Werkende Processen verfrissend. 
‘Het is een praktische manier van kijken. Het schema 
geeft een houvast om op een slimme manier alle 
stappen te doorlopen en tijdig tot een goed advies te 
komen waarmee de aanvrager verder kan. Want ook 
dat is belangrijk: het moet voor de aanvrager duidelijk 
zijn wat we van hem verwachten. Het integrale afwe-
gen wordt nog een vraagstuk. Nu is het nog vaak zo 
dat de initiatiefnemer verschillende beleidsstukken 
krijgt en daarvan zelf chocola moet maken. Straks 
wordt de rol van onder meer de gebiedsmanager 
anders, die moet wegen wat in een bepaald gebied 
belangrijk is. Als er bijvoorbeeld weinig groen is in 
een gebied, kun je  bij een ontwikkeling wat soepeler 
omgaan met de parkeernorm. Nu is de gemeente nog 
vrij sectoraal ingericht, door de Omgevingswet moet 
je als gemeente  eerder in het proces afwegingen 
maken. Daarnaast wordt ook van specialisten 

verwacht dat zij in dit proces integraler adviseren. Dit 
leidt mogelijk tot andere competenties en hieraan 
gekoppeld scholing van de medewerkers.’

Standaardiseren
Stef van Dielen (projectleider bedrijfsprocessen en 
dienstverlening) trekt het inrichten van een nieuw, 
Omgevingswetproof proces voor het verkennen en 
begeleiden van vergunningen. De informatievoorzie-
ning wordt onderdeel van het nieuwe VTH-systeem 
dat Eindhoven in november invoert. Alle initiatieven 
worden ‘getrechterd’ naar één knop. Vanaf die plaats 
wordt bepaald welke ‘tafel’ de juiste is voor het initia-
tief. ‘In de huidige praktijk zijn er vier manieren om 
verder te gaan met het initiatief , dit is organisch zo 
gegroeid. De intentie is om processen meer gestan-
daardiseerd te laten verlopen. Onlangs zijn, als pilot 
voor de invoering van gemeente breed procesma-
nagement vijf proceseigenaren aangewezen. Voor 
verkennen en begeleiden initiatieven, afhandelen 
vergunningen en meldingen, toezicht en handhaving 
en brondatabeheer.’ Inmiddels worden in volgende 
workshops  afspraken gemaakt over het inrichten van 
het proces voor het verkennen en begeleiden van 
initiatieven. Dat gaat over informatievoorziening, de 
administratieve verwerking en vooral over anders 
werken. ‘Het is best ingrijpend,’ zegt Van Dielen. 

Intake
Corné Horsten is voorzitter van de ‘intake’ in 
Eindhoven, één van de tafels die complexe plannen 
verkent en begeleidt. Horsten vraagt bij elk initiatief 
een snel advies uit alle hoeken: wonen, verkeer, eco-
nomische zaken etc.. Drie weken na binnenkomst 
krijgt de initiatiefnemer een gesprek met drie mensen: 
de stedenbouwkundige, de gebiedsmanager en 
Horsten zelf. In dit gesprek krijgt de initiatiefnemer 
inspiratie en tips om tot een goed en kansrijk plan te 
komen. Of - als hij al precies weet wat hij wil - een 
beoordeling. Het is redelijk integraal, al zijn ketenpart-
ners zoals de Veiligheidsregio, de GGD of de omge-
vingsdienst zijn in dit traject niet betrokken. ‘Maar,’ 
zegt Horsten, ‘ik twijfel of ketenpartners in deze fase 
veel kunnen toevoegen. Maar als het opportuun is, 
moeten we ze er wel in gaan betrekken.’ 

Meer informatie
Meer informatie over Werkende Processen vindt u op 
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/
dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/werkende-proces-
sen

Juli 2019

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/werkende-processen
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/werkende-processen
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/werkende-processen

	_GoBack

