
Tijd Dienstverlener Type dienstverlening Toelichting

09:00 – 10:00 TriDiGi Systemintegrator en implementatie van specifieke software TriDiGi ondersteunt alle overheden bij organisatieverandering en digitale transformatie in het hele spectrum van impactanalyse tot en met 

implementatie, training en nazorg. TriDiGi is een deskundige en strategische kennis- en implementatiepartner. Op het gebied van zaakgerichte 

digitalisering en digitale transformatie adviseert TriDiGi tal van lokale gezagen, bijvoorbeeld ten aanzien van de informatievoorziening en in het 

domein van vergunningverlening, toezichthouding en handhaving.

10:00 – 11:00 De Processpecialisten Management, organisatie, processen & cultuur De Processpecialisten hebben in opdracht van de VNG en in samenwerking met gemeenten de ‘werkende processen’ aanpak ontwikkeld. Deze 

aanpak biedt lokale overheden de mogelijkheid om proces voor proces te toetsen of er wordt voldaan aan de directe en indirecte eisen van de 

Omgevingswet en hierop actie te ondernemen. Binnen deze aanpak krijgen alle aspecten aandacht waar de Omgevingswet een impact op heeft; 

dienstverlening, uit te voeren procesactiviteiten, informatievoorziening, ketenafstemming, leges/kosten en benodigde competenties van 

medewerkers. De Processpecialisten ondersteunen gemeenten, omgevingsdiensten en provincies bij het toepassen van deze aanpak door:

• Proces voor proces de impact te bepalen van de invoering van de Omgevingswet. In twee werksessies met alle sleutelspelers komen we tot een 

concrete actielijst. 

• Samen met de gemeente en ketenpartners processen in te richten en alle activiteiten af te stemmen. 

• Impactanalyses uit te voeren op informatievoorziening; wat moet er gebeuren om per 1 januari 2022 de informatievoorziening op orde te hebben om 

de wettelijk taak uit te voeren? 

• Als projectleider te ondersteunen bij het implementeren van processen en het begeleiden van het verandertraject.

• Processimulaties en ketentesten uit te voeren om processen te toetsen en de implementatie te ondersteunen.

• Competentieprofielen op te stellen en op basis daarvan te komen tot opleidingsplannen en functiewaardering.

• Met de Omgevingswet als driver proces- en zaakgericht werken in te voeren.

11:00 – 12:00 Ruimtemeesters Ruimtelijke ordening, stedenbouw en planologie Onze dienstverlening ziet in het ondersteunen, leiden en begeleiden van gemeenten bij de implementatie van het nieuwe instrumentarium en de 

bijbehorende werkprocessen. Zowel bij het ontwerpen van de processen als bij het opstellen van de instrumenten bieden wij ondersteuning. Dit doen 

wij ook door strategische samenwerkingen op het gebied van participatie en gis & geodata. Vanuit onze jarenlange ervaring met het dagelijkse 

werkproces van juristen, handhavers, beleidsmedewerkers en planologen binnen de gemeente kunnen wij de totale opgave van de Omgevingswet 

goed doorvertalen naar praktische en pragmatische implementatie van de kerninstrumenten Omgevingswet. Ook cursussen en opleidingen 

hieromtrent bieden wij aan. Wij loodsen u op weg naar de Omgevingswet.

13:00 – 15:00 VNG  en samenwerkingspartners Financiële en structurele effecten

15:00 – 16:00 Royal HaskoningDHV Ruimtelijke ordening, stedenbouw en planologie De nadruk zal liggen op drie van de kerninstrumenten van de Omgevingswet (visie, plan en programma) met de vraag hoe deze instrumenten in 

samenhang kunnen bijdragen aan de (maatschappelijke) opgaven waarvoor gemeenten (en provincie en waterschappen) voor gesteld staan. Dit 

zullen we 'rijk' illustreren met praktijkvoorbeelden bij verschillende gemeenten in een gezamenlijke presentatie met de gemeente Gouda. 

16:00 – 17:00 Langhenkel-Talenter Ruimtelijke ordening, stedenbouw en planologie Onderwerpen die in deze presentatie aan de orde komen zijn:

- Algemene ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet, ervaringen binnen een gemeente.                                                                                                                      

- Hoe gaan we straks het tijdelijke omgevingsplan vormgeven en uiteindelijk omzetten naar een definitief omgevingsplan?

- Participatie, de rol van de gemeente en de dienstverlening. Verwachtingen, mogelijkheden en activiteiten m.b.t. de participatieverordening.

09:00 – 10:00 PBLQ Management, organisatie, processen & cultuur PBLQ ondersteunt gemeenten bij het helder krijgen van de Omgevingswet ambities en doelen, het organiseren van de implementatie van 

Omgevingswet en DSO en het voorbereiden op de periode na 1 januari 2022. We begeleiden gemeenten met werksessies en schrijven met de 

gemeente implementatieplannen. We voeren reviews uit op de aanpak en voortgang en geven advies over bijsturing. We sturen voor onze 

gemeentelijke opdrachtgevers programma’s en projecten aan. In onze presentatie komen de volgende onderwerpen aan de orde aan de hand van 

concrete voorbeelden uit onze dienstverlening aan gemeenten: Bepalen waar je staat  /  Bepalen waar je heen gaat  \  Bepalen hoe je daar komt  /  

Bepalen hoe je mensen mee neemt.

10:00 – 11:00 ArchiXL Informatiemanagement & IT In deze interactieve workshop gaan we met gemeenten aan de slag met hun Omgevingswet veranderopgave. We brengen de stand van zaken in 

beeld en bekijken welke stappen komende periode gemaakt moeten worden om in 2022 klaar te zijn voor de Omgevingswet. We focussen hierbij op 

de belangrijkste Omgevingswet processen en de ondersteunende ICT. Daarnaast vertellen we graag wat over de Omgevingswet ervaringen die we 

afgelopen jaren opdeden. ArchiXL droeg afgelopen jaren intensief bij aan de ontwikkeling Omgevingswet processen en architectuur, zowel op 

landelijk als gemeentelijk niveau. Met deze ervaring kunnen we gemeente helpen bij hun veranderopgave. We brengen huidige en toekomstige 

situatie in beeld en helpen de gemeente gericht stappen te zetten. Waarbij we ook software bieden voor kennismanagement en 

gegevensverzamelingen (denk aan de begrippen in de DSO stelselcatalogus).

Maandag 23-11-2020

Dinsdag 24-11-2020



11:00 – 12:00 Kokx de Voogd Trainingen en opleidingen Waarom KDV? De publieke sector en alles wat daaraan raakt is het werkterrein van KokxDeVoogd. Wij willen de overheid graag beter laten 

functioneren. Centraal in ons werk, onze aanpak en visie op leren en ontwikkelen staat De Kolibrie: vanuit overzicht tot de kern komen en waarde 

toevoegen in de vorm van analyse, advies en implementatiekracht. Want overal wordt er gebouwd aan een nieuwe overheid en aan de staat van 

morgen. Daar is de Omgevingswet een iconisch voorbeeld van. Het is een stelselwijziging met veel impact maar ook met nog veel vragen en 

ontwikkelstappen. Wij begeleiden onze klanten op organisatie-, team- en individueel niveau hoe zij in alle veranderingen een effectief en wendbaar 

perspectief kunnen vinden én toepassen. Onze adviseurs zetten hiervoor sinds 2012 hun passie voor de publieke zaak en vakkundigheid in. Met 

recht kunnen wij zeggen dat wij een behoorlijke trackrecord hebben in het adviseren, trainen en coachen van bestuurders, managers, strategen en 

experts van grote én kleinere gemeenten op de inhoud, bedoeling en impact van de Omgevingswet. 

13:00 – 14:00 Antea Group Nederland Informatiemanagement & IT Informatiemanagement als verbindende factor tussen de Omgevingswet instrumenten. Vroegtijdig inzicht in informatiestromen en gebruik van data 

als katalysator bij een integrale aanpak.

14:00 – 15:00 Regel-Service Regelbeheer en gemeente brede dienstverlening Landelijke dienstverlening voor het maken en beheren van toepasbare regels. Werken vanuit een regel-Bibliotheek, hetgeen een garantie is voor 

kwaliteit en efficiency.

15:00 – 16:00 Owet Management, organisatie, processen & cultuur Neem je organisatie mee in de Omgevingswet met serious games, escape rooms, challenges en elearnings. Volledig corona proof en 

gepersonaliseerd aan de eigen organisatieontwikkeling en -cultuur. Ervaringen met gemeenten/waterschappen worden proactief gedeeld.

16:00 – 17:00 Senze Management, organisatie, processen & cultuur De komst van de Omgevingswet vraagt om veel verandering binnen uw gemeente. Niet alleen op interne processen, maar ook op houding en 

gedrag. Adviesbureau Senze bereidt u graag voor op de ‘nieuwe manier van werken’ en biedt daarin voor elk kennisniveau een passende oplossing. 

Senze bundelt haar kennis en ervaring met de gemeentelijk werkpraktijk en zorgt samen met u voor praktische instrumenten die helpen bij de 

implementatie van de wet. In dit Webinar ligt de nadruk op oplossingen op het gebied van Onderzoek & Advies en staat de VTH aanhaking met de 

Omgevingswet centraal. We behandelen onder meer: de Omgevingswetscan, het aanpassen van de werkprocessen,  botsproeven en 

omgevingstafels en de Verordening Fysieke Leefomgeving. De uitvoering en toepassing van deze instrumenten worden aan de hand van 

voorbeelden uit de praktijk bij verschillende gemeenten toegelicht.

09:00 – 10:00 EIFFEL Management, organisatie, processen & cultuur Meer informatie volgt.

10:00 – 11:00 Zoinc Regelbeheer en gemeente brede dienstverlening Zoinc presenteert haar dienstenaanbod op het gebied van toepasbare regels.

11:00 – 12:00 Arena Consulting Management, organisatie, processen & cultuur Wij presenteren onze aanpak voor de organisatie en het opdrachtgeverschap voor het omgevingsplan.

De centrale opgave is de weg om tot een definitief omgevingsplan te komen. Hoe gaat u dat organiseren? Welke uitdagingen betekent dit voor de 

eigen organisatie en uw opdrachtgeverschap naar bureaus? Uiteraard komen concrete zaken als een plan van aanpak voor de transitieperiode of het 

oefenen met een deel van het omgevingsplan aan bod. 

13:00 – 14:00 GemeenteDSO Regelbeheer en gemeente brede dienstverlening 1. Uit de praktijk

De dienstverlening met integrale ketenaanpak GemeenteDSO met TR-JR -GEO om te komen tot een 'start-omgevingsplan' . De casus met de best-

practice wordt gepresenteerd door een gemeente (Almelo ovb) met hun voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk. De boodschap is helder: ga 

gewoon aan de slag met oefenen en vullen!

2.Demo planoviewer

Zien is begrijpen hebben we ervaren. Omdat onze aanpak sw onafhankelijk is, werken we met een lokale viewer. Hoe dit er uit ziet en wat dit 

betekent zullen we aan de hand van een demo laten zien. Ook hier zal de integrale aanpak meegenomen worden.

3. Samenwerking in de keten 

De multidisciplinaire dienstverlening GemeenteDSO werkt software onafhankelijk. We werken met diverse sw-leveranciers samen in de keten. 

Hiermee wordt de gemeente totaal ontzorgd en kan zich focussen op de sprints om binnen gestelde 2 a 3 maanden te komen tot het 'start-

omgevingsplan' voor aansluiting op het DSO-LV.

4. Oproep aan gemeenten

U kunt direct aan de slag; welke capaciteit en tijd heeft u gereserveerd en/ of beschikbaar?

14:00 – 15:00 Wissing ruimtelijke denkers Ruimtelijke ordening, stedenbouw en planologie Wissing ziet de Omgevingswet als een wet van mogelijkheden en vrijheid. Het biedt kansen om als gemeente maatwerk te kunnen leveren en zich 

succesvol te positioneren binnen de eigen regio. De Omgevingswet is daarom wat ons betreft geen opgave, maar een middel om maatschappelijke 

opgaven voor elkaar te krijgen. Wij ondersteunen en adviseren gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet. Denk daarbij aan 

kennisontwikkeling, het maken van handboeken en het daadwerkelijk opstellen van omgevingsplannen tot het opstellen van stappenplannen voor 

implementatietrajecten (Plan van Aanpak). Wij laten graag zien hoe wij dit in de praktijk aanpakken en wat wij voor u kunnen betekenen.

15:00 – 16:00 Kennislab Ruimtelijke ordening, stedenbouw en planologie Kennislab Omgevingswet is een consortium van advies-, ingenieurs- en stedenbouwkundige bureaus die zijn aangesloten bij de BNSP en bij NL 

ingenieurs. Wij presenteren de opdrachten die de adviesbureaus gezamenlijk uitvoeren voor bijvoorbeeld de VNG, BZK en NP RES en op welke 

wijze innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling over de Omgevingswet en het instrumentarium tot stand komt. Daarbij zoekt Kennislab 

nadrukkelijk samenwerking tussen de adviesbureaus en verschillende overheden voor uitdagende opgaven zoals de energietransitie, een werkend 

DSO en huisvesting van arbeidsmigranten.

16:00 – 17:00 Salsaparilla Trainingen en opleidingen Beschrijving van verschillende game interventies en game based change trajecten die Salsaparilla als maat werk heeft ontwikkeld voor 

overheidsorganisaties in het kader van de komst Omgevingswet. Rode draad: "Wat gaat er in mijn werk veranderen als die wet er straks is?"

Woensdag 25-11-2020



09:00 – 10:00 BECIS B.V. Trainingen en opleidingen Zorg voor een goede gebruikersadoptie van de nieuwe Omgevingswet met een innovatieve e-learning en een inspirerende Omgevingsgame!                            

De invoering van de Omgevingswet en het vernieuwen van de bijbehorende systemen hebben veel impact op de medewerkers van een gemeente. 

(gebruikers). Of de nieuwe Wet en het systeem omarmd worden door medewerkers en de implementatie succesvol is, hangt af van de 

gebruikersadoptie: de tijd en energie die worden geïnvesteerd om medewerkers te laten wennen aan iets wat nieuw voor hen is. Steeds meer 

organisaties realiseren zich dat je medewerkers actief moet betrekken bij de implementatie van een nieuwe werkwijze. Voor een succesvolle 

gebruikersadoptie neemt BECIS | DIOR u mee in een inspirerende e-learning en een innovatieve Omgevingsgame!

10:00 – 11:00 Sdu Regelbeheer en gemeente brede dienstverlening Kant-en-klare toepasbare regels aanpassen aan uw eigen beleid. 

Als gemeente staat u voor de uitdaging om juridische en toepasbare regels goed op elkaar te laten aansluiten: 

- Hoe zorgt u dat de toepasbare regels toegankelijk zijn geschreven?

- Hoe zorgt u voor uniformiteit? Zowel interbestuurlijk als voor uw inwoner en ondernemer?

- In hoeverre is er een landelijke standaard die u zelf kunt toepassen op uw eigen beleid?

- Moet u alles zelf bedenken? Of kunt u met een voorsprong beginnen?

Wij presenteren de oplossing die wij voor ogen hebben voor deze vraagstukken. Ervaar hoe u snel en simpel, met kant-en-klare content, juridische 

regels omzet in toepasbare regels.

11:00 – 12:00 Lexnova Overheidsadvies Ruimtelijke ordening, stedenbouw en planologie Aan bod komt o.a. 

- Participatie en het Omgevingsplan

- Een Omgevingsplan Nieuwe Stijl

- Casus: Proeftuin Woldwijk: welke regels neem ik op in een omgevingsplan? 

13:00 – 14:00 Solviteers Advies & Implementatie B.V. Informatiemanagement & IT Wij zijn verzorgen een presentatie samen met één van onze klanten waar wij nu in regionaal verband Squit2020 implementeren. 

14:00 – 15:00 Capgemini Nederland B.V. Systemintegrator en implementatie van specifieke software De presentatie zal zich richten op ontwikkeling, implementatie en beheer van Toepasbare Regels ontwikkeling, in combinatie met 

softwareleverancier.

15:00 – 16:00 BMC Management, organisatie, processen & cultuur BMC start haar presentatie met de visie op de opgave Omgevingswet. BMC ziet de invoering van deze wet als een kans echt anders werken. Ook 

denken wij dat transitie en transformatie hand in hand gaan en ook dit zal tijdens de presentatie aan bod komen. Vanuit onze advies ervaringen delen 

we de kennis die we hebben opgedaan op de (financiële) impact (bezien vanuit diverse invalshoeken) en waar naar ons idee de uitdagingen liggen 

voor de komende periode, aan de hand waarvan BMC ook een aantal diensten en oplossingen de revue zal laten passeren. Uiteraard betrekken we 

de groep, tijdens de presentatie, door het stellen van vragen en en het belichten van stellingen om het onderlinge gesprek over deze opgave te 

faciliteren.

16:00 – 17:00 MvR & Partners Regelbeheer en gemeente brede dienstverlening De presentatie zal zich met name richting op Toepasbare Regels (maken, toepassen/inrichten). Er wordt een CASUS gepresenteerd over TR in 

samenwerking met de gemeente Haarlem.

09:00 – 10:00 Quarant Management, organisatie, processen & cultuur In de presentatie zullen 3 onderwerpen behandeld worden: 1) Aansluiten op het DSO en benodigde Software; 2) Hoe richt je de werkprocessen in; 3) 

Toepasbare Regels binnen gemeenten. De praktijkervaringen worden gedeeld en met betrekking tot Toepasbare Regels wordt er een CASUS 

gepresenteerd bij de gemeente Losser. 

10:00 – 11:00 NCOD Management, organisatie, processen & cultuur Tijdens de presentatie gaan we in op pilots Serviceformules Omgevingswet die wij bij gemeenten verzorgen, in het bijzonder pilots voor de 

Snelserviceformule en Ontwerpformule. Aan de orde komen:

- De twee zijden van dezelfde medaille: dienstverlening richting initiatiefnemers en herinrichting van processen, binnen de gemeente en met 

ketenpartners;

- Onder het mom van anders werken: houding en gedrag van alle medewerkers die (in)direct bij het proces van omgevingsvergunning betrokken zijn; 

- De werkvorm die we toepassen, waarbij medewerkers inzicht over elkaars werkprocessen krijgen en eigenaarschap ontwikkelen voor het nieuwe 

proces voor de betreffende serviceformule

- Het eindresultaat van de pilots, namelijk een ontwerp-processchema en een handleiding waarin, naast inhoudelijke toelichting op het 

processchema, ook een boodschappenlijst van randvoorwaarden staan benoemd, zoals benodigdheden voor het beleidskader van de fysieke 

leefomgeving, informatievoorziening, doorlooptijden, monitoring, e.d.

- Termen die langskomen: snelserviceformule, ontwerpformule, omgevingsvergunning, Omgevingstafel, indieningsvereisten, vergunningplicht, 

afwijking, inhoudelijke behandeling, ketenpartners, dienstverlening, zakelijkheid, zelfredzaamheid initiatiefnemer, welstand,  eigenaarschap, 

verantwoordelijkheid, integraliteit, participatie.

11:00 – 12:00 Telengy Management & Advies Informatiemanagement & IT Op welke wijze gemeenten zich kunnen voorbereiden op de omgevingswet. Voor Toepasbare Regels wordt een CASUS bij de gemeente Zeist 

gepresenteerd. Het opstellen, de aanpak en de pilot komen aan bod evenals het bereikte resultaat. 

13:00 – 14:00 Bvolve Management, organisatie, processen & cultuur Toelichting en interactieve oefening bij begeleiden van de implementatie Omgevingswet.

14:00 – 15:00 Rho Adviseurs Ruimtelijke ordening, stedebouw en planologie Na een korte kennismaking met ons bureau, nemen wij u graag mee aan de hand van een praktijkvoorbeeld naar het proces en de inhoud van een 

omgevingsplan voor een kleine kern. We hanteren een spoorboekje dat leidt tot de uitgangspunten voor het omgevingsplan. Met dit spoorboekje 

nemen we u mee en krijgt u zicht op wat u kunt en moet regelen op basis van de Wet en de AMVB’s. In deze sessie gaan we met u de afwegingen 

maken met betrekking tot de bruidsschat en gezondheid en geven zo een deel van het plan vorm. 

Donderdag 26-11-2020

Vrijdag 27-11-2020



15:00 – 16:00 M&I Informatiemanagement & IT Wij haken in op hoe wij middels onze Projectgroep DSO (onder de paraplu van het Programma OW), toewerken naar méér harmonisatie van het 

applicatielandschap en samenwerking binnen onze Westfriese regio met andere gemeenten. We bespreken welke ambitie en doelstellingen wij 

hierbij hanteren, wat onze overwegingen zijn geweest en hoe dat proces tot op heden verloopt. De vóórdelen, maar ook de valkuilen komen hierbij 

aan bod.


