
De selfassessments:
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1. Het selfassesment: opzet
2. De inhoud in: “speeddate” per proces
3. De processtappen van het selfassesment
4. Zelf aan de slag! Eventueel hulp waar nodig

Wat gaan we bespreken?



Selfassesment
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De opzet



De selfassessment bestaat uit werkende 
processen en topvragen

Proces

Werkende 
processen

Topvragen



Doel van het selfassessment
• Met je team beoordelen hoever je bent met de implementatie van de 

VTH processen in het kader van de Omgevingswet, aan de hand van 
een gestructureerde vragenlijst (opgesteld op basis van de werkende 
processen)

Handig om in te zetten bij:
• Gezamenlijk beeld te vormen hoever je bent met de invoering
• Gezamenlijk actielijst op te stellen om te bepalen wat echt voor 

inwerkingtreding moet en wat later kan (daarmee gezamenlijk risico 
neemt)

• Overdracht van project naar lijn



Stand van zaken bij gemeenten…..

• We blijven teveel in de planfase hangen en komen 
onvoldoende tot actie. 

• Er is te weinig urgentiebesef en draagvlak

• We doen veel in verschillende projectteams en op 
afdelingen maar doen we voldoende en sluit het aan 
op elkaar?

• We zijn er klaar voor, laten we het geheel testen

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3



https://vng.nl/artikelen/werkende-processen

Basis informatie 

https://vng.nl/artikelen/werkende-processen


De selfassessment richt zich op alle 
onderdelen in de processen



1. Voor de processen:
q Verkennen en begeleiden initiatief
q Behandelen vergunningaanvraag
q Toezicht & Handhaving

2. Sessie van 3 uur per proces
3. Online (via Teams) of op locatie
4. Voorwaarde: multidisciplinair team 
5. Regionaal (breakoutrooms) of per organisatie

Zelf te organiseren of eventueel met hulp van VNG

Welke selfassesments en hoe uitvoeren



De inhoud in: 
“speeddate” per 
proces
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Highlights
• Eén loket? (KCC, website, toepasbare regels DSO, …)
• Informatie op de website: wat moet je doen als initiatiefnemer?
• Hoe wil je dat initiatief wordt aangemeld? 
• Hoe zorg je dat alles op de intaketafel komt? 
• Is er een Omgevingstafel (OT)? En hoe worden initiatiefnemers daartoe verleid?
• Triage: intaketafel en wanneer Omgevingstafel; onderscheid naar complexiteit en enkelvoud-

meervoud; maar wellicht ook afhankelijk van mate van uitwerking van het initiatief
• Hoe en wanneer kosten in rekening brengen?
• Is er een regionale OT? En wat agenderen op regionale OT en wanneer ketenpartners 

buiten de OT aansturen?
• Welke afspraken over gebruik DSO SWF? 
• Participatiebeleid: waar eventueel initiatiefnemer hierbij ondersteunen?
• Hoe registratie in VTH-systeem en koppeling met het vergunningenproces? 



OF via de link in de chat (dan geen code nodig)
www.menti.com; code: 9027 4658

http://www.menti.com/




• Hoe zorg je voor goede aansluiting bij initiatievenproces (kun je resultaten raadplegen in VTH 
systeem)?

• Hoe wordt integrale afweging georganiseerd indien nodig?
• Hoe wordt proces met de Raad ingericht als zij advies met instemming willen hebben?
• Hoe beoordeel je een buitenplanse omgevingsplan activiteit (BOPA)?
• Zijn de standaarddocumenten (brieven/besluiten/checklisten) gereed voor de Omgevingswet?
• Zijn de behandelinstellingen ingesteld, als je wil dat meldingen/informatieplichten/etc. bij de 

uitvoeringsdienst (OD/RUD) terechtkomen
• Welke aanpassingen zijn er nodig in de de samenwerkingsafspraken/DVO’s? 
• Relatie met Wkb proces in beeld?

Highlights







Highlights
• Informatie uitwisseling vergunningen/meldingen naar toezicht in VTH systeem
• Integraal voorbereiden en integraal uitvoeren toezicht? (thema/gebied) –

toezichtstafel?
• Rol toezichthouder anders onder de OW?; Doel staat centraal; Onderscheid in 

doel/middelregels?
• Goede ondersteuning VTH systeem voor T&H proces (op pad met digitale checklist)
• Afstemming met omgevingsdienst over toezicht. o.a. in verband met de ”eigen” 

regelgeving in omgevingsplan
• Toezicht- en handhavingsplan/beleid (nieuw: omgevingsplan) 
• Gegevens toezichthouder input voor visie en plan!
• Zorgplicht en meer algemene regels: wat is de impact?
• Relatie met Wkb proces scherp?
• Bij handhaven gebruik maken van intaketafel van het initiatievenproces? 

(handhavingsverzoeken en legalisatie vraagstukken)





Uitvoeren van een 
selfassesment
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Stappen selfassessment per proces

• Bepaal doel selfassessment, 
welke type gemeente ben je?

• Organiseer en plan werk/test 
sessies met multidisciplinair 
team en eventueel 
ketenpartners

• Integreer beschikbare VNG 
materialen in de voorbereiding

• Uitvoeren selfassessment
• Denk aan skills; faciliteren en 

doorvragen
• Noteren aandachtspunten en 

testresultaten

• Opstellen actielijst, wie doet 
wat wanneer

• Implementeren en 
optimaliseren werkprocessen

• Regelmatige status meetings 
met team

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Bepaal doel Voorbereiding Uitvoering Optimalisatie en aanscherping



Overdracht naar 
de lijn
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En daarna…

Overdracht van programma/project naar de lijn

q Stel een proceseigenaar aan
q Zorg dat deze weet wat er van hem/haar verwacht wordt
q De proceseigenaar is o.a. eindverantwoordelijk voor de 

implementatie van het proces
q Na de implementatie start de proceseigenaar een 

verbetercyclus op



Informatie en opgeven selfassesment

• https://vng.nl/artikelen/het-vth-self-assessment
• Opgeven:

• Wilt u meer weten of heeft u behoefte aan een intakegesprek om te 
bepalen wat het beste bij u past qua ondersteuning? 
• Mail uw vraag naar: omgevingswet@vng.nl en wij nemen contact me u op

https://vng.nl/artikelen/het-vth-self-assessment
mailto:omgevingswet@vng.nl

