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AAN DE SLAG MET 

WERKENDE PROCESSEN



Het zal je niet ontgaan zijn dat de nieuwe Omgevingswet 

ingevoerd wordt. Wat betekent dat eigenlijk voor 

je organisatie en processen? Hoe pak je dat als 

programmamanager of projectleider in de praktijk aan?  

Welke actiepunten onderneem je dan precies?  

Om deze vragen te beantwoorden stelden  

De Processpecialisten, in opdracht van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) en in samenwerking met 

Albers Consultancy, een toolkit voor Werkende processen op. 

Op basis van deze toolkit hebben De Processpecialisten 

een implementatieaanpak ontwikkeld waarmee wij op 

een praktische manier organisaties ondersteunen bij de 

de overgang naar de Omgevingswet. Deze aanpak biedt 

organisaties de mogelijkheid om per proces te toetsen in 

hoeverre ze voldoen aan de directe en indirecte eisen  

van de Omgevingswet en hierop actie te ondernemen. 

Het doel van de Omgevingswet is de dienstverlening 

transparanter, eenvoudiger en sneller te maken. Hierbij zijn vaak 

meerdere professionals en expertises betrokken, veelal ook van 

andere organisaties.

Dit heeft enerzijds impact op het instrumentarium, o.a. door 

de komst van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Aan 

de andere kant betekent dit organisatorische veranderingen 

op het gebied van taken, structuur, technologie, processen, 

ketensamenwerking en mensen. De implementatieaanpak voor 

Werkende processen helpt hierbij.

In deze Whitepaper gaan we hier uitgebreid op in, inclusief 

handvaten en praktijkvoorbeelden om je organisatie stapsgewijs 

Omgevingswetproof te maken.

‘Met de Omgevingswet bundelt de overheid de 

regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het 

makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.’ 

Bron: Rijksoverheid.nl



•  De uitgebreide procedure, met een doorlooptijd van 26 
weken, is minder van toepassing, waardoor er meer 
vergunningaanvragen binnen 8 weken behandeld moeten 
worden

•  Het kerninstrumentarium is integraal en bevat alle aspecten 
die van toepassing zijn op de fysieke leefomgeving

•  Digitalisering waaronder zaakgericht werken is een belangrijk 
uitgangspunt in de Omgevingswet

•  Bij een aanvraag voor meerdere overheden wordt de 
gemeente aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de 
afhandeling in de keten

•  Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet 
en van toepassing in alle processen

•  Een aantal regels zijn geschrapt met als tegenhanger de 
introductie van de zorgplicht. De intentie om te komen tot meer 
vergunningsvrij leidt tot meer algemene regels.

•  Het vooroverleg met de aanvrager wordt nog belangrijker om 
zodoende tot een goede aanvraag te komen die binnen de 
gestelde doorlooptijd behandeld kan worden

•  Wijzigingen van het beleidsinstrumentarium worden vanuit een 
integraal perspectief gedaan

•   Heldere processen vormen de basis voor zaakgericht werken, 
wie doet wat wanneer en hoe monitoren we dit 

•  Processen in de keten moeten duidelijk zijn inclusief afspraken 
omtrent kwaliteit en doorlooptijden

• Procesregie over de keten wordt essentieel

•  Er moet geparticipeerd kunnen worden op voorgestelde 
wijzigingen

•  Door afname van regels kan er getoetst worden op de zorgplicht in 
het proces toezicht en handhaving. Toezicht en handhaving krijgt 
te maken met algemene regels die getoetst kunnen worden.

Van 26 weken naar 
8 weken

Omgevingswet eisen Verduidelijking Impact op processen

Integraliteit

Zaakgericht werken

1 loket, 1 voorkant

Participatie

Minder regels 
en vergunningen

1. EEN AANTAL BELANGRIJKE EISEN VANUIT 

DE OMGEVINGSWET



Onze implementatieaanpak op basis van de Werkende processen biedt een handvat om op een 

overzichtelijke en laagdrempelige wijze met een groep betrokkenen (vakspecialisten, ICT projectleiders, 

managers, etc.) de impact te bepalen van de Omgevingswet. Hierbij bepaalt die groep gezamenlijk welke 

uitdagingen er zijn om te werken volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet. 

IN 4 STAPPEN OMGEVINGSWETPROOF2.

•   Uitwerking VNG procesmodel  
als basis voor gemeente  
specifiek proces

•  Omgevingswetproof  
procesmodel

•  Doorvoering verbeteringen

•  Evaluatie verbeteringen tegen  
het procesmodel

•  Toetsing procesmodel tegen 
organisatorische ambitie

•  Check raakvlakken met initiatieven

•  Toetsing van het model tegen de 
huidige werkwijze en constatering 
verbeteringspotentieel

•  Vaststelling ambitie van verbeteringen

•  Vertaling verbeterpotentieel in 
verbeteractiviteiten met actiehouders

• Bepaling tempo van activiteiten

BASIS OM DE WERKPROCESSEN BIJ 

OVERHEIDSORGANISATIES CYCLISCH TE VERBETEREN



Onze aanpak bestaat uit vier fasen. Wij passen deze aanpak toe 

op de volgende processen waarop de Omgevingswet de grootste 

impact heeft: 

• Verkennen en begeleiden initiatief

•  Behandelen vergunningaanvraag  

(regulier en uitgebreid)

• Toezicht en handhaving 

• Wijzigen omgevingsplan 

• Beleidsproces

Deze vijf processen zijn in opdracht van VNG ontwikkeld. Naast 

deze processen ontwikkelen we ook nog processen in eigen 

beheer in opdracht van verschillende gemeenten zoals bezwaar, 

beroep en behandelen meldingen.

https://www.processpecialisten.nl/blogs-videos/omgevingswet-video
https://www.processpecialisten.nl/blogs-videos/omgevingswet-video


DE OMGEVINGSWET  

IN DE PRAKTIJK



PRAKTISCHE HANDVATEN3.
Elk proces heeft een referentieprocesmodel als basis. Hieraan 

voeg je eventueel organisatiespecifieke proceseisen toe. In 

een bijbehorend theoretisch kader staat schematisch uitgelegd 

hoe de Omgevingswet impact heeft op het instrumentarium 

en de organisatie en vind je de randvoorwaarden om de 

processen werkend te krijgen. Per proces staan daar een 

aantal consequenties van weergegeven. De competenties en 

vaardigheden voor de belangrijkste rollen of de rollen die het 

meest wijzigen binnen de processen zijn vervolgens uitgewerkt 

in competentieprofielen op basis van een innovatief en 

dynamisch model. 

Hiermee kun je stapsgewijs de werkprocessen cyclisch 

verbeteren en Omgevingswetproof maken. Daarbij worden de 

consequenties van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen 

(Wkb), die gelijktijdig in werking treedt met de Omgevingswet, 

verwerkt in de Werkende processen.

Toolkit
1. Procesmodel per proces

2.  Informatie voorziening model 

3. Theoretisch kader

4. Toetsvragen per proces

5.  Competenties voor de belangrijkste of meest veranderende 

rollen per proces

Lees meer over de door ons ontwikkelde toolkit voor werkende 

processen op de website van VNG

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


KWARTETSPEL OMGEVINGSWET

Met het spelen van het kwartet krijg je op een speelse manier 

in korte tijd veel basiskennis over de Omgevingswet. Het 

kwartetspel bestaat uit 15 kwartetten die uitleg geven over een 

specifiek onderwerp op thema binnen de Omgevingswet. De 

ervaring van de gemeente Schouwen-Duivenland met o.a. het 

kwartet vind je in deze E-paper.

https://www.processpecialisten.nl/e-paper/e-paper-maart-2020


Op basis van de Werkende processen ontwikkelde De 

Processpecialisten in samenwerking met Mavim het 

Omgevingswet Framework. Dit is een volledig vooringevulde 

database met een voorbeeld uitwerking van de belangrijkste 

processen die door de Omgevingswet geraakt worden. 

Gebruik het Framework als basis voor de inrichting van de 

eigen processen en als toetsingskader voor reeds ontwikkelde 

processen. Pas deze processen – naar behoefte – aan je eigen 

situatie aan.

In het Framework zijn de volgende processen uitgewerkt: 

• Verkennen/begeleiden initiatief

• Behandelen vergunningaanvraag (4 varianten)

• Wijzigen omgevingsplan

• Toezicht & Handhaving

• Beleidsproces

• Bezwaar 

• Beroep

• Meldingenproces 

Per proces zijn o.a. uitgewerkt klantverwachtingen input/output, 

activiteiten, rollen (RASCI-tabel), gebruikte IV componenten 

& eisen aan informatievoorziening, en een koppeling tussen 

processen & de landelijk vastgestelde zaaktypecatalogus. De 

eerste vijf processen van bovengenoemde opsomming zijn in 

opdracht van VNG door De Processpecialisten ontwikkeld. 

OMGEVINGSWET FRAMEWORK



De Processpecialisten ondersteunen in samenwerking met 

Albers Consultancy organisaties bij het invoeren van de 

Omgevingswet. Dit start met twee werksessies met betrokken 

medewerkers uit de organisatie en keten. 

In werksessie 1 bespreken we het Werkende procesmodel en de 

huidige uitdagingen. Op basis hiervan bepalen we de impact en 

aandachtspunten. 

In werksessie 2 vertalen we de aandachtspunten naar acties, 

bepalen we de actiehouders per actie en leggen we de deadline 

en prioriteiten vast in een Proces Actie Plan (PAP). Hiermee is 

het voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren om het proces 

volgens de eisen van de Omgevingswet te implementeren. 

WERKSESSIES

De basis voor alle Werkende processen 

is de Gemma procesarchitectuur. Al 

deze processen zijn uitgewerkt in 

vier hoofdstappen met bijbehorende 

proceskenmerken (input-activiteiten-output-

rollen-etc.) Dit is gedaan op basis van 

gesprekken met VNG deskundigen en sessies 

bij meer dan 10 gemeenten.

Bron: VNG

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Bedrijfsprocessen_omgevingswet


Invoeren van de Omgevingswet en procesgericht werken 

gaan hand-in-hand

Om de maatschappelijke doelen van de wet te behalen is het 

ook volgens de Gemeente Arnhem van belang aandacht te 

besteden aan zowel de wetsinhoudelijke veranderingen die  

deze stelselwijziging van het omgevingsrecht met zich 

meebrengt als aan het feit dat overheden anders om moeten 

gaan met initiatieven vanuit de samenleving: van ‘nee, tenzij’ 

naar ‘ja, mits’. 

De Gemeente Arnhem werkt in lijn met de ambities van de 

Omgevingswet aan een integrale aanpak van vraagstukken in 

de fysieke leefomgeving. Dit betekent voor de organisatie een 

manier van werken waarbij inzicht in elkaars werk, ontschotten 

van beleid en uitvoering, en samenwerken belangrijk zijn. 

Zowel binnen de eigen organisatie als tussen de verschillende 

overheden die in de keten betrokken zijn. 

Hierdoor komt bij de aanpak die De Processpecialsiten in 

Arnhem toepassen automatisch procesgericht werken centraal te 

staan bij de implementatie van de Omgevingswet. 

‘Door de Omgevingswet moeten we binnen de gemeente 

Arnhem het proces als het ware omdraaien; waar we voorheen 

voornamelijk vanuit de interne procedures dachten, komt 

door de Omgevingswet de klant en zijn vraag of initiatief pas 

echt centraal te staan.’ Aldus Marcel Robben projectleider 

Verandering binnen het programma Omgevingswet van de 

gemeente Arnhem.

‘Hierdoor zorgen we ervoor dat de resultaten geborgd worden in 

de organisatie en er een goede basis gelegd wordt voor continu 

verbeteren.’ 

PRAKTIJKVOORBEELD 1 

GEMEENTE ARNHEM4.

“Door procesverantwoordelijken te benoemen 

en samen de ketens en processen in kaart te 

brengen gaan we elkaars werk automatisch beter 

begrijpen. Hierbij hebben we veel aandacht voor de 

onderlinge afhankelijkheden tussen processen en 

ketens. We implementeren de Omgevingswet door 

het invoeren van procesgericht werken en -sturen”, 

aldus Marcel Robben. 



Werkende processen aanpak in de Praktijk 

– Aandachtspunten

De Werkende processen aanpak is bij een groot aantal 

organisaties toegepast variërend van Gemeenten, 

Omgevingsdiensten tot Provincies. 

Voorbeelden van aandachtspunten per proces, die naar voren 

zijn gekomen tijdens sessies bij verschillende gemeenten:

Verkennen en begeleiden initiatief

•  1 centraal punt waar initiatieven als eerste besproken 

worden

• DSO Omgevingsoverleg

• Omgevingstafel

• Integraal adviseren

• Participatie

• Verleiden tot dit proces, dan vergunningenproces sneller

Behandelen vergunningaanvraag

• Meer 8-weken procedure: bewaken termijnen

• Participatie is indieningsvereiste: wat betekent dat eigenlijk?

• Meer integraal adviseren

• Omgevingstafel inzetten?

• Splitsing: RO vergunning en bouwtechnisch deel = Wkb

• DSO: toepasbare regels

Toezicht & Handhaving

• Integraal toezicht

• Toezicht op vergunning-vrije activiteiten

• Zorgplicht (minder strakke normen)

• Wkb impact!

Wijzigen omgevingsplan

• Hoe omgevingsplan vormgeven: per gebied of per thema?

• Wat te doen bij aanpassingen van een tijdelijk omgevingsplan?

• Andere manier van werken dan bij bestemmingsplannen

• Relatie met het initiatievenproces

• Plansoftware nodig

Beleidsproces

• Gaat ervanuit dat je een omgevingsvisie hebt

•  Adviseert om nieuw beleid vorm te geven binnen 

programma’s

• Wat wil je als gemeente met programma’s?

PRAKTIJKVOORBEELD 2



Werkende Omgevingswet processen

De Processpecialisten hebben de Werkende processen aanpak 

in Dronten toegepast op de processen Verkennen en begeleiden 

Initiatief, Behandeling vergunningaanvraag en Toezicht en 

Handhaving. Tijdens het bespreken van deze processen 

kwam onder andere naar voren dat de samenwerking tussen 

verschillende interne afdelingen en de samenwerking met de 

ketenpartners aangescherping nodig heeft om integraler te 

kunnen werken. Daarnaast is per proces helder geworden welke 

acties al lopen en wat nog extra aandacht nodig heeft om klaar 

te zijn voor de Omgevingswet.

De Gemeente Dronten koos hierbij ook voor het 

Omgevingswetframework in Mavim. Door het gebruik van 

de referentieprocessen besparen ze veel tijd. Verder zorgt 

de vastlegging en publicatie via het Mavim Platform dat de 

processen voor iedereen toegankelijk zijn en goed geborgd en 

beheerd kunnen worden.

De betrokken medewerkers reageerden erg enthousiast na 

afloop van de sessies. In dit filmpje delen medewerkers van 

gemeente Dronten hun ervaringen.

PRAKTIJKVOORBEELD 3

GEMEENTE DRONTEN

https://vimeo.com/420310298


Bij deze gemeente zijn De Processpecialisten nog een stap 

verder gegaan. Een uitgebreidere aanpak waarbij we voor 

het specifieke proces Verkennen en begeleiden Initiatief twee 

sessies hebben gehouden. En zo wordt stap voor stap ieder 

proces aangepakt (zoals behandelen vergunningaanvraag, 

toezicht & handhaving en wijzigen omgevingsplan en vertaald 

naar een concrete PAP).

Anja van Esch is procesadviseur binnen de gemeente Oss en 

werkt binnen het programma Omgevingswet. Zij organiseerde 

de sessies en was er zelf bij aanwezig. Daarnaast ging ze aan 

de slag met de deelnemers om de acties uit het PAP uit te 

voeren. Procesgestuurd werken staat al langer op de agenda 

van het gemeentelijk management. In het artikel ‘Werkende 

processenmodel biedt houvast in Oss’ staat dat de leden van 

de werkgroep in Oss onderzochten hoe ze zich in dit proces tot 

elkaar verhouden en waar hun werkzaamheden rond initiatieven 

elkaar raken. 

Lees verder in detail hoe de Omgevingswet en de processen zijn 

aangepakt in de praktijk bij de Gemeente Oss.

PRAKTIJKVOORBEELD 4

GEMEENTE OSS

“De Processpecialisten hadden een gedegen 

aanpak en vertelden veel over wat er op alle 

vlakken gedaan moet worden. En dat in maar 2 

sessies. De procesplaat lijkt in eerste instantie 

veel, maar werd daarna in aandachtspunten en 

hele concrete acties vertaald. Zo weten we wat in 

detail opgepakt moet worden. Het viel uiteindelijk 

allemaal best mee en het geeft rust dat we weten 

wat ons te doen staat. Met deze PAP kunnen we nu 

concreet aan de slag. Over 2 weken is de eerste 

sessie met een werkgroep die veel acties gaat 

oppakken. En we willen de volgende processen 

graag op dezelfde manier weer aanpakken.” 

Gemeente Oss

https://vng.nl/nieuws/werkende-processenmodel-biedt-houvast-in-oss


Wil je graag weten welke concrete actiepunten voor je gemeente van belang 

zijn? Ga dan met De Processpecialisten aan de slag om ook je organisatie 

stapsgewijs Omgevingswetproof te maken. Neem contact op met Vincent 

Damen om de sessies in te plannen.

Wij kunnen je verder helpen! Naast de verschillende sessies om te komen tot 

concrete actiepunten voor jouw gemeente, bieden wij ook ondersteuning bij de 

implementatie.

Meer weten? 

Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77,  

van De Processpecialisten.

Telefoon 

020 - 4
4 898 44

ProcesFabriek 

Nieuw-Zeelandweg 15a | 1
045 AL | A

msterdam

ProcesCentrale 

Schiehavenkade 162-164 | 3
024 EZ | R

otterdam

Website

processpecialisten.nl

ZIE JE DOOR DE BOMEN 

HET BOS NIET MEER?

mailto:damen@processpecialisten.nl
https://www.processpecialisten.nl/
https://www.processpecialisten.nl/uw-vraag/omgevingswet
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