Webinar
Toepassen van werkende processen
Onderdeel werkpakket VTH
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Doel van vandaag
Doel van vandaag
Het meenemen van de deelnemers in de achtergrond, aanpak en
toepassing van de “werkende processen”.
•

Werkende processen
De “werkende processen” aanpak is een pragmatische aanpak –
ontwikkeld door de VNG - die gemeenten ondersteunt bij het
Omgevingswetproof maken van werkprocessen.
•

Spelregels
•
•
•

•

Gebruik de chat om vragen te stellen.
Gebruik de chat niet om elkaar te begroeten etc
Op de achtergrond zit er een team klaar om jullie vragen zoveel
mogelijk te beantwoorden. Het team bestaat uit:
• Patricia Palmen
• Sarah Ros
• Ellen Zwiers
Ervaringen uit eerdere Webinars leren dat niet alle vragen gelijk
beantwoord gaan worden. Deze vragen worden achteraf beantwoord en
toegestuurd.

Verder….
•
•
•

De slides worden na de sessie gedeeld
De ondersteunende content voor de “werkende processen” aanpak staat
op de VNG website vng.nl/artikelen/werkende-processen
Tijdens het Webinar wordt er gebruik gemaakt van een filmpje. Het
filmpje wordt niet altijd automatisch afgespeeld. Klikt hiervoor ZELF op
het play-driehoekje.

Inleiding

De Omgevingswet heeft impact op het gemeentelijke
instrumentarium en organisatie
Doelen omgevingswet
• Vergroten inzichtelijkheid en gebruiksgemak
• Snellere en betere besluitvorming
• Integrale aanpak
• Reductie regels en vergroten bestuurlijke afwegingsruimte

Impact op (gemeentelijke) instrumenten
•

Omgevingsvisie

•

Omgevingsplan

•

Programma’s

•

Omgevingsvergunning

Impact op gemeentelijke organisatie
Taken / structuur

Mensen

Technologie

Proces

Definitie
Er is sprake van een werkend proces als:
gemeentelijke- en ketenactiviteiten zijn afgestemd,
de klant centraal staat en er efficiënt en transparant een product of dienst
wordt voortgebracht,
er wordt gewerkt conform bedoeling en eisen van de Omgevingswet,
medewerkers zijn toegerust met de juiste competenties en vaardigheden,
er een adequate informatievoorziening het proces ondersteunt,
er een afgesproken doorlooptijd op van toepassing is EN
het proces geïmplementeerd is!

De Omgevingswet heeft impact op de werkprocessen,
enkele voorbeelden
Uit Omgevingswet

Van 26 weken
naar 8 weken

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

Impact op processen
• Processen dienen als basis om er voor te zorgen dat de 8 weken
gehaald worden.
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meer vergunningaanvragen binnen 8 weken behandeld
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• Processen dienen als basis om er voor te zorgen dat de 8 weken
gehaald worden.

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

• Wijzigingen van het beleidsinstrumentarium worden vanuit een
integraal perspectief gedaan.
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1 loket, 1
voorkant

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

• Processen in de keten moeten duidelijk zijn inclusief afspraken
omtrent kwaliteit en doorlooptijden.
• Procesregie over de keten wordt essentieel.
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• Bij de inwerkingtredingsdatum is tijdelijk omgevingsplan
van kracht. Er moet vanaf 1 januari 2029 een nieuw
omgevingsplan gereed zijn.

• In de transitieperiode stelt de wetgever dat er verplicht
toegegroeid moet worden naar het nieuwe Omgevingsplan bij
wijzigingen in de tijdelijke omgevingsplan. Het wijzigingsproces
Omgevingsplan ondersteunt dit.
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Minder regels en
vergunningen

• Een aantal regels zijn geschrapt met als tegenhanger de
introductie van de zorgplicht.

• Door afname van regels kan er getoetst worden op zorgplicht in
het proces toezicht en handhaving.

• De intentie om te komen tot meer vergunningsvrij leidt tot
meer algemene regels .

• Betekent meer vergunningsvrij minder gericht T&H en meer
surveilleren ?

Participatie

• Procesregie over de keten wordt essentieel.

De processen in scope voor de “werkende processen
aanpak”
Legenda
In scope,
Processen met
hoogste
prioriteit/
meeste impact

Out of scope,
Processen met
minder impact

Wijzigen
omgevingsplan

Beleidsproces

Monitoren en
analyseren

Sturende processen

Verkennen en
begeleiden
initiatief

Als basis voor de werkende proces
hebben de gedetailleerdere Gemma
processen gediend
https://www.gemmaonline.nl/index.php/
Bedrijfsprocessen_omgevingswet

Interbestuurlijke
samenwerking

Behandelen
aanvraag
vergunning

Behandelen
bezwaar

Toezicht en
handhaving

Verweren in
beroep

Beantwoorden
vragen en
voorlichten

Primaire processen

Brondatabeheer

Ondersteunende processen

Samenhang tussen de processen in scope

De “werkende processen” aanpak

Een aanpak gebaseerd op praktijkervaringen bij
gemeenten en VNG expertise

•
•
•
•

Juridische kennis
DSO kennis
Dienstverlening
Instrumenten

Model processen dienen als basis om de
werkprocessen cyclisch te verbeteren
• Een uitgewerkt VNG proces model
dient als basis om tot gemeente
specifieke proces te komen
• Het proces model is
Omgevingswetproof

Model
Toetsing

• Procesmodel wordt getoetst tegen
organisatorische ambitie
• Raakvlakken met initiatieven wordt
gecheckt
• Toetsing van het model tegen de
huidige werkwijze en constateren
verbeterpotentieel

Effect =
Kwaliteit x Acceptatie

• Verbeteringen worden
doorgevoerd
• Verbeteringen worden
geëvalueerd tegen het
procesmodel

Implementeren
Actieplan
opzetten

• Vaststellen ambitie van verbeteringen
• Het verbeterpotentieel wordt vertaald
in verbeter activiteiten met
actiehouders
• Tempo van activiteiten wordt bepaald

Praktijkcase; de gemeente Dronten

•

https://youtu.be/1pYXyqZIJUA

Model fase
•
•
•
•
•

Verdieping in de documenten omtrent werkende processen op de VNG website.
Check het procesmodel tegen de huidige gemeentelijke werkwijze en vul/pas deze aan waar
nodig.
Benoem een proceseigenaar per proces
Bepaal de scope (bijvoorbeeld WKB)
Organiseer en plan 2 werksessies met breed scala aan medewerkers per proces
Werksessie 1: Van procesmodel naar gemeentelijke aandachtspunten
• Werksessie 2: Van aandachtspunten naar een gedragen actielijst met actiehouders
•

•
•
•
•

Nodig 8 tot 10 medewerkers/stakeholders uit met verschillende achtergronden
Overweging is om ketenpartners uit te nodigen als een opmaat voor nadere procesafspraken in
de keten.
Laat de werksessies faciliteren door een medewerker (extern bureau) die kennis heeft van het
voorliggende proces, Omgevingswet, IV en organisatorische aspecten
Zorg voor continuïteit in de werksessies en bij de implementatie

Toetsing fase
•

Uitvoeren werksessie 1, aandachtspunten:

Actieplan fase
•

Uitvoeren sessie 2

PAP:
actie-actiehouder-deadline

• Raam de noodzakelijk capaciteit om het actieplan te kunnen uitvoeren en regel noodzakelijk
budget

Implementatie fase
•
•
•

•

Acties worden uitgevoerd door de actiehouders
De proceseigenaar is eindverantwoordelijk voor de implementatie en bewaakt of de
acties tijdig worden geïmplementeerd
Periodiek komt de hele groep bij elkaar om de complete voortgang te bespreken,
eventuele obstakels te delen en samen te bepalen of er wellicht aanpassingen in het
proces noodzakelijk zijn vanwege voortschrijdend inzicht
Eventuele nieuwe aandachtspunten en of acties worden genoteerd (start van een
nieuwe cyclus)

Ondersteunende producten voor
de aanpak

Alle ondersteunende producten kunnen gevonden worden op
de VNG website
https://vng.nl/artikelen/werkende-processen

De procesmodellen kennen dezelfde opbouw
 De interbestuurlijke vastgestelde
Gemma processen liggen ten
grondslag aan de werkende
processen
 4 processtappen
 Verschillende lagen
 Groene tekst: duidt waar de
impact van de Omgevingswet
nadrukkelijk naar voren komt

Informatievoorziening

Competentieprofielen
• Het doel is om gemeenten te ondersteunen
bij het in kaart brengen van de impact van de
Omgevingswet op competenties en
vaardigheden en deze toe te passen bij
activiteiten zoals opleiden, evalueren en
aantrekken nieuwe medewerkers.
• Lees de leeswijzer op de website om de
profielen op een goede wijze te
interpreteren.
• Per proces zijn er 3 profielen uitgewerkt
• Per profiel zijn de kernwaarden, dilemma’s,
rolomschrijving en competenties
weergegeven.

Voorbeeld werkend proces

Veel voorkomende aandachtspunten bij gemeenten voor het vergunningen proces;
• Aanpassen content op de website nog niet belegd.
• Nog geen visie / plan wat te doen met toepasbare regels.
• Templates en sjablonen zijn nog niet Omgevingswetproof gemaakt.
• Een omgevingstafel (afstemming met ketenpartners) op vergunningsniveau is
nog onvoldoende aanwezig.
• Medewerkers nog niet opgeleid om te antwoorden in “Ja mits”.
• Nog geen aangescherpte Dienstverlening Overeenkomsten (DVO) met
ketenpartners.
• Wkb activiteiten en consequenties nog niet doordacht op procesniveau.
• In het verleden onvoldoende in staat geweest om veranderingen door te voeren.

Contact/vragen?

Meer informatie?
Stel je vragen via:
•
•

Informatiepunt Omgevingswet: aandeslagmetdeomgevingswet.nl
Omgevingswet@vng.nl

Implementatievragen?
•

Neem contact op met je Regionale implementatiecoach

