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Wat zijn onze bevindingen bij het implementeren van 
een nieuw VTH systeem?

• Welke keuzes hebben wij gemaakt?

• Hoe verliep de implementatie?

• Wat zijn onze lessen?

• Van Wabo naar Omgevingswet. Wat moeten wij nog doen?
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Uitgangspunten en keuzes - 1
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ICT-OW project met 8 deelprojecten

1. dWro en archief bp’s harmoniseren

2. Beslisbomen APV vergunningen

3. VTH software harmoniseren Wabo en OW

4. Koppelingen met lokale applicaties (zaaksysteem, 

legesfacturen) en landelijke voorzieningen

5. Plan en regel software op DSO

6. Bestaande applicaties afbouwen/stoppen

7. Beheerorganisatie

8. Contractuele aspecten



Uitgangspunten VTH software - 2
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• 1 VTH applicatie voor 3 gemeenten Ermelo, 

Harderwijk en Zeewolde

• Vertrekpunt is 3 verschillende wabo-applicaties op 

dit moment, veschillen in werken, verschillen in 

brieven, verschillen in kennis

• Defaultinrichting van leverancier is okee voor 

processtappen en briefsjablonen

• Snelle implementatie en in gebruik name

Wabo vergunningen en daarna OW

• Koppeling zaaksysteem mag ook na livegang-

>risicovermindering



Hoe verliep de implementatie van VTH systeem?
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Procesmatig
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1. Technisch opleveren van basis feb ‘20 – april ‘20

2. Koppelingen april ‘20 – sept ‘20

3. Inwerkprogramma key-users mei ‘20 – juli ‘20

4. Inrichten systeem aug ‘20 – okt ‘20

5. Live brengen nov ‘20 – maart ‘21

6. Koppeling zaaksysteem jan ‘20 – maart ‘21



Fase technisch opleveren
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1. Architectuur moet duidelijk zijn vanaf start 

implementatie

2. ->Goede voorbereiding is halve werk

3. Communicatie met technici leverancier is moeilijk 

vanwege drukte

4. Vragen van technici zijn nog steeds niet beantwoord

5. Bedachte is niet altijd hetgeen gerealiseerd wordt



Ict koppelingen
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1. BAG, Handelsregister via LV-api’s

2. OLO en DSO-OLO

3. DROP

4. BRP

5. Legesfacturen

6. Zaaksysteem

7. Mijnoverheid



Zaaksysteem Koppeling

1. LV (DSO)OLO-Broker-VTH-I navigator-
Zaaksysteem-DMS

2. Maanden met DIV in voorbereiden

3. Wabo-zaaktypen en OW-zaaktypen

4. I-Navigator update

5. Zaaktypen mappen

6. Testplan



Mappingtabel zaaktypen

8/10/21

• Zaaktype

• Statustypen

• Resultaten zaakresultaat
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Testplan koppeling



Testplan VTH applicatie met zaaksysteem
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https://forum.vng.nl/do/news?id=2669076-6e657773
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Inwerkprogramma

• Verandering van andere werkwijzen is niet makkelijk 

en niet iedereen gegeven

• Inwerkprogramma is niet bedoeld voor draagvlak 

creëren maar om applicatie te leren.

• Tip: Een beperkte groep key-users en selecteer op 

kwaliteit

• Tip: Maak hen helemaal vrij van reguliere werk

• Plan dit in 2 weken (ipv 6 weken)



Inrichten VTH applicatie
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• Organisatie inrichten - afdelingen, groepen, contactgegevens en werkdagen, handtekeningen

• Processtappen

Werkprocessen blauwdruk, aanpassen van blauwdruk-processen

• Inhoud briefsjablonen->harmonisatie klare taal & B1

• Sjablonen bekendmaken

• Legesverordening

• Toezicht controlelijsten

• Producten en resultaten

• Samenwerkingsmogelijkheden – interne adviseurs en externe ketenorganisatie RUD, VR, Welstand

Inrichten aug ‘20 – okt ‘20



Live brengen VTH 
applicatie

• Inrichting en techniek staat->we 
kunnen live!

• Organisatorisch te veel onduidelijk

• Wie doet wat en wanneer?

• Herverdeling van taken

• Toets welstandscommissie

• Ext. constructeur

• Lokale suffertje

• Uitgebreide vergunning – RO

• Kennis van de veranderende
vergunningwereld

• Kennis van de nieuwe applicatie

• Capaciteit bij Vergunningverleners



Wat hebben wij nog te 
doen?

• Bouwvergunningen OW

• Kennis over OLO->DSO-OLO

• Huidige OLO-inhoud omzetten naar 
TR-indieningsvereisten

• WKB meldingen/informatieberichten 
testen

• Met ketenorganisaties testen en 
doen



WKB in DSO-LV



Samenvattend

• Maak key-user helemaal vrij

• Techniek is 1 ding, organisatie verandering is vele malen
complexer

• Er verandert heel veel (WKB)

• Het is verschrikkelijk druk, bij iedereen

• Verlies geen dag

• E.tekoppele@meerinzicht.nl


