Aan de slag met de Omgevingswet, hoe
dan?
U hee t er nog een behoorlijke kluif aan om uw gemeente op tijd klaar te stomen
voor de Omgevingswet. Onze consultants en projectmanagers ondersteunen u hierbij
graag. Zij hebben kennis van uw werkprocessen en applicaties. Bijvoorbeeld SquitXO,
Squit 20/20, Suite4Omgevingsdiensten en Key2Vergunningen. Vanaf 2010 hebben wij
vele gemeenten geholpen bij de overgang naar de WABO. Nu tien jaar later
ondersteunen wij u graag bij een goede overgang naar de Omgevingswet.

Op hoofdlijnen ondersteunen wij met:
1. Impactanalyses

Wij brengen in kaart welke impact de
Omgevingswet hee t op de werkprocessen en
automatiseringsoplossingen. Daarbij brengen
wij de huidige en toekomstige situatie en de
“gap” daartussen in kaart. Daaropvolgend
maken wij een plan voor de invoering van de
Omgevingswet met de te nemen stappen.
2. Ontwerpen en beschrijven nieuwe
werkprocessen.

Door de komst van de Omgevingswet moet er
op een andere manier worden (samen-)
gewerkt. Bestaande werkprocessen moeten
worden aangepast en nieuwe worden
ontworpen en beschreven. Wij verzorgen dit
voor onze klanten.

3. Selectie en implementatie van de
benodigde nieuwe automatiseringsoplossingen

Wij adviseren over de aanschaf van nieuwe
automatiseringsoplossingen die in een
speciﬁeke situatie de beste oplossing bieden,
de werkprocessen optimaal ondersteunen en
voldoen aan alle wensen en eisen. In de
meeste gevallen implementeren wij deze
oplossing vervolgens ook. Dit kan in de rol
van projectleider, waarbij wij het
implementatietraject leiden. Dit betekent dat
wij onder andere het plan van aanpak maken,
de projectgroep aansturen en zorgdragen
voor het projectresultaat binnen tijd en
budget. Ook ondersteunen wij in de rol van
consultant.
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Wij richten dan de applicatie in, begeleiden
eventuele conversies, realiseren koppelingen,
voeren testwerkzaamheden uit, verzorgen
trainingen en genereren
managementinformatie.
4. Herimplementatie van bestaande
automatiseringsoplossingen

Hierbij worden bestaande oplossingen, op
basis van de nieuwe werkprocessen, opnieuw
ingericht en geschikt gemaakt voor het
uitvoeren van de Omgevingswet. Ook
hiervoor geldt weer dat wij kunnen
ondersteunen in zowel de rol van
projectleider als die van consultant.

5. Functioneel applicatiebeheer

Onze functioneel beheerders ondersteunen
uw werkprocessen met optimaal ingerichte
applicaties. Wij hebben veel kennis van
werkprocessen en de meest voorkomende
VTH-applicaties. Wij zorgen voor een goede
vertaling van de gebruikersvraag naar een
juiste inrichting in uw applicatie. Zodat uw
medewerkers weer snel e ciënt en e ectief
kunnen werken.

Wij hebben kennis van zowel de relevante wet- en regelgeving en werkprocessen als van de
beschikbare (oude en nieuwe) automatiseringsoplossingen. Bijvoorbeeld Squit XO en Squit
20/20 van Roxit, SBA en LEEF van Stadsbeheer, Suite4Omgevingsdiensten en Portaal
Leefomgeving van Centric en PowerBrowser van Genetics. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen
dat de automatiseringsoplossingen de werkprocessen optimaal ondersteunen.
Verder zijn wij ona hankelijk. Wij maken en verkopen zelf geen automatiseringsoplossingen
voor de Omgevingswet. Hierdoor kunnen wij organisaties 100% vanuit hun belang
ondersteunen.
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Solviteers hee t al meer dan 25 jaar ervaring
in het ruimtelijk VTH-domein met heel brede
kennis van zowel de VTH-applicaties als de
processen. Wij bieden consultants en
projectleiders en ondersteunen gemeenten
graag bij het optimaal inrichten van werken
op afstand en het aan de slag gaan met de
Omgevingswet.
Veel ervaring met VTH-applicaties

Contact

Wilt u eens sparren met een senior VTHconsultant of projectleider van Solviteers
Advies & Implementatie of hee t u direct
ondersteuning nodig? Neemt u dan contact
met op ons op via tel: 030 280 36 55 of stuur
een e-mail naar advies@solviteers.nl. Meer
informatie? Bezoek onze nieuwe website:
www.solviteersadvies.nl

Wij hebben ervaring met applicaties, zoals
zaak-, vergunningen- en
documentmanagementsystemen.
SquitXO, Suite4Omgevingsdiensten,
Key2Vergunningen, GISVG, SBA,
PowerBrowser, PowerForms en
OpenWave.
Veel kennis van integratieoplossingen
waarmee gegevens snel en eenvoudig
kunnen worden uitgewisseld.
Ruime ervaring met het implementeren
van nieuwe wet- en regelgeving, zoals de
WABO en de Omgevingswet.
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