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Op dinsdag 28 november 2017 organiseert Nederland ICT voor het Programma ‘Aan de slag 

met de Omgevingswet’ een ICT Markttoets over het digitaal stelsel voor de Omgevingswet 

(DSO)/ Open Stelsel. Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die gebruik gaan maken 

van het DSO voor het (door)ontwikkelen van standaardsoftware ten behoeve van de 

Omgevingswet. Nederland ICT nodigt in het bijzonder het ICT-bedrijfsleven en leden van 

GeoBusiness Nederland uit om deel te nemen aan deze interactieve workshop.   

  

 

Digitalisering is een belangrijk instrument voor het bereiken van de doelen van de  

Omgevingswet. Hiervoor wordt onder meer een digitaal stelsel voor de Omgevingswet (DSO) 

ontwikkeld. Dit stelsel is een verzameling ICT-voorzieningen, afspraken en registraties die alle 

relevante regelgeving en informatie over de fysieke leefomgeving ontsluit. Het uitgangspunt 

dat de overheid verantwoordelijk is voor basissoftware, de basisgegevens en –infrastructuur. 

Het DSO wordt ontwikkeld als een ‘open stelsel’. Dit wil zeggen dat het voor de markt 

beschikbaar is om eigen, aanvullende software te ontwikkelen voor overheden, burgers en 

bedrijven. De overheid en de markt zijn erbij gebaat dat er een goede aansluiting is en dat het 

open stelsel de markt uitnodigt te vernieuwen. Zie voor meer achtergrondinformatie bijlage 1.   

Het Programma 'Aan de slag met de Omgevingswet’ wil ten behoeve van de realisatie van het 

DSO bij de relevante marktpartijen toetsen of bovengenoemde achtergrondinformatie van het 

stelsel uitnodigt tot het (kunnen) ontwikkelen van software.    

Het Rijk heeft voor de marktconsultatie een instrument dat in afspraak met en onder 

verantwoordelijkheid van branchevereniging Nederland ICT wordt ingezet, de ICT Markttoets 

(voorheen ICT Haalbaarheidstoets). Om de markt te consulteren, organiseert Nederland ICT 

dan ook namens het Programma op dinsdag 28 november 2017 een ICT Markttoets. Tijdens 

deze ICT Markttoets legt het Programma een aantal open vragen voor aan de markt.   

Het Programma volgt een ‘agile’ ontwikkelproces. Hiervoor is afstemming met de markt 

belangrijk. De resultaten van deze ICT Markttoets kunnen dan ook verder richting geven aan de 

doorontwikkeling van het stelsel.  

  

 

1) Is de door het Programma geboden informatie en ondersteuning voldoende om als 

marktpartij software te kunnen (door)ontwikkelen en aanbieden?  

a) Is wat het Programma biedt volledig of mist u relevante informatie of ondersteuning?  

b) Sluit dit voldoende aan op wat noodzakelijk is voor productontwikkeling en/of het 

aansluiten op een nieuwe klantvraag?  

c) Gaat de informatie voldoende in op de voorwaarden voor de rol van marktpartijen?  

https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/10/Bijlage-1-Algemene-achtergrondinformatie.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/10/Bijlage-1-Algemene-achtergrondinformatie.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/10/Bijlage-1-Algemene-achtergrondinformatie.pdf
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d) Geeft de informatie voldoende vertrouwen in de werking van het digitaal stelsel en/of 

wat ziet u als risico’s in de marktwerking van het digitaal stelsel?  

  

2) Neemt u als marktpartij (al) concreet initiatief om software aan te kunnen bieden waarbij u 

gebruik maakt van/ aansluit op het DSO? a) Welke partijen ziet u als uw klanten?  

b) Wat is nodig om software aan klanten aan te bieden?  

c) Wat is nodig om software te ontwikkelen en/of aan te passen?  

d) Wat is nodig om software in gebruik te nemen?  

e) Wat ziet u als belangrijkste succes- en faalfactoren?   

  

Ter voorbereiding is als bijlage 2 de achtergrondinformatie m.b.t. de vragen toegevoegd.   

  

 

Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die standaardsoftware (door)ontwikkelen en 

hierbij gebruik maken / aansluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet aan gemeenten, 

provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties, bedrijven, burgers of andere betrokken 

partijen.  

De deelnemende medewerker van een marktpartij heeft zicht op en/of de verantwoordelijkheid 

over de investeringen en (door)ontwikkelingen van de betrokken software. De deelnemende 

medewerker heeft de functie van directeur/manager Business Development, directeur/manager 

Innovatie, directeur/manager Productmanagement of CTO. Voor deze ICT Markttoets is 

Nederland ICT uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een deels, of zuivere 

commerciële rol.  

Bij de aanmelding verzoeken we (of dient) u een korte motivatie te geven welke software uw 

bedrijf in relatie tot het DSO biedt en waarom uw bedrijf inhoudelijk kan en wil participeren in 

de beantwoording van bovenstaande vragen tijdens de ICT Markttoets.   

Voor een goede uitvoering van de ICT Markttoets is het van belang dat de aangemelde persoon 

zich één dagdeel kan voorbereiden op de vragen, bijlage 1 en bijlage 2 heeft gelezen, 

beschikbaar is voor één dagdeel workshop en voor de review van de conceptrapportage (half 

december 2017). Daarnaast dient hij/zij de benodigde informatie uit hun eigen organisatie te 

hebben opgehaald en te beschikken over de gevraagde expertise, zodat de deelnemers 

kritisch, open en inhoudelijk kunnen discussiëren over het DSO. Per organisatie kan één 

persoon worden aangemeld. Er kunnen ongeveer 20 marktpartijen deelnemen. Bij eventuele 

overinschrijving wordt een selectie gemaakt ten behoeve van een representatieve 

vertegenwoordiging van de markt.   

 

https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/10/Bijlage-2-Achtergrondinformatie-bij-vraag-1-en-2.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/10/Bijlage-2-Achtergrondinformatie-bij-vraag-1-en-2.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/10/Bijlage-2-Achtergrondinformatie-bij-vraag-1-en-2.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/10/Bijlage-2-Achtergrondinformatie-bij-vraag-1-en-2.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/10/Bijlage-1-Algemene-achtergrondinformatie.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/10/Bijlage-1-Algemene-achtergrondinformatie.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/10/Bijlage-2-Achtergrondinformatie-bij-vraag-1-en-2.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/10/Bijlage-2-Achtergrondinformatie-bij-vraag-1-en-2.pdf
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De ICT Markttoets vindt plaats op dinsdag 28 november van 13.00 tot 17.00 uur op een locatie 

in Utrecht. Tijdens een workshop komen de vragen op interactieve wijze aan de orde. Vanaf 

12.30 is er een inloop met koffie en een broodje. Na afloop van de ICT Markttoets is er 

gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje.  

Op basis van de resultaten van de workshop stelt Nederland ICT binnen twee weken een 

conceptrapportage op, die wij aan de deelnemers voorleggen. Op individuele basis kunnen zij 

schriftelijk reageren en aanvullingen geven. Nederland ICT verwerkt waar mogelijk de 

aanvullingen van de workshopdeelnemers, biedt vervolgens de eindrapportage aan het 

Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ aan en zorgt dat deze door de gehele markt 

kan worden ingezien.  

  

 

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met maandag 6 november via e-mail aanmelden 

voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.  

Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop 

daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont. En om een korte motivatie te geven welke 

software u in deze markt gaat (door)ontwikkelen en waarom uw organisatie inhoudelijk kan en 

wil participeren in de beantwoording van bovenstaande vragen tijdens de ICT Markttoets. 

Aanmeldingen waarbij deze naam en functie niet worden genoemd, of waarbij de functie niet 

lijkt te corresponderen met de doelgroep, of waar de korte motivatie ontbreekt, worden terzijde 

gelegd.  

Bij vragen, of als u overleg wilt voeren over een workshopdeelnemer, kunt u contact opnemen 

met projectleider Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.  

Uiterlijk maandag 13 november 2017 krijgen de aangemelde bedrijven bericht of ze worden 

uitgenodigd voor deelname. Let op: vanwege de verwachte overinschrijving worden no shows 

niet op prijs gesteld. Na bevestiging van deelname verwachten wij dat de deelnemer aanwezig 

is en een actieve bijdrage levert tijdens de workshop.  

Nederland ICT publiceert de definitieve rapportage van de ICT Markttoets, zodat alle 

geïnteresseerden hier kennis van kunnen nemen.  

  


